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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 

(Tcrinjr") 
Pažvelkime į trumpą ištrauką 

iš knygos "Žemaičiu, kankiniai. 
Raseinių miškelio tragedija 1941. 
VI. 24 — 25" (1942 m.): "Po 
bolševikinio imperializmo slibi
no letena turėjo padėti galvas de
šimtys milijonu taurių jo paverg-
tŲ tautų sūnų... Palyginti per vie
nerių metu. siautėjimo laiką jie iš
žudė Lietuvoje 3.000 mūsų tau
tiečiu, kalino kalėjimuose 12.000, 
išvežė nežinomam likimui į toli
muosius plotus ne mažiau 45,000. 
Ir visa buvo daroma tokiu būdu, 
kuri pavadinti žvėrišku yra per 
maža. I m ŪSŲ kraštą buvo atsi
kraustę budeliai ir smaugikai, ku
rie per ilgus savo praktikos metus 
buvo tapę tikrais to jų smurto 
"meno" specialistais". 

Per vienerius — pirmuosius 
okupacijos metus jūs išžudėte bei 

įŽŠįr, •^^SM^f^f- : 

4fcm%t 

gonuose nepaprastai žiauriu bū 
du: prievarta vyrus atskyrė nuo 
žmonų (jie beveik visu 100 nuoš 

buvo sunaikinti spec. mirties kone 
lageriuose, vaikus atskyrė nuo tė
vu. Vežamiesiems nebuvo duoda 
ma netgi pakankamo vandens 
kiekio. Nuo troškulio mirė vai 
kai ir suaugusieji. Nebuvo teikia 
ma medicinos pagalba. Pagal ne
oficialius duomenis, jau pirmai 
šiais okupacijos metais buvo nu
matyta vergijon išvežti apie 
70-000 Lietuvos gyventoju. Šį kri 
minalą realizuoti sutrukdė tik 
buvusių sąjungininkų — naciu 
užpuolimas. Tačiau tai buvo re
alizuota vėliau. Kiek nesuspėta 
padaryti per pirmuosius okupaci
jos metus — buvo užbaigta lai
kotarpyje nuo II pasaulinio karo 
pabaigos iki Stalino mirties. Oku 
puotųju kraštų gyventojų išveži-

DELEGATAI PUOLA 
VVALESOS VADOVYBĘ 

Daug kas norėtų vadovauti "Solidarumui" 

ištrėmėte į Tolimuosius rytus, į mas vergijon į Rusijos gilumą nėra 
Altajų. Vidurinę Aziją, Užpoliari '\ vien raudonųjų nacių išradimas, 
nę sritį, Sibirą daugiau žmonių,: Praeityje ne kartą šitaip veikė 
negu cariniai okupantai per 120 I rusų carai — baltieji nacistai, no-
okupacijos metų. Reikia pasakyti,! rėdami kuo greičiausiai palaužti 
jog jūs savo žiaurumu pralenkė- j pavergtųjų tautų pasipriešinimą, 
te ir ruduosius nacistus. Pagaliau; siekiant tas tautas nukultūrinti, 
tai ir nenuostabu, nes jūs šiame j asimiliuoti, likviduoti. Pasikeitė 
labiausiai nusikalstamame darbo j tik maštabai ir metodai, 
bare turėjote virš 22 metų patir- j Be to, jau pirmaisiais okupaei 

JAV kareiviai Vakarų Vokietijos Rhein-Main karo aviacijos bazėje sėda j transporto lėktuvus, skrendančius j Texas. 
Kareiviai grįžta namo po karinių manevrų "Certain Encounter". 

tį, kai tuo tarpu jūsų sąjunginin
kai "naujosios Europos" kūrime 
neturėjo ir pusės to stažo. Jie bu
vo tik nevykę jūsų mokiniai, se
niai išdirbtų jūsų metodų pamėg
džiotojai. 

Masiniai trėmimai vergijon bu
vo atliekami gyvuliniuose va

jos metais iš "plačiosios tėvynės 
atvykę saugumiečiai ir vietiniai 
jų samdiniai Lietuvoje įsteigė de
šimtis žmonių kankinimo ir žu
dymo stovyklų, kurios nė kiek ne
nusileido, o kai kuo net pranoko 
hitlerines mirties stovyklas. 

(Bus daugiau) 

Lobiai Barenco 
jūros dugne 

TRUMPAI 
M VISUR 

— I JAV ambasados kiemą 
Maskvoje įvažiavo sargybinių n e -

_ , , t i- . i • • sulaikytas automobilis, kuriame 
Britų narai surado nuskandintą kreiseri sovietu šeima: ^ ^ ir 

Londonas. — Balandžio 28, i nauja narų technika, išvystyta; du sūnūs atvyko į konsulatą. P o 
1942 metais Britanijos kreiseris! Šiaurės jūros naftos bendrovių, pusantros valandos 
"Edinburgh" išplaukė iš Mur- Jis surinko patyrusių narų grupę, 
mansko uosto su 13 laivų vilksti- s investavo apie 10 mil dol. nau-
ne į Britaniją. Laivo parako rū-; jiems įrengimams įsigyti ir pradė-
siuose, netoli kreiserio šaudmenų; jo ieškoti, pasinaudodamas vokie-
sandėlio buvo sukrautos 93 dė- i čių, britų, sovietų ir norvegų isto-
žės su 465 aukso luitais, kurių 
kiekvienas turėjo Rusijos carų dvi-

i galvio erelio antspaudą. Berašy-
I dama apie bandymus šį auksą iš-
! kelti iš jūros dugno ir Sovietų Są-
junga pripažino sąjungininkų pa 

ambasadoje 
šeima išvyko. Jos likimas nežino 
mas. 

— Prezidentas Reaganas įsakė 
Pakrančių Sargybos laivams su
laikyti atviroje jūroje laivus, jei 

riniais archyvais. Jam pavyko įti \ įtariama, kad juose gali būti ne -
kinti britų ir sovietų vyriausybes,! legalūs imigrantai. Tas įsakymas 
kad auksą iškelti įmanoma. Ge- j daugiausia palies Haiti emigran-
gužės 1 d. buvo pradėta ieškoti tus. 

AJATOLA RAGINA 
ŽMONES BALSUOTI 

ŽUVO dar Vienas revoliucijos Vadai i ramą sovietams karo metu. "Tass": žinia: "Edinburgas" aptiktas, j tačiau Kipro saloje pasidavė po-
T e h e r a n a s . - I r a n o dvasinis va- jus. Tas miestas įm metai laiko-i agentūra rašė, kad "laive buvo j Narai, dirbdami poromis, po, ke-į licijai. Jie prašė prieglobsčio, ta-

kreiserio "Edinburgho". Po dvie- Trys ginkluoti kroatai pagro-
jų savaičių įtempto darbo, atėjo j bė Jugoslavijos keleivinį lėktuvą, 

das ajatola Khomeinis antradienį mas kurdų sukilėlių. Dabar skel-
pasakė per radiją kalbą po dvie
jų; savaičių tylos. Jis buvo pasi- Bukaną ir gyventojai raginami 
traukęs religinio susitelkimo lai- i bėgti į apylinkės kaimus, nes pra-

| vežamas auksas — juo besikau-; Jių dienų pasiruošimų specialiose ČJ3U jo negavo. 
biama, kad kariuomenė apsupo | n a n t i sovietų šalis mokėjo sąjun

gininkams už karinius pristaty
mus". 

kotarpiui. Khomeinis pasmerkė 
paskutinį atentatą prieš islamo 
revoliucijos partijos Meshado mies 
to vadą hojatolislam Hashemi 
Nejad.Jis tik ką baigė sakyti kalbą, 
prie jo prisiartino jaunas vyras ir 
susprogdino granatą. 2uvo pa
mokslininkas ir užpuolikas, o du 
arčiau stovėję buvo sužeisti. Tai 
jau antras atentatas, kuriame nu
sižudė ir užpuolikas. 

Ajatola savo kalboje ragino ira
niečius penktadienį balsuoti už 
naują valstybės prezidentą. Nera
mumai ir žudymai nereiškia, kad 
islamo respublika silpna, aiškino 
Khomeini. Toks kraujo pralieji
mas revoliuciją tik sustiprina. Il-

sidėsiąs puolimas. 
Irakas pripažino, kad jo jėgos 

pasitraukė iš Abadano refinerijų 

aukšto spaudimo kamerose, pasie 
kė laivą ir pradėjo siųsti į specia
liai įruoštą "Stephanieturm" lai
vą aukso luitus. 

Pagal susitarimą 45 nuoš. su
rasto aukso teks Jessopui, o liku-

Balandžio 30 d., po dviejų die
nų kelionės, apie 250 mylių nuo 
Murmansko, vokiečių povandeni-

miesto. Pozicijos buvo apleistos, Į niai laiva» pastebėjo britų laivus j sį auksą pasidalins Sovietų Sąjun 
nes miestas neteko savo strategi- j i r paleido į kreiserį dvi torpedas., ga, kurios jūroie auksas gulėjo 
nės svarbos, pasitraukimas netu- K i t 3 d i e n a- priartėjo trys vokiečių j (ji gaus du trečdalius) ir vieną 

naikintuvai ir apšaudė "Edinbur-! trečdalį pasiims Britanija. Iki šiol 
ghąt Laivas dar laikėsi vandens j jau iškelta 50 mil. dol. vertės 
paviršiuje. Keli eskadriniai mini- j aukso. Kada paskutinis luitas bus 
ninkai bei vilkikai bandė tempti j išgelbėtas, "Stephanieturm" 
kreiserį atgal į Murmanską. Jūri- į plauks į Murmanską, kur turtas 

rįs jokios karinės reikšmės, pa
skelbė Irako žinių agentūra 

Dar apie arkiv. 
Paulių Marcinkų 

Dabar aiškėja, kad vysk. Pau
lius Marcinkus buvo pakeltas ar
kivyskupu ir paskirtas Popiežiš
kos komisijos Vatikano vidaus rei-

Prezidentas Reaganas ragi
no atsilikusius kraštus nereika
lauti turtingesnių valstybių pa
ramos, bet stengtis savo jėgomis, 
remiantis laisvos rinkos princi
pais, išspręsti savo tautų proble
mas. Prezidentas ketvirtadienį 
1 vai. turės spaudos konferenciją. 

— Egipto valdančioji Naciona
linė Demokratų partija savo kon
grese paragino palestiniečius su
daryti vyriausybę egzilėje, kuri 
pradėtų tiesiogines derybas su Iz
raeliu dėl Palestinos valstybės įs-

Gdanskas. — "Solidarumo" 
kongrese buvo papeikta dabarti
nė darbininkų profesinių sąjungų 
vadovybė, kuri sutiko su vyriau
sybe, priimdama kompromisą dėl 
įmonių direktorių paskyrimo, dėl 
darbininkų savivaldos. Delegatai 
348 — 189 balsais priėmė rezo
liuciją, kuri sako, jog unijų prezi
diumo elgesys buvo nedemokra
tiškas. Iš 10 prezidiumo narių tik 
4 priėmė nutarimą, kongresas rei" 
kalavo kitų šešių prezidiumo na
rių pasiaiškinti, kodėl jie nedaly
vavo sprendime. 

Kaip žinoma, Lenkijos seimas 
jau patvirtino unijų — valdžios 
susitarimą. Jame buvo atsisaky
ta ankstyvesnių darbininkų rei
kalavimų. Unija ir vyriausybė 
greit turės sudaryti įmonių sąrašą, 
kurių vadovybę paskirs tik vy
riausybė. Tai svarbios, stateginės 
įmonės. Visų kitų darboviečių va
dovus skirs darbininkų tarybos. 
Kiekviena pusė turės teisę vetuo
ti paskyrimus ir tuo atveju spren 
dimas bus daromas teismuose. 

Apie 20 delegatų kritikavo šį 
susitarimą ir Walesai teko aiškin
tis. Kongreso pirmininkas tik 
vienam Walesai leido kalbėti il
giau kaip 5 minutes. Tą išimtį ir 
gi kritikavo kai kurie suvažiavi
mo dalyviai. 

Neabejojama, kad Lech Wale-
sa bus perrinktas "Solidarumo" 
pirmininku, tačiau iškilo daug jo 
konkurentų. Vienas tokių yra Byd 
goščio delegatas Jan Rulewski, 
laikomas radikaliu valdžios prie
šu. Pirmininku yra siūlomas An 
drzej Gwiazda, Gdansko inžinie
rius, kuris atsisako kandidatuo
ti, nes jis buvo Walesos artimas 
bendradarbis- Walesos kiečiau
sias kritikas pasirodo Kazimiera 
Svviton, kuris yra buvęs kalėjime 

už nepriklausomų unijų organi
zavimą dar 1970 metais. Jis kal
bėjo, kad Walesa ir kiti "Solidaru 
mo" vadai pametė ryšius su dar
bininkais. Jie ardo uniją iš vidaus 
ir juos reikia išmesti, pasakė 
Switon. 

Delegatai prisiminė, jog antra 
dienį buvo Walesos 38 gimtadie
nis. Jis buvo apdovanotas gėlėmis, 
sugiedota "Sto liat". Kelis kart 
suvažiavimo eigą pertraukė vai
kų, merginų delegacijos, atvyku
sios WaIesos pasveikinti. 

Savo kalboje Walesa pripažino, 
kad unijos vodovybėje galėjo būti 
trūkumų, nes organizacija netu
rėjo nei statuto, nei patyrimo, 
nei pinigų. Todėl galėjo pasitai

kyti ir truputis diktatūros, nes 
sprendimai buvo svarbūs ir neati
dėliotini. Po šio kongreso viskas 
bus lengviau, kalbėjo Walesa, 
nes mes turėsime kongreso nutari 
mus, kuriais vadovausimės. Jis 
pabrėžė, kad kol jis bus organiza
cijos vadas, jokia grupė: nei ko
munistų partija, nei katalikų Baž
nyčia, nei KOR, nei vyriausybė 
neperims "Solidarumo" organiza
cijos. 

Vėliau vienas delegatas kritika 
vo ir šį Walesos pareiškimą. Jis 
tapęs diktatorium. "Nei Bažny
čia, nei valdžia, nei KOR tik aš 
— Walesa", kritikavo kalbėtojas. 

Tarp kandidatų pakeisti Wale-
są minimas dar ir Wroclovo sky
riaus vadas Karol Modzelevvski. 
Jis ragino atstovus nesuskilti, nes 
to norinti komunistų valdžia. 

Daug plojimų susilaukė kon
gresą sveikinęs britų darbininkų 
vyriausios tarybos atstovas Len 
Murray ir laiškas iš Rumunijos 
darbininkų, kurie rašo, kad rūmu 

r a i palaiko ir remia "Solidarumą". 
Užsienio stebėtojai mano, kad 

Walesa bus perrinktas pirminin
ku, tačiau opozicija prieš jį augs 
ir toliau, nes jis esąs per daug 
nuosaikus, per daug bijąs valdžios 
per daug jai nusileidžiąs. 

Walesa pasakė, žinąs, kad 
daug delegatų svajoja nuversti 
valdžią, nuversti seimą, pagriebti 
politinį vadovavimą, tačiau to 
negalima daryti. Mums sunkiau
sia bus apsaugoti save nuo savęs, 
pasakė Walesa. 

ninkams buvo įsakyta gelbėtis i bus pasidalintas. Jessopo aukso: 8 . . . , _ T T 7 i ,. , ,. , . i v. • — Pasienio sargybiniai prie ir buvo nutarta laivą paskandm- dalis teks pajamų mokesčių pavi-1 , ., . *:. . 0 0 c*\ 
•: L „ J . _ : i L j . . . L _ ^ .._; s-s A . , W s I Meksikos sienos sulaikė 22 Salva 

kalams proprezidentu (valstybi-
gos balsuotojų eilės prie būstinių I n ė j e plotmėje tai prilygsta vidaus 
bus dar viena islamo pergalė, dar 
vienas Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos pralaimėjimas. 

Antradienį Irane buvo sušau
dyti dar 43 valdžios priešai. Vy
riausias prokuroras Mussavi Tab 
riz pareiškė per Teherano radiją, 
kad užsieniuose skleidžiamos ži
nios, jog Irane šaudomi vaikai. 
Vaikai nesaudomi, jie tik laiko-

reikalų viceministeriui). Komisi
jos prezidentas yra kard. Sergio 
Guerri, kuris serga ir iš preziden-

ti, kad vertingas krovinys nepa 
tektų į priešo rankas. Nepriplau
kęs Murmansko, kreiseris gegužės 
1 d. nugrimzdo į dugną, kartu su 
55 britų jūreivių kūnais. 

Laivas nebuvo pamirštas. Bri
tanija paskelbė dugne esantį laivą 
karinėmis britų kapinėmis. Tam 
pritarė ir Sovietų Sąjungos vyriau-

dalu britų vvriausybei. Aukso iš-, . 
ėmimo darbus stebi "Sovsudpod- į d o ™ P**>egellus 

politinio prieglobsčio Amerikoje. 

to pareigų nori pasitraukti. Bet i sybė, tačiau daug metų sovietai, 
paprastai šios Popiežiškos komisi j britai ir norvegai bandė atrasti 

jom" — jurų laivyno ministeri
jos agentūros vicepirmininkas V. 
Kroliovas, bijodamas, kad narai 
aukso nepavogtų. 

jos Vatikano vidaus reikalams pre 
fektu arba prezidentu yra kardi
nolas, taigi galima laukti, kaip 
žinių agentūros praneša, kad ir 
arkiv. P. Marcinkus bus greitai 

reformuojami ir auklėjami, i paaukštintas kardinolu. m; 
kol jiems leidžiama sugrįžti į savo 
šeimas, paaiškino prokuroras. 

Ajatola Khomeini savo kalboje 
pasakė, kad Mashado žuvęs dva
siškis yra islamo revoliucijos kan 
kinvs, kurį nužudė Amerikos tar
nai 

Irano valdžia paskelbė atsišau
kimą j Kukano miesto gyvento- nas. 

Arkiv. Paulius Marcinkus yra 
gimęs 1922 m. sausio 15 d. Cice
ro, IlLmokęsis Amerikoje ir Ro
moje, buvęs diplomatinėje tarny
boje, o dabar daugelį metų dirba 
kaip aukštas Vatikano pareigū-

laivo nuskendimo vietą, tačiau 
nepavyko. Britanija 1957 m. at
šaukė uždraudimą iškelti laivo 
turtus, jei pavyktų surasti nusken
dimo vietą- Daug prisidėjo priva
ti seno jūrų naro Keith Jessop, 
48 metų amžiaus , iniciatyva. Jis! 
užsispyrė surasti kreiserį, nors j 
daug "specialistų" juokėsi iš jo ir 
tvirtino, kad iš tokios gilumos, 
800 pėdų, apie 200 metrų, neįma
noma iškelti krovinio. Toje vie
toje vanduo per šaltas ir jo spau
dimas — per didelis. 

Jfssopas daug pasinaudojo ir 

Lietuviai Romoje 
Rugsėjo 23 ryte iš Lietuvos į 

Romą atvyko Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijų apaštali
nis administratorius vyskupas 
Liudas Povilonis, lydimas Kauno 
Kunigų Seminarijos dėstytojo 
kunigo Vlado Michelevičiaus. 
Vyskupas Povilonis atstovaus Lie-

kurie reikalavo 
sčio Amerikoje. 

Jie buvo perduoti Meksikos poli
cijai. 

— Indijos sikhų sektos penki 
nariai pagrobė keleivinį lėktuvą 
ir reikalavo nemažos sumos pi
nigų bei savo sektos vadų paleidi
mo iš kalėjimo. Lėktuvas buvo 
priverstas nusileisti Pakistane. 

— Belgijos karaliaus paskir
tas vyriausybei sudaryti politikas 
paskelbė, kad karaliui teks šauk
ti naujo parlamento rinkimus. 

— Amerikos laikraščiai jau 
pradėjo ruoštis Kalėdų sezonui. 
Jau skelbiama, kad iki Kalėdų be
liko 85-kios apsipirkimo dienos. 

Ispanijoje buvo suimti 12 tuvos vyskupam Europos vyskupų 
konferencijų tarybos plenarinėje I b a s k u jaU n u ofių tarp 17 ir 19 m e -
sesijoje, kuri įvyks spalio mėnesi j tŲ , j v tarpe dvi merginos. Grupė 
Romoje. Vatikano valstybės sek- kaltinama teroristine veikla. 
retoriato vardu Romos aerouoste 
svečius iš Lietuvos pasitiko pre
latas Dias. 

— Prancūzija ir Britanija a t 
naujino pasitarimus dėl tunelio 
po Anglijos kanalu statybos. 

Britu bendruomenes 
vadų suvažiavimas 

Sedney. — Australijoje prasi
dėjo Britanijos tautų bendruome
nės (commomvealth) vadų šuva 
žiavimas. Australijos premjeras 
Fraser darė žygių sugrąžinti į 
bendruomenę Pakistaną, kuris 
pasitraukė prieš 9 metus, po to, 
kai Britanija ir kitos valstybės pri 
pažino naujai įsteigtą Bengaliją, 
susidariusią iš Rytinio Pakistano. 
Bengalija paskelbė, kad ji ne
prieštarauja Pakistano įsijungi
mui. Indija irgi nebus opozicijo
je, nors ji aiškiai dar nepasisakė 
už Pakistano priėmimą. Pats Pa
kistanas norįs sugrįžti, tačiau su 
sąlyga, kad visos tautos pasisakys 
už jo priėmimą. 

Knyga apie rusų 
karinę galybe 

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius Weinbergeris antra
dienį paskelbė žvalgybos agentū
rų paruoštą knygelę, iliustruo
tą 99 psl. leidinį apie Sovietų Są
jungos karinę mašiną. Sekreto
rius pabrėžė, kad jo kalba nėra 
skirta įbauginti, ar skleisti propa
gandą. Knyga — tik blaivus 
žvilgsnis į atsiradusią padėtį. 
Knygoje nurodytas sovietų ka
riuomenės augimas. Nuo 1967 
metų armijoje sudarytos 30 nau
jų divizijų, iš viso jų yra 180 su 
4.8 milijonais vyrų. 

Leidinyje paliečiamos visos so
vietų ginklų rūšys: naujos rake
tos, tankai, karo laivai, artileri
jos pabūklai ir lėktuvai. Knyga 
iliustruota fotografijomis, kai ku 
rie ginklai rodomi pirmą kartą. 
Kalbama apie judomas SS — 20 
raketas, kurios gali iššauti bran
duolinius užtaisus į Europos tai
kinius, o po to gali būti apsuktos 
ir iššauti raketas į Kiniją. Paro
dyti nauji povandeniniai laivai, 
kurie esą greičiausi pasaulyje. 
Brėžiniuose rodomas Uralo kal
nuose įsteigtas tankų fabrikas, 
kuris pernai pagamino 2,500 nau 
jų T —72 tankų. Jmonė užima 
apie 20 miesto kvartalų. Knyga: 
"Sovietų karinė jėga", laukiama 
ir Europoje. Sekretoriaus Wein-
bergerio kalbą tarnsliavo ir Eu
ropos televizijos stotys. 

— Prancūzijos prezidentui Mit 
terrandui lankantis Saudi Arabi
joje, Britanijos premjerė Marga-
ret Thatcher lankėsi 

ir Kuwaite> 

KALENDORIUS 

Spalio 1 d.: Remigijus, Teresė 
K. J., Gedainis, Levinija. 

Spalio 2 d.: Angelai Sargai, 
Mena, Girdutis, Pavandė. 

Saulė teka 6:46, leidžiasi 6:35. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

Bahraine I temperatūra dieną 70 1., nakti 
55 1. 

\ 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. spalio mėn. 1 d. 
- —" 

VAKARONĖ 
SU RAŠYTOJU 

KAZIU BRADUNU 
-

Vakaronė su rašytoju Kaziu 
Bradūnu, ruošiama Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdybos, įvyks spalio 3 d., 
7 vai. vak. (šeštadienį), Kultū
ros centre. 

Poetą Kazį Bradūną, kuris 
š iemet l a imėjo Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s l i t e r a tū ros 
premiją, detroitiečiams prista
tys dr. Kęstutis Keblys. Įėjimas 
— auka. Visi kviečiami daly
vauti. 

L B G E G U Ž I N Ė IR 
T A U T O S Š V E N T Ė S 

M I N Ė J I M A S 

• 

• 
Rugsėjo 13 d. Lietuvių 

Bendruomenės Detroito apylin
kės valdybos organizuotas 
tautos šventės minėjimas ir 
gegužinė, esant puikiam orui, 
sutraukė keletą šimtų svečių. 

s Renginys praėjo sklandžiai. 
Panašus renginys planuoja-

, „ mas ir kitais metais. 
Minėjimas pradėtas vėliavų 

pakėlimu ir vainiko padėjimu 
prie Kultūros centro ir lietu
viško kryžiaus. Vėliavų eiseno
je, be taut inės ir JAV vėliavų, 

r dalyvavo: Lietuvos kariai-sa
vanoriai, Stasio Butkaus ir 
„Švyturio" kuopų šauliai, Da
riaus ir Girėno klubas, Lietu
vos vyčiai, „Baltijos" ir „Gabi
j o s " s k a u t ų , - č i ų t u n t a i , 
moksleiviai ir studentai atei
tininkai. Oficialioje dalyje ir 
pamaldose organizuotai daly
vavo „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir moky
tojai. Vėliavų pakėlimo metu 
sugiedoti Lietuvos ir JAV him
nai. Trumpą žodį tarė JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Vytau
tas Kutkus. Šv. Mišias atnaša-

~vo ir pamokslą pasakė Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius. 
Giedojimą pravedė mokytojas 
ir solistas P ranas Zaranka. 
Vargonais akompanavo vargo
nininkas Vidas Neverauskas. 

Po pamaldų visi rinkosi į 
Kultūros centrą. Į gegužinės 
rengimą ir pravedimą buvo 
įsijungęs didelis būrys detroi-
tiečių. Bendruomenės valdyba 
dėkinga visoms organizaci
joms, kurios buvo įsijungusios, 
ir visiems talkininkams bei 
svečiams už talką bei atsi
lankymą. 

Šio sezono metu LB turi 
užplanavusi eilę renginių, apie 
kuriuos praneš spaudoje ir per 
radijo valandėles. 

A U K Ų V A J U S 
L I T U A N I S T I N I A M 

Š V I E T I M U I 

Lie tuvių Bendruomenės 
mėnesio proga, pagal JAV LB 
Krašto valdybos nurodymus, 
visose LB apylinkėse yra 
pravedamas piniginis vajus 
švietimui. Detroite jį praveda 
apylinkės valdyba. Praeitais 
metais Detroite šiam tikslui 
buvo surinkta per 400 dol. 
M ū s ų m o k y k l o s g a v o : 
„Aušros" — 100 dol., „Žiburio" 
— 1,500 dol. Neatsisakykite, 
kai būsite paprašyti aukos, 
paremkite lituanistinį švie; 
timą. 

A U K O S K Ę S T U Č I U I 
M I L I Ū N U I P A R E M T I 

Aukų vajus, neseniai iš Lietu
vos atvykusiam Kęstučiui 
Miliūnui pagelbėti, susilaukė 
n u o š i r d a u s d e t r o i t i e č i ų 
atsiliepimo ir šiuo metu yra 
užbaiKiamas. LB valdyba 
dėkinga visiems, kurie savo 
auk^ ištiesė pagalbos ranką 
savo tautiečiui. 

J. Urbonas 

D A I N A V O S 
D V I D E Š I M T P E N K M E C I O 

M I N Ė J I M A S 
Dainavos jaunimo stovyklos 

dv ideš imtpenkmeč io minė
j imas įvyks Detroite spalio 
17 ir 18 dienomis. Spalio 17-tą, 7 
vai. vak. Dievo Apvazdos lietu
vių parapijos Kultūros centre 
įvyks minėjimas ir koncertas. 
Meninę dalį atliks solistė Sla
vą Žemelytė iš Toronto; jai 
akompanuos torontietis muzi
kas Jonas Govėdas. 

Sekmadienį, 10:30 vai. ryto — 
pamaldos. Šv. Mišios bus 
aukojamos už gyvus ir miru
sius Dainavos darbuotojus ir 
rėmėjus. 12 vai., Kultūros cent
re įvyks Dainavos rėmėjų meti
nis suvažiavimas. 

M i n ė j i m ą o r g a n i z u o j a 
specialus komitetas. Stalus 
rezervuoti pas Vitą Neve-
rauskienę, telef. 268-7312. Tą 
patį vakarą įvyks ir Dainavai 
remti laimėjimų t raukimas, 
kurį tvarko Linas Mikulionis. 
J i s ragina visus grąžinti 
laimėjimų bilietėlių šakne
les. 

B A L F O V A J U S 

Detroito Balfo 76-to skyriaus 
valdyba skelbia aukų vajų. 
Detroito apylinkės lietuviams 
ta tvarka yra žinoma. Aukoto
jas, laiku įteikęs auką, gali 
jaustis savo įsipareigojimą 
t v a r k i n g a i a t l i k ę s , 
palengvindamas darbą aukų 
rinkėjams. Šio pareigingumo 
prašoma kiekvienais metais . 
Šiais metais jis ypač reikalin
gas, nes šiemet yra seimo 
metai. Seime skyriai įteikia 
aukas centro valdybai. Šis 
seimas įvyks mūsų skyriuje 
spalio 24 ir 25 d. 

Va jaus v a d o v a s J u r g i s 
Mikaila ir skyriaus valdyba 
prašo aukotojus būti dosniais 
ir įteikti savo auką rinkėjams 
prie l ie tuviškų bažnyč ių 
sekmadieniais — spalio 4 ir 11 
d., arba pasiųsti savo auką 
skyriaus iždininkui Vladui 
S t a š k u i , 10037 Haze l ton , 
Detroit, MI, 48239. Čekius 
rašyti: „United Li thuanian 
Relief Fund of America". 

R. Ražauskienė 

Detroite įvykusio Balfo L6-tO)0 seimo registracija-
Stovi: J. Paškus, L. Mikulionis ir V. Sirgėdas. 

komisija. Sėdi ;š k.: K. Garliauskaitė ir R. Stonytė. 

A R B A T Ė L Ė 
T A R P T A U T I N I A M E 

I N S T I T U T E 

Šią vasarą ketvirtadienių 
popietėmis Tarptaut iniame 
i n e t i t u t e buvo r u o š i a m o s 
įvairių tautybių arbatėlės. Į jas 
a ts i lankydavo svečių iš Meno 
ir Istorijos muziejų; tarnau
tojai ir tų muziejų lankytojai. 
Per va landą laiko pereidavo iki 
50 žmonių. Buvo lankytojų iš 
tolimųj ų priemiesčių a r net ir iš 
kitų kraštų. 

L ie tuv ių a r b a t ė l ė buvo 
rugpjūčio 27 d. Apie ją buvo 
ra šy ta „Drauge" ir 
News" dienrašty. 

Salės šone, mok. Vita Norvi 
laite įruošė savo parodėlę 
Didžiuliai gintaro gabala i ir 

ILIUBOTVOS 

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

MASPETIECIAI VYCIŲ SEIME 
68-tasis Lietuvos vyčių sei-

„Detroit m a s i v yko rugpjūčio 19-23 
dienomis Scrantone, Pennsyl-
vanijos valstijoje. Seimo šūkis 
buvo: „Dieve, padėk mūsų 
tėvynei". 110-toji Maspetho 

labai gražūs papuošalai , didelė kuopa pasiuntė į seimą 19-ka 
lietuviška lėlė, kryžius, lėlytės savo atstovų. Iš jų Nelė 
ir kiti dirbiniai sudarė labai S k a b e i k y t ė d i rbo s e i m e 
gražią visumą. sveikinimų komitete, o Ona 

Pirmieji į parodėlę atsilankė Adomėnienė rezoliucijų komi-
lietuviai: čia gimęs jaunas ^ te - Buvo penki seimo posė-
akademikas ir dvi ponios; d ž i a i> vienas simpoziumas ir 
viena jau turbūt trečios kartos trejos sva r s tybos . Simpo-
lietuvaitė, kita iš naujųjų atei- ziumo tema buvo: „Lietuvos 
vių, kuri apie šį įvyki skaitė vyčiai ir katalikų parapijos 
„Detroit News" ir pasikvietė metai". Moderatoriumi buvo 
draugę į arbatėlę. Vėliau atėjo organizacijos dvasios vadas 
čia gimusi j auna lietuvių kil- kun. Ju rge l a i t i s . Vienos 
mės, Prancūzijoj mediciną svarstybos buvo Lietuvos 
studijuojanti mergaitė, kuri reikalais ir jų moderatoriumi 

O R G A N I Z U O J A M A S 
C H O R A S 

Dievo Apvaizdos parapijoj, 
Southfield, MI, organizuo
jamas mišrus choras. Tikslas 
— retkarčiais pagiedoti bažny
čioje, a t l i k t i r e n g i n i u o s e 
programas, arba bent jų dalį, 
1983 m. dalyvauti Dainų 
šventėje Chicagoje. Į chorą 
kviečiami visi Detroito ir 
apylinkių lietuviai, kurie jaučia 
meilę lietuviškai giesmei ir dai
nai, ypač jaunimas. Prašau 
tėvelius juos paraginti . 

Chorui vadovaus muzikas 
Rimantas Kasputis, jam padės 
ir akompanuos Vidas Neve
rauskas. Registracija prasi
deda šių metų spalio mėn. 4 d., 
tuoj po 10:30 vai. ryto Mišių, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Visais registracijos 
ir papildomos informacijos 
reikalais kreiptis į Alfonsą 
Kasputį, telefonu 779-2632, 
arba asmeniškai kiekvieną 
sekmadienį po 10:30 Mišių 
Dievo Apvaizdos parapijoj. 

Alfonsas Kasputis 

P I K N I K A S 
„Lietuviško balso" radijo 

klubo piknikas, įvykęs rugsėjo 
20 d. Dievo Apvaizdos parapi
jos kieme, buvo sėkmingas, 
nors oras pasitaikė gan šal tas . 
Prie pikniko pasisekimo prisi
dėjo visi, kurie aukojo maistą, 
dovanas ir savo darbą, o taip 
pat ir atsilankę. Radijo klubo 
valdyba visų pastangas aukš
tai vertina. 

„Detroit News" radusi apie 
lietuvių arbatėlę, atsivedė ir 
savo mamą. 

Tą dieną mies t e buvo 
paradas , nes sekančią dieną 
at idarė 2emės ūkio parodą, 
todėl kaikurie lietuviai atžygia
vo per visą miestą pėsti, auto
busai tuo metu nekursavo. 

Arbatėlės stale puikavosi 
Antaninos Jonynienės raguo
lis ir meduoliai baravykai bei 
Emilijos Kutkienės pyragas. 
Subėgę Instituto tarnautojai 
fotografavo ir klausinėjo, kaip 
kepamas raguolis. Fotografa
vo ir parodėlę ir viską gyrė, 
sakė, kad tokios arbatėlės dar 
nebuvę. Kai kurie svečiai suval
gę savo dalį, pirko ir nešė vai
kams, mamoms ir kitiems. 

Gal kai kam tokie pasirody
mai atrodo nereikalingi, bet 
tiek svečiai, tiek rengėjai matė, 
kad posakis „per pilvą į širdį" 
yra teisingas. 

Mūsų svečių tarpe buvo 
svečių iš Anglijos, Indijos ir 
įvairių Detroito priemiesčių, 
kurių gal ne vienas susidūrė su 
l i e t u v i a i s p i r m ą k a r t ą . 
Kuriems ta arbatėlė labai 
patiko, ir ateity jie lietuviais 
daugiau domėsis. 

Arbatėlės ruošėjas buvo 
Detroito lietuvių Kultūros klu
bas ir jo nariai: Antan ina Jony-
nienė, Emilija Kutkienė, Kristi
n a M o u l d i n g a i t ė , Morkus 
Mouldingas ir Vincas Tamo
š iūnas . Ačiū jiems! 

S. Kaunelienė 

P A T I K S L I N I M A S 

Rugsėjo 17 d. „Detroito 
Žinių" laidoje tūpusiame Balfo 
išvykos aprašyme buvo praleis
tos šių talkininkų pavardės: D. 
Petronienės, C Pliurienės, A. 
Poderienės, K. ir R. Ražauskų ir 
O. Rūkštelienės. Atsiprašome. 

buvo kun. Pugevičius iš New 
Yorko, antros buvo kultūros 
reikalais, moderatore buvo 
Ona Wargo iš Pennsylvanijos, 
trečios buvo vyčių laipsnių 
reikalais, moderatore buvo 
Pranciška Petkuvienė iš New 
Jersey. 

Du maspethiečiai turėjo 
atsisakyti iki šiol eitų pareigų 

centro valdyboje, kadangi 
organizacijos įs ta tai neleido 
būti išrinktiems. Tai buvo Pily-. 
pas Skabeikis, trejus metus 
išbuvęs centro valdybos pirmi
ninku, ir Jonas Adomėnas, 
buvęs vicepirmininku. Adomė
nas dabar buvo išrinktas iždo 
globėju. Nauja centro valdy
bos pirmininke buvo išrinkta 
Loreta Stukienė. . -s 

Seime ir įva i r iuose j o 
renginiuose dalyvavo keturi 
šimtai atstovų ir svečių. Gar
bingų svečių tarpe bankete 
buvo S c r a n t o n o m i e s t o 
burmistras Eugene F. Hickey, 
Chicagoje gyvenąs vyskupas 
Vincentas Brizgys ir Scranto
no vyskupas J a m e s Timlin. 
Pennsylvanijos ketvirtosios 
kongresinės apygardos atsto
vas Charles F . Dougherty, 
kuris Kongrese pasisakė už 
Lietuvos laisvę ir žmogaus tei
ses, vyčių seime buvo apdo
vanotas auksiniu „Lietuvos 
draugo" medaliu. Sekančiam 
Lietuvos vyčių seimui vieta 
dar nebuvo parinkta. 

Petras Juškevičius 
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EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
meldo Vytautas Saulius 1978. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.73. 111. gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. *3id St, Cttesgo, HL 60629. 

* * * 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, III. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą' 

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

6449 So Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel LU 5 6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius paga! susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm , antr, ketv. ir penkt. 11:30 
vai "ryto iki 3 var popret.- ' -

.11 

Tel ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

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

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 tki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS , 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

IVai Kasdien nuo 10 v ryto ik: 1 v p p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919 ! 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6 2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3va! 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pag^l susitamiM 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

IŠKILMINGA S U K A K T I S 
C H I C A G O J E 

Prieš penkias dešimtis metų, 
ką tik įšventintas jaunas kuni
gas Vaclovas Zakarauskas, 
buvo paskirtas Kauno bazili
kos vikaru. Per radiją girdė
davo žmonės g raž ius jo 
pamoks lus . P a s k u i buvo 
kapelionu ir mokytoju Kauno 
„Aušros" mergaičių ir berniu
kų gimnazijose. 

1944 m. kun. V. Zakaraus
kas, kartu su kitais lietuviais, 
pasitraukė j Vakarus. Vokieti
joje buvo kapelionu Augsbur
go gimnazijoje ir technikos 
mokykloje. 1948 m. buvo pakel
tas į garbės kanauninkus. 

1950 m atvyko į Chicagą. 
Apsigyveno švč . Mergelės 
Marijos Gimimo l ietuvių 
parapijoje, kur ir dabar tebei
na vikaro pareigas. J a u daug 
metų yra 112-tos vyčių kuopos 
dvasios vadu. Yra parašęs 
keletą religinių knygel ių, 
bendradarbiauja periodinėje 
spaudoje. 

Kan. Zakarauskui buvo sur
engtas jo kunigystės 50 metų 

— „ A u d i n y s " r u o š i a s i 
pradėti darbo metus. Kviečia
me visą jaunimą nuo 16 m. am
žiaus dalyvauti pirmoje šokių 
repeticijoje spalio 2 d. 7:30 v.v. 
Dievo Apvaizdos kul tūr i 
niame centre. 

sukakties minėjimas. Rengi
mo komiteto pirmininku buvo 
112-tos vyčių kuopos narys, 
dabar jau miręs a.a. dr. Zeno
nas Danilevičius. Komiteto 
garbės p i r m i n i n k u buvo 
Illinois-Indiana apygardos 
dvasios vadas ir Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo lietuvių 
parapijos klebonas kun. Anta
nas Zakarauskas . Komitetą 
sudarė 14-kos organizacijų 
atstovai. 

I šk i lmės p r a s idė jo Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje jubiliato atna
šaujamomis iškilmingomis 
M i š i o m i s , a s i s t u o j a n t 
aštuoniems kunigams. Mišių 
metu giedojo parapijos choras 
ir solistai. Po Mišių, parapijos 
sa lė je į v y k o m i n ė j i m o 
a k a d e m i j a i r b a n k e t a s . 
Vyskupas V. Brizgys sukalbė
jo invokaciją. Svečiai kėlė 
šampano taures, tauriam lietu
viui ir garbingam kunigui 
linkėdami ilgiausių metų. 

Meninę programą atliko 
parapijos choro solistai: A. 
Underienė, D. Varaneckienė ir 
J. Burgės. Buvo sveikinimai 
žodžiu ir raštu. Vyčiai įteikė 
savo dvasios vadui dovaną. 
Dovanas įteikė ir kitos organi
zacijos. Jubil iatas dėkojo vi
siems už dovanas, linkėjimus 
ir už tų iškilmių suorgani
zavimą. 

E. Pakalniškienė 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS ! 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASHAVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberte Road 
1 mytia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą * 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FER0. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

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

4762112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad lOikilval. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak ' 
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U RGAS 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm , antrad., ketv ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 t t a M M Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt • 
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 

Tel REIiance5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN . 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

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

Tel. - 778-3400 

i 
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Visi išeiviai lietuviai gerai ži-
n<- kas y r a Bendras is Ameri
kos lietuvių šalpos fondas, kurį 
patogumo sumet imais žymime 
šešiomis ra idėmis — BALFas. 
Š i o r g a n i z a c i j a į k u r t a 
Į S & J V . l , II pasaul inio karo 
pabaigoje, prieš 37 metus. 
BALFo d idž iaus ias tikslas ta
d a buvo padėt i gaus iems lietu
v iams karo pabėgėl iams, kurių 
daugybė buvo Vakarų Euro
p o s k r a š t u o s e . P i r m u o j u 
BALFo p i rmin inku išr inktas ir 
i lga laiką j am vadovavo švie
s a u s a tmin imo geraširdis pre
l a t a s J. Končius. J a m ir jo 
bfrrrdi-fadarbiarns pavyko gaut i 

'iš-->vairių JAV-bių šalpos or-
i^gąttizacijų nemaža materia-
ĮĮhj$ vertybių — drabužių, 

'm- : :- •/• .dūktų. Daug šių gė
rybių sudėjo ir Amerikos lietu-

mtmk, J ie t a ip pa t suaukojo ne
m a ž a dolerių, o J A V šalpos 
organizaci jos ir fondai šias au
k a s dar papildė. Šios gėrybės 
pt*s*ekė Vakarų Europos kraš
tus . Tai buvo labai miela ir dos-

. n i . iše ivi jos a u k a po karo gy-
• vedusiems stovyklose ar kur 

• o r s pr ivačia i prisiglaudu
siems. 

Maža to, B A L F a s f inansavo 
pabėgėlių kultūrinį bei švie
t imo darbą, rėmė mokyklas, 
skyrė kad ir kuklutes, bet labai 
rtJiKaiingas st ipendijas, rėmė 
rašytojus, kul tūrininkus. J o 
dėka š imtai lietuvių studentų 
gaiėįo kurį laiką studijuoti 

- aukš tuos ius mokslus Vakarų 
Europos universitetuose, įsigy
t i aukštojo mokslo diplomus, 
re ik iamas specialybes. 

P r a d e d a n t 1948 m. BALFas 
rūpinosi pabėgėlių įkurdinimu 
ir sudavė są lygas apie 3(',000 
lietuvių pasiekt i Ameriką. Per 
BALFą buvo sudaromi reikia
m i dokumenta i , gaunamos 
garant i jos ir kt. Norint išskai
čiuota visus geruosius BALFo 
darbus reiktų parašy t i didžiulę 
knyga . Bet ir to nebereikia 

daryt i , nes apie JO darbus ne 
^ viena k n y g a to pat ies pirm. J . 

Končiaus ir kitų jau yra pa
radyta ir išleista. 

mo draugija (ALVUDAS), iš 
vaiko globos pasukusi į senelių 
globą ir kažkodėl nepakeitusi 
savo vardo. 

Tačiau vargšų BALFui ne
trūko. Jų pakankamai yra 
Lenkijoje, Suvalkų trikampy
je, Pietų Amerikoje, pagaliau 
okupuotoje Lietuvoje ir Sibire. 

Išeivijos pagalbos labai rei
kalingi okupuotosios Lietuvos 
lietuviai bei tremtiniai Sibire. 
Tačiau mūsų BALFo biudže
tas , sukurtas tik iš aukų, labai 
mažas , menkas , o paketėlių 
persiuntimo išlaidos labai di
delės ir todėl pagalba tėra lyg 
šaukštelis vandens dideliame 
kibire. O tačiau ir tokia menka 
pagalba, kur reikiant ir kada 
reikia nukreipta, nušluosto ne
maža ašarų... 

Okupuotosios Lietuvos lietu
vių bei Sibire esančių tremti
nių šalpa labai nepat inka oku
pantams. BALFas jų akyse yra 
virtęs "Sovietų galybę žudan
čia organizacija". Daug rašalo 
ir deguto sovietiniai rašeivos iš
liejo prieš BALFą. Visu smar
kumu buvo ir tebeieškoma 
BALFo paketėlių gavėjų, rafi
nuočiausiais būdais stengia
mas i iššifruoti jų siuntėjus. Bu
vo išleista net prieš BALFą 
nukreipta knyga. Daugelį kar
tų BALFo vadovai buvo nie
kinami, dergiami, o tačiau visa 
tai ne tik nepalaužė BALFo 
darbuotojų a r pačios institu
cijos, atvirkščiai, BALFas bu
vo išgars intas visoje okup. Lie
tuvoje, o išeivijoje jo gaunamos 
aukos nuo to padidėjo. 

AR VOKIETIJOJE ATGIMS 
Pastaruoju laiku Vakarų 

Vokietijoje pirmą kartą paaiš
kėjo, kad dešinieji ekstremis
tai jau y ra pavojingesni, negu 
kairieji teroristai. Vyriausybe 
skelbia dešiniųjų ekstremistų 
vis didėjantį veiklumą, o poli
cija suiminėja vis daugiau šios 
krypties asmenų. Iki šiol sau
gumo organai ir teismai atro
dė, kad veda kovą vien tik 
prieš „Rote Armee Fraktion" 
likučius. Atrodo, kad kairieji 
teroristai nusilpo, nes 1980 m. 
nebuvo nė vieno atentato prieš 
asmenis. O tuo tarpu dešinieji 
ekstemistai tik per pirmus sep
tynis šių metų mėnesius jau 
nužudė 18 asmenų. 

Aliarmuojanti ir kiti skai
čiai: labai išaugo dešiniųjų ko
votojų skaičius (jų yra 19,800), 
spaudos leidyklų 1980 m. jie tu
rėjo 45, o šiemet jau 65. Iš jų 
laikraščių ir žurnalų vien tik 
„National Zeitung" spausdino 
ir parduoda per 100.000 egz. O 
kairiųjų organizacijų narių 
skaičius mažėja: 1980 m. jos 
neteko 4000 narių. Prie kairių
jų priskaičius ir komunistų 
partijos narius, jų yra tris kar
tus mažiau, negu įvairių deši
niųjų organizacijų narių. 

Palyginimai ir skaičiai aiš
kiai ka lba apie dešiniųjų au
gimą. Vidaus reikalų minist
ras Gerhard Baum (liberalų 
partijos) pasiskundė, kad nuo
lat auga „neonacistų fanatiz
mas". Esą Vokietijos neo-
n a c i s t a i tu r į r y š i ų su 
dešiniaisiais tarptautiniais 
teroristais, kurie randa vis 
daugiau simpatikų. Kanclerio 
Schmidt pavedimu, statistinių 
tyrimų institutas „Sinus" ra-

NACIZMAS? 
KIEKVIENA PENKTA ŠEIMA 

LATVIJOJE YRA MIŠRI 

._ K ižka ip 
tekiu 

pr ipuolamai ar ki-
.sutapimu BALFui se

nu-u vadovavo kunigai : J. Kon
čių s, Pr. Geisč iūnas , LTJankus, 
V. Mar tmkus . T a d a BALFo 
eeWras buvo New Yorke. Visi 
vadovai ir jų padėjėjai buvo la
ba i garbingi žmorlės, ir nė vie
n a mūsų politinė, kad ir kai
r u -ja grupė, nė ra primetusi 
j iems kurių nors nesąžinin
gumu a r neobjektyvumo. 

reru žodžiu minėtini ir tie 
išeivijos iie-ankstyv esmosios 

tuviai , kurie j iems nepažįs
ta n s s taut iečius rėmė savo 
piniginėmis ar daikt inėmis au
kotais. 

Pokario meta i s BALFui teko 
kiek persiorganizuoti . Kai j au 

^$Š$tojo būti karo metas , 
BALFas neteko Amerikos kari
n į , fondo ir kitų institucijų pa
ramos. Iš kitos pusės, naujieji 
a t e i v i a i n e i l g a i r e i k a l a v o 
BALFo šaipos. Po trumpo lai-
k« i įsikūrę ir susi radę darbus, jie 

-p s t ^ s pradėjo BALFą šelpti. 
J M L F o i liko vietos lietuvių so

c i a l u , globa, tačiau į ją jo va-
ikritybė st ipresniu kampu ne
pasuko. Š ias funkcijas žymia 
dalimi perėmė ir gražiai vykdo 
t t į j h v n Dukterų organizacija 
su savo skyriais . Yra ir kitų šal-

'p^A organizacijų. Pastaruoju 
rflKDį Lietuvių Bendruomenė 

,or.aįlėjo daug iau rūpintis savo 
tautiečių socialine globa ir tm-
jejSPtyjeper t rumpą laiką daug 
padarė .Salpos reikalais dar rū-
piria^i L.K.l). Birutės draugija, 
Lietuvių moterų organizacijos, 
Amerikos lietuvių vaiko ugdy 

Apie BALFą šiandieną rašo
me todėl, kad spalio mėnuo yra 
BALFo mėnuo. Kitais žo
džiais,, spalio dienos paskirtos 
aukoms BALFui rinkti. Netru
kus į lietuvių duris pasibels 
BALFo talkininkai — aukų rin
kėjai. Atidarykime jas! Ir netik 
duris, bet ir savo širdis ir, kas 
šiuo atveju svarbiausia, pinigi
nes , čekių knygeles. Nebūkime 
šykštuoliai ir duokime kiek 
išgalėdami daugiau. Geram 
tikslui, žinomam reikalui. 

Pagerbkime ir aukų rin
kėjus, nes jų prisiimtos sava
noriškos pareigos y r a labai ne
dėkingas darbas . 

BALFo organizacija yra 
labai plati. BALFas turi dau
g iau kaip 50 skyrių, kuriems 
daugiausia vadovauja vyrai. 
Bet BALFo vadovė šiuo metu 
y r a moteris — Marija Rudienė, 
š iame kraš te gimusi ir augusi, 
bet nepriklausomą Lietuvą lan
kiusi lietuvė. Moterys ir abidvi 
didžiausios BALFo direktorių 
tarybos pirmininkės padėjė
jos: reikalų vedėja Laima Alek
sienė ir tarnautoja Grožvyda 
Giedraitytė. Tai labai darni 
moteriška trijulė, visada gra
žiai sutarianti , kas retai būna ir 
vyrų tarpe. 

do, kad pusšešto milijono vo
kiečių — trylika nuošimčių su-
a u g u s i ų j ų — p r i k l a u s o 
kraštutinės dešiniosios ideolo
gijos, nors rinkimuose ir ne
balsuodami už dešiniuosius. 

Ta pusšešto milijono masė 
netiki, kad žmonės buvo žudo
mi koncentracijos stovyklose. 
Jie neigia Hitlerio atsakomy
bę dėl paskutinio karo sukėli
mo. Nekenčia užsieniečių dar
bininkų, kurie, „atima duoną 
iš mūsų burnų". Pateisina žy
dų persekiojimą, nors pri
pažįsta, kad „kartais buvę per
dėjimų". Jų manymu, jei 1945 
m. karas buvo pralaimėtas, ta i 
kalti buvę sabotažininkai. J ie 
smerkia pornografiją, lega
lizuotus abortus, prieš vai
singumą vartojamas piliules, 
alkoholizmą, narkotikus ir au
gančius kriminalus. Jie sako: 
„Viso nebūtų buvę t r eč i a 
jame Reiche ' , kai valstybė 
garantavo piliečiams tvarką ir 
geruosius papročius". 

Prie tokių pažiūrų prisideda 
dar 18 procentų vokiečių, kurie 
sako, kad prie Hitlerio buvę 
daug geriau. I š 100 vokiečių, 37 
yra linkę į autoritarizmą, nors 
ir nepritardami neonacistų 
ideologijai ir Hitlerio kultui. 

Pagal kitą žmonių nuomo
nės tyrimo institutą, 40 nuo
šimčių netiki, kad neonaciz-
mas yra pavojingas. Taip 
galvojančių 1979 m. buvo 80 
nuošimčių. Tačiau paskutiniai 
dešiniųjų ekstremistų veiks
mai (pvz. Muencheno aten
tatas: 13 užmuštų ir 180 su
žeistų) daugeliui atvėrė akis. 

Anksčiau politikai ir saugumo 
organai rimtai nežiūrėjo į neo-
nacizmo pavojų ir pačius neo-
nacis tus traktavo labai švel
niai ir atlaidžiai žiūrėjo į jų 
veiklą. 

To atlaidumo pavyzdžių yra 
tiek ir tiek. Pvz. uždarytieji ka
lėjime galėjo laisvai priimti sa
vo ideologijos draugus. Iš nu
baustųjų kalėjimu nebūdavo 
a t imami pasai ir tie lengvai 
pabėgdavo į užsienį. Vienas 
teisėjas pagrasino areštu vie
nam žydui, kuris teisme „tvir
tino, be jokių įrodymų, jog jo tė
vai žuvę dujų kameroje". 
Grafas Stauffenberg, krikšč. 
demokra tų a t s t o v a s par
lamente ir sūnus to, kuris ban
dė nužudyti Hitlerį, uždraudė 
socialdemokratų parlamente 
vadui Wehner dalyvauti aten
tato paminėjime dėl to, kad 
Wehner kitados y ra buvęs ko
munistas . 

Vokiečių liberalų žurnalas 
„Spiegei" rašo: „Vokietijoje la
bai lengva kultyvuoti komu
nizmo neapykantą ir baimę, 
bet labai sunku prisiminti na
cių nusikaltimus. Vokiečių tau
t a nemėgsta studijuoti savo
sios istorijos ir labai retai ką 
nors iš jos išmoksta". 

Dėl terorizmo Vokietijoje 
kalti ne vien tik vokiečiai. 
Vakarų Vokietijoje yra 31.600 
svetimšaliai — kraštutiniai 
dešinieji (jų tarpe 3500 italų) ir 
63.515 kraštutinių kairiųjų (ją 
tarpe 11.000 italų). Kai Vo
kietijoje įvyksta nužudymas 
svetimšalio, žudikas papras
tai y ra ne iš Vokietijoje gy
venančių, bet atvykusių iš nu
žudytojo tėvynės. Tai labai 

Baigiant tenka d a r pridurti, 
kad pastaruoju metu BALFo 
vadovybė visomis išgalėmis rū
pinasi vienu ar kitu būdu iš 
okup. Lietuvos pasitrauku
s ia is mūsų tautiečiais, suteik
d a m a s teisinę ir materialinę 
globą, padėdamas jiems pa
siekti JAV-bes ir čia įsikurti. 
Vis tai labai svarbūs gerieji 
darbeliai, reikalaujantieji visų 
išeivijos lietuvių paramos, jei 
ne kuo kitu, tai bent pinigine 
auka . 

Šiemetinis BALFo vajus pra
dedamas Lietuvoje ir Sibire 
kenčiančių, laisvuosius Vaka
rus pasiekusių lietuvių naudai. 
Atsiminkime seną lietuvių pa
tarlę: „Visada geriau duoti, 
ka ip imti". Taigi duokime, 
aukokime! 

b.kv. 

Toronto mišrus choras ..Volungė", vadovaujamas 
muz. Dalios Viskontienės, rugsėjo 27 d. koncer

tavęs „Margučio" surengtame Antano Vanagai
čio kurinių koncerte Jaunimo centre. 

Nuotr. P. Malėtos 

Rygos laikraštis „Padomju 
jauna tne" įdėjo Sov. Sąjungos 
mokslo akademijos etnogra
fijos instituto direktoriaus 
p a v a d u o t o j o s L i u d m i l o s 
Terentjevos pareiškimą apie 
mišrių vedybų greitą pagau
sėjimą visoje imperijoje. Per 
1979 m. visasąjunginį gyven
tojų surašymą užregistruota 
66.3 milijonai šeinių, iš kurių 
14% yra etnografiškai mišrios. 

Etnografė Terentjeva miš
rių šeimų padaugėjimą pri
pažįsta normaliu ir būtinu, nes 
tai skatina tautų suartėj imą ir 
nugr iauna taut inius barje
rus . Kultūros ir švietimo padi
dėjimas, ka ip ir ateizmo į taka , 
veda prie nacionalinių ir reli
ginių jausmų nykimo, sako 
Terentjeva. 

Terentjeva nurodo, ka ip 
greit šis rus inimas plinta vi
soje imperijoje, y p a č jos res
publikose. Mišrių vedybų skai
čius ypač didelis Latvijoje, 
Kazachijoje ir Ukrainoje: ten 
kiekviena penkta san tuoka y r a 
t a rp įvairių tautybių. 

Ir tarp latvių mišrių vedybų 
skaičius y r a didelis, ypač di
desniuose miestuose, kur lat
viai yra mažumoje. Kad gy
venimas miestuose ska t ina 
mišrias santuokas ir rusifika-

ryšku tarp jugoslavų ir turkų. 
Vokietijoje slaptai veikia 

užsieniečiai, kurie palaiko ry
šius su kitų kraštų teroris
tinėmis organizacijomis. Pvz. 
palestiniečių PLO priima ir ap
moko vokiečių nacistų „Hoff-
m a n n kovos grupės" nar ius , 
kurie paskui grįžta į Vokietiją 
t e roro v e i k s m a m s a t l i k t i . 
Palestiniečių PLO palaiko ir 
kursto vokiškus neonacius, 
kad jie vestų kovą su žydais , 
gyvenančiais Vokietijoje. 

Tarp kruvinų įvykių pami
nėtinas bandymas slapta įga
bentų ginklų iš Šveicarijos, ką 
atliko neonacis F r a n k Schu-
bert ,užmušdamas du pasienio 
muit ininkus ir pa t s nusižudy-
damas. Muencheno 1980.IX.26 
atentate y r a įveltas neonacis 
studentas Gundolf Koehler. Du 
profesionalai — advokatas 
Manfred Roeder i r gydytojas 
Heinz Coldiz — ga l stipriausi 
neonacinių vadai — sėdi ka
lėjime apkaltinti a tenta tu , ka
da buvo užmušti du pabėgėliai 
vietnamiečiai. 

V a k a r ų V o k i e t i j a i 
neonacizmo atgijimas sudaro 
rūpestį y p a č dėl to, kad jis y ra 
pala ikomas ir kurstomas iš už
sienio. 

J. V. 

ciją, pr ipažįs ta ir Terentjeva. 
Jos nurodyt i skaičiai y ra pasi
baisėtini. T a i p Vidurinės Azi
jos miestuose mišrių šeimų 
skaičius siekia 23.7%. Dar di
desni skaičiai — 30 iki 40% yra 
Moldavijos, Gudijos ir Ukrai
nos miestuose ir Karelijoje. 

Kalbos bar jeras mišrioms 
san tuokoms nekliudo, sako 
T e r e n t j e v a . V i soms tau
tybėms rusų kalba yra pasi
dar iusi bendra . Mišrių šeimų 
formavimosi procesas nėra 
papras tas ,nes sutuoktinių san
tykiai surišt i skirt inga psicho
logija, tradicija ir gyvenimo 
s tandar tu . Tač iau gyvenimas 
parodęs paradoksą: sociologai 
kons ta tavę , kad mišrių šeimų 
skyrybų skaič ius ten yra žy
miai mažesnis , negu ta rp vie
nos t au tos šeimų. 

Terent jeva duoda atsakymą 
ir į k lausimą, prie kurios tautos 
p r i sk i r iamas va ikas gimęs miš
rioje šeimoje. Jur idiniai jau
nas i s pilietis pa t s turi pasi
rinkti sau tautybę, tėvo a r 
motinos, s u k a k ę s 16 metų am
žiaus, kai g a u n a pasą. Tau
tybės pas i r ink imą įtaigauja 
etninė sfera, kurioje šeima 
gyvena, še imos tradicijos, kal
bos a r t u m a s . T a i p jaunimas iš 
rusų - ukrainiečių šeimų Ukrai
nos mies tuose papras ta i laiko 
save ukrainiečiais , bet už savo 
respublikos ribų šios šeimos 
vaikai s ave laiko rusų tau
tybės. 

„Kiekviena san tuoka tarp 
įvairių tau tybių narių tvirt ina 
žmonių bendri ją — tarybinę 
tautą", teigia etnografė Terent
jeva. 

Taigi : „ ta rybinės tautos 
s v a r b i a u s i a s f o r m u o t o j a s " 
yra mišr ios šeimos, žinoma to
kios, kur v ienas sutuoktinis 
yra rusas . f 

— _ — _ _ rr. 

R U S U D I S I D E N T A I 
S U L E N K A I S 

Rusijos pogrindis „Samiz-
dat" dokumentuose reiškia 
pilną sol idarumą laisvės sąjū
džiui Lenkijoje. Viename tokia
me d o k u m e n t e r e i k š d a m i 
simpati jas Lenkijoje įsikū
rusiai nepr iklausomai profe
sinei sąjungai , rusai žmogaus 
teisių gynėjai rašo: „Lenkai 
nėra tokie ka ip mes — rusai. 
Jie pasil iko nepajudinami toje 
srityje, kuri galbūt y ra pati 
svarbiausia . J i e pasiliko ištiki
mi Dievui ir Bažnyčiai . J ie 
neleido sugr iau t i ir išniekinti 
savo bažnyčių. Dėl to jie 
a tgaus ir s avo laisvę. J ie tiki 
Dievą. Dievas padės jiems 
a tgaut i la isvę" . 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 
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policininkai, švietė rankiniais prožektoriais, laikė 
revolverius parengty. Supo garažą ir žengė į garažą. 
Smarki prožektorių šviesą, kaip patekėjusi saulė, 
užtvindė vietą. Tuoj pat visi pamatė ant grindų 
gulinčią Vilbėną. 

— Aš ją pažįstu, — suriko moteris, kuri kaip 
angelas sargas nulėmė Vilbenos likimą. — Tai 

. . . . , , , . , . - • , . , T -u ligoninės slaugė. J i čia gyvena. 
Vilbenos klyktelėjimas pasiekė pasaulį, l a i buvo 

moteris, jų butnamio gyventoja, kuri ką tik išlipusi iš Apkūni policininkė, sunkiai kvėpuojanti nusi-
pastatyto automobilio išgirdo Vilbenos balsą, jos i e n i l u S ) gaivino Vilbėną, kišdama prie jos nosies gai-
duslų sustenėjimą. Baimės pilna moteris žengė kelis v inanč ius medikamentus, purtydama jos pečius, 
žingsnius klyktelėjimo kryptimi ir po kabineto dugnu, keldama jos galvą. Blizgėjo švirkštas prie Vilbenos 
šešėliuose prietemyje, pamatė ant grindų gulinčią ^ n ^ g 
Vi lbėne Šiurpiai atrodė Vilbenos veidas: į veido duobę 

— Žmogžudystė! Žmogžudystė - sušvokštė įkritusios akys, kruvina danga padengtas smakras, 
moteris, išbėgdama iš garažo pastogės. virpančios šnervės. Ją išnešė lauk. Ją gaivino stan-

J i bėgo praradusi savijautą, panikoje, bijodama, dart inėmis gaivinimo priemonėmis. Jau stovėjo čia 
kad ją prisivys žmogžudys. policijos ambulansas . Vilbėną jau buvo ant neštuvų. 

Foje buvo tuščias. Šiomis nakties valandomis čia Netrukus ją įnešė į jos ligoninę pro tas pat duris, pro 
viena silpna lemputė. Pirmo aukšto koridoriaus kurias prieš nepilną valandą ji išėjo, galvodama apie 
posūkyje buvo telefono kabina. Moteris pasuko nulį ir k e i s t ą l i g o n į k u r i s p a s į r a š o testamentą leidyklų 
pasakė savo adresą ir dar: „Aš radau užmuštą atmestiems jo rankraščiams, 
žmogų". Ir dar: „Aš bijau žmogžudžio". 

Geriausi žmonijos mokytojai buvo ir tebėra: vargas , pavyz
dys ir meilė. 

L. Jahn 

Tų žodžių užteko pasukti didžiulę policijos 
mašineriją. 

Moteris bijojo išžengti iš telefono kabinos. I lgas 
koridorius buvo tuščias ir silpnai apšviestas. Buvo 
siaubingai baisu: žmogžudys atbėga koridoriumi, 
mato ją kabinoje, ilgu peiliu perveria jos krūtinę. J i 
buvo pasiryžusi gintis kabinoje. Ją gins storo stiklo 
durys. 

S ta iga už koridoriaus lango sušvito raudonoji 
šviesa. Šviesa kaitaliojosi — sekundei geso, ir vėl 
žėrėjo. Moteris atsigavo, atsiduso. Taip stebuklo lau
kiantieji atsidūsta stebuklo sulaukę. Aparta-
mentinių namų kieme buvo policijos automobiliai. 

Kada ji išbėgo lauk, kieme vaikščiojo keli 

Staigių nelaimių skyriuje ji buvo savo draugų 
globoj. Per trumpą laiką ji buvo apžiūrėta, sutvars
tyta, įvairių raminamųjų ir gaivinamųjų vaistų 
įskiepyta. Sekė specialus jos apsaugojimas preventy-
viniais medikamentais nuo nėštumo galimybės, nuo 
venerinių ligų. Vilbėną tebebuvo nepilnoj komoj, bet 
tai nesulaikė medikų panaudoti visus apsaugos 
patvarkymus, reikalingos išžaginimo atvejuje. 

Pagal iau ji buvo lovoj, medikams stengiantis 
suprasti , kodėl sąmonė negrįžta, o galvoj sužalojimų 
nerasta. 

Vienas, išradingasis, pasakė: 
— Ta i kumščio smūgis, pro kaukolę tiesiog į 

smegenis... 

Su t a teorija visi sutiko, nes neturėjo kaukolės 
kaulo nuotraukų. 

Policijos tarnautojas stovėjo čia su s tandart inio 
apklausinėjimo lapu. Reikėjo i ša i šk in t i šiuos klau
simus: 

Ar jums paž įs tamas užpuolikas? a r jūs savo noru 
įsileidote užpuoliką į automobilį? a r jūs įsileidote į 
pokalbį su užpuoliku? a r pr ievar tos ak tas sekė 
glamonėjimąsi ir nusirengimą? a r jūs buvote anks
čiau prievartauta? prie kokių apl inkybių? kiek kart? 
a r jūs gynėtės akto pradžioj, ar ak tu i vykstant? 

Buvo ir daugiau klausimų iki pačių intymiausių 
akto definicijų, nus t a t an t k a d a a k t a s prasidėjo, kada 
baigtas ir at l iktas pilnai? Apklausinėj imo pabaigoje 
buvo keliolika punktų, į sakančių apklausinėtojui 
pareikšti savo nuomonę: a r auka galėjo būti lengvas 
grobis? a r smurto elementas buvo brutalus, lengvas, 
a r iš viso fizinio smurto nebuvo? a r aukos laiky
senoje, aprangoj , kalboj pas tebė ta elementų, kurie 
galėjo būt i sugestijomis užpuolikui? 

Nepilnos komos stovis žaidė Vilbenos sąmonėje 
akimirksniais pragiedruliais . Akimirką ji matė savo 
tetą Vandą, su dėl skausmo iškrypusiu veidu stovin
čią prie jos lovos. Kitą akimirką ji klausė, šnabždė
dama: kiek parašy tą tes tamentų ligonio manuskrip
tams? J a i atrodė, kad dvi j aunos moterys, kurios 
sustojo prie jos lovos, ket ina i š t raukt i iš po jos galvos 
pagalvę. Steninčiai ir da in ingai ji prašė: 

— Palikite m a n pagalvę, palikite man pagalvę... 
Prie jos lovos stovėjo Beverly ir Terry, gavusios iš 

policijos žinią apie šiame rajone įvykusį prievartos 
aktą. T a i buvo „Moterų Lygos" skubi išvyka prie 

| aukos. Ta i buvo „Moterų Lygos" akcija: padėti, ginti, 
i.,istuoti. J aunos moterys buvo drąs ios ir išmanios. 

Jos puolė policijos tarnautoją: 

(Bus daugiau) 

* 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. spalio mėn. BALFo seimu {spūdžiai 

Kazimieras Bungarda, Marija Kalvaitienė ir Elena Dauguvietytė 
pirmame veiksme "Antroji Salomėja painiavose", statomam 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

KONCERTAS MAIRONIO 

PARKE 

Rugsėjo 19 d. „Neringos" tun
to vyresnės skautės surengė pir
mą po vasaros atostogų koncer
tą Maironio Parke,kurį atliko 
Clevelando vyru oktetas, vado
vaujamas muziko Ryto Babicko. 
T o koncerto gražiais prisimini
mais ir mūsų kolonijoje gyvena
me ir dabar. Daug darbo ir pa
siaukojimo įdėjo sesės skautės, 
rengdamos šį koncertą. Tai pa
sakyti galime visi, kurie dalyva
vome. Jos išpuošė sidabrinės spal
vos žvaigždėmis salę įjungdamos 

Spalio 24 d. balfininkai iš įvai
riu JAV vietovių susirinks Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje, South-
field, Michigan, į Balfo XX seimą 
aptarti labdaros problemas. Vyks 
tantieji į Balfo seimą visas išlai
das apsimoka asmeniškai. 

Kaip jau žinome iš praeities, 
Detroite vykdavo gerai suorgani
zuoti Balfo suvažiavimai. Atsto
vai grįždavo su geriausiais įspū
džiais su nemažėjančia energija 
tęsti šalpos darbą ir toliau. Tai 
buvo nuopelnas taurios Amerikos 
lietuvaitės Elzbietos Paurazienės, 
kuri su savo puikiu pagelbinin-
kių štabu padarydavo tai, kad 
Balfo seimo atstovai jaustu malo
numą būdami JŲ svečiai. E. Pau-
razienė nuoširdžiai veikė ne tik 
Balfe, bet ir kitose organizacijo
se. Jos nepaprastas draugišku
mas, atvirumas ir pareigų atliki
mas be priekaištu žavėjo ne vieną 

I lietuvį. Kiekvienai organizacijai 
buvo garbė turėti savo tarpe E. 
Paurazienę. 

Gaila, E. Paurazienei prieš po
rą metu mirus, pasidarė Balfe 
spraga, nes užpildyti kilnios as-

de klajūne" —solo R. Butkus, menybės vietą prie esamu aplin-
Koncertą^užbaigė 'Typkės dū-| k y b i ų n ė r a lengy3L Detroito gerų

jų Balfo "biteliu" rūpesčių dėka 

Kudabienė 
Bostone. 

ganizacijos nariais. XTX-tas sei
mas kreipiasi į visus geros valios 
lietuvius, kad stotų nariais, būtu 
atgaivinti neveiklūs skyriai, stei
giami nauji vienetai. Išeikime su 
šūkiu: Balfas — tai aš, aš — tai 
Balfas, mūšy dovana pavergtai 
Lietuvai — Balfas. 

2ymusis buvęs Balfo reikalu 
vedėjas kun. L. Jankus, Balfui 
švenčiant 15-kos metų sukaktį, 
rašė: "Mano malda ir troškimas: 
Broliai, nepavarkite, nes vargas 
šakoją, vargas lapoja ir ne greit 
dar išauš laisvės, kurios taip 
laukiame, rytas". 

Spalio mėn. pabaigoje paaiškės, 
ar a. a. kun. L. Jankaus maldos 
žodžiai pildosi ir ar seime priimta 
rezoliucija praktiškai vykdoma. 

K. Bri. 

maf" — Makačino. Solistė apdo 
vanota rožių puokšte, o daini
ninkams, kiekvienam prisegtas 
baltas gvazdikas. 

Kiekviena daina svečiai žavė
josi, tai įrodė nepertraukiamo
mis ovacijomis ir plojimais. Dai 

į Balfo direktorių tarybą vieton 
E. Paurazienės išrinktas visuo
menininkas inž. Jurgis Mikaila, 
ant kurio pečių guli šio seimo 
našta. 

taip ir darė, tačiau publika ne 
norėjo jų iš salės išleisti. Okte
to vadovas muz. R. Babickas 
prašė nevarginti savęs, nes mes 
nepavargsime. Galime jums dai
nuoti keletą valandų be pertrau
kos. Tokią progą mes turėjome. 
Tada apsiramino šiek tiek, nes 

, kitu atveiu, jau ir sekmadienis 
I tas žvaigždes degančias efcfa- ^ p r a s i d ė j e S ) 0 dar laukė šo-
ros lemputes, o ant stalų mir
gėjo degančių mėlynų žvakučių 
šviesa. Koncerto pasiklausyti su
sirinko ne tik Worcesterio, bet 
Providence, Bostono, Brocktono 
ir Hartfordo kolonijų lietuviai, 
taip, kad salė buvo pilnutėlė. Tai 
geriausias įrodymas, kad lietuvių 
visuomenė įvertina sesiy s k a u č i ų ; ^ d a j n į ^ ^ T į kolonijos 
darbą, dainininkų pasiaukojimą . Lgionjj-
damai ir visa tai remia. 5

 T i k r a i įenka d ž i a u g t i s k ^ 
Kad visi svečiai butų Įiiiinlilil k j n t i | i u o s s u j ų v a d o v u 

ti, pnes koncertą buvo pavaism- i muz_ R B a b k k u fc fltefc> ^ a i g ž . 
' ' ' • ' • " ^ *>nes 5 J U soliste I. Grigaliūnaite, tai jų 

pažiba. Šie šaunūs vyrai ir solis-

kiai ir dovanų paskirstymas. Kiek
vienas okteto narys yra daininin
kas, artistas ir pilnas savimo pa
sitikėjimo. Jie kiekvienas dainuo
ja visai laisvai, tai priminė savo 
žodyje Lietuvių Labd. draugijos 
pirm. K. Adomavičius, kuris lin
kėjo nešti tą brangų lietuvišką 

dedant, maldą sukalbėjo kleb. 
kun. A. Miciūnas, MIC. Po va
karienės programos vedėja D.! 
Marcinkevičiūtė pranešė, kad už 
penkių minučių prasidės koncer
tas. Salėje užviešpatavo tyla. Vi
si su dideliu susidomėjimu laukė 
pasirodant šaunaus Clevalando 
vyrų okteto. Jie ir įžygiavo į sa
lę pasipuošę juodomis eilutėmis, 
lydimi gausių plojimų. Pabaigo
je okteto vadovas muz. R. Babic-
las ir okteto žvaigždė solistė Ire
na Grigaliūnaite. Koncertą pra
dėjo daina: „Mes žengiam". Po 
jos žodį tarė muz. R. Babickas 
visus šiltai pasveikindamas ir pri
minė, kad koncertą sudarys įvai
rių 

tė yra atsidavę mūsų dainai. Di
džiausias įvertinimas tenka vado
vui muz. R. Babickui. Buvo ir 
gausus dovanų paskirstymas. Vi
sas koncertas tvarkingai suorga
nizuotas ir pravestas. Vyr. skau
tės atliko visus darbus puikiai, 
o koncertas paliko visiems gerą 
įspūdį. 

Sekmadienį, šaunūs okteto vy
rai ir solistė, 10 vai. ryto giedo
jo šv. Mišias Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Giedojo labai 
gražiai ir didingai, atrodė, kad 
giesmių aidai pramuš bažnyčios 
skliautus. Klebonas kun. A. Mi

l iūnas , MIC, kuris atnašavo šv. 
kompozitorių į M j š i u Q Š i r d ž į a i ^ k o j o ir 

kurmiai bei jų mišinys, 

Balfui prieš 37 metus pradėjus 
nininkai buvo priversti kartoti, I veikti, eilę metų seimai buvo šau 
ar naujas dainas dainuoti. Jie j kiami kas antri metai ir vykdavo 

tris dienas, kaip dabar yra sako
ma: "Tai buvo anais gerais lai
kais". Dabartiniu metu Balfo sei
mai šaukiami kas treji metai ir 
tęsiasi dvi dienas, ir tai ne visuo
met. XIX seimas tęsėsi tiktai vie
ną dieną, nes kai kurie tarybos 
nariai nerado reikalo gaišti laiką 
dvi dienas su broliškos šalpos 
puoselėtojais. 

Be to, Balfo XDC seimas priė
mė dėmesio vertą rezoliuciją: "Ne 
trukus švęsime Balfo veiklos ju
biliejinę šventę — dvidešimtąjį 
seimą. Gražiausią dovaną įteiksi
me Balfui, jei ateinančių trejų 
metų laikotarpyje įtrauksime dar 
daugiau lietuvių į Balfo veiklą, 
jei jaunesnioji karta užims pavar
gusiųjų darbe vietas, jei iškritusio 
stulpo vietoje pastatysime dešimt 
naujų. Tenebūnie lietuvio, kuris 
nepriklausytų Balfui, težydi, kles
ti ir auga artimo meilė. Jungda
miesi į Balfo eiles, mes pareikši
me padėką tiems broliams ir se
sėms, kurie įsteigė Balfą, šimtais 
skaičiavo skyrius, dešimtimis tūks 
tančių jų buvo šios garbingos or-

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersbutg, Fla. 
MOTERŲ SĄJUNGOS 

KUOPOS ĮSKYLA 

Rudens dienos vilioja į gamtą. 
Visur ruduo gražus, bet Florido
je tai neapsakomas gražumas, to
dėl ALRK Moterų sąjungos 76 kp. 
susirinkimas įvyks spalio 7 d., tre 
čiadieuį, Seminole Parke, pavil

jone Nr. 9. 
Vidurdienį, 12 vai. pietausime 

savo suneštais patiekalais. Po pie
tų apie lval., įvyks kuopos na 
rių oficialus susirinkimas. T u o 
laiku svečiai — vyrai ir moterys, 
galės palmių pavėsyje, sūpynėse 
pasisupti, pavaikštinėti, pasišne
kučiuoti. 

Apie 2 vai. p. p. prel. Jonas Bal-
kūnas skaitys paskaitą savo įspū
džius iš seimų bei suvažiavimu, 
kuriuose jis dalyvavo šią vasarą. 
Dalyvaus ir kun. Jonas Gasiūnas, 
kuris kartu su prel. Balkumi bu
vo Romoje, dalyvavo keliuose sei
muose, jis taip pat pasidalins savo 
įspūdžiais.. Po paskaitos ir prane
šimų bus diskusijos. 

Šiam suvažiavimui įžanginį žo
dį tars mūsų klebonas kun. K But 
kus, O. F. M. Ši proga bus reteny
bė, nes nedažnai išgirstame kas 
įvyko — kas buvo nutarta, kokios 
rezoliucijos buvo priimtos katali
kų seimuose iš juose dalyvavusių 
žmonių. 

Gaila, kad neturėsime progos 
išgirsti, kas buvo svarstoma ir ko
kios rezoliucijos buvo priimtos 
įvykusiose Lietuvos Vyčių ir Ka
talikų Moterų sąjungos seimuose, 
nes iš mūsų kolonijos tuose sei
muose nebuvo delegatų. 

Šia proga kviečiu visus — na
res, svečius ir viešnias kartu su 
sąjungietėmis gamtoje praleisti 
rudens popietę. 

Dorina Kamm 
Kuopos pirmininkė 

CLASSIFIED GUIDE 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

Gražus atskiras kambarys vienam as
meniui. Privatus įėjimas, dušas ir tua
letas. Marąuette Parke. Tei 778-1585 

HISCELLANEOUS 

Dutchman Contractors 
Establiahed 1959 

ROOFMAKING AND G E N L 
HOME REPAIRS 

Call anytime f or estimates 

Jim Hammer 
Tel. 593-3287 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga šeimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Kreiptis j MRS. HIMEL, pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. — 

Tel. 346-8355 

B E A L E S T A T E 

Apylinkėje 51-os ir Oak Park Avenue 
(netoli Archer Ave.) 3-jų miegamų mūr. 
25 metų senumo namas j įrengtas rū
sys. 2 mas. garažas. $75,900. Kreiptis 
į savininką tel. 5S6-8639. 

muzikų ir 
neiš

skiriant ir liaudies dainų. Pirmo
je dalyje padainavo liaudies 
dainą — žod. J. Naujalio, „Ant 
kalno karklai", J. Karovo 
— „Griežlė, griežlelė", „Tėviškė
lė, tėviškėlė" R. Budriūno, tėvy
nės ilgesio dainą „Aras" ir .Jū
reivių maršą". Su soliste kartu: 
„Mane motulė barė" —liaudies 
daina, "Žalioji banga" — A. Bra
žinsko, „Aguonėlė" —Viskanto, 
„Tavo vardas" - B. Gorbulskio, 
"Vestuvių šeštadienis" — to pa
ties kompozitoriaus, „Laimingas 
žemaitis" ir „Vynas ir velnias". 

Antroje dalyje lino žiedo spal
vos eilutėmis pasipuošę (tik so 

palinkėjo 
namus. 

laimingos kelionės 
J.M. 

East Chicago, Ind. 
BANKETAS SU PROGRAMA 

Eas t Chicago lietuvių medžio
tojų ir meškeriotojų klubo val
dyba spalio 10 d. rengia linksmą 
tradicinį rudens balių, kuris 
vyks Šv. Pranciškaus parapi
jos salėje, 3903 Fair St., East 
Chicago, Indiana. Pradžia 6 vai. 
vak. 

Meninę programą attiks solis
tė Natalija Aukštuolienė. muzi
kui Antanui Giedraičiui paly-

miiiimiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
Antanas J a s m a n t a s 

Ir niekad ne namolei 
EILĖRAŠČIAI 

Skyriai: Biografija, Vis atga
lios. Keliai be kelrodžių. Mergai
tė iš Magdalos. Vai sutemos. 

Išleido "Ate i t i s" 1980. Kieti 
viršeliai. Aplankas — Danguolės 
Kuolienės. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $6.75. 

Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, ItStf W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

111. gyv. dar prideda 36 centus 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiii 

D Ė M E S I O K N Y G Ų 
M Y L Ė T O J A M S ! 

"Draugo" administracija, norėdama paskatinti ir pa 
lengvinti savo skai tytojams įsigyti vertingų knycų, su
darė atskirus (pagal numeri) įvairių knygų siuntinius 
už papigintą kainą. Užsisakant pasirinktą siuntinio nu
merį, mokėsite s u persiuntimu tik $13.00, kai knygų 
originali kaina y r a dviguba. 

S I U N T I N Y S NR. 6 

VIDURNAKČIO VARGONAI. C Grincevicius. 132 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Paulius Jurkus. 176 psl. 
PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS. M. Springbom. 198 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
LIKIMO ŽAISMAS. Henrikas Lukoševičius. 232 psl. 
AGUONOS IR SMĖLIS. Eugenijus Gruodis. 70 psl. 
BENAMIAI. J. Mikelionis. 216 psl. 
MĖLYNA SUKNELĖ. Bronius Daubaras. 154 psl. 
DŽIAUKIS GYVENIMU. O. Swett Marden. 172 psl. 
KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ. Jonas Gailius. 128 psl. 
ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. 234 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI. Dr. S. Aliūnas. 88 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 7 

PO DAMOKLO KARDU. A. Kairys. Premijuotas romanas . 
224 psl. 

PENKTIEJI METAI. Kipras Bielinis. Revoliucinio sąjūdžio 
slinktis ir padar in ia i . 592 psl . Kieti viršeliai. 

JUOZAS PAUTIENIS. Ignas Šlapelis. Didelio formato. Kieti 
viršeliai. 

VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE. 50 psl. 
GULBĖS GIESMĖ. J o n a s Grinius. 222 psl . 
ANHELLTS. J . Slovackis. 52 psl . 
KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI. Kun. Pr. J . 

Vaitukaitis. 185 psl. 

listė pasiliko per visa koncertą \ ^ i n t -
ilga balta suknele), padainavo: j Svečiai bus vaisinami šiltais, 
„Prie šaltinio ateik" - M. Vait- '• Teresės Degutienės paruoštais, 
kevičiaus, „Laivai" - Nomikas\ valgiais, veiks baras ir turtin-

—solo V. Žiedonis. „Žemė gin-' š ^ l a i m ė s šulinys. Susirinku-
tarinė" - ^ i ą daina dainavo pi r- S W malonumui ir šokiams 
mą kartą ir muz. R. Babickas g r ° s puikus Dariaus Polikaicio 
priminė, kad ją specialiai atvežė į orkestras "Aidas", 
mums, 'kurie susirinkome į šį kon- j Laukiama svečių iš plačių 
certą. Su soliste — „Muzikos gar- Indianos ir Illinois apylinkių. Bi-
sar", ir „Paskutinis tango". 

Be solistės: „Tik tau vienam", 
„Gėlės mėnesienoj". Po žvaigž-

lietų dar galima gauti pas klu
bo kasininką Joną Pečiulj. (tel. 
972-0464). A V. 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Auksinio saulėlydžio 
gundymai 

R . S P A L I S 

Romanas 

Su šia knyga autorius užbaigė savo 
kartos istorijos ciklą. 

Knygą išlaido LST Korp! Neo-Lithu-
ania 1980 m. Spaudos darbą atliko 
VILTIS. Pusiau minkšti viršeliai, 384 
psl. Kaina su persiuntimu $10.95. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «3rd St, 
Chicago, IU. 80629 

fllinois gyv. dar prideda 60 et vals
tijos mokesčio. 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiu 

10% — 20% — so% pigiau mokėsit 
ai apdraudę nuo ugnie* ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. OA 4-8654 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

3346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
illllinilllllllllllllllllllliilliuiilliuiiuuili 

Arti 73-cios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik 538,500. 

Marąuette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 6B-os ir Rockvvell. Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

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

ir Dar turime pirkėjų 
investavimui. 

gerų 

i l l l lHllHIKMIlI lUll l l l l l l i l I i l lUII I I I I I l l l l l l l 

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

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

SERAPINAS — 686-2960 
•ninimi»iinmnnmiiiiiiunmuuu»uiM 
iiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiii 

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, skamomant po 6-os vai. vakaro. 

/ TeL 476-8950 
IIIIIIIIIIUIIIIUlHUIIIIIilIlIUlUIIIIIIIIIIIUII 

"I0V1 N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-8068 

/ S I U N T I N Y S N R . 8 

MANO PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų pasisakymų rinki
nys . Red. dr . J . Prunskis. 352 psl. 

ANNA KARENINA. N. Tolstojus. I, II ir III, IV d. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. A. Gervydas. 222 psl. 
ŽMONIJOS Ū K I M A S ŠVENTO J O N O APREIŠKIMO 

KNYGOJE. Vy tau ta s J. Bagdonavičius. 406 psl. 
VIENA PASAULYJE. Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma

nas , 242 psl . 

S I U N T I N Y S NR. 9 

VARGDIENIAI. Victor Hugo. I, II, III, IV ir V d. 
CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS. A. Vilainis-Šidlaus-

kas . 244 psl. 
TOS PAČIOS MOTINOS SŪNUS. P r a n a s Dom. Girdžius. 

172 psl. 
MOTINA IR MOKYTOJA. Šv. Tėvas J o n a s XXIII. Encikli

ka. 116 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 1 0 

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ. F. M. Dostojevskis I II i r 
III d. 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTALOGIJX,T d. Red. B . 
Brazdžionis i r B. Babrauskas . 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd S t 
Chioagi, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 centų 
valstijos mokesčio. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, DL 60632, tel. 927-5980 

Skambinkit te*. 436-7878 

SIMAITIS BEALTY 
2951 West 6Srd Street 

Insurance — Incotne Tax 
Notary Public 

nmniiiHumMiiiiiiMiiiniminmiinHtiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2211 
1IHIHIHIIHimilMHMMmmiHIIUWaW 
72-ra ir Albany — 5 kamb. mur. Geor-

gian. $53,500. 
72-ra ir Richmond — 2 Seimų muro 

namas. $72,000. 
45-ta ir Richmond — 2 butų po 3 mie

gamus. $68,900. 
40-ta Ir Montgomery — 15 metų senu

mo. 2 šeinu, $85,000. 
59-ta Ir Washtenaw — 21 metų senu

mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900. 
Pulkas Investavimas Lemonte — 2 bu

tų pastatas ir 10 akrų Žemės. — 
$250,000. 

58-ta ir Rutherford — 25 metų senu
mo 3 mieg. muro rezid. $75,900. 

91-ma ir Melvina — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75,900. 

67-ta Ir Komensky — 4 miegamų mur. 
pastatas. $59,000. 

72-ra ir Taknan — Labai gerai išlai
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500. 

93-čia ir Newland — Liuksusinis "bi-
level". 7 metų senumo. $89,500. 

BUDRAITIS BEALTY 
8600 S. Pulaskl M . 

Ttl. — 767-0600 

iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTA K Y PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ UkvUUmai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiimnuiHiiniiiiiniiimunumiuiiiiiiini 
miiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimii 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

OOSMDS PABCELfi ECPRES8 
2541 W. 69th St, Chicago, IL 6062* 

SIUNTINIAI Į UETUVĄ 
Tei. — 925-2737 

Vytautas Valentinas 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuiiiuiiiiiiiiiiii 

' 
D £ M E S I O 

™ 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARMA NOKEIKIEHB 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamo* sero* rftiies 

preke*. Maistas U Europos asuMSRa 
2BOS W. 69th St , Chicago. DL 

Tel. 925-2787 

• • » » • • » • » - • - » • < 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

b* vaškuojame 
visų rusių grindis. 

B U B N Y S 
Ttl — RE 7-5168 

n m f t t 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 3764096 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMi 

Poputar Liftiuania* 
R E C I P E S 

i. ATTKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDANT' 

Suredagavo 
Jaosanina Daužvardieai 

šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aStuntą laidą STOS populia
rios virimo knygos. J. Dauivarcue-
nė vėl patikslino ir pagražino sią 
laidą naujais paruosimais. 

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

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. <Srd Street 
Chicago, Dlinois 90«2» . 

PLATTNKITE "DRAUGĄ". 

Kaina su persiuntimu $5.65 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 



PASIKĖSINIMAS PRIEŠ GENEROLĄ 
KAZYS BARONAS 

Mūsų bendradarbis Europoje 
Paskutiniame pranešime iš Vo- jo gen. Fr. Kroeseno svorį, tačiau 

kietijos paliečiau teroristu bei 
"taikos" šalininkų veiklą. Atro
dė, kad RAF (Rote Armee Frak-
tion) kaupė jėgas tik sekantiems 
metams, nes kelios stambios "žu
vys" buvo pagautos arba žuvo (J. 
Plambeck, R.Behr) auto nelaimė
je. Nesitikėjo kokių nors didesnių 
staigmenų vidaus reikalų minis
terija ar slaptoji policija, nors 
Heidelbergo apartamente rasti 
keli planai rodė visai ką kitą. 

Vasario mėn. pasirodė pirmo
sios "kregždutės" prieš JAV ma
lūnsparnių dalinį, vėliau padėta 
bomba Giesene, bomba JAV ka
riuomenės darbo įstaigoje Frank
furte ir t. t Vienur buvo padary
ta daug nuostolių, kitur mažiau. 
Tačiau didžiausią žalą padarė 
rugpiūčio mėn. bombos sprogimai 
Ramsteino kariniame aerodrome, 
kur šimto metrų spinduliu sužeis
ta 20 asmenų. Tai įrodymai, kad 
teroristai nemiega. Ypatingai stip
riai jie veikia prie JAV kariuome
nės išdėstytų dalinių. Jie randasi 
Frankfurto, Mannheimo, Heidel
bergo, Karlsruhes, Stuttgarto ir 
kt. artimesnių mano gyvenamo 
kaimo miestų, maždaug 30 — 150 
km. spinduliu, skelbdami "Tod 
den deutschen Amis — mirtis vo 
kiškiems amerikiečiams". 

Be abejo, skaitytojai jau žino 
apie pasikėsinimą prieš gen. Fr. 
Kroeseną. Neminėsiu įvykio fak
tų, tačiau norisi su skaitytojais pa 
sidalinti matytu po 4 vai. vaizdu, 
kadangi man iki Heidelbergo yra 
tik 20 mylių. 

Pažįstamas man gražusis Hei
delbergas (bent kartą savaitėje 
aplankau jį) pažįstama ir pasikė
sinimo gatvė. Deja į ją negalima 
įvažiuoti, kadangi ir amerikiečių 
MP ir vokiečių policija jau iš toli 
kreipia visą judėjimą į šalutines 
gatves. Suradęs mašinai vietą, at
vykstu prie policijos saugomos vie 
tos. Parodęs policijai savo angliš
ką "Press Card" ir kiek pakalbė
jęs su amrikiečiais, pasiekiu viso 
įvykio vietą. Pasakysiu, stebuklas, 
kad' generolas, žmona, adjutantas 
ir šoferis (vokietis) išliko gyvi. 
Pasikėsinimo vietoje generolo ma
šinos nebebuvo, tačiau gan didelė 
duobė, šalimai esančių Heidel
bergo šliužo įstaigų išbyrėję lan
gų stiklai liudijo sprogimo jėgą. 

Gen. Fr. Kroesen yra ne tik vy
riausias JAV kariuomenės vadas 
Europoje, bet taip pat ir NATO 
kariuomenės dalinių centrinio — 
CENTAG ruožo vadas su štabu 
Heidelberge, šie NATO daliniai 
yra skiriami pietinės Vokietijos gy 
nybos ruožui, siekiančiam iki Kas-
selio — Bonnos linijos- Jame yra 
du JAV bei vokiečių korpai ir vie
na Kanados brigada — viso 350 
tukst vyrų karinės pajėgos. 

Kaip matome, teroristai žino-

Joniškiečiams švenčiant Angelu Sargu atlaidus 

greičiausiai nežinojo, kad jo au
tomašina yra šarvuota. Nors ge
nerolas į darbą važinėjo ne JAV 
registruota (visų amerikiečių ma
šinų lentelės baltos spalvos) bet 
žaliu Mercedes ir civilių gyvento
jų registracijos nr. H D — MS 38 
(pirmosios dvi raidės reiškia Hei
delbergą) ir vis kitom gatvėm, ta
čiau atrodo, kad teroristai buvo 
labai gerai informuoti ir laukė ge 
nerolo bent keletą dienų, kadangi 
ant kalno buvo pasistatę palapi
nę. 

Su keliais dar ten esančiais vo
kiečių žurnalistais teko trumpai 
pasikalbėti. Keli jų atsargos kari
ninkai buvo nustebinti taiklumu, 
kadangi į generolą jie šaudė maž 
daug iš 200 metrų nuotolio. Jų 
manymu teroristai buvę labai ge
rai apmokyti "pancerfausto" nau 
dojime 

Dar tą pačią dieną visose ame
rikiečių kareivinėse, ligoninėse, 
kompaktinėje masėje gyvenančių 
amerikiečių kvartaluose, imtasi vi 
sų atsargumo priemonių. 

Mano name gyvena taip pat 
amerikiečių šeima. Beveik tuo pa 
čiu laiku išvažiuojame į darbą. 
Žiūriu, mano "Mike" apžiūri 
"Volksvvageno" apačią. 

— Kodėl — klausiu. Atsakymas 
buvo trumpas: "Charlie (jiems esu 
tik "Čarlis") juk žinai kodėl... 
Tos prakeiktos bombos... Beveik 
mes visi apžiūrime savo ma
šinas". 

Kadaise žvengė žirgai keliuo
se, dulkėjo vieškeliai, skambėjo 
dainos laukuose, visiems sku
bant į Joniškį, kur vykdavo di
dieji rudens Angelų Sargų atlai
dai. Suvažiuodavo tada drau
gai, giminės ir švęsdavo arti
mo meilės dieną. Susipykę kai

šu buvo didelis būrys joniškie
čių, gražiai tarpusavyje sugy
venom. Daug mirė, kiti išsikėlė, 
mūsų parapijiečių liko nedaug. 
Viskas pasikeitė, bet, pirmą kar
tą švenčiant atlaidus, pasakytus 
kunigo žodžius, visi atsimenam. 
Jis mokė mus mylėti savo ar-

mynai spausdavo vienas kitam timą ir, švenčiant Angelų Sar-

Kadangi kalbame jau apie bom 
bas, norėčiau trumpai paminėti 
amerikiečių — sovietų pagamintą 
filmą iš. 1941 m. Hitlerio pradė
to žygio į S. S-gą. Nedidelį žiū
rovų skaičių prie televizijos apa
ratų sutraukia "Neužmirštamas 
karas" (sovietų versijoje — Didy
sis tėvynės karas"). Tiesa, ir pati 
spauda buvo labai kukli rekla
moje, kadangi filmas yra grynai 
propagandinis. Bavarijos televi
zijos stotys visiškai atsisakė filmą 
rodyti. Malonu buvo iš Hesseno 
krašto televizijos komentatoriaus 
išgirsti teisingas pastabas, liečian
čias Lietuvą, Latviją, Estiją bei 
Suomiją. 

ranką, lenkdavo gintarinio gel
tono alaus stiklines, ūsus su-
glausdavo, draugystę išpažin
davo. Marti nušluostydavo aša
ras uošvienei, žentas uošviui 
šypsodavosi, o našlaičiai, našlės 
ir našliai sėdėdavo prie stalo 
garbingiausioje vietoje. 

Kartą važiuojant iš dėdės 
ūkio į Angelų sargų atlaidus, 
senelis, pypkę prikimšęs kve
piančio joniškiečių tabako, 
mums porino, kad seniai, labai 
seniai švedai dažnai užplūsdavo 
mūsų kraštą. Apiplėšdavo žmo
nes, vyrus išžudydavo, pasigrob
davo mergaites ir, viską sude
ginę, lydimi ugnies liežuvių, su 
mūsų geriausiais arklais išjo
davo namo. Va čia, kaip tik 
mums važiuojant pro Satkūnus, 
parodė ir kelią, kur švedai žmo
nių kaukolėmis buvo išgrindę 
kelio galą, O jau tų joniškie
čių moterų gražumas, tai neiš
pasakytas. Stangrios, kaip iš 
metalo nulietos. Skaisčios, kaip 
lelijos. Sako, jie, pasigrobę jo-
niškietes, parduodavo svetimų 
kraštų kunigaikščiams, valdo
vams. 

Taip vieną kartą švedams su 
labai didele kariuomene vėl už
puolus Joniškio apylinkes, vy
rams besiruošiant į karą, mote
rys susirinkusios pradėjo mels
tis į Angelus, prašydamos užta
rimo. Danguje pasirodžius ženk
lui, vyrai visu narsumu puolė 
priešą, sužeidė jų karo vadą ir 
paėmė jį nelaisvėn. 

Karą laimėjo joniškiečiai, ir 
nuo to laiko pradėjo švęsti An
gelų Sargų dieną. 

• 
Laiškas iš Sibiro. Labai 

prastas, geltonas popierio lapas, 
štai kelios ištraukos: 

Miela sesute, 
Be didžiųjų švenčių, mes dva

sioje labai iškilmingai švenčia
me Angelų Sargų atlaidus. Mu

gu dieną, vienas kitam atleisti, 
užmiršti nuoskaudas, susitai
kyti taip, kaip seniau darydavo 
joniškiečiai. 

Po to mums ir varganos die
nos buvo šviesesnės, badą, li
gas lengviau išgyvenriom. Ačiū 
Angelų Sargams už atneštą 
vienybę, artimo meilę . . . 

• 
Laiškas iš Lietuvos. 
Mielas broli, 
Persiunčiu pusseserės laišką. 

Mes dabar gyvename Žeimelyje, 
pas savo sūnų, kuris ten yra 

traktorininkas. Į Joniškį nuva
žiuojam dažnai, bet jau Angelų 
Sargu atlaidų nepraleidžiame. 
Visais laikais Angelai Sargai 
mums padėjo, užtarė. Nors poli
cija ir saugumiečiai mus perse
kioja, bet mes einame j bažny
čią ir meldžiamės: "Viešpatie, 
džiaugdamiesi tavo šventųjų 
Angelų švente, mes priėmėme 
dieviškąsias paslaptis. Leisk 
mums su jų pagalba visuomet 
išvengti priešo pinklių ir išsi
saugoti visų pavojų"... 

Mes, joniškiečiai, susirinkę j 
bažnyčią švęsti AngeAų Sargų 
dieną, melsimės, kad mūsų tar
pe klestėtų susiklausymas, vie
nybė, artimo meilė. Skaitydami 
iš antrosios Mozės knygos: 
•'štai siunčiu pirma tavęs savo 
angelą, kad tave saugotų kely
je ir nuvestų į mano paruoštą 
vietą". — Lauksime, kada Lie
tuvoje sušvis laisvės žvaigždutė... 

Vytautas Kasniūnas 

A. + A. 
BRONISLAVAI SPAKEVIČBENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų mie
liems draugams Gražinai ir Vytautui Žu
kauskams ir visiems artimiesiems. 

ONA IR ANDRIUS MALKO 

Brangiai motinėlei 
A. f A. JULIJAI VAIČELIONIENEI 
Lietuvoje iškeliavus amžinybėn, jos sūnų 
Igne VaiČeliuną, jos anūkes Aušrelę, Jūra
te ir Danutę su šeimomis ir kitus artimuo
sius Lietuvoje labai nuoširdžiai užjaučiame. 

EMILIJA GAŠKIENĖ 
TEODORA IR JUOZAS LAPINSKAI 
EMILIJA IR ANTANAS GAŠKAI 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puoini dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiau* 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis jteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St, Chicago. IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

A. 4- A. 
NAPOLEONUI LESKAUSKUI mirus, 
jo žmonai GENEI su šeima, IRENAI MORKŪNIENEI, 
VALENTINAI SIMANAVICIENEI, ONAI SVARTNS-
KIENEI, rAroliui JURGIUI LESKAUSKUI ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą. 

ANTANINA ir ALFONSAS LEPARSKAI 
IRENA ir RIMAS DAINORAI 
ROMAS LEPARSKAS 
JANE ir VIKTORAS LEPARSKAI 

A. A. 
SESUO M. ANYSIA, SSC 

( Olga Bovinskas ) 
Mūsų mylima SeselS mirt S«>-

tiniško Namo Iafirmarijoj 1981 m. 
rugsėjo 29 d. 

VelionS buvo duVttS Mykolo ir 
Marijonos (K&maitis) Rovlnskų. 

Į vienuolyną įstojo iŠ Presenta-
tion parapijos. Chicago, 111. Vie
nuolyne išgyveno 57 metus. 

Paliko nuliūdime šv. Kazimiero 
Seseris, savo sesute Mrs. Marle Mil-
ler ir Seimą. Maywood. 111.. brolį 
Anthony Rovinska ir šeima, gyv. 
Sobieski, Wisc. ir taipgi kitus gi
mines ir pažįstamus. 

VelionS bus nulydėta į koplyčia 
penktad., spalio 2 d., 7 vai. vak. 

LaidotuvSa įvyks šeštad., spalio 
3 d. su gedulingomis pamaldomis, 
kurios prasidės 9:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero Seserų koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicagoje. 

Po pamaldų bus nulydėta } Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašome gimines. Seseles moki
nius ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse Ir pasimelsti už a. a. Sese
les sielą. 

SV. KAZIMIERO SESERTS 
ir 

Rovinnkų šeima 
Laidotuvių direkt. Gaida* ir 

Dalmid — tetaf. LA. 3-0440. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. PETRAS VIČIUS 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos š.m. spalio 
3 d., 8 vai- ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti su mumis šiose pamaldose. 

PEČELIŪNAI 

Brangiai motinai 

A. f A. ANTANINAI VEPŠTEENEI 
išėjus amžinybėj mūsų sesę DANUTE BALCHIENĘ ir 
SEIMĄ bei visus artimuosius liūdesio dienose nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

AUŠROS VARTŲ TUNTO KUNIGAIKŠT. 
GRAŽINOS VYR. SKAUČIŲ BŪRELIO SESĖS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1981 m. 
rugsėjo 28 d. Brockton, Mass. mirė sulaukus 83 metų amžiaus, mū
sų mylima mamytė, uošvė ir senele 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

m 

A. A 

BRONISLAVA ŠPAKEVIČIENE 
-GIEDRAITYTĖ 

Gimė Latvijoje, Rygoje; Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Spalio 1 d. po gedulingų pamaldų Sv. Kazimiero bažnyčioje, 

palaidota Brocktone, Kalvarijos kapinėse. 
Giliai nuliūdę Amerikoje liko duktė Gražina Žukauskienė su 

vyru Vytautu, duktė Regina Grubliauskienė su vyru Vytautu ir jų 
dukra Irena, duktė Danutei Svirskienė su vyru Jonu ir jų sūnus 
Andrius bei duktė Regina, sūnus Julius su žmona Renata ir jų dukrom 
Danguole. Brigita ir Vita. Lietuvoje sesuo dr. Stasė Sakenienė ir 
jos šeima. Amerikoje mirusio brolio Balio Giedraičio žmona Kazi
miera ir jos šeima, krikšto duktė, seserėčia Danutė Liaugminienė 
su šeima, bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt. 

P A D Ė K A 
AfA 

Gen. št. maj. 
Henrikas Kazakaitis 

mirė 1981 m. rugsėjo mėn. 4 d., palaidotas rugsėjo mėn. 7. Waterburio 
Lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame gerb. klebonui kun. J. Vilčiauskui už 
sukalbėtą rožančių laidojimo koplyčioje, atnašautas Šv. Misiąs Sv. 
Juozapo bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame muzikui J. Beinoriui už lietuviškų giesmių muziką ir A. 
Melninkui už atitinkamų giesmių giedojimą. 

Mūsų ypatingas ačiū skiriamas visiems užprašiusiems Šv. 
Misiąs, gausiai aukojusiems Tautos Fondui, parieskusiems užuo
jautą žodžiais, atsisveikinusiems su velioniu koplyčioje ir bažnyčioje 
bei palydėjusiems j paskutine poilsio vietą. 

Nuoširdžiausiai dėkojame Waterburio ramovėnams už karsto 
pridengimą vėliava, karsto nešimą, garbes sargyboje dalyvavusiems 
ir p. Adolfui Campei už pasakytus jautrius atsisveikinimo žodžius. 

Visų pareikšti jautrūs paguodos žodžiai palengvino mums pergy
venti taip sunkias liūdesio valandas 

ž m o n a Marija, dukros Rūta ir Laima su Seimą 
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X Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, rugsėjo 29 d- vakare iš 
New Yorko išskrido į savo nuo- . 

Romą kur jis tų primestos vyriausybes nelei 

x "Oiicago Tribūne" rugsėjo 
2S d. išspausdino kun. J. Pruns-
kio laišką, kuraime, priminus 
boikotą Pietų Afrikos sportinin
kų, kad to krašto vyriausybė 
neatstovauja piliečių daugumos, 
pabrėžiama, kad tokį pat boiko
tą reikėtų taikyti Sovietų Sąjun
gai, kur diktatūra neatstovauja 
piliečių daugumos nei Lietuvoj, 
Latvijoj ar Estijoj, kur okupan-

latinę buveinę 
yra Marijonų vienuolijos gene
ralinis prokuratorius ir postu-
liatorius. Prieš tai jis apie tris 

džia žmonėms naudotis laistfo 
apsisprendimo teise. 

x Liet. Saulių s-gos Vytauto 

X Richardas Estka su žmo
na, gyv. Chicagoje. žinomas fi-
litelistas, šiomis dienomis paliko 
Chicagą ir apsigyveno Sunny 
Hills. Fla.. naujoje lietuvių ko-

savaites praleido Chicagoje, stu- Dįdži0įo rinktinė, Chicago, BĮ., 
dijuodamas įvairius su arkiv.; ^ š a u ų į, lietuviškos spaudos 
Jurgio Matulaičio gyvenimu su-; <}arbUotoja Joną Ylą, "Draugui" 
sijusius dokumentus ir kartu < i t e i k ė ^ d o l a u k ą ^ g e r ą s p a u -
pasilsėdamas bei aplankydamas i d o s informaciją, šaulių valdy-
savo draugus ir pažįstamus. b a i į v i s a i rinktinei tariame 

X Lietuvių Skautų sąjungos : už auką ačiū. 
vadovės ir vadovai suskridę į 
"Dainavą" aptarti organizaci
nius reikalus, sveikina Jus dėko
dami už talką lietuviams skau
tams. Kartu kviečiame ir to
liau stiprinti išeivijos lietuviško I ionijoje. 
jaunimo veiklą bei mūsų Tėvy
nės laisvinimo pastangas". Už: 
sveikinimą LSS vadovų vardu 
v. s. Sigitui Miknaičiui. Pirmijos 
pirmininkui. '"Draugo" redakcija i 
dėkoja. 

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos Chicagos skyriaus valdy
ba, kurios pirmininkas yra Pr. 
Aglinskas, š. m. spalio 11 d., 
sekmadienį, rengia tradicini Vil
niaus dienos minėjimą. Minėji
mas prasidės 11:15 vai. pamal- ; 

domis Jėzuitų koplyčioje. i 

x A. a. ses. Anysia, Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos narė. 
mirė rugsėjo 29 d. centriniame 
vienuolyne. Ji buvo gimusi So
bieski, Wis., šv. Jono par.. pas
kiau gyveno Chicagoje. Vie
nuolyne po įžadų yra išbuvusi 
apie 54 metus, dirbusi įvairius 
darbus, šiuo metu jau sirgulia
vusi. Laidojama šeštadienį, 
spalio 3 d. 

x Aldona Prapuolenytė, Ci
cero, 111.. lietuviškų organizacijų 
darbuotoja, negalėdama daly
vauti "Draugo" metiniame kon-
certe-bankete, atvyko į "Drau
gą" ir įteikė 20 dol. auką. Nuo
širdus ačiū. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Antro kaimo aktoriai repeticijos meti, ruošiasi paremti Vasario 16 gimnaziją vakare, kuris įvyks 
nimo centre. Iš k.: J. Aleksiūnas, E. Būtėnas, J. Riškus, J. ..-kštytė, R. Stakauskas, J. Kapaeinskas. 

palio 3 d. Jau 

Nuotr. A. Stasiuiio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAIKŲ NAMELIUOSE 

Po vasaros poilsio mokyklos x Madas Ambrozaitis, Mon-
treal, Que., Kanada, su dukro
mis ir sūnumi yra atvažiavę į 
Chicagą ir lanko savo draugus 
ir pažįstamus. Ta proga užsu
ko į "Draugą", įsigijo naujausių 
leidinių ir plokštelių už 114 dol. 

x Joseph Noreika, Beverly 
Shores, Ind., užprenumeravo 
"Draugą" dukrai Almai, kuri 
yra studentė Indianos universi
tete. 

x B. Girniuis, Allen Park. 
Mich., J. Tijūnėlis, Eas t Hart
ford, Conn., J. Praninskas. Chi
cago, 111., Elena Mazuraitis, Hot 
Springs, Ark., J. Rugelis, May-
wood, UI., Jadvyga Mardosas, 

i St. Petersburg Beach, Fla., kun. 
' J. Gasiūnas. St. Petersburg, Fla.. 
M. Karaška, Fredericksburg. 
Va., visi užsisakė naujausių lei- kyklos vedėja Dana Dirvonienė 
dinių. plokštelių ir medžio dro- supažindino su mokyklos perso-

| žinių. 

x Antanina Stravinskas, Dor-

vėl atsidarė priimti mokinius 
naujiems mokslo metams. Pir
muosius lituanistinių mokslų 
žingsnius žengia vaikai Kriau-
čeliūnų vardo nameliuose. 2743 
W. Uthuanian Plaza Ct. šiais 
metais, dvejose klasėse, rytinėje 
ir popietinėje, mokinasi 30 mo
kinukų, 14 berniuku ir 16 mer
gaičių. Čia lavinama lietuvių 
kalba, mokinami lietuviški pa
pročiai, ruošiamasi rašvbai, 
skaitybai, matematikai, ugdomas 
tvarkingumas ir savarankišku
mas. Mokslas vyksta lietuvių 
kalba pagal Montessori prin-

\ cipus. 
Rugsėjo 15 d. įvyko pirmas 

1 tėvų susirinkimas, kurį prave
dė Montessori Draugijos pirmi
ninkė Daina Dumbrienė. Mo-

! jam padaryti staigmeną — be jo 
! žinios surengti tą pagerbimą i r 
"atsivilioti" jį neva i paprastą 
sekmadienio susitikimą. 

Tame pagerbime dalyvavęs Z. 
Moliejaus senas pažįstamas, su I 

* ,_ , . . . . . programa 
juo drauge gyvenęs Vokietijoje c 

Landshuto stovykloje, kun. J . 
Vaišnora visų vardu "atsipra
šė" už padarytą staigmeną pa
aiškindamas, kad čia pagerbiam 
ne jo senatvė, o tik prabėgusių 
metų jo darbai. O Z. Moliejaus 
viešoji veikla buvo skirta kul-

GINTARAS CHICAGOJE 

DAUGIAU NUŽUDYMŲ 

Per pirmuosius 8l? šių metų ' 
mėnesius Chicapoje buvo nužai- | 

; dyta 617 žmonių, apie 6 ^ dau-
i giau, negu pernai tuo pat laiku. 
: Kitų didžiųjų nusikaltimų buvo 
į l l ^ • -.''iiau, bet vis dėlto su

sidarė 119,463. 

UŽDAROMA 
PAGALBOS IŠTAIGA 

Chicagoje 17 m. gyvavusi 
Community Services A^minis-

| tration, kovojusi prieš returtą, 
uždaroma vykdant taupymo pro
gramą. 

UŽSIMUŠĖ 

Septynių dešimtų metų mote
ris, nugabenta j slaugymo na
mus, skundėsi, kad senus žmo
nes visi pamiršta. Ji rasta ne
gyva, iššokusi iš savo kamba
rio septintame aukšte pro lan
gą Somerset slaugymo namų 
Chicagoje. 

Chicagą šeštadienį, rugsėjo 26 
d turėjo laimės pasidžiaugti 
Montrealio lietuvių ansamblio | * J £ pirmadieni 

Gintaro" meniškų įva i rumų" 

ŽYDŲ NAUJI METAI 

Žydų nauji 5742 metai prasi-
nuo saulėlei

džio. 

Gintariečiai šiuo kar tu suma
niai įjungė lietuvišką poezijos 
ž^dį su taut inės muzikos me
lodijomis. 

Gintaras atsivežė savo orkest
rą su kanklėmis, pučiamaisiais 

nis jonkelis, žiogelis, pakeltko-
jis. kurio klumpių trankumas, 
komiškos figūros su šauksmo 
palyda smagiai nuteikė publiką. 
Lyriškai — romantiškai skam
bėjo mergaičių kvartete daina vamzdeliais. Jų sklandžios me

lodijos lydėjo vikriai meniskai i "Prisimink", lydint liaudies in-
tūrai. menui, dainai ir gK*mei. | a t f i e k a m u s tautinius šokius, o " 

jų buvo gausiai : ragučiai, ab-
rūsėlis, dunda klumpes, malū
ną-?, blezdingėlė, šiu šokių grakš
čiais judesiais ir Donelaičio iš
traukomis buvo pavaizduotas 
ruduo. 

nalu: asistentėmis Nijole Nau-

Dar besimokydamas Kaune jė 
zuitų gimnazijoje, jau dalyvauja 
gimnazijos teatre, vaidindamas 
svarbiausiose rolėse. 1944 m. 
pasitraukęs Į Vokietiją sekan
čiais metais jLandshuto stovy
kloje ėjo kultūros reikalu vado
vo pareigas, su savo gražiu bal
su dalyvaudamas bažnytiniame I čiamųjų 
ir stovyklos chore, organizuoja 

, įvairius renginius Tautos ir ki
tų švenčiu pro?omis, su kon-

r.trumentų orkestrui. Subatėlė ir 
Vakarinė daina taip pat buvo 
idomus vokalinis jtarpas į šokių 
pynę. Vaizduojant vasarą, pro
grama užbaigta sadute, rezgi-
nėle. Jautriai skambėjo visų 
patriotinė užbaigos daina apie 
mūsų Lietuvą. 

ATVEŽĖ NUŽUDYTĄ 

Sekmadienį į vieną policijos 
stotį Chicagos pietuose automo
biliu atvažiavo 45 m. vyras, ku
ris pa.eisakė užmušęs savo mer
giną, kurios lavonas dabar y r a 
automobily, pastatytame maši
nų statymo aikštėje prie polici
jos. Lavoną 19 m. merginos po
licija rado užpakalinėj automo
bilio sėdynėj. Nei žudiko, nei 
nužudytosios pavardžių palicija 
iš pradžių nepaskelbė. 

ŽIAURŪS JAUNUOLIAI 

Chicagoj t rys jaunuoliai sek
madienio naktį apie 3:50 vai. 
ryto pakelto traukinėlio stoty iš 
Claude Jonės atėmė 100 dole
rių ir nustūmė ji ant bėgių, ku r 
tretysis bėgis, kuriuo teka elekt
ros srovė, nudegino jo ranką 
beveik iki kaulo. Nugabentas 
i Edgevvater ligoninę Jonės pa
reiškė, kad, kol bus gyvas, to-

I kiu traukiniu nebevažiuos. 

VAŽIAVIMO ŽENKLELIAI 
I 

Chicagos miestas pradės par
davinėti ženklelius, su kuriais 
bus pigesnis važiavimas. Už 10 
ženklelių reikės mokėti 8 dol. 50 
ct.. o važiuojant be jų kainuotų 
9 dol. 

ĮKLIUVO ADVOKATAS 

Federa'inis teismas nustatė, 
kad Kane apskr. advokatas E . 
Nichclas Wade, 35 m., apgaudi
nėdamas namų pirkėjus ir du 
bankus daugiau kaip 280.000 
dcl. įdčjo į savo bendrovės ban
ko sąskaitą. 

x Alfonsas Kasputis, War- ; 
ren, Mich., atsiuntė 10 dol. lie
tuviško dienraščio paramai. 
Ačiū. 

X Arnia ir Charlene Pozar-
niuk, Burbank, UI., atsiuntė 101 
dol. auką lietuviškos spaudos 
paramai. Labai ačiū. 

1 

x Lietiniai Sibire knygos su
tiktuvės įvyks šį penktadienį. 

chester, Mass.. A. ;Milčienė, 
Manchester. Conn., A. Liorentas, 
Hollywood, Fla., Domas Vaičius, 
Hudson. N- Y., Vaclovą Dėdinie-
nė, Worchester. Mass., A. Pau
lius, Hamilton, Kanada, visi už
sisakė naujausių leidinių. 

x Vincas Ambrukutis su šei
ma, Cicero, UI., persikėlė nuola
tiniam apsigyvenimui į Sunny 
Hills, Fla. 

X Stasė ir Eugenijus Smil-

sėdiene ir Kristina Genčienejr ^ ^ pakviesdamas žymesnius 
lietuvii1 solistus. Atvykęs į 
JAV E a s t Chicago, Ind., suorga
nizavo scenos mėgėjų kolekty-

principus Vą. jam vadovavo ir surežisavo 
keletą vaidinimų, kaip Čiurlio
nienės Aušros sūnus, Grušo Tė
vą, Blaumanio Indranus, Alanto 
Buhalterijos klaida i r kit. Su 
?avo grupe sėkmingai pasirodė 
Chicagos lietuvių kolonijose 

sekretore Dana Šležiene. Tė
vams paaiškino ko siekiama 
Montessori metodu šiame dar
želyje ir kaip tuos 
pritaikyti namuose. Sekė tėvų 
klausimai ir susipažinimas prie 
kavos. 

Pirmasis Montessori draugi
jos renginys šiais mokslo me
tais bus "Mažiukas baliukas". 
Tai kartu pramoginė proga tė
vams susipažinti ir reikiamų 
•ėšų surinkimas darželiui. Vi-

Stiprių plojimu susilaukė pu-
liaudies instrumentų 

dalykėlis. Publika domėjosi ir 
tarpais t a k t a n mušamais skra-
balais, bešokant malūnėlį. Šo
kėjai žavėjo ir savo tautiniais 
drabužiais, jaunatviška šypsena i a t l i k e s Programą Washingtone, 

Pažymėtina, kad Gintaro an- j 
samblis gyvuoja jau daugiau j 
kaip dešimtmetis. Yra sutrau
kęs 70 jaunų šokėjų, muzikantų 
nuo 9 iki 25 metų. J is jau yra 

bei geru pasiruošimu, be susi
painiojimų, sklandžiai atlikda
mi spalvingas figūras. 

Pažymėtina, kad liaudies in
strumentu orkestras savo švel
numu net labiau derinosi su liau
dies šokiu kaip akordeonas. 

Orkest ras susidėjo iš penkių 

Bostone, Philadelphijoje ir dau 
gely kitų Kanados ir JAV mies
tų. Jų orkestras su birbynėmis, 
skudučiais, lumzdeliais, kanklė
mis, skrabalais ir tabalais daly
vavo šokių šventėje. 

Ansamblio vadovė — Rasa 
Lukoše ičiūtė, orkestracija — 

kanklininkių i r d e v Y n i u pučia-1 Zigmo Lapino, orkestro vado-
Išėies iš darbo i •Densija ir I m u l u vamzdelių — ragučių, o j V as Rimas Piečaitis. dainos pa-

giai, Michigan City, Ind., atvyko suomenė kviečiama penktadienį. 
* ^ spalio 2 d., 7:30 vai. vak. į Vy-j "Draugą 
leidinių. 

U" įsigijo naujausių * 

X Kęstutis ir Dalia Jociai, VI. 
Baltrūnas, Birutė Bacevičienė 

čių salę. Bus (karšta Norvilie
nės vakarienė, laimės šulinys, 
vaidins "Antras kaimas" ir gros 
"Vvčio" orkestras. Bilietai re-

spalio 2 d. 7 vai. vak. Jaunimo atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai zervuojami dienomis nameliuose, 
centro kavinėje. Niekas tiek , 
daug nežino apie savo knygą, 
kaip autorius. Todėl, reda kto-1 
rius ir autorius kalbės apie šią 
knygą — mūsų tautos tragedi
jos dokumentą. Leidėjai — Am. 
Liet. Bibliotekos leidykla, kvie-

aciu. 
X E t a Žvirzdys, Olympia, 

Wash.. grąžindama bilietų šak
neles, atsiuntė 15 dol. spaudos 
paramai. Labai ačiū. 

x Bronius Gelažius, Chicago, 
čia visuomenę dalyvauti sutiktu- DL, grąžindamas bilietų šakne-
vėse ir dar kartą prisiminti les. pridėjo 15 dol. auką spau-
liūdną sukaktį — 40 m. nuo pir- dos paramai. Dėkojame. 
mųjų masinių trėmimų į Sibirą. x ^ ^ G , ^ 
fta bus galima įsigyta knygą su ^ ^ ^ į į j ^ 
redaktoriaus autografu. (pr.).(_ , _. , T. , , _J , . 

r ! London, Ont.. Kanada, A. Radzi-
x Internatioiial Meat Market' vanienė. Richmond., N. Y., visi 

f2913 West 63rd St., Chicago, įvairiomis progomis atsiuntė po 
60629. telef. 436-4337) bus 10 dol., aukų. Labai ačiū. 

tel. 476-4999. arba pas Daną 
Dutton, tel. 445-0841. 

Z. MOLD3JAUS 70 METŲ 

SUKAKTIS 

Rugsėjo 26 d., būrelis Zigmo 
Moliejaus giminių ir artimųjų 
prietelių. sukviestų dukters Jur- ; 

, gites ir žento Juozo Sabų, pa-
• gerbė jo 70-tąjį gimtadienį. Ju
biliatas, pasižymėjęs savo ku-

atsikėles gyventi į Chicagą, da
lyvauja įvairiuose choruose ir 
šbip kultūrinėje lietuvių veik
loje. Kai rengiami Chicagos lie
tuvių operos pastatymai, jis tal-
kmdamas tiesiog "serga", rūpin
damasis operos spektaklių pasi
sekimu. 

Nors sulaukęs jau septintojo 
kryželio, tačiau dar pilnas ener
gijos, sumanymų, planų kaip! daina "Staugia vėjas" bei pu-
puoselėti lietuvių tautos dvasinį\ čiamais išpildyta melodija: 

vienas griežikas prie skrabalų. 
Žiemos darbai buvo pavaiz

duoti šokiais: linelis, aštuony-
tis, audėjėlė, mikita, čigonėlis, 
landytinis. Taigi programa gau
si skaičiumi. įvedant ir nauju
mus. Publika programą šiltai 
priėmė. 

Šokio programa buvo dar 
praplėsta mergaičių kvarteto 

turtą — meną. dainą ir giesmę, 
: nes, jo manymu, tai yra sėkmin-

"Siuntė mane motinėlė". 
Čigonėliui "Gintaras turėjo" 

giausia tautos išlikimo tremtyje savo akordeonistą, palydėjusį ir 
priemone. 

Linkime Jubiliatui dar ilgų 
metų jo pasirinktame kelyje, 
kad būtų ne tik to kelio tęsėjas, 
bet ir kitų žadintojas savo veik-

klumu. jokio pagerbimo ir pami- : la ir pavyzdžiu jaunosiosms kar-
nėjimo nenorėjo, t ad reikėjo toms. V. 

landytinj. 
Nors scena orkestrui ir aštuo

netui šokėjų porų buvo mažoka, 
bet gintariečiai įstengė sklan
džiai išsitekti. 

Pavasar į gintariečiai pavaiz
davo gyvais šokiais: blezdingi-

ruoštos Inos Kličienės, tautiniai 
šokiai — Silvijos Akstinaitės -
Staskevičienės. 

Visų sklandus darbas atnešė 
gražių, pasigėrėtinų laimėjimų. 

Didelio pagyrimo verta Chica
gos Grandis su savo vadove I. 
Smieliauskiene tokį šaunų Mon
trealio ansamblį atsikvietusi į 
Chicagą. Ansamblis važiavo net 
18 valandų. Bet išvyka jie 
džiaugėsi ir tautine lėle apdo
vanojo juos iškvietusią Gran
dies vadovę I. Smieliauskiene. 

Jiems nuoširdžią padėką tarė 
I. Smieliauskiene. 

Po koncerto buvo gintarie-
čiams vaišės, kur dalyvavo ir 
publika — žemutinėj salėj. 

J. P r . 

Advokatas JONAS GtBAITiS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Iflinofo 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbe ^al. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

r::!:rw?;jJmi!iiiiinmi!W»ii:iPTimmi 
Advokatas 

GINTARAS P, ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

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

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda §1.40 
valstijos mokesčio. 
iifiiiimimiimimiiiiimiiimiiimiiiiimii 

m. 
uždaryta nuo 
spalio 25 d. 

spalio 4 d. iki 
(sk.) 

x BaJtac Monumente, Inc., 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, 
aav. Leonidą Kazėnienė. Visų 
rūšių paminklai prieinamiausio
mis kainomis ir sąlygomis. At
dara 10—5 vai. (sk.). 

x Condominitims parduoda
mi adr. 6807 S. Pulaski Road. 
Krepitig į Marių Kielą telef.: 
7S7-1717 fak.) 

x NAMAMS PIRKTI PA-
S K O I J O S duodamos maiais mė-
•iesir,iais įmokėjimais ir priei
dama;" nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings, 2212 
We«t Cermak Road — Telef. 

x Sophia Vičiulis, Baltimore. 
Md., atsiuntė auką vietoj bilie
tų ir palinkėjo sėkmės. 

x "Margučio" radijo 50 metų 
veikimo sukaktuvių puota ren
giama spalio 24 d. Jaunimo cen
tre. Bus speciali programa. Šo
kiams gros Neo-Lathuania or
kestras. Visi kviečiami daly
vauti. Vietos rezervuojamos 
"Margučio" raštinėje, telef. 
476-2242 ir kreipianti'- "• rengimo 
komiteto narę, Reginą Kučiene, 
telef. 778-0358. (pr . ) . 

x Važiuojam į Sunny Hills, 
Florida, 

SPALIO 10 DIENĄ 
SPALIO 30 DIENĄ 

Suinteresuoti kreipkitės j Marių 
VI 7-774"! (A.) , Kielą tel. 737-1717. 

JIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIl^ 

| J U O Z A S BR A Z A I T IS | 

i R A Š T A I 1 j 
i Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas. | 
g Donelaitis. Daukantas. Valančius. E 
= Baranauskas. Pietaris. = 

Į R A Š T A I II 
~ Nuo Maironio iki Brazdžionio 

(septyniolika rašytojų) 

Redagavo ALINA SKRUPSKELIENĖ ir 
ČESLOVAS GRlNCEVieiUS 

= Išleido Į Laisve Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap-
s lankas ir viršelis Ados Korsakaitės • Sutkuvienės. 
5 Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 
1 pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gy-
5 ventojai dar prideda 90 ct. valstijos mokesčio. 

1 Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd S t , 
= Chicago, DL 60629 

I 

( sk . ) I "Suktinį" šoka KriauCeliūnų vardo Vaikų namelių auklėtiniai. Nuotr. 

I 
I 
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