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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 
(Tęsinys) Į siekių. Todėl ir jums besąlygiškai 

Mes suprantame, kad jums bū- \ pripažįstame visus žmoniškumui 
ti antižmoniškiems šiuo metu' neprieštaraujančius poreikius. Ir 
yra daug lengviau, negu būti iš jūsų reikalaujame tiktai to pa-
žmoniškais. Bet kol dar nėra vė- j ties- Nieko daugiau ir nieko ma 
lu, mes kviečiame jus pasukti į I žiau. 
žmoniškumu pagrįstą kelią, į la- j Praėjus 60 mėty po Lietuvos! 

nepriklausomybės atstatymo irj 
38 m. nuo jos praradimo, mes kar
tojame Lietuvos užsienio reika
lų ministro prof. A. Voldemaro, 
sušaudyto Maskvos kalėjime, žo 
džius: "Nepriklausomybė privalo 
būti pripažinta iš anksto. Ji yra 
pagrindinė tautos teisė ir nepri
valo būti diskusijų objektas". 

Pačiu nuoširdžiausiu būdu mes| 

biausiai garbingą kelią. Pasinau
dokite šia proga. Pasekite išmin
tingais anglais, sugebėjusiais šio 
šimtmečio viduryje be kraujo 
praliejimo likviduoti savo gigan
tišką imperiją, visas kolonijines 
valdas. Atsisakykite nuo klastos 
ir melo taktikos, nuo viso pasau
lio tautų pavergimo strategijos, 
nuo uždarumo ir fizinės jėgos 
kaip pagrindinio metodo visuo- j kviečiame jus padaryti tai dabar, 
meninėms problemoms spręsti, j kai yra paskebti kovos metai prieš' 
Grąžinti pavergtiesiems jų teises, | rasizmą, aparteidą, kolonializmą. 
jūs patys turėsite galimybe iš ei-1 Mes norėtume kiekvieną rusą ma 
vilizuoto laukiniškumo pakilti į j ryti, kaip gerą kaimyną, kultū-
žmoniškumą ir tapti kultūringais, Į ringą, nuo nacistinių siekių išsi-
pagarbos vertais žmonėmis. laisvinusį žmogų, o ne neapykan 

Laikas kiekvienam nužmogėju- j tos užsitarnavusį okupantą — paĮ 
šiam rusui (o tokių didelė daugy- • vergėją. 
be) tapti normaliu žmogumi, su- T o d ė J b a i k i t e k a u p t i iudymo] 
gebančiu pripažinti visiems žmo- i e m o n e s ? s t e n k i t e s k a s d i e n ą 
nems visoms tautoms laisvę sa- { ž m o n i š k e s n i a i s p a t y s i r d e . 
varankisko gyvenimo teisę. D.- ^ p a s t a n g a s > k a d ž r n o n i š k e s -

niais taptų kiti. Prisidėkite prie 
šios akcijos ir pamatysite, kadj 
piktą, klastingą ir gėdingą ver
gijos bei kary pasaulį galime pa 
versti garbingos laisvės pasauliu,] 
taikos pasauliu 

Susitaikyti su vergo padėtimi^ 
su rusiškųjų nacistų nebaudžia 
mu plėšikavimu mūsų namuose 
mes nesiruošiame. 

(Bus daugiau) 

džiosios tautos, — sakė M. Gorkis, 
— gyvenimo meno turi mokytis, 
iš mažųjų tautų". Mes manome, i 
jog tai labai verti dėmesio žodžiai. 
Ypatingai jums, rusams, paskuti-
niems vergvaldžiams Europos 
kontinente. Atsiminkite, kad atei 
tis neskirs po saule vietos tiems, 
kurie žmogiškame kūne ir to
liau nešios antžmogišką dvasią! 

Mes nesergame nacizmo liga ir 
neturime grobikiškų tikslų bei 

VALDAS ADAMKUS, 
paskirta? Vidurio vakarų regiono gamtos apsaugos administratorium. 

V. Adamkų paskyrė 
EPA administratorium 

Šešių valstijų gamtos apsauga lietuvio rankose 
Washingtonas. — Prezidento niuose. Labai teigiamą veda-

Reagano administracija paskel-1 mąjį Adamkui paskyrė ir "Det-
bė vakar, kad Valdas Adamkus j roit Free Press"-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Laikinasis Egipto preziden
tas, parlamento pirmininkas Sufi 
Abu Taleb yra buvęs Kairo univer
siteto teisių profesorius, baigęs 
Sorbonnos universitetą. Jis yra 
vienas iš Egipto Nacionalinės de 
mokratų partijos steigėjų. 

— Britanijos premjerė That-
cher, grįždama iš Australijos, 
kur vyko britų tautų bendruome
nės vadų suvažiavimas sustojo 
Pakistane Ji aplankė ir afganų 
pabėgėlių stovyklas-

— Filipinuose įvyko policijos 
| susikirtimas su demonstruojan-
• čiais studentais. Penki demonstra-
; cijų vadai buvo suimti. 

— Kubos komunistų laikraštis 
; "Granma" .kaltina Ameriką, kuri 
| ruošianti invaziją į Nikaragvą. 
Straipsnyje sakoma, kad Ameri
koje treniruojami Nikaragvos pa-

i bėgėlių daliniai. 
— Atstovų Rūmų užsienio rei-

i kalų komitetas 28 — 8 balsais at-
| metė sumanymą parduoti Saudi 
j Arabijai Awacs žvalgybos lėktu-
| vus. 

— Kinijos prekybos ministeris 
! pakvietė Taivvano biznierius at

vykti į Kiniją ir atidaryti savo įmo 
nių skyrius. Kinija galėtų aprū
pinti Taiwaną akmens anglimis, 

Į kurias vyriausybė parduotų pi-
! giau, negu kitoms šalims, pasakė 
I ministeris. 

— Irako valdžia paskelbė savo 

JAV delegacija 
Sadato laidotuvėse 

Atsisveikina trys buvę JAV prezidentai 
Washingtonas. — Prezidentas i laidotuvių dieną turės daug dar-

Reaganas įsakė nuleisti JAV vė- bo saugoti užsienio svečius. Izra-
liavas pusiau stiebo dėl Egipto elio premjeras Beginąs pasiryžęs 
prezidento Anvvar Sadato mirties. | dalyvauti laidotuvėse. 
Ši garbė iki šiol buvo suteikta Bri 
tanijos Winstonui Churchiliui ir 
JT gen. sekretoriui Dag Ham-
marskjoldui, po jų mirties. 

Į Sadato laidotuves išvyko 
stipri JAV delegacija, kurios va
dovu formaliai yra valst. sekre
torius Aleksander Haig. Dele
gacijoje yra trys buvę preziden
tai: Richard Nixon, Gerald Ford 
ir Jimmy Carter. Be to, į laido-

Sovietų Sąjunga pasiuntė la
bai šaltą užuojautą parlamento 
pirmininkui Sufi Taleb. Išreiš
kiama viltis, kad Sadato įpėdinis 
atsisakys gerų ryšių su Izraeliu ir 
Amerika. 

Sekretorius Haigas spaudos kon
ferencijoje įspėjo visas užsienio 
jėgas nebandyti kištis į Egipto 
reikalus šiame vyriausybės pasi
keitimo laikotarpyje. Komentato-

tuves vyksta gynybos sekretorius , " a i neabejoja, kad nauju preziden 
Casper Weinberger, armijos šta- j tu taps Sadato pavaduotojas. 
bo virš. gen. Edward Meyer, am- j 
basadorė Jungtinėse Tautose 
Jeane Kirkpatrick ir prez. Reaga-
no asistentas Joseph Canzeri. 

Delegacijoje dalyvauja ir Kon- j 
greso nariai, iš Atstovų Rūmų: 
Jim Wright, Clement Zablocki, 
William Broomfield ir senato-1 
riai: Strom Thurmond. Charles \ 
Percy ir Cla ibome Pell. Be jų iš- , . , 
vyko buvęs valst. sekr. Henry i n o ' e b u v ° , i r . ^ f " Į J J * ' 

' Zaicovas, kuris vadovauja sovie-

Karinis paradas 
Ryty Berlyne 

Berlynas. — Spalio 7 d. Rytų 
Vokietija šventė savo valstybės 
32 metų sukaktį, ta proga sureng
dama didelį kariuomenės paradą. 
Kartu su komunistų vadais tribū-

Kissinger, Sol. Linowitz ir Sami 
Brown, 14 metų berniukas iš P i e - ! t u kariuomenei Rytų VoKietijoje. 
tinės Karolinos, kuris orieš dve- l T r > ' s sąJungininKai įteikė Sovietų 
jis metus paraše laišką preziden- ; Sąjungai protestą, nes keturių 

Berlyne mieste karinius para-

LENKŲ "SOLIDARUMAS 
BAIGĖ KONGRESĄ 

/ / 

Paskelbta valstybinių klausimų programa 
Gdanskas. — Lenkų "Solidaru- metų įstatymą dėl pramonės na 

m o " kongresas trečiadienį baigė 
savo kongreso antrąjį turą, pa

skiriamas JAV Vidurio Vakarų re 
giono gamtos apsaugoc (EPA — 
Enviromental Protection Agen-
cv) administratorium. Anne M. 
Gorsuch, JAV EPA direktorė, pa
skelbdama apie V. Adamkaus pa 

V. Adamkus 1979 m. buvo ap
dovanotas aukščiausiu JAV gam
tos apsaugos žymeniu — aukso 
medaliu. Šis įvertinimas buvo 
skirtas už jo darbą ekologinėje 
srityje JAV-se ir už įnašą tarp-

skvrimą, pareiškė, kad preziden- j tautinėje plotmėje. Regiono įstai 
to Reagano administracija gamtos• ga su 900 tarnautojų yra Chica-
apsaugai ir toliau skirs didelj dė-1 goję, Federaliniame pastate, 230 
mesį, kad padaryta pažanga bū-, S. Dearborn St. 

cionalizavimo ir išplėsti Lenkijo
je privačią veislininkystę pritrau-

tvirtindamas programą, kuri bu^ I kiant užsienio kapitalą. Voznia-
vykdoma per ateinančius dvejis I kas iš Krokuvos reikalavo per
metus. Programoje, kaip Krem- j duoti valstybinių ūkių ir koopera-
lius jau seniai kaltina, paliečia- į tyvų žemes valstiečiams pavieni 
mi ne tik profesinių sąjungų, bet I ninkams, o "ekspertas"' Kurovs-
ir socialiniai, ekonominiai, poli-1 kis — griežtame antisocialistinia 
tiniai klausimai. "Solidarumas" j me, antivyriausybiniame pareiški 
atmeta vyriausybės 

tų tęsiama toliau. Paskutiniojo 
dešimtmečio ekologinio sąjūdžio 
ir darbo dvasia yra gyva ir ši vy
riausybė dirbs su tuo pačiu entu
ziazmu, kad apsaugojus natūra
lius gamtos turtus ir užtikrinus 
jų išteklius ateinančioms kartoms, 
pareiškė A. Gorsuch. 

Pranešime spaudai nurodoma, 
kad V. Adamkus, vadovaus di-1 

Įdomu, kad V. Adamkaus dar
bą palankiai sutiko net ir pramo
nės atstovai, kurių interesai daž
nai susikerta su gamtos apsaugos 
reikalavimais. Nemažai vertina
mas V. Adamkau^ taktas ir dip-J 
lomatiniai sugebėjimai, '<urių ne
mažai reikia derybose su Kanados 
delegacija dėl JAV pramonės ke
liamo "rūgščių lietaus", kuris pa-

ekonominį I me — "rekomendavo" perduoti i kiaušiam JAV regionui, į kurį j liečia Kanados augalus ir ežerus, 
planą kovai su krize ir siūlo savo į valstybinio sektoriaus fondus į! ! e i n a šešios valstijos su 45 mili-jš 'ą savaitę, prieš paskelbiant apie 
programą, kurią reikalauja siū- privačias rankas. Demagogiškai i i o n a i s gyventojų. Cia yra Didieji! v - Adamkaus paskyrimą Vidurio 
lyti tautos referendumui patvir- i spekuliuodamas ekonominiais i Ežerai ir tarptautinės sutarties su i Vakarų administratorium, Kana-
tmti. Unijų programa kalba apie sunkumais, jis taip pat pasiūlė! Kanada reikalai. V. Adamkus to- | do_s delegacija įtikinėjo Atstovų 
užsienio politiką, švietimą, net! sumažinti valstybinius asignavi-M iau u ' e k a Amerikos delegacijos! Rūmų komitetą, kad reikia greit 
apie gamtos apsaugos klausimus. | mus šalies gynvbai. Ekstremistai' P r i e tarptautinės vandens apsau-! paskelbti puolimą prieš oro terši-

Vilniaus "Tiesa" informuoja ! P radėJo kalbėti,' kad "išvesti Len- g komisijos su Kanada pirmi-1 mą abiejų valstybių pasienyje, 
savo skaitytojus apie lenkų "Soli- [ kiJa i § krizės, užtikrinti jai norma- n i n k u - Pareiškime sakoma, kad 

" • ' lų egzistavimą" gali tik "civili-darumo" kongresą, pakartodama 
Maskvos "Tass" agentūros kalti
nimus. "Dėl padėties Lenkijoje" 
rašoma: 

Kaip ir anksčiau, Gdansko "Oli 
vijos" salėje nurodo bendrą tru-
rinį ir duoda toną kontrrevoliu
cinių politikierių šutvė. Iš visko i)V ^'3.' 

,». v . , r . i profsąi 
sprendžiant aštrios konrontaci-
jos su valdžia šalininkai patikėjo, 
kad jie negali būti nubausti. At
kakliau negu per pirmąjį suvažia
vimo turą keliami reikalavimai 
atsisakyti visos socializmo kūri
mo praktikos ir sugriauti dabar-' V 
tinės santvarkos Lenkijoje pagri 
dus. Lodzės "Solidarumo" 

zuoti" Vakarai. 
Irano Bazarganas 

gina Ameriką 
Teheranas. — Irano parlamen

tas turėjo nutraukti debatus, nes 
kilo didelis triukšmas, kada bu
vęs revoliucinio Irano pirmasis 

karjeros pareigūnas V. Adamkus 
turi didelę patirtį gamtos apsau-

Jokio bendradarbiavimo su ša- < Sos srityJe- Jo įnašas didžiai ver-
lies vadovybe, jokios susitarimo: tinamas šios rūšies specialistų 
su ja linijos. Karas vyriausybei — JAV-se ir tarptautinėje bendruo-
taip buvo suformuluotas šūkis, menėje. Per paskutinius 10 metų 
Vienas iš "Solidarumo" įkvėpė- Adamkus buvo Vidurio Vakarų re 
jų Lisas atvirai prisipažino, kad , £ior>° vieeadministratorius, o prieš p r emjeras Mehdi Bazargan. ga-

jungų susivienijimas virsta I t a ' vadovavo Ohio regionui Cin- v c s baisą, ėmė kritikuoti valdžios 
politine organizacija- Girdamasis cinnati mieste. V. Adamkaus pa priešu teismus ir šaudymus. Jis 
tuo, jis pareiškė, kad "Solidaru-: skvrimas vadovauti vienam di- pavadino vyriausybės elgesį kerš-
mas" ir ateityje nenutrauks po- džiausiu JAV regionui užtikrina, t o siautėjimu. Tuomet pradėjo 
litinės veiklos. ; ekologinio darbo tęstinumą ir triukšmą kelti valdančios islamo 

Gdanske paskelbtos kandidatu- [ sėkmingumą, sakoma pareiškime revoliucijos partijos.atstovai. Te-
ros į "Solidarumo" vadovaujan- spaudai. j herano centre, per radiją parla-

organo pirmininko postą: Kaip žinoma. Valdo Adamkaus mento kalbas išgirdę fanatikai pra cio 
Gviazda, Jurčikas, Rulevskis, Va- j kandidatūrą rėmė ne tik Vidurio dėjo žygį į parlamentą ir ėmė rei-

vas Paika stoio už tai kad b"t ' e n s a - Kiekvienas jų apibūdino! vakarų valstijų gubernatoriai, se- kalauti Bazarganui mirties baus-
i l_ « g . Uwi ... I delegatams savo kredo. Įžūliau- natoriai ir miestų rinktieji parei- mės už jo pasakytą kalbą. 

atsto-1, - . I lensa. 

Šis miestas jau kelis kart eina iš 
rankų į rankas. 

— Italijoje nežinomi piktada
riai padėjo bombr, orie Izraelio I 
lėktuvų agentūros ir kitą — aikš-į 
tėję, kur susirenka vydai emigran 
tai iš Sovietų Sąjungos. Sprogi
mai sužeidė šešis žmones 

— Buvęs JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Andrew 
Young kandidatuoja į Atlantos 
miesto merus. Spalio 27 d. jam 
teks dalyvauti rinkiniuose prieš 
baltą kandidatą valstijos seimo 
narį-

— Širdies smūgio ištiktas, mirė 
Romos miesto burmistras komu
nistas Luigi Petrosel!., 19 metų 
amžiaus. Romos burmistru jis ta
po 1979 rugsėjo mėn. 

— Kolumbijos valdžia uždarė 
Bogotos universitetą, kur įsiga
lėjo smurtas, pagrobimai, auto
mobilių deginimai. Universitete 
buvo 18,000 studentų. 

— Airiios respublikos vyriau
sybė pasiūlė užbaigti mirties baus
mės naudojimą. įstatymą turės 
patvirtinti parlamentas. Airijoje 
nusikaltėlių korimai praktiškai 
baigėsi 1954 m. 

— Peru sostinėje Limoje bom
ba sužalojo prezidentui John 
Kennnedy pastatytą paminklą. 

— JAV ginklų kontrolės ir nu
siginklavimo agentūros direkto
rius Eugene Rostovv Bonoje posė
džiavo su Vak. Vokietijos kancle
riu Helmutu Schmidtu. 

— Prezidentas Reaganas pasi
rašė įstatymą, kuris skelbia bu
vusį švedų diplomatą Raoul 
Wallenbergą Amerikos garbės pi
liečiu. Karo metu jis pasižymėjo 
gelbėdamas nacių persekiojamus 
žydus.Po karo sovietai jį suėmė ir, 
turima žinių, jis dar gyvas kaž 
kurioje sovietų darbo stovykloje. 
Iki šiol Amerikos garbės piliečių 
buvo paskelbtas tik Winstonas 
Churchillis. 

lus. 

naftos kainų sumažinimą dviem t u j s a c Į a t u j pažirdamas ii už tai- v a 1 l S t vbių susitarimai draudžia ruoš 
cloL statinei. • j ^ siekimą. Prezidentas Sadatas 

— Afganistano laisvės kovoto-1 b u v o 1 , ^ ^ p a s ikvietęs į Egip-
jai atidavė be kovos Paghman t ą Laidotuvėse dalyvaus Rosa-
miestą, pasitraukdami į kalnus^ ; l y n n Carter^ j o d y p o w e l l buvęs 

Baltųjų Rūmų spaudos sekreto
rius, Gerai do Fordo sekretorius 

Didėja naujoji 
britu partija 

Bradfortl. — Naujoji britų so
cialdemokratų partija savo pir
mame suvažiavime išgirdo links
mą žinią, kad dar du darbo parti
jos nariai, abu parlamento atsto-

įsijungė į socialdemokratų va 
partiją, kuri dabar parlamente tu
ri 21 atstovą, iš jų 20 perbėgo iš 
darbiečių eilių. Dvi vietos parla
mente yra laisvos, dėl jų kovos ir 
nauja partija. 

Nauja LKB kronika 
Kaip praneša kun. K. Pugevi-

Robert Barrett ir Nixono sekre
torius Niek Ruwe. 

Egipto parlamentas patvirtino; 
Hosni Mubaraką kandidatu į pre- : 
zidento vietą. Jis vadovauja Egip 
to kariuomenei, kontroliuoja sau
gumo įstaigą, vadovauja Egipto 
apsiginklavimo programai ir yra 
valdančios demokratų partijos 
gen. sekretorius. 

Egipto karo ministeris Abu 
Ghazala paskelbė parlamente, 
kad atentate dalyvavo trys civi-; 
liai religiniai fanatikai, kuriems čiaus vadovaujamas Lietuvių in-
vadovavo leitenantas Khalid. Jo j formacijos centras New Yorke, 
brolis buvo areštuotas paskutinia j Vakarus neseniai pasiekė "Lietu-
me Egipto opozicijos valyme. Tai i vos katalikų bažnyčios kronikos" 
buvęs individualių fanatikų būre- j 49-tas numeris. Išleidimo data: 
lis. Kartu su prezidentu žuvo 7 | 1981 rugsėjo 8. 40 puslapių "Kro-
žmonės. Sadato sekretorius liko;nikoje" rašoma apie rūpestį dėl 
gyvas, manoma pasveiks ir Šiau- j naujųjų vyskupų Lietuvai, skelbia 
rės Korėjos ambasadorius, tačiau j mas laiškas popiežiui Jonui Pau-
nuo žaizdų ligoninėje m i r ė l i u i II-jam, kuriame prašoma vys 
Egipto koptų Bažnyčios vysku- ', kupais paskirti "tik didžios dva-
pas Samuel. Dar daug sužeistų- šios (asmenis)..., o ne Maskvos 
jų yra kritiškoje padėtyje. parinktus kandidatus". Toliau skel 

Egipto saugumas ir policija , biamas straipsnis: " 'Kiaulių ma-
, ras' arba kaip KGB trukdė eiseną 
j į Šiluvą". Rašoma apie tikinčio 
j jaunimo persekiojimą, naujus 
tardymus, teroro veiksmus prieš 

j kunigus, pateikiamos ištraukos iš 
Į Lietuvos Helsinkio visuomeninės 
Į grupės nario Vytauto Vaičiūno 

pasisakymo teisme. "S. O. S." sky 
I riuįe rašoma apie pavojų katali-
1 kų seminarijai Kaune. Taip pat 
yra nuolatiniai skyriai: "Mūsų 
kaliniai", "Žinios iš vyskupijų", 
"Sovietinėje mokykloje" ir "Baž
nyčia sovietinėse respublikose". 

sudaryta "profsąjungų susivieniji šias buvo žinomo politinio chuli-1 gūnai, bet iį parėmė ir skirtingų; įvairiuose Irano miestuose ko
mo taryba", kuri kontroliuotų vi-; r> 1 i • ' -vi • — I —— j - , . . ™ • i M I v , - v , 

hė< "k D 1 [ 8 a n o Ru'evskio pareiškimas. Ku-iDaziuni didieu Chicagos laik- vose žuvo keturi žmones, o val-
•x T • u r rv- - u - A - I 'evs '<is išsijuosęs plūdo socialis- raščiai "Cbieago Tribūne" ir "Sun d?ia sušaudė 13 priešų Ahwaze. 

tas iš Liublmo Osiniakas įrodi-Į t inp santvarką I^nkijoje ir jos bi- Times", abu pasisakę už Adam-' Bazarganas ragino baigti "krau nieko bendro neturi su jaunimu, 
nėjo, kad būtina peržiūrėti 1946 čiulius. '• kų savo vedamuosiuose straips- į jo vonią" ir kalbėjo, jog jam keis- kuris kovoja prieš valdžią. 

tai atrodo valdžios žmonių meta
mi .kaltinimai Amerikai, nes ji 

Egipto parlamentas vienbakial patvir
tino Htfsni Muharak kandidatu j pre 
zidento vieta. Jis paskirtas eiti prem
jero ir kariuorr.sn£i vado pareigas iki 
rinkimų, kurie bus ui dviejų mėnesių. 

KALENDORIUS 

Spalio 9 d.: Denis, Publija, 
. Dalius, Branguolė. 

Spalio 10 d.: Pranciškus, Eu-
lampija, Gilvydas, Auksė. 

Saulė teka 6:55, leidžiasi 6:21. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 60 L, naktį 
45 L 
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Redaguoja Vyt. Grybauskas 
Telef - namų 847-1729 

APŽVALGA 

4144 So. Maplewood, Chicago, 1L 
Įstaigos 269-7557 60632 

IV-SIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 

Br. Keturakis 

Mokslinis ir kūrybinis bran
dumas, kuris pasireiškia lietu
vių išeivijos gyvenime, ruo
šiant tokius simpoziumus, yra 
aiškus mūsų akademinio pa
žangumo įrodymas. 

Šion plačios apimties pa
skaitų programon įtraukta ir 
sporto sekcija, pavadinta — 

" F i z i n i s A u k l ė j i m a s " . 
Sportininkams ir ypač visuo
menei nevisai aišku, kokį ryšį 
sportinis baras gali turėti su 
mokslu ar visa eile mokslo ša
kų, kurios vienu ar kitu požiū
riu siejasi su praktine ar teore
tine veikla. Pavyzdžiui, 
paimkime sporto mediciną, ti
riant treniruotes, jų krūvį, in
tensyvumą, atsistatymo laiko
tarpius, amžiaus klasių 
suskirstymą ir būtinumą, bū
tent vyrų, moterų, daugiau 40 
metų, ir prieauglį nuo 8-10 iki 
16-18 metų. Matome milžiniš
ką darbų plotmę, kurioje jau 
telpa psichologijos ir pedagogi
kos studijos. Ši bendra apy
braiža rodo, kad trenerių ir 
vadovų sportinio darbo plot
mė turi gilius mokslinius rė
mus, be kurių tinkamas dar
bas neįmanomas. 

Vienas iš keletos pavyzdžių 
galėtų būti: kaip pagerinti 100 
m bėgiko laiką! Didinant 
žingsnių tankumą ar jų il
gumą ir pan. Arba, biomecha-
nikos mokslas žino, kaip vie
nas judesys santykiauja su 
kitu ir savo specialiais įren
gimais padeda treneriui išaiš
kinti, kaip tas santykiavimas 
vyksta ir kokią įtaką jis turi. 
Arba raumenų jėgos riba, ar 
kūno sąnarių stiprumas sun

kumų kilnojime, imtynėse ar 
kovos žaidimuose, kaip fut
bole (tiek amerikietiškame, 
tiek europietiškame). Moksli
niai tyrinėjimai praplečia spor
to šakų pažangumo laipsnį, 
nepakenkdami asmenų išau
gimui ar išauklėjimui. 

Ne veltui visame ku l 
tūringame pasaulyje, ypač 
Europoje, JAV, Kanadoje, net 
P. Amerikoje vyksta įvairiau
si sporto srities siumpoziumai. 
Vienur jie ribojasi grynai 
moksline sritimi, kitur kon-
feruoja geriausi treneriai ir 
mokslininkai — sporto medi
cinos, fizikos, sociologijos ir kt. 

ŠALFAS S-ga taip pat sten
giasi praplėsti savo darbų ver
tę į gilesnius, gal akademi
nius, užmojus, visuomenei 
parodant, kad sportinis sąjū
dis gali būti svarstomas iš 
mokslinio taško. Nors mes sa
vo tarpe labai mažai teturime 
su aukštesnių sporto mokslų 
kvalifikacijomis, bet su kitų 
pagalba ir sustiprinta savųjų 
atranka drįstame pasirodyti 
jau ir IV-me Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume, o mums tik ant
rame bandyme. 

Šių metų paskaitininkai bus 
dr. F.V. Kaunas, aktyvus spor
tininkas, ir Jurgis Jašinskas, 
pedagogas ir sporto darbuo
tojas. Artimoje ateityje susi
pažinsime su jų temomis bei 
būdingesniais turinio aspek
tais, trumpai sustodami ir prie 
jų pačių biografijų. 

Visa Chicagos sporto klubų 
šeima, prijaučiantieji, studen
tai ir lituanistinių mokyklų 
mokiniai bei mokytojai kvie
čiami dalyvauti. 

FUTBOLAS 

„LITUANICA" -
„EAGLES" 0:1 

Praėjusį šeštadienį „Lituani
cos" vyrų komanda žaidė 
pirmenybių rungtynes prieš 
lenkų „Eagles". Rungtynėms 
oras pasitaikė, kaip pagal 
daktaro receptą prirašytas — 
tik žaisk ir parodyk kiek 
sugebi. Ir „Angel guardian" 
aikštei nelengva rasti priekaiš
tų. Svarbiausia pati komanda. 
Ji, būdama beveik pilnos 
rudens rato sudėties, sužaidė 
silpnai komandiniai. Puoli
mas, kuris šį kartą turėjo atro
dyti stipriausioji komandos 
dalis, pasirodė „solistų" rinki
nys. Turėtos atsitiktinės 
progos prie priešininko vartų 
..meistriškai" neišnaudotos. 

„Jei vadinami puolėjai 
'forwards) nepataiko į tuščius 
vartus, nelauk, kad kas iš 
publikos įkirstų įvartį ir laimė
tų rungtynes", — nepatenkin
tas žaidimu aiškino komandos 
tvarkytojas Don. 

Nors vartininkas Balčiūnas 
savo išbėgimai8 ir sulaikė porą 
„Eagles" šūvių, bet vienas 
neaiškus kamuolio išsprū-
dimas jau buvo nulėmęs 
pralaimėjimą. Ir po pralaimė
jimo „Lituanica" dar stovi 
stipriai 7 taškais atsiplėšusi 
nuo paskutinės vietos ukrai
niečių „Lions". 

VETERANAI 
BAIGĖ SEZONĄ 

„Lituanicos" veteranų 
komanda paskutinėse sezono 
rungtynėse įveikė stiprią kroa
tų komandą „Adria" net 5:0. 
Kad „Adria" nebuvo pilnos 
sudėties, ne mūsų veteranų 
problema. Įvarčius įkirto 

"Lituanicos" veteranų komanda, užbaigusi 1981 m. futbolo sezoną. Dešinėje — komandos vadovas 
Algis Malinauskas. 

Bronius Žukauskas, J. Ringus, 
H. Henigas, sr. ir B. Pavice-
vich 2. 

Komandos pagrindą per visą 
sezoną sudarė tikrieji „Lituani
cos" veteranai: A. Jurkšaitis, 
D. Brandonisio, J. Kaunas, A. 
Glavinskas, H. Jenigas, Br. 
Žukauskas, Jonas Žukauskas, 
dr. J. Ringus, A. Dovydaitis, R 
Galėnas, talkininkaujami dr. T. 
Hidvegi, inž. B. Pavicevich ir 
kitų. Komandos vadovas Algis 
Malinauskas. 

Veteranai turės dar viene
rias tradicines rugtynes prieš 
Br. Trapiko „garsųjį" rezervą. 
Kada ir dėl kokios taurės, bus 
pranešta vėliau. 

J.J. 

PRIEŠ ITALŲ 
„ROOSTERS" 

Šį šeštadienį (ne sekma
dienį), „Lituanicos" vyrų 
komanda žais paskutines 

pirmenybių rungtynes Mar-
ąuette Parko aikštėje prieš 
italų komandą „Roosters". 
Rungtynių pradžia 4 vai. p.p. 

„Roosters" komanda pirmą 
kartą žais Marųuette Parke. 
Taškai abiem komandom labai 
svarbūs. Laukiama gražios 
kovos ir geresnio „Lituanicos" 
pasirodymo. 

Rezervas žais 2:15 vai. 
„Lituanicos" mažiukai žais 
prieš Aurora 1 vai. p.p. 

TRUMPAI 
— Pasaulio pirmenybių 

kvalifikacinėse varžybose 
Rumunija su Vengrija baigia 
0-0 ir atsistoja savo grupėje 
pirmoje vietoje. Ją seka 
Vengrija ir Anglija, kuri laiko
si kaip skęstantis šiaudo. Jos 
ga l imybės kval i f ikuot is 
Ispanijai vis mažėja ir dalinai 

priklausys nuo kitų. Trečioje 
grupėje SSSR laimi prieš 
Turkiją net 4-0, bet kvalifi
kuotis taip pat daug vilties 
neturi. Cia pirmauja Čekoslo
vakija, nors su Islandija sužai
dė tik 1-1, ją seka Valija. Tuo 
tarpu V. Vokietija savo grupė
je duoda pamoką Suomijai net 
7-1 ir priartėjo prie kvalifikaci
jos, nors dar turi žaisti prieš 
Albaniją ir Austriją 

— Draugiškose rungtynėse 
Austrija-Ispanija 0-0, Portu-
galija-Lenkija 2-0, Italija-Bul-
garija 3-2, Graikija-Švedija 2-1 
ir Danija-Norvegija 2-1. 

— Skotų futbolo sąjunga 
gavo iš Dunlap firmos 250,000 
dol, kad jos rinktinė žaisda
ma namuose, naudotų tik Dun
lap firmos kamuolius. 

— Italijoje dar geriau. 
Trikotinių marškinėlių rekla
mos pirmos lygos klubams per 
metus atneša net 5 mil. dole
rių. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

— Prasidėjo įvairių Europos 
taurių varžybos, tačiau po 
pirmo rato dar sunku susida
ryti komandų pajėgumo vaiz
dą ir pramatyti favoritus. Tik 
keletas netikėtumų kartais gali 
turėti daug reikšmės: štai, 
škotų Glasgow „Celtic" laimi 
prieš „Juventus" iš Italijos tik 
1-0, o vengrų „Ferencevaros" 
prieš čekų Ostravą 3-2, ko 
tikriausiai neužteks perkopti 
pirmajam ra tui . Olandų 
„Ajax" pas save krenta prieš 
Tottenham net 1-3; Glasgow 
„Rangers" gauna nuo čekų 
„Dūkios" 3-0 ir pati didžiausia 
staigmena — Hamburgo S.V. 
pas save pralaimi olandų F.C. 
Utrecht 0-1. 

— Vokietijos pirmenybėse 
senu įpratimu vėl pirmauja 
Miuncheno F.C. Bayern, 
nugalėjusi F. C. Kaisers-
lautern 4-2. 

O.G. 

TENISININKAI 
RENKASI 

MARQUETTE 
PARKE 

Vasaros sezono užbaigimui 
Chicagos lietuviai tenisinin
kai šį sekmadienį, spalio 11 d., 
10 vai. ryto renkasi į Marąuet-
te Parko aikštes, prie 67-tos ir 
St. Louis gatvių sankryžos 
mišrių dvejetų turnyrui. 

Kurie nespėjo užsiregistruo
ti pas A. Kušeliauską, telef. 
434-2265, ar neturi partnerių, 
gali atvykti į aikštes, kur jiems 
vietoje bus surasti partneriai. 

Esant blogam orui, turnyras 
neįvyks. 

IŠ LIETUVOS PADANGĖS 

— Šaudymo Europos pir
menybėse Jugoslavijoje vil
nietis Vladas Turla su stam
baus kalibro revolveriu išmuša 
592 taškus ir laimi I vietą. Tuo 
pačiu jis dalyvauja ir Sov. 
sąjungos rinktinėje, kuri laimi 
taip pat pirmą vietą ir su 2358 
taškais pagerina amerikiečių 
laikytą pasaulio rekordą. 

— L e n g v . a t l e t i k o s 
tarptautinėse varžybose Veng
rijoje dalyvavo 9 lietuviai. 
Keletas jų pasiekė laimėjimų ir 
neblogų pasekmių. Šiaulietė L. 
Baikauskaitė laimėjo 400 m 
nuotolį per 54,7 sek. ir 800 m 
per 2:0,2. Kaunietė R. Muzi-
kevičienė nustūmė rutulį — 
17,78 m ir laimėjo Iv., N. Unto-
naitė nušoko į tolį 6,04 m, R. 
Sausaitis laimėjo 5000 m per 
13:34,68, o vilnietis A. Šakalys 
20 klm ėjimą per 1.29:44,0. 

— Futbolo pirmenybėse Vil
niaus "Žalgiris" su Pavlodaru 
baigia 1-1 ir vėl krenta į 11-tą 
vietą. 

— Meninėje gimnastiko
je jaunutė Dalia Kutkaitė Tali
ne laimi Sov. sąjungos taurės 
varžybas su 38,5 taško. 

— Rank in io turnyre Kaune 
dalyvavo Kauno "Granito" dvi 
komandos, Lietuvos jaunių 
rinktinė ir svečiai iš Berlyno — 
4-ta R. Vokietijos komanda. 
"Granitas" nugalėjo savo ant
rąją 34-26 ir Lietuvos jaunius 
34-23, o Berlynas įveikė 
"Granitą" antrą 24-22 ir Lietu
vos jaunių rinktinę 40-17. Fina
le Berlynas žaidė prieš "Grani
tą" pirmąją. 

— — Šeimų varžybose 
dalyvavo net 2 tūkstančiai Lie
tuvos šeimų. Varžybos vyko 
lengv. atletikoje, įvairiose es
tafetėse ir plaukime. Finalinės 
varžybos vyko Panevėžyje ir 
jas laimėjo panevėžiečių Nava-
saičių šeima: vyras su žmona 
ir dukterys Gitana ir Žydrū
nė. Antroje vietoje liko kupiš
kėnai Gaškos. 

Dalia Kutkaitė, laimėjusi S. Sąjungos taurę meninėje gim
nastikoje. 
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IŠVYKA 
GALUTINAI 
UŽBAIGTA 

Mūsų jaunių krepšinio ir 
mergaičių tinklinio rinktinės 
per praėjusias Kalėdų šventes 
lankėsi Australijoje. Išvykoje 
dalyvavo 22 jauni sportinin
kai, jie aplankė Sydnėjų, Mel-
bourną, Adelaidę, Camberą ir 
Geelongą;' dalyvavo Austra
lijos lietuvių sporto šventėje ir 
Lietuvių Dienose, žaidė 32 
rungtynėse, iš kurių 27 laimė
jo. Krepšinyje laimėta 10 
runtynių vienerios pralaimė
tos. Mergaičių - moterų tink
linyje laimėta 8, dvejos pralai
mėtos. Vyrų tinklinyje laimėta 
6, dvejos pralaimėtos. Lauko 
tenise žaista 3 rungtynės ir vi
sos laimėtos. 

Pagaliau sutvarkyta ir taip 
pat sėkmingai užbaigta išvy
kos apyskaita. Šalia ŠALFAS 
s-gos Centro valdybos 7,500 
dol., iš įvairių rėmėjų bei auko
tojų buvo surinkta 21,768.80 
dol. Iš šios sumos buvo pa
dengta dalis kelionės išlaidų 
(dalį apsimokėjo patys spor
tininkai), uniformos ir įvairios 
kitos smulkesnės išlaidos. 
Kasoje liko 30.83 dol. 

Prie visokeriopos PLB Cent
ro Valdybos paramos didžiulė 
padėka priklauso Australijos 
Lietuvių Sporto sąjungai už 
suorganizavimą šios sėkmin
gos viešnagės, o taip pat už 
nuoširdų ir malonų priėmimą. 

Z. Žiupsnys 
Išvykos Vadovas 

L 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu. straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Vaikas yra daugeliu atžvil
gių tėvų elgsenos ir jausmų 
atspindys, taigi ir tautiniu. 
Kasdieniniai motinos ir tėvo 
tautinio įsisąmoninimo reiš
kiniai žodžiu ir pavyzdžiu yra 
vaikų pasisavinami, vienok 
pilnai lietuvybės požymių 
plėtotei mokyklos talka yra 
būtina. 

Dr. J . P ikūnas 

Advokatų Draugi ja 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
V I N C A S B R I Z G Y S 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, II! 

Visi tel. 7 7 8 - 8 0 0 0 
Valandos pagai susi tar imą 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - GR 6 2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad. ir penkt 104 šeštad 10 3 vai 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 3 vai ir 5 8 vai vak išskyrus 
treč. šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 l s t Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto tk< 1 v p p 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specia lybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitar imą 

O f i s o te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susi tar ime 

Ofs HE 4-1818: Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave kampas) 
Va! pirmad .antrad . ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p p TIK susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 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 WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

f LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiSkreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat Jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
niinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

uHuryiBUB snisui 
DRAUGAS, kSkS West 6Srd St-, Chicago, IL 606*9 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitar imą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOSpGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Daga! susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652 -1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
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Maskvos disinformacija 

KLAIDINTI IR 
SKALDYTI 

Chicagoje pradėjo plisti toli 
iš vakarų ateinantieji atsišau
kimai, pas i rašyt i vienos 
patriotinės organizacijos ir vie
no patriotinio laikraščio var
du, kuriuose iš pradžių pasi
sakoma prieš Maskvą ir prieš 
KGB, bet tolimesnis turinys 
sudarytas tarnauti okupantui: 
kun. Pugevičius vadovauja
mas informacijų centras skel
biama esąs okupanto disinfor-
macijos tarnyboje, tvirtinama, 
kad Balfo siunčiama parama 
politiniams kaliniams Lietu
voje 80% patenka į okupantų 
rankas, rašoma, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
koje skleidžiamos iškraipytos 
ir neteisingos informacijos ir 
netikros nuotraukos. 

Nors ir su pabaksnojimu 
okupantui, visas raštas taip 
negudriai sudarytas, kad jo
kios įtakos neturės, atpažįs
tamas falsifikatas. Bet vis dėl
to rodo, kad patys okupantai 
pradeda gyviau organizuoti ir 
platinti klaidinančias infor
macijas, arba kas kitas, kad ir 
be užangažavimo, savo požvil
gio siaurumu pats pasitar
nauja okupantui. 

Nekreipiant daug dėmesio į 
tą raštą, vis dėlto galima pasi
naudoti ta proga priminimui, 
kaip Sovietų agentai stengiasi 
klaidinti pasaulį. Šiuo reikalu 
duoda įdomios medžiagos 
"Washington Report" Nr. 81-2. 
Cia pažymima, kad JAV-se 
yra sudarytas komitetas ats
tatyti vidaus saugumą. Jam 
vadovauja dr. Robert Morris, 
buvęs senato vidaus saugumo 
pakomisės vyriausias patarė
jas. Jis neseniai buvo suor
ganizavęs tyrimus apie So
vietų Sąjungos pastangas 
skleisti klaidinančias infor
macijas. Jam nemažai me
džiagos pateikė Arnaud de 
Borchgrave, buvęs "News-
week" užsienio koresponden
tas, drauge su R. Moss parašęs 
knygą "The Spike", vaizduo
jančią, kaip Sovietų žvalgybos 
organizacija, KGB, platina 
klaidinančias žinias Ameri
kos spaudoje ir kitose komu
n i k a c i j o s p r i e m o n ė s e . 
Borchgrave drauge su R. Moss, 
"London Economist" bendra
darbiu, apklausinėjo daugelį 
FBI agentų ir surinko medžia
gą iš 25 asmenų, anksčiau tar
navusių Maskvos žvalgyboje, 
o vėliau pasitraukusių į vaka
rus. 
Jų liudijimu vidutiniškai kas

dien Sovietų agentai atsargiai 
ir konfidencialiai kreipiasi ir 
stengiasi įtraukti tris JAV 
piliečius savo sukton tarny
bon, kas sudaro daugiau kaip 
tūkstantį per metus. Ir apie 15 
procentų atvejų jiems tai pasi
seka. Informacijos buvo su
rinktos iš tokių atkritėlių nuo 
Maskvos tarnybos, kaip Vladi-
mir Rezun, buvusio karinės So
vietų Sąjungos žvalgybos na
rio, kaip Uja Džirkvelov, 
buvusio Pasaulio sveikatin
gumo organizacijos informaci
jų tarnautojo, iš tikrųjų KGB 
agento. Borchgrave tvirtina 
patyręs, kad, jam dirbant su 
<!Newsweek", buvę net 330 ry
tinio bloko agentų, dirbančių 
Jungtinėse Tautose ir kitose 
tarptautinėse organizacijose. 
Du Sovietų Sąjungos žmonės, 
kurie yra Jungtinių Tautų per
sonalo Genevoje vadovybėje, 
yra KGB agentai. Tai Vladi-
mir Lobachev ir Dneprovsky. 
Lobachevo vieton vėliau at
siųstas Juri Ponomarev, ir jie 
Sovietų tarnybon stengiasi 
įtraukti ypač žmones iš vadi
namo trečiojo pasaulio — atsi
likusių kraštų. Sovietų žval
gybai tarnaująs Dneprovsky 
turi teisę prieiti prie 7000 
Jungt. Tautų tarnautojų bylų 

ir prieina prie prašymų gauti 
tarnybas Jung. Tautų įstai
gose. 

Borchgrave iš atkritusių bu
vusių Sovietų agentų patyrė, 
kad Sovietų disinformacijos 
(klaidinančios informacijos) 
direktorius gen. Agojants sa
vo agentams skelbė: mes turi
me įtaigoti vakariečius laik
raštininkus rašyti priešingai, 
negu yra mūsų intencijos. Tie, 
kurie apie mūsų siekimus rašo 
tiksliai ir bešališkai vakarų 
terminologijos prasme, turi bū
ti apskelbti kraštutiniais deši-
niais, McCartizmo nešėjais. 

ITALŲ MOKSLININKAS APIE MOKSLĄ 

Sovietų Sąjunga laiko taip 
svarbų klaidinantį informa
vimą, kad vyriausias KGB 
vadovas Andropov yra Dis
informacijos skyrių padaręs 
savarankišku vienetu, pava
dintu direktoriatas "A". Tai 
vienas iš penkių pagrindinių 
Sovietų KGB direktoriatų. Tas 
direktoriatas yra sudaręs il
galaikę programą, kuri ypač 
reiškėsi studentų maištais ir 
gegužės mėnesio sąmyšiu 
Prancūzijoje. KGB planas 
žlugdyti savo pagrindinį prie
šą — JAV ir NATO Sąjungą, 
ypač veikiant šiais būdais: 
Sustiprinti įtraukimą į Sovie
tų agentus; Stengtis sujuodin-
ti, suniekinti įtakingesnius 
vakariečių vadus; Organizuoti 
streikus ir demonstracijas; 
Skleisti melagingas informa
cijas, siekiant įvaryti kylį tarp 
JAV ir Europos, tarp pra
monės kraštų ir atsilikusio tre
čiojo pasaulio; Stengtis infil
truoti kairiuosius sąjūdžius; 
Remti terorizmą; Savaip įtako
ti vakariečių informacijų šal
tinius, komunikacijos priemo
nes. Labiausiai turi būti 
stengiamasi sabotuoti vaka
riečių žvalgybą, komunika
cijos priemonėse iškeliant žval
gybos slaptybes. 

Borchgrave surinktomis ži
niomis, Sovietų disinformacija 
per metus vakariečių infor
macijų šaltiniuose paskleidžia 
tarp 500 ir 600 klaidinančių ži
nių, vykdo klaidinimo veiks
mus Japonijoje, Vakarų Eu
ropoje, JAV-se ir tiems 
kraštams draugingose trečiojo 
pasaulio valstybėse. O būna 
metų, kad tas Maskvos disin-
formacijų centras per metus 
įvykdo ir daugiau kaip tūks
tantį klaidinimo pastangų. 
Prancūzų laikraštis "Paris -
Match" 1980 m. per 5 pusla
pius aprašė, kaip prancūzų žur
nalistas Pierre - Charles Pathe 
buvo įtrauktas į KGB disin-
formavimo departamento tar
nybą ir buvo Prancūzijos teis
mo nu te i s tas penkeriems 
metams kalėjimo. Jį "infor
mavo" Sovietų agentas Igor 
Kutznetzov, padarytas UN
ESCO tarnautoju. Maskva tuo 
žurnalistu susidomėjo, kai jis 
parašė knygą, teisinančią Sta
lino nusikaltimus, ir jį nebuvo 
sunku užverbuoti klaidinan
čiai propagandai. 

Savo melagingai informaci
jai KGB panaudoja įvairius 
centrus. Anot Borchgrave 
surinktų duomenų, Kubos sos
tinėje Havanoje sėdi trys KGB 
generolai, kurie rūpinasi, kad 
Kubos žinių agentūroje gimtų 
Maskvai reikalingos infor
macijos. 

Borchgrave surinktos žinios 
įdomios ir reikšmingos. Jis tu
ri plačią patirtį. J is buvo 
Afganistane, kai ten užplūdo 
Maskvos daliniai, ir jis buvo iš
vytas iŠ to krašto. Sie to rašy
tojo iškeliami faktai yra pa
skatas būti apdairiems ir 
atsargiems, kad mūsų neklai
dintų ir neskaldytų Maskvos 
disinformacijos departamento 
agentai. 

J.Pr. 

Vienas žymiausių gamtos 
mokslininkų Italijoje šiuo 
metu yra prof. Antoninas 
Zichichi. Prof. Zichichi yra 
buvęs Europos fizikų draugi
jos pirmininkas. Šiuo metu jis 
vadovauja Italijos tautiniam 
branduolinės fizikos institu
tui. Prof. Zichichi yra žinomas 
ir kaip giliai tikintis krikščio
nis, kuris kaip tik krikščio
nybėje mato žmonijos išsi
gelbėjimą nuo visuotinio susi
naikinimo. Jam buvo pateikti 
keli klausimai. 

— Gerbiamas profesoriau, 
neseniai Sicilijoje įvykusiame 
mokslininkų simpoziume jūs 
kalbėjote apie neapykantos ir 
meilės kultūrą. Kokios yra šių 
dviejų kultūrų pasekmės žmo
nijos, žmonių bendruomenės 
ateičiai? 

— Vadinamasis modernusis 
pasaulis yra patekęs į kryžke
lę. Mūsų laikų krizės šaknų 
reikia ieškoti ne branduo
liniuose ginkluose, o kultūroje. 
Mūsų laikų krizė pirmoj eilėj 
yra kultūros krizė. Iš savo 
kultūrinės pozicijos aš tegaliu 
pakartoti ir pabrėžti tai, ką 
moko popiežius Jonas Paulius 
II. Štai keletas pavyzdžių. 

Jonas Paulius II Hirosimoje 
kalbėjo apie apokaliptinį 
sunaikinimą. Tai buvo labai 
tikroviškas įspėjimas. Juk mes 
gerai žinome, kad vien sovietų 
ir amerikiečių arsenaluose yra 
sutelkta tiek sprogstamosios 
medžiagos, kad ja būtų galima 
keletą kartų sunaikinti visą 
žmoni ją . Užtektų vieno 
megatono stiprumo bombos 
sunaikinti visam Romos mies
tui. Trys milijonai gyventojų 
staiga būtų pasmerkti greitai 
mirčiai be vilties susilaukti 
kokios nors pagalbos. 

Ne kas kita. o kultūros krizė 
žmoniją įstūmė į šią siaubingą 
būklę. Šiandien esame patekę 
į kryžkelę: iš vienos pusės 

IR RELIGIJĄ 
neapykantos kultūra, iš kitos 
— meilės kultūra. Neapy
kantos kultūra yra išaugusi 
ant neapykantos, persekio
jimų, smurto, prievartos. 
Neapykantos kultūra yra 
atėmusi iš žmogaus asmens 
Dievo vaikų orumą. Ji nepripa
žįsta žmogui laisvės. Neapy
kantos kultūra nepripažįsta 
žmogui laisvės net melstis, 
bendrauti su Dievu. Tokie yra 
neapykantos kultūriniai vai
siai. 

Iš kitos pusės atsiveria 
meilės kultūra, kuri moko 
mylėti vieni kitus, atleisti vieni 
kitiem, kuri kiekviename žmo
guje mato Dievo vaiką. Šita 
meilės kultūra yra didžiausia, 
vienintelė šiuolaikinės žmoni
jos viltis. Šita meilės kultūra 
yra gimusi Jėzaus Kristaus 
Evangelijos dvasioje, katalikų 
Bažnyčios įtakoje. Panašiai 
kaip Evangelijos dvasioje ir 
Bažnyčios įtakoje yra gimęs 
mokslas 

Tai tiesa, kurią mes turime 
skelbti. Neužtenka ją pasakyti 
vieną kartą. Ją turime skelbti 
nuolat jaunajai žmonijos kar
tai, nes laikai, kuriais gyve
name, yra pasiekę aukščiau
sią dramatiškumo laipsnį. 

— Profesoriau, jūs tvirtina
te, kad mokslas savo šaknis 
yra suleidęs krikščionybėje, 
bet šiuolaikinėje kultūroje ne 
kartą mokslas mėginamas 
laikyti tikėjimo priešu. Ką 
galėtumėte pasakyti šiuo 
klausimu? 

— Reikia pasakyti, kad tai 
yra pragaištingiausia misti
fikacijos apraiška — sąmo
ningo žmonių apgaudinėjimo 
apraiška, yra klysteklis, į kurį 
kultūra pateko, besiremdama 
aiškiomis klaidomis. Juk yra 
aišku, kad tarp tikėjimo ir 
mokslo negali būti jokio 

p r i e š t a r a v i m o . U ž t e n k a 
prisiminti Galiliejų. Užtenka 
prisiminti, kaip yra gimęs 
šiuolaikinis mokslas. Juk 
mokslas yra prasidėjęs tikė
jimo aktu gamtos akyvaiz-
doje. Stebėdamas paprastus 
daiktus gamtoje, pavyz-
džiui,akmenis, Galiliejus juose 
įžvelgė Dievo Kūrėjo išmintį. 
S t u d i j u o d a m a s d a i k t u s , 
Galiliejus juos iškėlė į kultū
rinę plotmę, suteikė jiems tam 
tikrą orumą. Taip gimė šiuolai
kinis mokslas. 

Yra apsurdiška sakyti, kad 
ši žmogaus protinio pažinimo 
bei tyrinėjimo išraiška galėtų 
būti priešinga tikėjimui... Tarp 
mokslo ir tikėjimo vertybių 
nėra ir negali būti jokio 
prieštaravimo. Pavyzdžiui, 
joks mokslininkas negali saky
ti: aš netikiu šiuo moksliniu 
atradimu, nes jo autorius yra 
negras. Mokslininkas negali 
būti rasistas. Panašiai ir 
katalikas negali būti rasistas, 
nes kiekvienos rasės ir kiekvie
nos tautos žmoguje jis mato 
savo brolį. Mokslui ir katalikų 
tikėjimui bet koks rasizmas 
yra svetimas.Mokslas ir religi
ja yra dvi atskiros sritys, ku
rias šiuolaikinis žmogus turi 
išmokti suderinti. Mokslas 
gamtinėje srityje ir religija 
antgamtinėje srityje yra dvi 
aukščiausios žmogaus gyve
nimo plotmės, kurios išgelbės 
pasaulį nuo katastrofos. Čia aš 
matau Dievo rankos veikimą. 

Didžiųjų pasaulio galybių 
akivaizdoje š iandien vis 
labiau pasaulio horizontuose 
išryškėja nuostabi figūra, kuri 
išreiškia žmonijai aukščiausią 
moralinį autoritetą. Tai popie
žius Jonas Paulius II, kuris 
neturi nei branduolinių 
bombų, nei tankų... 

Jis niekam negrasina. Jis 
skelbia vien meilę, atlaidumą 
ir taiką. Visi geros valios žmo

nės jame mato žmonijos 
išgelbėtoją, be kurio pasaulis 
būtų pasmerktas susinaikini
mui. 

— Jūs žinote, kad eiliniam 
žmogui tokios mintys atrodo 
nieko bendro neturinčios su 
gyvenimo tikrove. Sunku tikė
ti meilės kultūra tuose kraš
tuose, kuriuose yra įsigalėjęs 
smurtas, persekiojimai, 
diskriminacija. 

— Apie meilės kultūrą aš 
kalbėjau įvairių ideologijų 
mokslo žmonėms iš viso pasau
lio. Jie pripažino, kad kito kelio 
nematyti. Šiandien visa geros 
valios žmonija, ypač tie, kurie 

yra persekiojami, kuriem yra 
atimta laisvė ir žmogiškas oru
mas, kurie nori kovoti už 
meilės kultūrą, Jono Pauliaus 
II asmenyje mato didįjį vado
vą, mato šios kovos simbolį. 

Europa ir pasaulis galės 
išsigelbėti tik tada, kai seks 
meilės ir laisvės vėliavą, kurią 
yra iškėlusi katalikų Bažny
čia. Šiam įsitikinimui moksli
ninkų tarpe radau visuotinį 
pritarimą. Šiandien mokslo 
pasaulis pripažįsta, kad popie
žius Jonas Paulius II yra aukš
čiausias žmonijos moralinis 
autoritetas, — baigė pokalbį 
prof. Zichichi. ĮCZĮ 

ATEITININKŲ KONGRESO 
ĮSPŪDŽIAI 
DR. C. MASAITIS 

LSS vadovai,-vės klausosi kultūrinės programos 
rugsėjo 26-27 d. Dainavoje įvykusio vadovų suva
žiavimo vakaronėje. I eil. iš k.: Valentinas Var

nas, Jūratė Pečiūrienė, Vaclovas Tallat - Kelpša, 
rašytojas Vytautas Alantas ir ponia, Česlovas 
Senkevičius ir S. Ilgūnas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Kai kurie mūsų dalyvavom 
ateitininkų kongrese Chica
goje. Kiti skaitėme apie jį 
spaudoje ir jo aprašymus 
gretinome su savom mintim. 
Todėl, manyčiau, visi turime 
kai kurių šio kongreso įspū
džių ir gal vertėtų palyginti 
savo mintis apie šį įvykį. 

Nemanyčiau, kad mes 
norėtume girti tas kongreso 
dalis, kurios mums patiko, 
arba peikti tą, kas mus erzino. 
Tai būtų tik žvilgsnis į praeitį. 
Ko mes jau turime arba kas jau 
įvyko, tik tiek įdomu, kiek tai 
pasitarnauja, kaip pakopa į 
rytojų, nes mūsų gyvenimas 
yra ateitis. Argi kitaip turė
tume pranašus, prognozes, 
spėjimus ir ekstrapoliacijas? 
Todėl, man atrodo, būtų įdomu 
pažvelgti į kongreso įspū
džius, kaip į pakopą, kaip į 
gaires, kurlink turėtų būti 
mūsų sekantis žingsnis, ar 
riedėti, kaip riedėjome, ar 
pakeisti žingsniavimo būdą ir, 
jei taip, tai kuo ateitis turėtų 
skirtis nuo vakarykščios 
dienos ir kaip to skirtumo 
pasiekti? 

Norėčiau pirmas siūlyti savo 
kongreso nuotaikas. Tačiau 
kaip man pasiskolinti jūsų 
įspūdžius, kad galėčiau jais 
pailiustruoti mano siūlomo 
pokalbio kryptį? 

Tarp savo įspūdžių aš ieš
kau džiaugsmo ir ugnies: atli
kom, padarėm, uždegsim mus 
supantį pasaulį, vistiek koks 
mažas jis bebūtų — tik kelių 
žingsnių aplinka, tik šeima, o 
gal, tik mano mažytė širdis. 
Tačiau randu savo įspūdžiuo
se akademinę rimtį ir planin
gai kraunamą žabelį prie žabo 
būsimam laužui. Tik kas jį 
uždegs ir kada? 

Man atrodo, besikuriančios 
organizacijos kongrese tinka 
svarstyti darbų planą, bet kai 

organizacija mini savo 70 
metų jubiliejų, daugiau laiko 
reikėtų skirti paskleisti žiežir
bų naujoms liepsnelėms ir 
pasidžiaugti įvykdytų planų 
architektūra, kad mūsų žvilgs
nis į nueitą kelią būtų paska
tinimas bėgti dar greičiau, 
negu bėgome. 

Padaryta daug nuo paskuti
nio kongreso Clevelande. 
Pasidairykime, kaip galėtume 
padaryti dar daugiau, kad atei
nančiam kongrese daugiau 
laiko praleistume, skaičiuo
dami surinktus perlus ir 
neskaitytume sau pasmerki
mo aktų. Galime atlikti daug, 
tik neapsiribokime granito 
paminklais, o geriau išvirkime 
paprastų barščių, kuriais galė
tume pamaitinti šios dienos 
konkretų reikalą, kuris gal 
kiek išalkęs. 

Tiesa, virtuvėje nesukuria
mos nemirtingos idėjos, bet be 
virtuvės mes patys mirtume ir 
kas tada būtų iš mūsų idealų? 
Galbūt kai kam ir atrodo, kad 
mes esame pasmerkti todėl, 
kad perdaug dėmesio skirianr 
paminklams, o permažai rūpi
namės virtuvės kasdienybe. 

Taigi iš savo kongresinių 
į s p ū d ž i ų aš i š s k a i t a u 
paskatinimą rinkti mažus 
kasdienybės akmenėlius, 
kuriuos galėtume krauti į savo 
didžiųjų idealų mozaiką. Jų 
lengva rasti ir reikia tik 
trupučiuką meilės cemento, 
kad galėtume juos įjungti į 
gyvenimo paveikslą. 

Kas tos konkretybės? Jų yra 
mūsų kasdieninio gyvenimo 
žingsniuose. Tik pažiūrėkime į 
vienas kito ilgesį, rūpesčius bei 
siekimus ir rasime vietos arti
mo meilei ir savo atliekamam 
laikui. Kai pašnekėsime apie 
kongresą, aš pabandys iu 
pateikti tokios konkretybės 
pavyzdį. 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 

Kas sugriauna svetimą dangų, tas sau pasistato praga
rą. Toks jau yra nematomas teisingumo įstatymas žemėje. 

Stelzhammer 
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Vanda išleido iš delno Vilbenos pirštus, atsar
giai, kaip daiktą, padėjo jos ranką ant paklodės ir ata
tupstomis išėjo iš kambario, mostelėjusi galva budėti 
įeinančiai slaugei. Vanda buvo parblokšta, pajutusi, 
kad jos aklai motiniškai meilei suduotas pasalų 
smūgis. Smūgis iš Vilbenos pasąmonės. Vanda 
žinojo, kad narkozė ragina išduoti slapčiausią 
pasąmonės pasaulį. 

Vėl, kaip anąkart ji išgirdo Rikanto vardą. 
Rikanto pavardė, kaip naktis po dienos pastoviai 
dengia jos būvį. Ji nuėjo į slaugių poilsio kambarį. 
Čia buvo tuščia ir įprastas naktimis prietemis. Vanda 
sėdo gilion kėdėn, ištiesė kojas, atmetė galvą ir 
minutę vėliau užmigo. 

Lietinga naktis supo didelį ligoninės pastatą. 
Gatvės žiburių šviesoj medžiai, krūmai ir šakos — 
vėjui kedenant — žvilgėjo stikliniais žvilgesiais. 

Vanda miegojo kaip narkozės pakirsta ir tas 
miegas, staigus ir galingas, buvo jos iliuzorinis buvi
mas tikrovėje. Ji sapnavo praeities skeveldras Toks 
jai retas reiškinys, ji niekad praeities neprisapnuo-
davo. Dabar gi, slaugių kambary, nepatogioje pozoje 
— ji staiga atjaunėjo ir iš nūdinos išžengė ir sugrįžo 
jaunutė ir lengvakojė į šokių ansamblį, ir stovėjo 
pirmoj, raktinėj vietoj dailios, melancholiškos 
„Sadutės" šokyje. Savo balta skarele ji mojavo visam 
pasauliui. Pro „Sadutės" muziką ji girdėjo karšt
ligišką Vilbenos šnabždesį „Kur Feliksas? Kur 
Feliksas?*'. Šnabždesys maigėsi, keitėsi, ir buvo 

dabar Vandos lūpose šnabždesys „Kur Zenonas?" 
„Kur Zenonas?". 

Iš tikro, kaip ryškiai ji atsimena tą Zenoną 
Rikantą, gražų šokių ansamblio rikiuotoją, kuris 
visad statė ją „Sadutėje" į pirmos eilės pirmąją vietą, 
kad ji vadovautų pirmajam išėjimui. Nejauki para
lelė sugretinant Vilbenos dramą garažo pastogėje ir 
jos nuotykį senos vokiškos pilies atšlaitėje, skverbėsi 
į jos sąmonę, kankino ir domino. Jeigu tada Zenonas 
ją paimtų galbūt dabar ji būtų jo žmona? jo vaikų 
motina? Jo staigų ketinimą ji atmetė — visas 
gyvenimas pakito, gyvenimo kryptis pasuko kitais 
keliais. 

Pro miegą ir nuovargio kankinama, ji šnibždėjo: 
„Kodėl vyro pažinimas lydimas vyro žvėriškumo?". 

„Kodėl", ji klausė net nežinodama ko klausia, 
„švelniausią meilės eterizmą pradėti ir baigti kūno 
konvulsijomis? Juk tai prigimta kiekvienam žvėriui ir 
primityviausiam vabalui. Juk žmogus yra Dievo 
išrinktasis..." 

„Kodėl", ji sprendė sapne, „Dievas nerezervavo 
meilės vien tik žmogui — kito pavidalo, ne žvėriško, 
ne primityvaus?..." 

— Vanda, — ją palietė už peties slaugė, — tu 
steni taip sunkiai, tartum tave bado peiliais. 

Vanda atkuto ir susigaudė kur ji. 
Raudonojo kvadratinio kryželio apybraižos, kaip 

ištiso rubino šviesa, žėrėjo virš aukštos ir gražios 
medikės kaktos, nuo uniforminio jos nuometo. Su 
užuojauta ji žiūrėjo iš miego atsigaunančią Vandą. 

— Sunkus sapnas, — numykė Vanda. 
— Natūralu, brangioji, — pritarė gailestingoji 

sesuo, — bet gyvenki viltingai. Daugiau pasitikėjimo 
gyvenimu. Jis koreguoja savo Šiurkštumą. Mes, 
moterys, esame stiprioji lytis, nes mes skaudžiau 
kenčiame. 

Su šiurpu ji įvažiavo į garažo pastogę pastatyti 
automobilį. Anksčiau niekad nekilo dvasioje pavo
jaus jausmo čia pat, prie namų, statyti automobilį, 
eiti tarp kitų automobilių, ir toliau, taku tarp medžių. 
Vėjas ir lietus galinėjosi dėl pirmumo — atplyšęs 
stogo dangos gabalas, maskatuodamas vėjo malonė
je, tai atidengdavo šviesos pluoštą nuo atokesnio 
gatvės žiburio, tai viską nardė į tirštą šešėlį. 

Kambary, ant palangės, prie tamsių lango stiklų 
ji pamatė vešlią snapučio atžalą. Šakelė, kuria ji 
kadaise rado ant šaligatvio, kėlė savo žiedelį. Augalo 
noras gyventi žmogaus globoj padvelkė į Vandą 
viltimi, gaivališku geismu gyventi. Snaputis, atrodė, 
neigė baugiai maskatuojančio tolio gabalo gąs
dinimus. Viltis! Toks gyvenimas! pagalvojo Vanda. 
Mano mielas draugas, ant šaligatvio rastas 
snaputis... 

Kada Feliksas Rikantas pajusdavo nejaukų 
gyvenimo tuštumą, esmės persikrovimą detalėmis, jis 
mėgo narsias išbėgas į nerealumą. Jis vadino tą 
manevrą „eskapadomis". Jam patiko tas įmantrus 
žodis. Jis mėgo jį. 

„Eskapadų" programoje buvo pasidairymas 
lietuviško uždarumo teritorijoje. Feliksas imdavosi 
lietuviškos spaudos. Jis prenumeravo kelis leidinius, 
dėjo juos krūvon, jų neskaitęs, jų nepavartęs nė minu
tės. Bet pasitaikydavo vakarų, kada nuotaikoje atsi
rasdavo „eskapados" ilgesys. Nebuvo noro stebėti 
televizijos šlamšto, lange buvo lietaus ašaros. Vingra 
knygų iš Vilniaus leidyklų iš viso neskaitė. Feliksas 
išeivijos periodiką laikas nuo laiko pažiūrėdavo. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 9 d. 

Clevelando visuomenė kultūrinėje vakaronėje. Prie pirmo 
Mauručiai, rašytojas Bronys Raila ir E>. Railienė. 

stalo: poetas Balys Gaidžiūnas, I. Vinclovienė, Račylienė, 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

vestuvių Šv. Mišiose, Su choru 
giedojo ir sol . N. Aukštolienė-
Šiuo metu choras ruošia nauju dai 
nu programą, kurią atliks Kariuo 
menės šventės minėjime lapkri
čio 28 d., Lietuviu namuose, o 

naujas giesmes giedos karių pa
gerbimo Šv. Mišiose lapkričio 29 
d., Dievo Motinos šventovėje 
Į choro ei les įsijungė keliolika 
naujų narių. Ypatinga padėka 
priklauso t i e m s choristams, kū

n e tolimu nuotoliu nebodami sąži
ningai atvyksta iš užmiesčiu — 
Parmos, Eastlake, Wil lowick ir 
vakarų pusės. Visi, kurie nori ir 
myl i savąją lietuvišką dainą ir 
giesmę yra miela i kviečiami į cho
ristu eiles. Repeticijos vyksta an
tradieniais 7:00 v. v. Dievo M o 
tinos parapijos mokyklos muzi 
kos kambaryje. Chorui vadovau
ja G. Korsakienė 

^BmSmmm 
POKALBIS APIE JAUNIMO 

STOVYKLAS 

Lietuviu Bendruomenės Cleve
lando apylinkės siu darbo metu 
pirmoji vakaronė skiriama jau
nimo svarstyboms apie JŲ vasa-

T R r M P A l 

— Clevelando Balfo skyrius 
skelbia metinį aukų vaju. Savo 
auką vargstančiu broliu is sesių 
šalpai prašome įteikti valdybos 
nariams Juozeui Cyvui, Antanui 

Belzinskai, Rauda Gelažienė, Vy
tautas Jokūbaitis, Virginija Juodi-
šiūtė, Nijolė Kersnauskaitė, Aldo 
na Miškinienė, Algis Miškinis ir 
Jonas Muliolis. 

— Dvasinė kelionė, kurios me
tu bus rodomas filmas Magnificat, 
įvyks trečiadienį, spalio 14 d., 
7:30 v. v. Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. 

KVIEČIAMI DAINOS MĖGĖJAI 

Clevelando Ramovėnu vyru 
choras savo 9-tą darbo sezoną pra
dėjo rugpiūčio 29 d., giedodami 
Jūratės Petraitytės ir Juozo Šepiko 

—Tik jau n e mano vyras. Kiti 
—gal būt. Sakau jau, — su išdi

džiu įsitikinimu pasigyrė: — ko
kių ydų m a n o Jurgis turi ar ne , 
bet aš visada džiaugiuosi ir D ie 
vui dėkoju, kad bent šiuo atžvil
giu — padorus. Bus tuoj pora me
tų, kaip vedę, o nė į jokią moteris 
kę akies niekad neužmeta. Aš kai 
kada paerzinu, kad nors kokią pa 
kalbintu, tai jis nė klausyti neno
ri, supyksta net. Paklausiu kada, 
kaip ta ar kita ponia patiko, tai 
jis netur ką sakyt —taip visai ne 
sidomėjęs ir nepastebėjęs. 

P. Orintaitė 
(iš Paslėpta žaizda) 

Paieškojimas 
Paieškomas KLEMENSAS VALAN

ČIAUSKAS, gyvenęs Paparčių kaime, 
Mažeikių apskrity — vėliau Amerikoj, 
Waterbury. Prašomas atsiliepti ar 
apie jį žinantieji pranešti: Jonė Sula, 
1214 Bay SL, Santa Monica, CA 
90405. 

CLASSIFIED ADS 

Rose's Country Store 
Wholesale Retail Bulk Meat Outlet. 

Restaurant Business Invited. 

458-9305 4900 S. Major (Chicago) 

SCANDINAVIAN AMERICAN 
CATERING SERVICE 

Halis & Clubs Available for all Oc-
casions. DeLux or Economy Service. 

Large or Small Groups 
TeL 275-6100 — 5247 N. Clark Street 

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

Brands: Barrel Beer Available, Cold 
Beer — Imported Beer Also. Corner 
of 55th & Willow Springs Rd. Tel. 
354-0969. Check our wkly Specials. 

HELP WANTED — MOTERYS 

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

Tel. 346-8355 

1SN LOMUIAMA — FOR BENT 

IŠNUOMOJAMAS kambarys rimtam 
jaunam žmogui ar studentui. 68-os 
ir Western. Skambint 778-8645. 

UNION PIER, MICH. nebrangiai iš
nuomojamas 2-jų mieg. žieminis bu
tas. Tel. ^12) 776-4025. 

ros stovyklas. Svarstybas praves: Styrai ir Beatričei Natkevičiutei, 
Mirga Bankaitytė, kuri jau kelias, kurie budės sekmadieni abiejose 
vasaras iš eilės yra praleidusi 
stovyklose, padėdama ju ūkio 
darbuose, o praėjusiąja ir būda
ma administracijos nare bei va
kariniu programų vadove. 

Vakaronė įvyks D M N P para
pijos mažojoje salėje spalio 13 d., 
ketvirtadieni, 7:30 v.v. Visi mie 
lai laukiami. 

Mirga sugeba sklandžiai ir 
laisvai: kalbėti taisyklinga lietu
viu kalba. Ji yra Clevelando 
valstybinio universiteto antrųjų 
metu studentė, studijuojanti keb
lias scvetimąsias kalbas. Ji nori 
pasiruošti vertėjos darbui diplo
matinėje tarnyboje. Yra stropi 
ateitininkė. Dirba ir Lietuvių 
Bendruomenėje, būdama jauni
m o atstove Ohio apygardos va l 
dyboje. N u o pat vaikystės ji yra 
Čiurlionio ansamblio narė, dabar 
jau kanklininkė solistė. Kaip žy
mi kanklininkė Mirga Pietų 
Amerikos lietuviu yra pakviesta 
koncertuoti keliose ju kolonijose-
Tą ji tikisi atlikti per ateinančių 
Kalėdų arba vasaros atostogas. 

lietuvių parapijose, arba pasiusti 
ižd. Vytautui Jokūbaičiui, 3000 
Hadden Road., Euclid, Ohio 
44117. 

— Žalgirio ir Kr. Juozapavi-1 
čiaus šaulių šaudymo ir trofėjų I 
Įteikimo vakaras, su menine pro- ' 
gramą ir vakariene, įvyks spalio I 
25 d., 4 vai. popiet Lietuvių na- Į 
muose. Šauliai laukia svečių. Vie- Į 
tas rezervuoti galima pas E- Šar- • 
kauskienę telefonu 731 — 0844 i 
ir kitus valdybos narius. 

— Lietuvių dienos įvyksta spa
lio 31 — lapkričio 1 d. Dievo Mo
tinos parapijos patalpose. Šešta
dienį koncerto programą atliks 
Toronto vyrų choras, vadovauja
mas muz. V. Verikaičio. Akompa 
nuoja muz. J. Govedas. Sekmadie
nį įvyks tautodailės darbų paro
da. Rengia Clevelando LB apy
linkės valdyba. 

— Vliko seimas kviečiamas 
lapkričio 7 — 8 d. Lietuvių na
muose Clevelande. Meninė pro
grama ir iškilminga vakarienė 
bus šeštadienį, lapkričio 7 d., 7 

SIUNTINIAI Į LENKIJĄ 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

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

PULASKI TRAVEL AGEMCY 
6050 S. Pulaski — Tel. 581-1200 
5621 W. FuUerton — Tel. 880-6473 

Kreiptis { GRAŽINĄ OLSZEWSKA 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Šeštad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

^ = 

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

grei-

y/ 

Į Clevelando apylinkės vaka- | 30 v. v. tose pačiose patalpose. Bi-
rone Mirga galės ateiti su turtin-; lietai gaunami pas H. Idzelį ir K 
gu kraičiu įspūdžių ir patyrimų,: Kairį- Visi Clevelando lietuviai 
įgytų kitus vadovus stebint ir pa- kviečiami dalyvauti seimo posė-
čiai aktyviai veikiant Dainavos , \ džiuose ir vakarienėje. 
Neringos ir Los Angeles stovyk- j — Praeitą savaitę Dainavoje 
lose su ateitininkais janučiais, • įvykusiame Lietuvių Skautų Są-
jauniais ir moksleiviais bei su 
nemokančiais lietuviškai vaikais. 

V. Mariūnas 

jungos vadovų sąskrydyje daly
vavo: Vladas Bacevičius, Albina 
Bakūnienė, Remigijus ir Danutė 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776^4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai. vttamlnai,hnpoftuotl kvepalai, gydomos iries k t t 

Važiuojamos MdSs, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
N«nokamai supakuojama dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS CMRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
9aeattweyti 

M o n S n i n i i 

InMfMt Compoundad 
OaMy and »w<i Qu»Mr1y 

ut for 
ygįįt finandng 

AT OM tOW UTB 

ii 

Mutual Federal 
Savings andLoan[2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 
Peter Kazanauakas, Prea. Tel.: 847-7747 

I aouMi MM.iM«.pri.a-4 thur.a-a aat . a-i 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

B K A L I g l i l l 

Rtzidenones ir Komercines Nuosavybes 
Apartrne*itat • Kondoruniumai • Nuomavimas FLORIDA 

T?F AT LT3 Angelė E. K a m i e n e 
V QT A T P" rni G** Blv<1" *• p*t*rsbur8 B * * * * . •*S8TB* 

R KALTO R • • • B R O K E R • • • N O T A R T 
Gnlf Brvd.. St. Petersburt 

Telefonas (813) 340-2448. Vakare (813) 347-2413 

S 0 P H I E B A R Č U S 
K\lMO SEIMUS VALANDOS 

Visos progrrmnon iš VVt)PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuc 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

;159 S. HAPI.EYVOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 60629 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIK 

NAMŲ APS1TYARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at 

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skammnant po 8-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 

IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUII 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

IŠNUOMOJAMA beismente 2-jų kamb. 
pilnai apstatytas butas. 

2509 W. 66th St. — TeL 476-8724 i 

ISNUOM. 6-kamb. butas Marąuette 
Parke, netoli bažnyčios ir krautuvių. 
Skambint vakarais 476-1974. 
ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio aml 
asmenims Marąuette Parko apylinkėj. 

Skambinkit HE 4-4440 

B E A L E S T A T E -

Arti 67-os ir Kedzie — 6 kambarių 
(3 mieg.) namas. "Mid 50's". 

Skambint 778-7975 

HJSCELLANEOUS 

MISCELLAK1»TJS 

Dutchman Contractors 
Estdblished 1959 

ROOFMAKING A N D GENL 
HOME R E P A I R S 

Call anytime for est imates 

Jim Hammer 
Tel. 593-3287 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 

M. A. S I M t U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILJETTBfiS PRAlTMAI ir 

kitokį* blankai. 
•iiiummnnfnniinifiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiii 

Apylinkėje 51-os ir Oak Park Avenue 
(netoli Archer Ave.) 3-jų miegamų mūr. 
25 metų senumo namas Įrengtas rū
sys. 2 maš. garažas. $75,900. Kreiptis 
I savininką tel. 586-8639. 

Ant pardavimo — Cicero — 6 butų 
namas — 1439 S. 50th Ave. $59,000. 
Skambinkit savininkui — 652-6603. 

Savininkas skubiai parduoda 28-m. se
numo mūrini namą, 4 miegamų, l'/t 
von., centr. šaldymas, naujas šildymo 
pečius, l-'A maš. garažas. Prašo virt 
$50,000. TeL 460-6399. Galima apžiū
rėti sekmadienį nuo 1 iki 4 vai. 6334 
SL Tripp Ave. 

Atidarąs apžiūrėjimui sekmadienį nuo 
1 iki 4 vai. popiet, 3829 W. 66 gat.— 
4 mieg. mūro rezidencija; šoninis įva
žiavimas, garažas, pilnai įrengt. rūšis. 

BUDRAITIS REALTY 
TEL. 767-0600 

Bungalow with 2 bedrooms & dining 
room plūs a 2-apt. bldg. & Cottage 
in rear. K-1977 

56TH & MCVICKER 
3 bedroom brick expandable — 1-% 
baths. 40-ft. lot. K-1981 

60TH & CAUFORNIA 
7 apt. brick bldg. — 6 4's and 1 
3-room apts. Well priced at 4 times 
gross income. K-1975 

WOLSKI REALTY CO. 
5175 & Archer 

TeL 581-1414 
60TH & HOMAN 

. 

Sevvti or Drain Troubles? 
FOSSEY SEVVERAGE & PLUMBING 
All kinds of plumbing & sewer re-
pairs, catch basins cleaned, repaired 
6 rebuilt. Guaranteed, licensed & bond-
ed — reasonable rates. 24 hr. service 
7 days a week Estimatec 486-1372. 

BETTER JANITORIAL SERVICE 
Service owned by Mr. Ben Halloway 
All jobs guaranteed. Service Mon. thru 
Fri., Sat.-Sun. Emergencies. Bonded 
& Insured. 9249 S. WaBace Street 

CALL: 4 8 8 - 5 9 7 4 

LTTTLE VHJ.AGE SOUTH 
TeL 582-585$ 

5074 S. Archer Ave. (Archer * Kaeler) 
Open for Smorgasbord: Fri., Sat., Sun. 
11:30 a.m.-8:30 p.m. Fri., Sat. all day 
— $3.00. Sun. all day — $4.45. Open 7 
days for banąuets — Parties to 400. 

Tania Service At Aū Tknea 

W. K. TRUCK MOVTNG * HAULING 
Local and Long Distance 

6958 South Throop Street 
Chicago, minois 

CALL: 9 7 3 * 9 3 3 5 
a — — — r —' 

RUZICKA'S CLUB MORAVTA 
Restaurant and Lounge 

4142 Waat 26th Street, 
Chicago, minois 

CALL: S 2 1 • 1 • 4 5 

or Drain TrouMee? 
CIRCLE SEWERAGE * PLUMBING 
All kinds of plumbing & sewer repairs, 
catch basins cleaned, repaired & re
built. Guaranteed, licensed & bonded. 
Reasonable rates. 24 hr. service 7 days 
a week. Estimates: Call 227-0979. 

lilMIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllllllllllll 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABGEL8 EXPRES6 
2501 W. 69th SU Chicago, IL 60629 

SSHĮTINiAI Į LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
Hiiuiiii»iiiii.:H»iHiuuouauiuiiiiiiiiiin 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel - RE 7-5168 

* • • • - • • » • • « » • • • • • &« • *-« • « • * » 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotoa ir papraatoa. Radijai, 

Starao ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimaa ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 68 S t , teL 776-1489 
lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllliuuiiuill 
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P L U M B I N G 
M — ą Bonded, Inaured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vei ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plytelės. Glaas blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
tavo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
lllllllHIIIIIHHIIIHIIIIIUIIIIIIIUimilllUIIII 

C G. P R O F E S S I O N A L 
H O M E I M P R O V E M E N T 
Vlaokl alum. darbai. Permodeliavi-

mai. Nemokami apskaičiavimai. Pil
nai a.paidraudę. Pens-kams nuolatda. 

CRAIG GURTLER — 442-0484 
LENNY VABALATIAS — 652-0589 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldus it 
dlmai ir pilna apdraudė, 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lai-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telaf. — WA 5-806S 

Mirga Bankaitytė, veikli Clevelando lietuvių jaunimo atstovė. 

B I L L * S M E A T M A R K E T 
•OPa Maata Are Your Treata 

SpeciaJizing in prime & choice meats. 
We eut meats to your order. 
We have Specials for Holidays. 

3492 W. 6 M Streat TeL 737-9448 

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arte 376-8996 
iHumiiiuiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiin 

Arti 73-čios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik 338,500. 

Marųuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os b: RockarelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parka mflr. 3-jų butų ir 
krautuve. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir gerų namų 
investavimui. 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS REALTY 
2951 West 63rd Street 

Insurance — Income Tax 
Notary PubUc 

nininiiiiiinmiiiiiiiuiiiiiituiiiTifiiiiiiiiUi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

I INCOME TAX 
Notariatas — Vertfanal 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
siiiiiiiiiiiiHiinniiiiiiiiMiiMMBiiiiiiiaMSass 

M l g O l L L A N E O v S 

PACKAGE KSPRESS AGEKCT 
MARIJA NOR£IKI£N9 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos seras rUtaa 

prekSs. Maistas U Europos sandSIts 
S608 w. sath s t , Oiicaao. m. 

TeL 923-2787 

10% — *>% — M% 
o i apdraudė nuo 
Milo paa mna. 

^ l A I I I C Z A P O L I S 
3208% West 95th Street 

T e l e l GA 4-8654 

Remsite tuos 

rte skelbtas! dtorj "OruoĘ^r 

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiimiiiiiimiiiiii 

LITHUANIAN PI0HEER 
PRIEST 

OF KEW ENGLANO 
By 

WUBam Wofltovkh-Valkavičius 

The Life, Struggles and Tragic 
death of Rev. Joseph 2ebrla» 
1860-1915. 

Publiahed b y Pranciscan Presą, 
Brooklyn, N e w York 1980 

Kaina m persiuntimu S6JS . 
Užsakymu* siųsti: 

DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd 8U 
Chicago, Iū. 60639 

illllllllllliiiiiillllllli 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
linka. Vėliavos žalios, geltonos, 
auksinės raudonos... Su geleži-

Lietuviškai gamintas maistas vy
ravo staluose. Buvo atvykęs ir 

niais vilkais, Gedimino stulpaisi Kansas valstijos gubernatorius ir j ir nelietuviai tuo labai stebėjosi, j rinė, — tą dieną jie čia įsmeigė 
ir vyčio kryžiais. Būta ten ir šar- i Kansas City, Kansas burmistras j Įdėta jon buvo daug darbo ir re- ! lietuvišką vėliavą. Mes Omahos 

Susirinkimo dalyviu tarpe buvo kiomis ir panašiomis vėliavomis City šokių oricestras pritraukė; 
Lietuvos atstovas dr. Stasys Bač-1 buvo išpuošta ir visa šventės ap- Į šimtus šokėju į šakiu aikštelę, 
kis su žmona, "Draugo" bendra
darbiai Gražina ir dr. Domas Rri 
viekai, operos sol. Barb. Darlys, 
svečiai iš Detroito dr. J. Milkulio-
nis su žmona, Balfo skyriaus 
pirm. Laima Platerienė, skautų 
vadovės M. Mickienė ir D. Lu-
kienė su šeimomis, buvęs L. Ben
druomenės krašto valdybos pirm. 
J. Gaila su žmona, Baltimorės sen 
draugių pirm. Al. Radžius su žmo
na ir kiti. 

Visi atsilankiusieji smagiai pa
buvojo Šv. Domininko par. salė
je, pasinaudodami sekr. Reginos 
Viliamienės ir ižd. Izabelės Lauč 
kaitės skoningai papuoštomis 
vaišėmis. Visas malonus po-
vis būtų buvęs dar jaukesnis, jei-

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 9 d. 

ne jau buvo tik 646 tai padarę. ! vių namams statyti... Rugsėjo 27 
Ši šventė atrodė gana didingai j Kansas City lietuviams liks isto-

gu Jonas Vaitkus būtu galėjęs ja Į j 0 Omahos "Rambynas". 

vuoto raitelio, senovės lietuviu j su savo lietuviu kraujo turinčia 
kario! j žmona. Buvo pranešta, kad ir 

Šventė buvo pradėta Amerikos j arkivyskupas atvyks pavėluotai, 
ir Lietuvos himnais ir vėliavų pa- j Atvyko čia ir "kiti" lietuviai! Tai 
kėlimu. Himnus sugiedojo Rena j tie, kurie čia buvo atkelti iš kity 
Watz (Šarkaitė ir Omahos choro j Amerikos vietovių ir apie lietu-
"Rambyno" ir anksčiau atvykusių 
Kansas City ir Omahos miestu lie
tuviu pritarimu. Sv. Mišios atna
šavo lietuviu kilmės .kunigas iš i iš Massachusetts. Buvo čia ir stu-
pietinio Missourri. Pamokslo me į dentas lietuvis iš Floridos. Buvo 
tu šis Kansas City lietuviškoje ir Į kalbama, kad yra lietuvių ir iš 
jau mirusioje parapijoje gimęs' Marąuette Parko (bent taip jie 
kunigas pasižadėjo išmokti savo, prisistatė judėjimą tvarkiusiam 
tėvu kalbą. Pamaldose vėl giedo-1 jaunam Omahos lietuviui)! Gai-

Be jų abiejų entuziazmo tos šven
tės iš viso nebūtų buvę. Adv. Don 
Žemaitis tačiau turi daug kuo ir 

vius čia dar nieko nebuvo girdė- i džiaugtis: jis ir jo pagelbininkai 
ję. Asmeniškai teko susitikti dvi | abiem Kansas City pranešė, kad 
lietuves ir lietuvi persikėlusius čia j čia lietuviai gyvena, gyvi ir dar 

gyvens. Adv. Don Žemaitis šven
tės metu buvo apdovanotas ir ne
sapnuota dovana: vietinis lietuvis 
padovanojo žemės gabalą lietu-

klamos (TV ir radijo).Šventei pa-i lietuviai su džiaugsmu ir pasiten-
sibaigus giliausiai turbūt atsidu-, kinimu sveikiname savo naujagi-
so adv. Dom. Žemaitis su žmona, j mį kaimyną! 'Laukiame to paties, 

o taip pat ir pagalbos ir iš kitu lie
tuviškų vietovių. 

V. Šarka 

Hot Springs, Ark., radijo valandėlės "Leiskit j Tėvynę" steigėjai. Iš kairės: 
Petras Šmaižys, pro.sramos technikinis tvarkytojas, Salomėja Šmaižienė — 
programos vedėja ir pranešėja ir Antanas Kruklys — valandėlės iždininkas. 

Hot Springs, Ark, 
RADIJO VALANDĖLĖS 
"LEISKIT Į TĖVYNĘ" 

PENKMETIS 

Šių metų spalio 10 d. sueina 
radijo valandėlės "Leiskit į Tė
vynę" — Lithuanian Broadcast-
ing SPA veiklos penkerių metų 
sukaktis. Ta proga ruošiama link
sma gegužinė — Svyla \ auksi
nio rudens gamtą. Muzika. 

! mas įvyko Hyatsville, Maryland, 
; Washingtono priemiestyje. Pen-
| kias paras Jonas Vaitkus išlaiky-
| tas Prince George apskrities ligo-
; ninės kritiškos padėties ligonių 

j mos nariai. Žinia apie užpuolimą 
[ir sunkų sužeidimą skaudžiai pri-į 
; trenkė sostinėje ir apylinkėje gy
venančius lietuvius. 

Washingtono ateitininkų sen-
I draugių skyriaus valdybos inicia-

d a i - 1 t v v a spalio 4 

me dalyvauti. Visų mintyse bu
vo malda ir linkėjimas, kad jis 
greičiau ir visiškai pasveiktų. 

dr. 

Philadelphia, Pa. 
KNYGOS PRISTATYMAS 

Buvusios Sibiro tremtinės Ele
nos Juciūtės neseniai išleistos 
antros knygos "Ąžuolynėlis" pri-! 
statymas yra rengiamas spalio 18 i 
dieną Sv. Andriejaus parapijos j 
salėje (19th and VVallace Str.),j 
12 valandą, tuoj po lietuviškų j 
Mišių. Pristatyme muzikinę pro
gramos dalį atliks solistės Ona i 
Šalčiūnienė, Bronė Volertienė, j 
Zita Starkaitė ir jauna pianistė' 
Birutė Snipaitė. Su knygos turi- į 
niu supažindins Rima Mironie-t 
nė. 

Rengėjos — Lietuvių Moterų j 
Federacijos Philadeljhijos klubas 
maloniai kviečia visus dalyvauti 
knygos pristatymo popietėje, su
sitikti su autore, įsigyti jos kny
gą ir pasivaišinti. Sn. 

;la neteko jų sutikti. Paskubomis 
Plati programa tęsėsi visą po- į besiveržiant prie "Lietuviško krau 

pietę. Omahos "Aušros" šokėjai i jo turinčių" svečių knygos, teko 
(65-kių. stiprumo) pasirodė bent sutikti dar du "tikrai" lietuviškai 
kelis 'kartus. D u Omahos medžio 
drožinėtojai — J. Šarka ir V. Gai
delis — turėjo savo medžio dro-

kalbančius. Gaila, beskubėdami 
namo taip ir nesustojome ilges
niam pasikalbėjimui. O pasirašy-

žinių parodėlę, o garsus Kansas | mo : knygą momentu prieš ma-

į Kansas City, Mo. 
SUDEfTINĖ 

REPREZENTACIJA 
Ir saulė ir lazurinis dangus, ir 

' vėjas, kuris visiškai nutilo, ir vė
liavos ir apie keturis tūkstančius 

d. Sv. Domininko 
na ir šokis pralinksmina kiekvie- i bažnyčioje kun. Tomas 2iūrai-
ną, o gausus dovanų paskirsty- į &s sužeistojo pasveikimo intenci-
mas vilios išbandyti savo laimę. į» atlaikė Mišias. Gausiai atsilan j 
Laukiami visi vietiniai lietuviai *£ ateitininkai ir Jono Vaitkaus j 
bei jų svečiai iš tolimesnių vieto-1 artimi draugai, kurių VVashingto į 
vių_Pabendrausite, p a s i l i n k s m i n i Vaitkų šeima turi daug. Mišių 
site ir kartu paremsite lietuvišką l skaitymus atliko Ateitininkų fe-
žodį, skriejantį oro bangomis, deraci jos vadas Juozas Laučka ir > | | j | | | M | į " | S ^ j i M l i | | Ti(Į Mlli , 
kuris tarnauja lietuvybei, kelia = generahnis š ė t o n u s Linas Ko-. . 
patr.ot.nms jausmus ir grūdina | jehs I pamaldas buvo atvykusių | J ^ J Q į P

(miestų) l i e t u v i Ų s u . 
mus kovoje pnes raudonąjį tiro- j ir is Ba.umores. j ^ ^ ^ w , , , , „ c ^ . 
ną. Padekime tam lietuviškam: Ligonis jau gali laisvai kalbėti. į n t y k e > Kansas C i t K a T l s a s . 
švylureiiui svetimoje juroje svies-! X e p r a r ado geros nuotaikos. Šei- R u g s ė j o 2 7 b u v o t į k r a i a u k s į n ė , į 

!mos pranešimu, Jonui teks dar i l j k a d n e t ^ ^ ^ g vadovaujančių į 
gokai pabūti gydytojų rankose. | č i a i i e t u v i Ų išsitarė: "Net ir pats t 
Numatoma operacija, kai sužeis- ' 
tasis bus stipriau atsigavęs. Vait
kų šeima yra labai dėkinga visiems 
draugams už užuojautas, pasvei-

ti. 
Gegužinės vieta — Stephens 

parkas, prie Blakely užtvankos. 
Pradžia 12 vai. vidurdieny. 

TRUMPAI 

kimo unkėpmos, 
das. 

o ypač uz mal-

ATEITININKLI 
SUSIRINKIMAS 

— Stasės Jucienės jauniausia 
dukra Rasa Ona šią vasarą ište
kėjo už Jackie Ward Gillean-
Ju santuoką palaimino Little 
Rock vyskupas Andrevv McDo- j 
nald St. Andrevv katedroje, rug-| Pasibaigus Mišioms J. Vaitkaus 
piūčio 15 d. Vestuvių puota įvy- j pasveikimo intencija Sv. Domi-
ko S. Jucienės namuose. Dalyva-1 ninko par. salėje vyko ateitinin-
vo visa gausi jos šeima, suvažia- i kų sendraugių skyriaus susirinki-
vusi iš įvairių vietovių, ir būrys i mas, kurį labai patraukliai pra-
Hot Springs lietuvių. Jaunoji po
ra po povestuvinės kelionės Mek
sikoje, apsigyveno Little Rock, 
kur abu studijuoja teisę. 

— Julija Zdanienė, muziko Jo
no Zdaniaus našlė buvo ištikta 
stipraus širdies smūgio ir kelias ,v 

vedė skyriaus pirm. T. Žiūraitis. 
Padėkojęs gausiai susirinkusiems 
t: uininkams ir jų draugams, kun. 

Žiūraitis kvietė visus pasiklausyti 
pranešimų iš sukaktuvinio "Atei-

Į ties" kongreso, dalyvauti pokal-
I biuose ir pasilikti vaišėms. Ap-

n , i žvalginius kongreso pranešimus 
Į ir įspūdžius pateikė Juozas Lauč 
i ka, Linas Kojelis IT stud. Daina 
I Penkiūnaitė. Savo mintimis pa-sustipreti ir grjzti prie savo kury-| 

bingo užsiėmimo. J. Zdanienė , 

savaites išbuvo ligoninėje. 
grįžo į namus, bet dar silpnokai 
jaučiasi. Linkime kuo greičiau 

su savo originaliais paveikslais 
dažnai dalyvauja Hot Springs 
meno galerijos parodose ir ne 
kartą yra laimėjusi žymenis. 

Salomėja Šmaižienė 

Washington, D. C. 
UŽPULTAS IR SUŽEISTAS 

JONAS VAITKUS 

Rugsėjo 29 d. vakare, grįžda
mas iš darbo, netoli savo namų, 
iš pasalų užpultas ir sunkiai su
žeistas Jonas Vaitkus, Ateitinin
kų federacijo; sekretorius, "Ame
rikos Balso" prancūzų skyriaus 
tarnautojas. Jam smarkiai sužalo 
ti galvos kaulai. Užpuolikai ar 
užpuolikas, palikę Vaiakų be są
monės, paspruko nusinešdami jo 
piniginę ir portfelį. 

Kol sužeistasis pastebėtas ir kol 
atvyko greitoji pagalba, praėjo 
gal geras pusvalandis. Užpuoli-

sidalino ir Ateitininkų federaci
jos kontrolės komisijos pirm. Ce
zaris Surdokas, kuriam praėjęs 
kongresas paliko gražiausius įspū 
džius. 

Kun. Žiūraitis pranešė, kad lap
kričio vidury viešu susirinkimu 
bus paminėta "Ateities" žurnalo 
70 metų sukaktis. Rašytojas An
tanas Vaičiulaitis, buvęs "A" re
daktorius, kviečiamas pakalbėti 
apie sukaktuvininkės "Ateities" 
nueitą kelią. 

Dievas mums šiandieną padeda!" 
Pati vietovė šventei buvo ne

pakeičiama. Didelė salė, ikurioje 
vyko pamaldos, buvo išpuošta 
viduramžiu laikus primenančio
mis lietuviškomis vėliavomis, to-

Popular Lithuanian 
R E C I PE S 

PATIKSLINTA IR 
AŠTUNTOJI 

PAGRAŽINT* 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daožvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino sią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
cijose 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, KnygU Skyrius 
4545 W. 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 
niinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

J= 

h 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
MICBAEL BOURDEAUXf M Ji., BJ>. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

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

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

^ 

Verba lupa, verfca lupa, už 

nedėlios bus Velykos. 

Lietuvių liaudies posakis 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTOS SUKAKTIS 
A.f A. 

SOPHIE BARČUS 
Gimusi LAURESAVIČICTE 

Sophie Barčus radijo šeimos vedėja 
Gyveno 7159 So. Maplevvood Avenue 

t * : " - • ' ? : * į . ^ 

rm>: 

Mūsų mylima motina ir senelė 
mirė 1961 m. spalio 9 d. Palai
dota amžinajam poilsui Liet. 
Tautinėse kapinėse. Gimė Lietu
voje, kilo iš Šiaulių apskr., Už
venčio miesto. Amerikoje išgy
veno 57 metus. 

Paliko giliai nuliūdusius dukte
rį Aldoną Daukus, anūkus Ter-
ry, Michael ir Sophia ir kitus gi
mines Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė priklausė SLA 208-tai 
Moterų kuopai, Amerikos Legio
no 271 Dariaus ir Girėno posto 
moterų pagelbiniam vienetui, 
BALFui ir kitom draugijom. 

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti už jos sielą šv. Mi
šios buvo atnašautos šiandien Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Prašome vi
sus gimines ir draugus prisiminti velionę savo maldose. 

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tegul 
Gailestingas Dievas Tau suteikia amžinąją ramybę. 

Sią dvidešimties metų mirties sukaktį liūdnai pamini 

DUKTĖ, ANCKAI IR KITI GIMINES 

A. f A. 
P A U L I N A B Ū D Ž I U S 

Gyveno Chicagoje 45 metus, o paskutiniu laiku Knox. Indiana. 
Mirė spalio 8 d., 1981 m., 6:30 vai. ryto, sulaukus 92 m. amž. 
Gimė Lietuvoje — Tauragės apskrityje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Valerija Jankus, Lucille 

Zielinski ir Ann Jenkins; 3 sūnūs: George Budd, Charles Būdžius. 
Leonard Būdžius, ir jų šeimos, taipgi 17 anūkai ir 4 proanūkai. 

Velionė buvo žmona a. a. Louis (miręs 1930 m.) ir taip pat 
motina a. a Juozo ir Stanislovo. 

Priklausė Šv. Pranciškaus Tretininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas Rannell's koplyčioje, Hamlet, Indiana. Tel. 

219—8073321, šeštadienį ir sekmadienį. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 12 dieną. Iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus bažnyčią, Hamlet, Ind., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Sv. Kazimiero kapines Chicagoje. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, anūkai ir pro-anūkaL 

Chicagos Lietuvių Moterų klubui. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

J a u i š ė j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERULIS 

Įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parašė 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias -inko iš visų piieinamų sakinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų seimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, lf5Ą5 West 6$rd Street, 

Chicago, lUinois 60629 
niinois syr. dar prideda $1.20 valstijos mofcet&to. 

P E T K U S 
MARQLETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47e>-2345 
AIKŠTĖ: AUTOMOBILIAMS STATYTI 

.< 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939 -1940) P. 2ilys. 172 psl. . $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai .... $2.00 
3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl $1.00 
4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl $125 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psL $1.25 
6. Apuolčs užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psL $1.25 
7. Kelias j Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą. 

Jonas Puzinas. 96 psl « $125 
8. 2ygis j Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psl $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

Hunų žygis į Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psL $1.00 

1 JURGIS F. RUDMIN 
1 331Q SO L I T L A M C A A V E Te! YArds 7-1138-30 

STEPONAS C. LACK (LACKAtVICZ) 
2424 VV eoth STREET Te! 
11028 Southvvest Highvvav. Palos Hi l ls . 111 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO CALIFORNIA A V E Tel 

ir SONOS 
REpubhc 7-1213 

Tel O74-4410 

-Arayette 3-3572 

• I 
3354 SC) 

POVILAS J. RIDIKAS 
HALSTED STREET Tel VArds 7-1911 

10. 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mosis. 

O. Urbonas. 94 psl, _ $1.25 
12. Prieš Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl $128 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 doL su persiuntimu. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd S t . Chksgo, HL 60629 

niinois gyventojai dar prideda 85 et valstijos mokesčio 

VASAITIS - BUTKUS 
t ie SO 50»fc AVE . CICERO. ILL Tel Olympic 2-1003 

• I 

% ' « • • « • • • • • • • • » « ••••••••»••« •••••.... 

CHARLES STASUKAITIS 
G o r d o n Funera l H o m e 

-2« S HALSTED STREET Tel 226-1344 

http://patr.ot.nms


wm 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 9 d. 

X "Draugo" redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė šį šešta
dienį, spalio 10 d., bus uždary
tos, nes pirmadienio "Draugas" 
dėl Kolumbo dienos minėjimo 

x Prof. Vytautas Klemas pa
kviestas dalyvauti su paskaita 
Tarptautinėje dykumų tyrinėji
mo konferencijoje, kuri vyks 
Kaire, Egipte, lapkričio 2-9 die
nomis. Palei Nilo upę dr. Kli
mas tikisi aplankyti tvenkinius, 
hidrologijos laboratorijas ir 
bendradarbius, kurie jam pade
da pravesti Nilo žiočių keitimosi 
studiją. Ateinančiame Mokslo 
ir kūrybos simpoziume Chicago-
je prof. Klemas vadovaus Garo-

neišeis. Tą dieną nedirbs pastas j tos apsaugos ir Jūros tyrinėji 
ir visos valdiškos bei privačios 
įstaigos. "Draugas" po šventės 
išeis antradienį, spalio 13 d. 
pirmadieni, spalio 12 d. "Drau
gas" dirbs paprastu laiku. 

X Dainavos Jaunimo stovyk 

mo sesijai. 
X Loretto ligoninė, pirmoji 

ligoninė Chicagoje, pijungė į 
Gynybos departamento planą, 
sutikdama paruosti reikiamą 
skaičių lovų valstybiniu mastu 

los rėmėjų suvažiavimas v^ks I greitos pagalbos teikimo atye-
spalio 18 d., sekmadienį, 12 vai. j jais. Bus paruošta nuo 50 iki 
Dievo Apvaizdos parapijos salė- j 100 lovų šiam reikalui. Tuo 
je Southfneld, Mich. Šeštadie- | džiaugiasi Gynybos departamen-
nį toje pačioje salėje įvyksta Į tas ir apylinkė. 
Dainavos stovyklos 25-rių metų j x Ketvirtojo Mokslo ir ktkry-
sukakčiai paminėti vakaronė - j ^ simpoziumo organizacinis 
koncertas. Kviečiami visi, ypač i k o m i t e t a s vyk<io įvairius dar-
iš tolimesnių vietovių dalyvauti j bu&) ruošiantis paskaitoms, ren-
vakarienėje ir suvažiavime. j ̂ į a m s , informuoja lietuvių vi-

X Partizano Daumanto jau- \ suomenę apie darbų eigą. Ko-
jmfiu ir jaunių ateitininkų kuo- į miteto pirmininkas yra Juozas 
pa turės maudymosi iškylą sek- j Rimkevičius, vicepirmininkas į Petrauskas, 
madienį. spalio 18 d., nuo 6 iki! Stasys Jokubauskas, iždininkas | _ po 4 dol 

X DaHla Maddafienė iš Los 
Angeles režisuoja ir pati vaidi
na A. Škėmos dramoje "Živilė". 
Drama statoma Jaunimo centre 
spalio 26 d. Loa Angeles dra
mos sambūrį j Chicagą kviečia 
ir jo atvykimu rūpinasi Jaunimo 
centro Moterų klubas. 

X Albertas Kveėas iš Cice
ro, Dl., buvo nuvykęs į Los An
geles, Calif., aplankyti savo 
brolio Simo Kvečo. Ta proga 
jis susipažino su Los Angeles ir 
Santa Monicos lietuvių gyveni
mu ir veikla. 

X LB S t Petersburgo apylin
kės valdyba per ižd. Kazį Urb-
šaitį atsiuntė 25 dol. su laišku
čiu: " . . . apylinkės valdyba mo
rališkai paremdama Jūsų atsa
kingą darbą, pagal savo turi
mus išteklius, skiria šią auką". 
Labai ačiū už lietuviškos spau
dos vertinimą. 

X Viktoras Danėms, Chica-
go, Dl., lietuviškos knygos mylė
tojas ir jos rėmėjas, apsilankė 
"Drauge", nusipirko įvairių lei
dinių už didesnę sumą ir įteikė 
5 dol. auką. Labai ačiū. 

X Vladas Mieželis, Phoenijc., 
Ariz., atsiuntė 7 dol., V. Jurgu-

| lienė, Toronto, Ont., Kanada, J. 
Toronto, Kanada, 
A. Juodka, Chica-

l Korp! Neo-Uthuania išvyką Darbo dienos savaitgaly Jonyno ūkyje atsilankė ir neseniai iš okupuotos Lietuvos 
išsūrukęs prof. Kazys Ėringis (antras iš kairės). Jį atlydėjo inž. Antanas Rudis (pirmas iš kairės). 

Nuotr. V. A Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DR. K. ĖRINGIS KALBfiS 

LIETUVIAMS 

7 vai. vakaro. Nariai ir jų šei
mos važiuos maudytis Glen El-
h/n YMCA patalpose. Patalpos 
turi du baseinus, kuriuos galė
sime vartoti — vieną dides
niems vaikams bei tėveliams, o 
antrą mažesniems vaikučiams. 
Part. Daumanto kuopa maloniai 
kviečia kitų kuopų jaunučius, 

Antanas šantaras. go, UI., Marius Kasniūnas, Tin-
ley Park, UI., po 3 dol. aukų. 
Ačiū. 

jaunius ir jų šeimas dalyvauti! 34:1^5S5 arf* „syt i : Roosevelt 
ir pabendrauti su Part. Dauman- \ U n i v e r s i t y Theatre, 430 S. Mi
to kuopos nariais. Daugiau in- j c W A v e n u e C M ^ O , Tnjnoįg 
formacijų suteiks kreipiantis į; gngnfi 
J. Vasiliauskienę tel. 460-9463. j 

X Juozas Pnltinevičiua, Oma-
x Prof. dr. č. Masartis, Thom

pson, Conn., mokėdamas kitas 
sąskaitas, prie jų pridėjo lietu
viško dienraščio paramai ir 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

X Roosevelt universiteto mu
zikos mokykla stato muzikinį; 
veikalą "Kiss Me, Kate", spalio j x Jonas Byla, Waterbury, 
30, 31 bei lapkričio 4, 5 ir 6 d. i Conn., Ed. šlakaitis. Chicago, 
Komedija, pagrįsta Šekspyro. m., joseph Savickas Trenton, 
vaidinimu ::Taming of the N. J., M. ,Ugenas, St. Peters-
Shrew". Muzika — Oole Porter. | burg, Fla., R. S. Sakalas, Cbl 
Dėl informacijos skambinti tel. cago, UI., visi atsiuntė po 5 dol. 

aukų. Ačiū. 
X Dalius Brazdžionis, Los 

Angeles, CaL, pratęsdamas 
"Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 20 doL auką. D. Brazdžionį 

ha, Nebr., atsiuntė 25 doi. auką skelbiame garbės prenumerato-
su laiškučiu: **... jau 31 na. kaip rium, o už paramą lietuviškam 
šiame krašte drožiu iš lietuvis- žodžiui tariame ačiū. 
ko rašto. "Draugas" ir "Lai
vas" man daugiausiai patinka iš 

siuntė po 8 dol. aukų. Ačiū. 
x A. a. Marle Petrulis Maca-

ras, žmona Adam Macams, pa
simirė rugsėjo 24 d.. 1981 m. 
Ji ilgus metus gyveno Hagar 
Shores, Michigan. Laidotuvių 
pamaldos buvo atliktos Coloma, 
Mich. Paliko liūdinčius vyrą 
Adomą, du sūnus David ir | niai. AČML 
William, brolius Stanislovą ir 
Bruno Petrulius ir seserį EHvirą. 
anūkus ir draugus. (pr.). 

Dr. Kazys Ėringis, ekologas, 
mokslininkas, profesorius, nese
niai laimingu būdu pasitraukė 
iš okupuotos Lietuvos ir pasie
kė Chicagą. Jo atvykimo Chi-
cagon proga Balfo pirmininkė 
Marija Rudienė buvo suruošusi I 
spaudos žmonių susitikimą su 
prof. dr. ĮKaziu Cringiu. Tas 
susitikimas buvo daugiau infor
macinio pobūdžio. 

Platesnio su lietuviškąja vi
suomene susitikimo dar nebuvo. 
O vis tik prof. dr. Kazys Ėrin
gis, pergyvenęs sunkią bėgimo 
kelionę, okup. Lietuvoje turėjęs 
progos iš arti stebėti komuniz
mo kėslus ir pergyventi pokario 
baisiuosius metus, vėliau dirbant 
mokslinį darbą, pergyveno ko
munistinio režimo varžtus ir 
priespaudą, kas jį paskatino 
pasirinkti laisvę. 

Dr. Kazio ©ringio ilgu oku
pacijos metų išgyvenimai bus 

T . . „ . , . _ ... , ^ ,. labai įdomūs, nauji, stebėti aukš-
Juozui ir Rūtai Pulbnevi- Ont., Kanada, Vytautas Paulio- L • - . . - . - . -

1 . ' ^ M ^ ' v J , u x u " " ' r < H t U k r i tose pareigose buvusio žmogaus. 
ir linkėjimus. 

Stasys Patiaba, „_. 
numeratas, atsiuntė po 10 dol 
aukų. Nuoširdus ačiū 

X 
Nebr. 

Juozas Sakalas, Omaha, 
x fllina V«m Braun, S. Kuz- visų kitų. Tėvynė Lietuva j P i i : — ? * " * * * * ? * * P^numera-

mickas. Stanley Patlaba, S. Kaz-1 mano gimtinė ir jos aš esu g*, ^ t e ™ * 10 dol. auką. Deko' 
lauskas, visi čikagiškiai, Ona j n u s . . . Siunčiu "Draugui" 25 įJ 

Didžbalis, Addison, UI., visi at-! dol.. nes jis paramos reikalin- i x Vytautas KeršuBs, Ei Paso, 
gas. Geros sėkmės mūsų "Drau- Tex., K. Ratavičius. Otterville, 
gui" 
čiams nuoširdus ačiū už auką | nis, Chicago, BL, S. K Mauru 

kas, Algoąuin, BL, d a r ą Gečie-
X Stasys M H ą Chicago, nė* Chest-r. Pa., pratęsdami pre-

111., mūsų bendradarbis, atvy
ko į "Draugą" ir paaukojo 10 
dol. lietuviškos spaudos para-

nėje gausiai dalyvaus. 
Jurgis Janušaitis 

VAKARAS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI 

Gage Parko Lietuvių Ben
druomenės apylinkė spalio 3 d., 
šeštadienį, Jaunimo centro kavi
nėje surengė rudens vakarą I 
Vasario 16 gimnazijai paremti. | 
Renginį atidarė pirm. Danguolė Į 
Valentinaitė. Pasidžiaugė malo- i 
niais svečiais, pabrėžė gimnazi-. 
jos svarbą, padėkojo aukoto-
jams ir pakvietė Matildą Mar-1 
cinkienę pravesti programą. 

Ji išreiškė džiaugsmą lietuvy-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

CTA NUOLAIDA 
Chicagos viešojo susisiekimo 

įstaigai (CTA) uždraudus dole
rinių banknotų naudojimą, CTA 
žetonai ("tokens") parduodami 
su nuolaida. Perkant 10 žeto
nų, reikia sumokėti g.50 vietoj 
9 dol. žetonus galima įsigyti 
traukinėlių stotyse, CTA įstai
gose, kai kuriuose bankuose bei 
kitose įstaigose. 

IŠPIRKS PRIEMIESČIŲ 
GELEŽINKELIUS 

CMcagos regionalinio susisie
kimo vadovybė gavo federalinių 
įstaigų pritarimą išpirkti prie
miesčių geležinkelius. Šiam rei
kalui federalinis iždas jau pa
skyrė 2.8 mil dol. 

UKRAINIEČIŲ VADOVAS 
Į Chicagą iš Vokietijos, 

Miuncheno, atvyksta ukrainie
čių veikėjas Jaroslav Stetsko, 
kuris, 1941 m. paskelbus Ukrai
ną, nepriklausoma valstybe, bu
vo išrinktas ministeriu pirmi
ninku. Jį Idrauge su jo minis-

naciai Hitlerio 
rojo kaimo aktoriai J. Aleksiu 
nas. E. Būtėnas, J . Jakštytė, D. I terių kabinetu 
Mikužie^ė, vadovaujami Tito \ įsakymu buvo uždarę į koncen-
Antanaičio. Jų vaidinimas, susi- j tracijos stovyklą. Stetzko yra 
dedas iš trumpų gabaliukų, įne- ; ne tik vadovaujantis ukrainie-
šė daug skaidraus humoro ir I čių veikėjas, bet buvo išrinktas 
daugelis svečių linksmai juo- j ir antikomunistinio tautų bloko 
kėši. Pro žiūrovų akis prabėgo j prezidentu. Chicagoje, Bismarck 
vaizdai: gaisre, mokykloj pas viešbuty, salėje A ir B jis spalio 
seselę, elgeta, pakeleivė ir ber- • 15 d. 11 vai. turės spaudos kon-
nas, dvi drauges, pokalbis apie ferenciją. 
žmogų ir jo protą, mokinio tė
vai, pas gydytoją, dvi insceni
zuotos sakmės: žąsinas ir žąsis, 
ožys ir rožė. 

Aktoriai vaidmenį atliko 

VIETON 208,000 TIK 
20,000 DOL. 

X Už a. a. Antaną Sendą, mi
nint jo 2-metų mirties sukaktį, 

x Lietuvos Dukterį; Draugi
jos tradicinio rudens baliaus 
metu, laimės keliu bus galima į-
sigyti Kun. Dail. J. Doneikos, 
Dail. A. Petrikonio paveikslus ir 

šv. Mišios bus atnašaujamos 'l M. Rudaitienės iš įvairių jūrų 
spalio 13 d. 8 vai. ryto. Marijo-1 krauklių sudėtą paveiksle o 
nų koplyčioje prie "Draugo". \ taip-pat vald. narės P. Kinde-
Giminės prašo prisiminti jį savo rienės mėgstą bluskutę, E. Mi-
maldose. kalonienės tautinę juostą, ir 

daug kitų dovanų. Stalus rezer-
_ .. .. , , . , ,. vuoti ir bilietus įsigyti dr-jos 
T ^ ^ ^ I ^ 3 ^ Patalpose, tel. 925- 3SL1, ir va-

(pr.). 
Lietuvių Tauragės khibo 

pas parengimo vadovę 
Joaną Krutulienę, tel. 476-2929. 
Visuomenė prašoma paremti 
Lietuvos Dukterų dr-jos veik
lą, (pr.) 

24 dieną šaulių namuose, 2417j į a r a £ 
W. 43rd St. Dėl vietų rezerva
vimo skambinti telef. 476-8417. 

(pr) . 
x K okup. Lietuvos gauta 

žinia, kad Šiauliuose mirė a. a. l 
Petronėlė Šapočkinienė-Molery- x Bariaus Girėno lit. mokyk-
tė. Sv. Mišios už jos sielą bus la 1981JC.17 ruošia pokylį J. C 
atnašaujamos ateinantį sekma-; kavinėje. Gros „Vytis", „Vai-
dienį, lapkričio 11 d. 9 vai. ryto i vos" nauja programa, vakarie-
Marijonų koplyčioje prie "Drau-i nė ir baras. Visi kviečiami! 
go". Giminės ir jos prieteliai | Skamb. 267-7402 ir 963-0393. 

X Petras Smaižys, Hot 
Springs National Park, Ark., 
užsisakė įvairiausių leidinių už 
45 dol. 

x lietuvių grupės kelionė 1 
Havajus — 1982 m. vasario 
13 d. 8-rių dienų išvykoje ap
lankys dvi salas: Honolulu 
— Oahu ir Maui. Pilna kaina 
asmeniui (be maisto) gyvenant 
dviese viename kambaryje — 

Lietuvių Bendruomenės Mar-
ąuette Parko apylinkės valdyba 
ir ruošia Chicagos lietuvių vi
suomenės susitikimą su prof. 
dr. Kaziu Ėringiu spalio 9 d. 
7:30 vai. vakaro, penktadienį, 
Jaunimo centro kavinėje. 

Prof. dr. Kazys Ėringis suti
ko savo išgyvenimais baisioje 
komunizmo vergijoje pasidalin
ti su Chicagos lietuviais. Po sa
vo pranešimo jis mielai atsaki
nės i iškeltus klausimus, kurių 
tokiais atvejais būna gana daug. 
Todėl nepraleiskime progos. Da
lyvaukime vakaronėje. Arčiau 
susipažinsime su prof. dr. Ka-

sklandžiai. Antrasis kaimas jau 
bės židiniu Europoje — mūsų Į pasiekęs aukštą lygį ir dabar 
gimnazija. Džiugu, kad savo 
vaikus galime auklėti dviejuose 
kontinentuose. Pakvietė kun. J. 
Vaišnį, kuris, sukalbėjęs invo-

pradeda ruošti naują progra
mą savo naujam sezonui. • 

Pabaigoje buvo laimėjimai 
dovanų, kurias paaukojo Butvi 

kaciją, savo žodyje akcentavo ; l i e n ė > B u t k i e n ė f Vizgirda, Stan-
gimnazijos svarbą. : d a r d F e d e r a l gavings, Jankai, 

Svečiai buvo pavaišinti L. ; Valentinienė, Pov. Urbonas, An-
MatuleviČienės paruošta skania į d r i j a u s k a i , dafl. Paukštienė, An-
vakanene. i k a i rjths klubas, Playhouse, 

Buvo iškviesti pasižymėję sve- j B r i g h t o n kepykJa, 
čiai: Marija ir inž. Antanas Ru- j 
džiai, dr. Kazys firingis, JAV 
Bendruomenės pirm. inž. Vytau
tas Kutkus, švietimo tarybos 
pirm. J. Plačas, Chicagos aukšt. 

Programai pasibaigus, skam
bėjo muzika, svečiai vaišinosi ir 
šnekučiavo prie stalų. Vakaras 
praėjo su geru pasisekimu. 

J. Pr. lit. mokyklos direktorius J. Ma-
silionis. 

Dalyvavo ir septyni Vasario 
16 gimnazijos auklėtiniai. Iš jų ; im'MlimillimilIllHHlllllllllHIIIIIHllHll 
tys — Lilija Rekašiūtė, Audrius 
Daugirda ir Daina Kamantaitė 
— papasakojo apie gimnaziją ir 

gimna-

LIETUVIAI SIBIRE 

839 dol. Del informaciios kreip-. . _ . A . . . _. '. . i ziu Enngiu ir turesune progos tis j (American Travel bureau!., . ... fe . ^.VL x „. .£ 
9727 S. Western Ave., Chicago, 
Dl. 60643. TeL (312) 238-9787. 

(pr.). 
X Iš Chicagos į Torontą ir 

išgirsti autentišką žodį iš pa
vergtos tėvynės, kurios rūpes
čiais gyvename ir mes išeivi
joje. 

Vakaronės rengėjai į vakaro-
atgal 139.66 dol. Visais kelio-, nę atsilankiusius pavaišins už

prašomi prisiminti velionę savo 
maldose. (pr) . 

x "Margučio" radijo 50 metų 
veikimo sukaktuvių puota ren
giama spalio 24 d. Jaunimo cen
tre. Bus speciali programa, šo
kiams gros Neo-Lithuania or
kestras. Visi kviečiami daly
vauti. Vietos rezervuojamos 
"Margučio" rastinėje, telef. 
476-2242 ir kreipianti" į rengimo 
komiteto narę, Reginą Kučiene, 
telef. 7780358. (pr) . 

(pr.) 

x Antano Škėmos dramati
nė legenda "2ivilė" statoma Los 
Angeles Dramos sambūrio Jau
nimo centre sekmadienį, spa
lio 25 d., 3 vai. po pietų. Bilie
tai gaunami Vaznelių preky
boje, (pr.) 

nių reikalais prašome kreiptis 
į Algis Grigas, Four-Way Tra
vel Service, 3455 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. Tel. (312) 
471-2500. (pr) . 

kandžiais, kavute ir bus galima 
atsigaivinti stipresniais gėri
mais. Manoma, kad ir ši kar
tą Chicagos lietuviai parodys 
didelį susidomėjimą ir vakaro-

x iv. 
dirbtuvė, priešais kapinių, Vili
mas Nelsonai savininkas, patar
nauja lietuviams viri 60 metų. 

x DaiL Vytauto Igno grafikos j Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
darbu paroda vyks nuo spalio 6 
iki 25 d. Galerijoje. 744 N. 
Weils Street, Chicagoje. Paro
dos atidarymas įvyks spalio 9 d. 

(pr.). 

5 v. •. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai, t. y. trečioji 
karta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. U i t a St , teJ. 2SS-CSS5. 

(•k.) 

paaiškino rodomus tos 
zijos vaizdus: klases, parkus, 
bendrabučius, valgomuosius, 
moksleivių poilsio ir pramogų 
valandėles. 

Meninę programą atliko Ant-

Delta lėktuvų bendrovei teis
mas buvo įsakęs sumokėti 
?08.000 dcl. Teisėjo Kluczynski 
šeimai už tai, kad jo ir žmonos 
nepriėmė skridimui, nors jie tu
rėjo bilietus. Buvo išparduota 
daugiau bilietų, negu lėktuve 
buvo vietų. Po teismo Deltos 
atstovai geruoju susitarė su 
Kluczynski šeima, kad jiems 
sumokės tik 20,000 dol. 

ATLEIDŽIA 600 
International Harvester ben

drovė, turinti savo "fabrikus 
Chicagoje, yra patekuci į finan
sinius sunkumus. Devynioms 
savaitėms sustabdo darbus Li-
bertyville fabrike ir atleidžia 
600 darbininkų. 

PRIEŠ GINKLAVIMĄSI 
Apie 300 katalikų kunigų Chi

cagoje antradienį paskelbė pa
reiškimą prieš ginklavimąsi. Jie 
nepasisako už vienašališką JAV 

Knyga — albumas su daugybe i nusiginklavimą, bet skatina, kad 

Pedagoginiame lituanistikos institute — režisiere Marytė Smilgaite, Rita Li-
kanderytė, dail. A. Tamošaitis ir Institu'.o rektorius dr. J. Račkauskas taria
si. ruoSiant ScSių vaizdajuosčių ciklą apie lietuvių tautodailę. PLI jau yra 
paruošęs daugiau kaip 90 valandų programų įvairiomis temomis, kurios per 
kelis mėnesius bus pristatomos visuomenei. Nuotr. J. I- Račkausko 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Spalio 9 d. 
1635 m. Roger WHliams buvo 

ištremtas iš Massachussetts ir 
įsteigė Rhode Island valstiją 

1934 m. Jugoslavijos karalius 
Aleksandras buvo nužudytas 
Marseilles, Prancūzijoje. 

1968 irt. prez. Lyndon John
son nurodė Valstybės sekreto
riui Dean Rusk pradėti derybas 
dėl lėktuvų pardavimo Izrae
liui. 

1971 m. Japonijos imperato
rius Hirohito pašieptas ir iš
juoktas {kelionės į Olandiją 
metu. 

1972 m. Henry Kissinger ir 
šiaurės vietnamiečiai slaptai ta
rėsi Paryžiuje, siekdami baigti 
Vietnamo karą. 

1976 m. per plakatus, iška
bintus Pekine, sužinota, kad 
fiua Guofeng parinktas perimti 

komunistų partijos vado pa
reigas iš Mao Tse-Tungo. 

1977 m. popiežius Paulius VI 
šventuoju paskelbė Libane, 19 
šimtm. gyvenusį -vienuolį Shar-
bel Makhlouf. 

mūsų tremtinių ir kalinių atsi- JAV ir Sovietų Sąjunga vieton 
minimų, laiškų, su gausiomis j ginklų lėšas daugiau skirtų so-
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš daliniams reikalams. 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns-
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Ueksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bib'k)teka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,5^5 W. SSrd St. 

Chicago, 1L 60629 
Ulinois gyv. dar prideda $1.40 

valstijos mokesčio. 

454 NAUJI BUTAI 
Chicagos miesto butų valdyba 

pasirašė sutartis pastatyti 454 
butus įvairiose miesto vietose 
neturtingesnėms šeimoms apgy
vendinti. Trečdalis ju bus sta
tomos baltųjų rajonuose. 

NAUJI SARGAI 
Chicagos susisiekimo vadyba 

pasamdė Triad Associates, Inc., 
firmą saugoti vietas, kur laiko-

iiiiliiiiiiiiiiiliiHiiiiiiiHiiiiiiin • • • • • • m m o s susisiekimo priemonės. 

A M B E R 
The Golden Gem of the Aget 
By PATTY C. MCE, PLD. 

(Knygos autore amerikiete mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atZymejimą u i savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilme. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dali iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Puttished by VA NOSTRAND REINHOLD Company. New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu S2S.lt. IHinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 
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užsakymas thjitl: 

DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd St, Chicago, IL 606Z9 
J? 
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