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ROMO RAGAIŠIO 
BYLOS VINGIAIS 

1961 m. už patriotines aspira
cijas buvo nuteista keletas Vil
niaus 16-tosios vidurinės mokyk
los abiturientu. Tarp jų buvo ir 
Romas Ragaišis, pokario metais 
Vilniuje įsikūrusio Dzūkijos ama 
tininko sūnus. 

Atlikęs ketverių metų bausmę 
Mordovijos konclageriuose, Ro
mas sugrįžo į Vilnių. Gerai žino
damas, kad po įkalinimo sunku 
bus siekti aukštojo mokslo, jau
nuolis pasirinko optiko specialy
bę, su kuria jau anksčiau buvo 
šiek tiek susipažinęs. Per keletą 
metų Romas gerai išmoko optiko 
amatą, tapo puikiu meistru, bu
vo mėgstamas ne tik klientų, bet 
ir tiesioginių darbo vadovų. Po 
kurio laiko jis sukūrė šeimą, au
gino dukrelę. 

Jau ankstyvoje jaunystėje Ro
mas patyrė, kaip sunku šiandien 
Lietuvoje dorai gyventi. Tačiau 
jis nerezignavo. Sąžiningu darbu 
pelnėsi duoną, jokios karjeros ne
siekė. Laisvalaikius skirdavo kny
goms, kuriose ieškojo sau dvasi
nio peno ir atsakymo į daugelį da
barties opių probleų. Suprato, 
kad svarbiausia yra išlaikyti dva
sinį tyrumą, ištikimybę gėrio ir 
tiesos idealams, meilę gimtajam 
kraštui. Todėl visada buvo pa
siruošęs ištiesti pagalbos ranką 
tiems, kuriems gyvenimo našta 
buvo sunkesnė, ką palietė skaudi 
netiesa ir prievarta. Ypač įsimin
tinas jo poelgis praėjusių metų lie 
pos mėnesį Viktoro Petkaus teis
me. Jis drąsiai gynė tada purvais 

drabstomą draugą, pabrėždamas 
jo visuomeninių darbų svarbą 
gimtojo krašto ir jo gyventojų 
teisėms apginti, ir kartu griežtai 
atsisakė duoti bet kokius parody
mus šioje visais atžvilgiais pagrin 
dines žmogaus teises paneigian 
čioje byloje. 

Šis taurus poelgis ir buvo ne tik 
Romo Ragaišio, bet ir jo šeimos 
naujų vargų priežastis. Už atsisa
kymą duoti parodymus Viktoro 
Petkaus byloje jis netrukus buvo 
nubaustas 6 mėn. pataisos darbų, 
o š. m. sausio mėn. pradžioje, dar 
nesibaigus nė šių pataisos darbų 
terminui, R. Ragaišis buvo suim
tas. Suėmimo metu rūpestingai 
buvo iškrėstas visas jo butas ir 
darbovietė. Kratą formaliai darė 
milicija, tačiau jai vadovavo sau 
gumiečiai. Ir nors buvo rasta šiek 
tiek disidentinės medžiagos, ta
čiau labiausiai ieškota optikos 
prietaisų — akinių, jų rėmelių bei 
lenzių; ėmė net ir senus, sulau
žytus akinių rėmelius, kad tik bū 
tų didesnis jų skaičius. Taip pra 
dėta fabrikuoti R. Ragaišiui by 
la už tariamą stambią verslinę 
spekuliaciją. Tam visą savaitę bu 
vo uždaryta net optikos parduo-J gos povandeninis laivas, plaukio-
tuvė Vilniuje, Lenino prospekte,! jes netoli švedų pagrindinės ka-
buvo tardomi daugelis jo bendra-į r o Jaivų bazės, užkliuvo seklumo-
darbių ir pažįstamų. Iš telefono j e teritoriniuose Švedijos vande-
numerių, įrašytų jo užrašų kny-l n v s e j r buvo apsuptas švedų karo 
gutėje, pavyko surasti keletą as-̂  laivų. Švedijos vyriausybė per sa-
menų, kuriems R. Ragaišis priva- Vo užsienio reikalų ministerį Ola 

Ullstein įteikė sovietų ambasado
riui Michailui Jakovlevui protes-

Prezidentas Ronald Reagan neslepia pasitenkinimo, kad senatas patvirtino 
vyriausybes planą parduoti Saudi Arabijai ginklų uz 8.5 bil. dol. 

čiai taisė ar darė akinius. 
(Bus daugiau) 

ŠVEDAI SUČIUPO 
SOVIETŲ LAIVĄ 

Povandeninis laivas prie švedų bazes 
Stokholmas. — Sovietų Sąjun- Svedlind pasakė spaudai, kad so

vietų povandeninis laivas yra dy
zelinių motorųtHaromas, 25C pė
dų ilgio su 54 jūreivių įgula. Iš
kilusį sužalotą laivą tuoj apsupo 
švedų laivai. Neužilgo švedų gy
nybos radarai pastebėjo netoli 
pasirodžiusį kitą povandeninį lai
vą, tačiau jis laikėsi atokiai nuo 
teritorinių vandenų. 

TRUMPAI 
I* VISUR 

— Libijos kariuomenės daliniai 
įžengė į Čado sostinę N'djameną, 
vadovaujami Čado užsienio rei
kalų ministerio Acyl. Jis laikomas 
Libijos Khadafio draugu ir .rėmė
ju. Čade lankosi ir Libijos prem
jeras Jalloud. 

—Jungtinių Tautų sekreto
riaus rinkimuose, šalia dabarti
nio sekretoriaus Waldheimo ir 
Tanzanijos kandidato Šalim Ša
lim, dar minimi Argentinos Car-
los Ortiz de Rozas ir Peru dip
lomatas Javier Perez de Cuellar. 

— Sirijos aviacijos naikintu
vai buvo apsupę Prancūzijos ke
leivinį lėktuvą, skridusi virš Li
bano ir privertė jį nusileisti Da
maske. Po trijų valandų lėktuvui 
buvo leista tęsti kelionę į Pakis
taną. Spėjama, kad prancūzų lėk
tuvas skrido netoli slėnio, kur si-
rai laiko priešlėktuvines raketas. 

—Saudi Arabijos spauda džiau 
giasi dėl JAV senato nutarimo 
parduoti ginklus. Si žinda sutam
pa su arabų Naujųjų metų pra
džia, kuri yra džiaugsmo šventė. 
Šiemet šis džiaugsmas yra dvigu
bas, rašo Medinos dienraštis. 

—Maskvoje lankosi šiaurės Je
meno prezidentas. Diplomatai 
mano, kad jis prašys daugiau so
vietų ginklų. Paskutiniu metu 
prez. Ali Abdudlah Saleh supyko 
ant Saudi Arabijos valdovu, ku
rie atsisakę jam duoti daugiau lė
šų ginklams. 

— Olandijos vyriausybė susi
tarė su Arubos salyno atstovais 
dėl nepriklausomybės klausimo. 
Sudaryta komisija, kuri per 6 
mėn. sudarys nepriklausomybės 

Senatas nutarė 
parduoti lėktuvus 

Reikšmingas prez. Reagano laimėjimas 
Washingtonas. — Senatas tre-, ma savo naftos gamybą. Tas bū-

čiadienį, nežiūrint visų priešingų Į tų prisidėję prie naftos kainų ki-
spėliojimų, patvirtino vyriausybės! limo, ne kainų kritimo, kuris pa-
planą parduoti Saudi Arabijai vi-1 sireiškė antroje šių metų pusėje. 
są eilę modernių ginklų už 8.5 bil. Arabai būtų galėję pirkti neblo-
dol. Tai yra didelis prezidento Į gų žvalgybos ir radaro sekimo 
Reagano laimėjimas, pirmas už 
sienio politikos srityje. Prieš porą 
mėnesių jis sugebėjo įtikinti Kon
greso narius priimti jo ekonomi
nę programą. Komentatoriai 
kalba, kad tokie taktiniai laimė
jimai ir yra medžiaga, iš kurios 
pastatomi "stiprūs" prezidentai, 
vyriausybės vadai. 

Saudi Arabijoje šis senato bal
savimas sukėlė neslepiamą pasi
tenkinimą, o Izraelis ir Ameri
kos žydai neslėpė savo nusivy
limo. Debatai dėl ginklų arabams 
populiariai buvo vadinami 
"Awacs" ginčų vardu, nors vie
šosios opinijos tyrimai parodė, 
kad amerikiečiams ne labai aiš
ku, kas tai per ginklai. Karinės 
aviacijos atstovai ne kartą pabrė 

lėktuvų "Nimrod" iš Britanijos, 
kuri mielai juos būtų pardavusi. 
Saudi Arabija galėjo net užmegz
ti diplomatinius ryšius su Sovie
tų Sąjunga. Jos pavyzdžiu tą patį 
galėjo padaryti ir kitos Persų įlan
kos valstybės. Saudi Arabija turi 
didelę įtaką palestiniečių tarpe. 
Jos nusisukimas nuo Amerikos 
galėjo pakenkti ir Camp David 
taikos sutarčiai, kurios Saudi Ara 
biją nepalaimino, tačiau prieš ją 
kiečiau ir nekovojo. 

Debatų dėl Awacs pardavimo 
metu iškilo ir Amerikos vidaus 
Droblema, kurią gerai išreiškė 
Oregone, sen Mark Hatfield, 
pasakęs, kad Amerikoje tebegyvas 
stiprus antisemitizmas ir jis auga. 
Jis sprendžia iš savo gaunamų 

že, kad tie lėktuvai, vadinami j i^ų įr pasikalbėjimų su balsuo-
"aviacijos tolimojo radiolokaci- t0]-ais i r s u kitais senatoriais. Dėl 
nio sekimo ir valdymo sistemos antisemitizmo kalta ir labai stip

ri Amerikos žydų akcija ir jų 
"lobbying". Daug politikų prie
šingi "būti įvaryti į kampą žydų 
spaudimo", pasakė sen. Hat
field. 

Vliko memorandumas 
Madrido dalyviams 
Spalio mėn. VLIKas pasiuntė 

memorandumą Madrido konfe
rencijoje dalyvaujančių nekomu
nistinių šalių vyriausybėms. VLI
Kas padėkojo toms vyriausy
bėms už nuoseklų ir kantrų Hel
sinkio Akto principų ir įsiparei
gojimų laikymąsi. Taipgi prime
nama baltiečių jungtinė deklara
cija, pasirašyta 1979 m. rugp. 23 
d. Maskvoje, kurioje raginama 
atitaisyti Molotovo-Ribentropo 
suokalbio padarinius — sugrą
žinti Lietuvos Latvijos ir Estijos 
žmonėms savo suvereninių teisių 
naudojimą. 

VLIKas primena, kad konfe
rencijai Madride beposėdžiaujant, 
Sovietai įkalino veik visus Mask
vos Deklaraciją pasirašiusius ir 
Lietuvos Helsinkio Grupės narius 
bei juos pakeitusius asmenis, ir 
kelis nužudė psichiatrinėse "li
goninėse". Pastaruoju metu nu
žudyti keli kunigai, padažnėjo 
kunigų sumušimai, 'bažnyčių de
ginimas, apiplėšimai ir vanda
lizmas. 

Memorandume rašoma: "Ne
teisėtas suvereninių Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos respublikų užgro
bimas ir tų šalių kenčiančių gy
ventojų padėtis nusipelno Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Euro
poje Konferencijos dėmesio". Jei
gu Sovietų vyriausybė tebesilai
kys "savo ankstesnių valdovų da
lyvavimo agresijoje vaisius, — 
sulaužius Sovietų taikos sutartis, 
nepuolimo ir draugystės paktus 
ir konvencijas, suderėtas su Lat
vija, Estija ir Lietuva, ir sulau
žius Atlanto ir Jungtinių Tautų 
Chartas, visuotiną 2mogaus Tei
sių Deklaraciją ir Helsinkio Akto 
įsipareigojimus", — tai Vakarų 
demokratijų vyriausybės prašo
mos tą reikalą įtraukti į konferen
cijos galutinį aktą. 

(Elta) 

tą, kuriame pabrėžiama, kad so
vietų laivo nelaimė įvyko teri
toriniuose švedų vandenyse, be 
to, karinėje zonoje, kuri visuose 
jūrų žemėlapiuose yra aiškiai at
žymėta. Povandeninis laivas ne
turėjo leidimo įplaukti, jo nepra 

| šė ir nekontaktavo švedų valdžios 
' organų. Švedijos vyriausybė, sa
koma pareiškime, šitokį teritori
nių vandenų pažeidimą laiko la
bai rimtu reikalu ir reiškia griež
tą protestą. 

Pernai švedų karo laivai buvo 
irgi aptikę Baltijos jūroje, netoli 
Karlskrono karo laivyno uosto 
nežinomą povandeninį laivą, ku
ris tris savaites slapstėsi, bėgda
mas nuo švedu jūrų laivyno ir 
karo aviacijos jėgų. Tuo metu 
švedai išmetė 20 įspėjamųjų gi
lumos minų, kurios sprogo neto
li povandeninio laivo. 

Po paskutinio įvykio švedų ka
riuomenės štabas paskelbė, jog 
sovietų laivas kelis kart bandė 
nuplaukti nuo povandeninių uo
lų. Aplink laivą pasirodė alyvos 
dėmės, kas reiškia, kad laivas bu
vo sužalotas. Švedijos jūrų laivy
no viršininkas komanderis Sten 

lėktuvai" nėra "šnipinėjimo' 
lėktuvai. Jie nesugeba rinkti elek
troninės žvalgybos žinių, nedaro 
nuotraukų. Awacs nėra garsieji 
U — 2 ar dar naujesni SR — 71A 
lėktuvai vadinamieji "Blackbird". 
Jie yra naudojami strateginės 
žvalgybos tikslams. Awacs yra ga
lingos radaro stotys ore. Jos gali 
pastebėti priešo pasirengimus 
oro puolimui, gali įspėti prieš-

f į į į m planą. Aruba yra še- ^ ^ fr Į ^ ^ 
SIU saleh? grupe netoli Venecu-j ^ ^ l ė k t u v Ų y e i k l ą A w a c s ^ . ^ J a n a M G d a m k e 

Senato balsavimas 
Washirvgtona$ — Prezidentas 

Reaganas pareiškė po senato bal 
savimo už lėktuvų Saudi Arabijai 
pardavimą, kad senatoriai paro
dė valstybingumą, drąsą. Jų 
sprendimas sustiprins pasaulyje 
pasitikėjimą Amerika. 

Prieš lėktuvų pardavimą bal
savo 36 demokratai ir 12 respub
likonų. Už pardavimą: 41 respub
likonas ir 11 demokratų. Illinois 
senatoriai: Percy balsavo už par
davimą, o Dfacon — prieš. 

Lėktuvai grįžta 
Washingtonas. — Po Egipto 

prez. Sadato nužudymo Amerika 
buvo pasiuntusi į Egiptą du 
Awacs lėktuvus. Buvo susirūpin
ta, kad Libija gali pasinaudoti 
sumišimu po prezidento mirties 
ir pradėti prieš Egiptą ar Suda
no karo žygį. Dabar nutarta tuos 
lėktuvus sugrąžinti į Tinker avia
cijos bazę Oklahomoje. Valstybės 
departamentas pareiškė, kad tie 
lėktuvai buvo nusiųsti laikinai ir 
jie dabar Egipte nereikalingi. 

— Valijoje lankėsi Britanijos 
sosto įpėdinis su žmona Diana. 
Ją Valijos gyventojai matė pirmą 
kartą. Pasitaikė išsišokimų prieš 
princą, kuris žinomas, kaip Vali
jos princas. 

Premjere Thatcher 
laukia pagerėjimo 

Londonas. — Britanijos vy
riausybė parlamente laimėjo pa
sitikėjimo klausimą 312 — 250 
balsais. Savo kalboje premjerė 
Thatcher įrodinėjo, kad ekono
minė padėtis pamažu stiprėja, pa 
kilo darbo našumas, mažiau vyks 
ta streikų, didėja britų eksportai, 
įmonės turi daugiau užsakymų. 
Visa tai rodo, kad prasidėjo ke
lias į ekonominį atsigavimą. Par
lamentas jai pritarė. > 

Ok. Lietuvoj mirė 
dar du kunigai 

Iš Lietuvos Vatikaną pasiekė 
žinią, kad šeštadienį spalio 17 d. 
Plungėje, Telšių vyskupijoje stai
ga mirė Plungės klebonas ir vi-
cedekanas kun. Adomas Mileris. 

elos. Gyventojų — apie 70,000. 
— Pakrančių Sargybos laivas 

sulaikė jūroje Haiti prekybos lai
vą, kuris įtariamas pabėgėlių ga
benimu. Spėjama, kad dš to laivo 
nedidele valtimi buvo paleisti 
plaukti į Floridą apie 60 pabėgė
lių, kurių 33 žuvo vandenyje. 

Ragina nepulti 
Egipto prezidento 

Riyadh. — Saudi Arabijos vy
riausybė ragino kitus arabus ne
pulti naujo Egipto prezidento 
Mubarako, neraginti jo nutrauk 
ti taikos sutartį su, Izraeliu. Ku-
waito spauda rašoį kad Mubara-
kas nenori sutrukdyti Izraelio pa
sitraukimo iš Sinajaus, tačiau, 
kai jis pasitrauks, Mubarakas ga
li pakeisti Egipto politiką. 

Saudi Arabijos "Al Madina" 
laikraštis rašo, kad Mubarakas 

Lenkijos seimas 
svarsto padėtį 

Varšuva. — Lenkijos genera
linis streikas nepavyko, pasakė 

gali skristi 29,000 pėdų aukštyje 
ir pastebėti priešo lėktuvus, skren
dančius virš žemės ar vandens 
200 pėdų aukštyje, kada tie lėk
tuvai dar už 201 mylios. 

Saudi Arabija įtikino JAV vy 

"Solidarumo" vadovybė tvirtina, 
kad streikas labai pasisekęs. 

Komunistų partijos centro ko
mitete Jeruzelskis pastebėjo, jog 
Lenkijos himne sakoma, kad 
"Lenkija nepražuvo". Tie žo-

riausybę, kad jai tų lėktuvų rei-1 <įžiai palydi įvairius streikus ir 
kia saugoti savo naftos šaltinius,. pr0testo veiksmus. Lenkija dar ne 
sandėlius, uostų įrengimus nuo prazuVo, tačiau prie to eina, pa-
aviacijos puolimų, nežiūrint, ar s a į e gen Jaruzelskis. 
jie ateitų iš nedraugiško Irano ar Komitetas patvirtino nariu 
iš Sovietų Sąjungos. kandidatu į partijos politbiurą 

Izraelio vyriausybė protestavo gynybos viceministerį (ministe-

yra arabas be dėmių. Jam reikė-
Velionis buvo gimęs 1921-ais me-l tų duoti metus laiko susitvarkyti 
tais, kunigu įšventintas 1946-ais | Egipto viduje, 
metais. Kunigas Adomas Mileris 

Mauno Koivisto. einąs Suomijos prezi
dento pareigas. Manasia, kad jis bus 
pagrindinis kandidatas j prezidento 
vietą. 

buvo laidojamas antradienį, spa
lio 20 dieną Plungėje. Mūsų turi
momis žiniomis, kun. Adomas 
Mileris jau 14-tas šiemet Lietu
voje miręs kunigas. 

Sekmadieni, spalio 18 dieną, 
Lietuvoje, Vilkaviškio vyskupi
joje, mirė Skriaudžių bažnyčios 
altaristas kunigas Kazimieras 
Krušnauskas. Velionis buvo gi
męs prieš 77-rius metus, kunigu 
įšventintas 1929-tais metais. Ku
nigo Kazimiero Krušnausko lai
dotuvės įvyko Skriaudžiuose tre
čiadienį, spalio 21 d. Mūsų turi
momis žiniomis, tai jau penkio
liktas šiais metais Lietuvoje mi
ręs kunigas. 

— JAV prekybos sekretorius 
Malcolm Badridge Japonijoje 
derisi dėl Amerikos prekių rinkos 
Japonijoje. Amerika daug daugiau 
perka iš Japonijos, negu japonai 
perka Amerikoje. 

Amerika slaptai 
ginkluoja Irake? 

Jeruzalė. — Izraelio gynybos 
ministeris Ariel Sharon pasakė sa
vo kalboje, kad Amerika jau ku-
is laikas slaptai siunčia ginklus 
Irakui. Ginklai eina per Jordaną 
ir per Saudi Arabiją, pasakė jis. 

Irakas yra Izraelio mirtinas 
priešas, todėl Izraelis yra parda
vęs ginklu, lėktuvų dalių ir amu
nicijos Iranui. Tos ginklų siun
tos eina Prancūzijos vyriausybei 
padedant. Britų spauda skelbė 
apie Izraelio ginklų siuntas Ira
nui po to, kai sovietai numušė 
Argentinos transporto lėktuvą, 
grįžtant iš Irano į Izraeli per Tur
kiją. Lėktuvas per klaidą buvo 
įskridęs į Sovietų Sąjungą. 

Valstybės departamentas kate
goriškai paneigė gen. Sharono 
tvirtinimą, kad Amerika dalyvau 
ja Irako ginklavime. 

dėl šių lėktuvų pardavimo dau
giausia dėl to, ka su jų pagalba 
arabai galėtų stebėti Izraelio avia
cijos pratimus. Jie galėtų įspėti ki
tų valstybių gynybas, jei Izraelis 
nutartų pulti. Šešių dienų kare Iz
raelis laimėjo, nes jo karo aviaci
ja sugebėjo suduoti netikėtą smū
gį Egipto ir Sirijos aviacijai. Sau
di Arabijai įsigijus Awacs lėktu
vų, tokie nepastebėti puolimai ga
li būti nebeįmanomi. 

Salia strateginių ir karinių mo
tyvų, lėktuvai sukėlė grynai poli- j 
tinius ginčus. Saudi Arabija yra, 
nuosaiki, Amerikai draugiška 
valstybė, svarbiausia naftos tie
kėja. Ją įžeisti, atšaukti jai duotus 
pažadus Amerikai galėjo būti la
bai nenaudinga. Saudi Arabija 
galėjo atsilyginti už tokį Ameri
kos nedraugiškumą sumažinda-

Japonu prekyba 
duoda perteklių 

Tokijo. — Japonijos užsienio 
prekyba vėl davė nemažą pertek 
lių. Vyriausybė skelbia, kad per 
šių metų pirmus 6 mėnesius vy
riausybė gavo 12.2 bil. dol. Japo
nų eksportai šiais metais buvo 
19 nuoš. didesni už pernykščių 
metų tą patį laikotarpi 

— Atlantos mieste meru iš
rinktas Andrew Young, buvęs am
basadorius Jungtinėse Tautose. 
Už jį balsavo 55.2 nuoš. rinkėjų. 

riu toliau lieka premjeras ir par
tijos pirmasis sekretorius Jaru
zelskis) ir armijos štabo virši
ninką gen. Florian Siwicki. 

Šiandien sesijos susirenka Len
kijos seimas, kuris svarstys, kaip 
uždrausti ateities streikus. "Try-
buna Ludu" puolė "Solidarumo" 
vadą Lech VValesą, kurio pareiš
kimai vedą į susikirtimą su vy
riausybe. Paprastai, spauda Wa-
lesos nekritikuoja, pabrėždama 
jo nuosaikumą. 

Sovietų spauda ryškioje vieto
je paskelbė Lenkijos vadovo Ja-
ruzelskio laišką Brežnevui, dėko
jant už sveikinimo telegramą. 
Jaruzelskis dėkoja ir žada sustip
rinti lenkų partijos jėgas kovoje 
su kontrrevoliucijos jėgomis, ku
rios stumia Lenkiją į chaosą ir 
anarchiją. Jaruzelskis rašo, kad 
lenkai gins komunizmą ir drau
gystę su sovietais. Jaruzelskis va
dina Brežnevą "didžiai gerbiamu 
ir brangiu draugu Leonidu Ilji-
čium". 

KALENDORIUS 

Spalio 30 d.: Alfonsas, Zeno-
bia, Minvainas, Valšdė. 

Spalio 31 d.: Volfgangas, Liu-
cilė, Mastvilas, Tanvilė. 

Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:49. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 65 1., naktį 45 
laipsniai. 
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- . IV-TASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 

>.. 

.. Simpoziumo fizinio auklė
jimo sesija įvyks lapkričio 28 
d., 8:45 - 10:45 vai. Patalpa bus 
nurodyta vietoje. Taip praneša 
Simpoziumo org. k-tas savo 
informaciniu raštu (1981.X.12) 
simpoziumo dalyviams. 

Pirmoje, Jurgio Jašinsko, 
paskaitoje bus pagrindiniais 
metmenimis apžvelgta fizinio 
auklėjimo darbuotojų ir 
sportininkų pogrindžio veikla 
1940—1944 m. — abiejų 
t jkupacJų l a i ko t a rpy j e . 
Reikalingi papildymai (jei tos 
temos turinys reikalaus), bus 
perskaityti vietoje, iš prisiųsto 
trumpo ta tema aprašymo 
Vlado B a k ū n o , d a b a r 
g y v e n a n č i o P e m b r o k e , 
Kanadoje. 

Dr. Ferd. Vyt. Kaunas 
i nagrinės sporto medicinos ir 
fizinio pasiruošimo temą — 
„Kokia tavo fizinė paranga?" 

Čia bus moksliškai paremtas, 
balansuoto žmogaus gyveni
mo sveikos linkmės kelias, 
arčiau gilinantis j protines, 
dvasines, emocines ir sociali-
n e s s a v y b e s . T u r i m e 
neužmiršti, kad šios temos 
turinys daugumai mūsų bus ne 
taip lengvai suprantamas, nes 
sporto medicinos ir fiziolo
ginių ruošos darbų sritis, 
neturint platesnės mūsų spor
tinės spaudos, kurioje kai 
kurių mokslo šakų akademi
kai mums padėtų, retai esti 
diskutuojamas. Simpoziumo 
pagrindinis reikalavimas ir 
yra, kad temas ir jų gvilde
nimas būtų mokslinio — 
akademinio lygio. Istorija ar 
informacija visada aiškesnė. 
Vėliau duosime kai kurias 
paskaitų ištraukas — pagrindi
nius analizės bruožus. 

Br. K. 

PRANEŠIMAI 
METINIS 

.: SALFASS-GOS 
SUVAŽIAVIMAS 

i 

— Metinis 1981 m. visuoti-
"his ŠALFAS s-gos suvažiavi

mas šaukiamas š.m. lapkričio 
14-15 d. Clevelando Lietuvių 
Namuose, 877 East 185-ta 
gatvė, Cleveland, Ohio. Telef. 
216-531-2131. Suvažiavimo 
pradžia šeštadienį, lapkr. 14 d., 
11:00 vai. ryto. 

— Suvažiavime pilnateisiais 
nariais dalyvaus klubų atsto
vai, klubų valdybų nariai, 
Centro valdybos nariai ir 
kandidatai, revizijos komisija, 
Garbes teismas, apygardų 
vadovai, paskirų sporto šakų 
komitetai ir sąjungos garbės 
nariai. 

— Patariamuoju balsu 
kviečiami dalyvauti sporto 
.darbuotojai, fiz. lavinimo 
mokytojai, sporto veteranai, 
organizacijų ir spaudos atsto
vai bei visi sportu besidomi 
asmenys. 

— Šiame suvažiavime bus 
renkama nauja ŠALFAS s-gos 
centro valdyba, revizijos 
komisija ir garbės teismas. 

— Suvažiavime bus svarsto
ma daug svarbių reikalų, kaip 
II-jų Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynių pagrindinės gairės, 
sporto istorijos leidinys, ryšiai 
su LB ir kitomis lietuvių 
organizacijomis, bendradar
biavimas su kitų tautybių spor
to organizacijomis, finansi
niai reikalai, sekančių metų 
varžybini8 kalendorius ir kt. 

— Klubai ir sąjungos 
administraciniai organai 
prašomi visu rimtumu atsi
žvelgti į mūsų sportinio 
gyvenimo gyvybinius reikalus 
ir pasistengti suvažiavime 
dalyvauti. 

Centro valdyba 

Red. Atsižvelgiant į šio 
s u v a ž i a v i m o y p a t i n g ą 
reikšmę, kas liečia naujos 
centro valdybos rinkimus ir Il
sias Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes, siūlosi vienintelė 
logiSka išvada, j naują 
ŠALFAS s-gos valdžią turėtų 
būti iftrinktas Chicagos sąra
šas Jau vien dėl to. kad II-sios 
P.L.S žaidynės bus Chica 
goję. Tai didžiulis ir neeilinis 
jvykis. reikalaująs nepaprastų 
pastangų, daugybės komitetų 
ir svarbiausia — ypač geros 
koordinacijos, jau nekalbant 
apie taip svarbų, bet opų 
bendradarbiavimą su PI.H 
rentrn valdyba ;r vyr. Pasauli' 
Ijetuvių Dienų org komitetu. 

I š AUSTRALIJOS 
PAKRAŠČIŲ 

SVEIKINA 
SUVAŽIAVIMĄ 

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto sąjunga ir 
išvykos į Ameriką k-to pirm. A. 
Laukaitis sveikina ŠALFAS s-
gos suvažiavimą ir jo daly
vius, linkėdamas našaus dar
bo, o naujai centro vaidybai 
daug sėkmės ir gražaus 
bendradarbiavimo. 

„ I S LAIŠKŲ D Ė 2 U T Ė S " 
„SPORTO APŽVALGA" 

REDAKCIJAI 

Negaliu nutylėti dėl I. 
Simonaičio kritiškos pastabos 
Vyto Gerulaičio adresu šiame 
sporto skyriuje. Tas mažas 
Vyto i š s i š o k i m a s v ienu 
necenzūrišku žodžiu kad ir 
negirtinas, bet pilnai supran
tamas tame emociniame 
momente. Juk Vytas neabejo
tinai buvo teisėjo apiplėštas to 
taško, kuris realistiškai galėjo 
nulemti ne tik jo — Mc Enroe 
rungtynių pasekmę, bet ir patį 
šio didžiojo turnyro titulą, 
kuris buvo prie galo. 

V. Gerulaitis, jau veik visą 
dešimtmetį būdamas pasauli
nio masto teniso garsenybė, 
pridėjus dar jo spalvingumą ir 
populiarumą, tikrai teigiamai 
atstovauja lietuviams. Vien jau 
jo gražios lietuviškos pavar
dės nepakeitimas vertas mūsų 
pagarbos. Gi Vyto lietuvišku
mu ir neišdidumu aš pats 
asmeniškai įsitikinau, keletą 
dienų stebėdamas vieną didelį 
turnyrą (Las Vegas). Turėjau 
keletą pasikalbėjimų, kurių 
Vytas nevengė tiek angliškai, 
tiek lietuviškai. 

Lietuvių sporto darbuotojų 1980 m. suvažiavimo Toronte dalyviai. 

Jaučiu dėkingumą teniso 
reporteriams, ypač Bud 
Collins, už „Lietuviško liūto" 
propagavimą, ir šiam sporto 
skyriui už taip laukiamas 
korespondencijas iš Vyto 
karjeros. Taip pat jaučiu 
pagarbą Vytui ir Gerulaičių 
šeimai. 

Algis Nakas, 
Arizona 

FUTBOLAS 

SEZONAS BAIGTAS 
PERGALE 

Baigus šių metų Chicagos 
futbolo — soccer pirmenybių 
pavasario ratą priešpasku
tinėje vietoje, daug kas, nors ir 
nenorėdami, pranašavo "Litu-
anicos" komandai liūdną li
kimą. Pavasario rate "Litu-
anicos" komanda, žaisdama 
geriausiu savo sąstatu, tesu
rinko tik 5 taškus iš 8 rung
tynių. "Kas bus rudenį, kai 
universitetų komandų žaidėjai 
negalės žaisti? Negaus nė vie
no taško", daug kas samprota
vo. Ukrainiečių "Lions" su 4 
taškais stovėjo žemiau "Litu-
anicos". Abu tikri kandidatai 
iškritimui žemesnėn divizijon. 
Iškritimas — namalonus reiš
kinys. Visi stengiasi išvengti. 
Praėjusį sekmadienį "Lituani-
ca" žaidė paskutines 8io sezo
no rungtynes kaip tik prieš 
"Lions", apie kuriuos galvota, 
kad jie bus kiečiausi kovotojai 
dėl neiškritimo. Galvodavo dėl 
to, kad pas juos, reikalui esant, 
atsirasdavo profesionalai žai
dėjai iš "Sting" kaip Willy 
Roy, Stephan Sheafer, Misha-
lek ir kt. Reikalas "Lions" ko
mandai buvo aiškus — ieškoti 
pagalbos, bet jos nebesimatė. 
Matyt, ko nors pritrūko, kad 
pastiprinimai nepasirodė. 

"Lituairca" išbėgo aikštėn 
papildyta atsarginiais, kokius 
tik galėjo rasti ir, reikia pa
sakyti, kad neblogai sužaidė. 
Žaidė su pasitikėjimu, be pra
laimėjimo baimės, nes "Lions" 
su 5 taškais "Lituanicai" nebe-
konkurentas. Žaidimas per
mainingas ir gyvas (kitokiu ir 
būti negalėjo, nes būtų nuo 
šalčio sustyrę) ir neatrodė, 
kaip paskutinių vietų koman
dų rungtynės. Porą minučių 

prieš pabaigą jaunasis Mark 
Jenigas įkirto seniai užtarnau
tą, rungtynes nulemiantį įvar
tį — 1:0 Tas įvartis nebeturėjo 
lemiamos reikšmės, tik padi
dino "Lituanicos" taškų skai
čių ligi 15. Pergalė teikia žai
dėjams pasitikėjimo ir publikai 

A. Grajauskaitė, A Verbickaitė, (). Stanevičiūtė ir R. Mačy-
tė, Hamiltono „Kovo" lengvaatletes, pabaltiečių varžybose, 
laimėjusios 4x100 m estafetę jaunių klasėje. 

pakelia nuotaiką, sužadina en
tuziazmą. 

Tenka paminėti, kad rudens 
rate "Ltuanicos" komanda sa
vo žaidimu Marąuette Parko 
žiūrovams — 90% lietuviams — 
suteikė keletą gražių sek
madienio popiečių. Ji laimėjo 
prieš tokias žinomas vokiečių 
komandas, kaip "Schwaben", 
"Kickers", italų "Roosters". 
Dėka savo geros organizaci
jos, "Lituanica" prisiaugino 
žaidėjų iš savo eilių: M. Jeni
gas, Stasiulis, M. Mačianskas, 
J. Magda ir kt. Rudens rate jie 
pilnai pavadavo išvykusius 
studentus. 

Rudens rate "Lituanica" lai
mėjo ketverias rungtynes aikš
tėje ir penktąsias prie "žalio 
stalo" — protestas prieš "Ad-
ria" komandos neregistruotą 
žaidėją. Tarp 16 divizijos ko
mandų, "Lituanica" užėmė 3-4 
vietą įvarčių įmušime — 30. 
Bet dar "aukštesnę" — ant
rąją vietą jų gavime — 31. Ko
mandos sėkmingiausi įvar
čių medžiotojai buvo: Algis 
Krygeris — 8, V. Pikšrys ir H. 
Jenigas po 5 ir J. Kearny 4. 
Komandai vadovavo klubo 
pirm. Gediminas Bielskus. 

Po paskutiniųjų rungtynių 
paklaustas apie klubo ateities 
planus, Bielskus a tsakė: 
"Daug darbo prieš akis. Pir
miausiai — ruošiame metinį 
banketą — vakarienę su šo
kiais. Ji bus Šaulių namuose 
lapkri6o 28 d. vakare. Lau
kiame ir tikimės, kad futbolo 
mėgėjai ir čia nepaliks mus 
vienus; atsilankys ir parems. 
Bilietus galima įsigyti klube ir 
pas platintojus. Paskui pra
dėsime žiemos pirmenybes 
salėje". 

"O paskui?" — paklausiau. 
"Paskui gal reikės pailsėti. Per 
dvidešimt metų daug kam įky
rėjau, nusibodau". j j ; 

SVARBIOS 
RUNGTYNES 

Užbaigus pirmenybių sezo
ną, "Lituanicos" veteranų ir 
rezervo komandos žais tradi
cines išsiaiškinimo rungtynes 
šį šeštadienį, spalio 31 d., 3 vai. 
p.p. Marąuette parko aikštėje. 
Po rungtynių — žaidėjų vaka
rienė pralaimėjusių sąskaiton. 

Mažiukų komanda žais 1 
vai. p.p. 

IŠ KVALIFIKACINIU 
Laimingųjų skaičius vis di

dėja. Iš P. Amerikos pasaulio 
pirmenybių Ispanijoje jau 
kvalifikavosi Argentina, Bra
zilija, Čilė ir Peru; iš Europos 
— Ispanija, Belgija, Lenkija ir 
Škotija. 

Pirmoje grupėje V. Vokietija 
įveikia Austriją 3-1, ir jai be
reikia laimėti prieš Albaniją ir 
Bulgariją, kad užsitikrintų bi
lietą į Ispaniją. Atrodo, kaip ir 
užtikrinta. Antroje grupėje Bel
gija pralaimi Olandijai 3-0, bet 
kvalifikuojąs! vistiek, kai Airi
ja prie 53.000 šaukiančių žiū
rovų nugali Prancūziją 3-1. 
Trečioje grupėje Valija baigia 
su Islandija 2-2, ir 6a laimėto
jas neaiškus. 4-je grupėje 
Vengrija įveikia Šveicariją 3-0, 
o Anglija atkopia į antrą vietą 
ir dar turi šiek tiek vilčių. 
Penktoje Jugoslavija baigia su 
Italija 1-1 ir, atrodo, kvali
fikuosią. SeStojp grupėje Ško
tija sužaidžia su S. Airija 0-0 ir 
\<> užtenk.i kvalifikacijai. 

Vytautas A Krikščiūnas 
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SLIDININKAMS 
SEMINARAS 

Cook County prez. G. Dunne 
įstaiga praneša, kad priešse-
zoninis seminaras (nemoka
mas) laukų (cross country) 
slidininkams įvyks lapkričio 
10 d. 7:30 vai. vak. Sagawan 
stovykloje, netoli Lemonto. 

Suinteresuoti ar norintieji 
daugiau informacijos gali 
skambinti darbo valandų metu 
366-9420 arba 261-8400. 

Pasku t in ia i s meta is ir 
lietuvių tarpe, ypač Marąuette 
Parke, pastebėtas didesnis 
susidomėjimas šiuo slidinė
jimu. Šis seminaras, kuris lies 
pradinę techniką ir aprangą, 
galėtų būti naudingas. 

Vėliau bus praneštas pilnas 
panašių seminarų kalendo
rius. 

SPAUDOS IR 
SPORTO BALIUS 

Kaip ir kasmet Illinojaus 
futbolo prieaugliui paremti 
ruošiamas Sporto, Spaudos i r 
Radijo balius. Šiais metais jis 
bus jau 17-tas ir įvyks „Sher-
wood Room", 4724 W. Ar-
mitage Ave., lapkričio 28 d. 
Garbės svečiu bus V. Vokie
tijos futbolo sąjungos atsto
vas, o gal net pats prezidentas 
H. Neuberger, kuris kartu yra 
pasaulinės futbolo sąjungos, 
Fifa viceprezidentas. Visi, o 
ypač „Lituanicos" futbolo 
klubo nariai bei atstovai 
kviečiami dalyvauti. 

IS LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Lengv. a t le t ikos var
žybose Baku mieste dalyvavo 
500 sportininkų ir 30 koman
dų. Lietuvos rinktinė pasirodė 
gana puikiai, užimdamas 4-tą 
vietą po Maskvos, Ukrainos ir 
Leningrado. R Žymantaitė 
jaunųjų grupėje laimėjo 1000 m 
per 2:58,4, o R. Sausaitis pir
mą vietą 5000 m bėgimą per 
23:30,4. 

— Futbolo pirmos lygos pir
menybėse Vilniaus "Žalgiris" 
laimi prieš Chabarovską 1-0 ir 
prieš pirmoje vietoje stovintį 
Charkovą 2-0. Tos dvi puikios 
pergalės 15-tos vietos "Žalgi
rį" pakelia į 8-tą vietą. Antroje 
lygoje Klaipėdos "Atlantas" 
Vitebske laimi 2-0 ir grupėje 
dėl 5-9 vietų aiškiai pirmauja. 

Lietuvos pirmenybėse Klai
pėdos "Granitas" atskaito 
Kauno "Bangai" 5-1 ir laikosi 
pirmoje vietoje. Trimis taškais 
atsilikęs antroje vietoje stovi 
Kauno "Kelininkas". 

— Dviračių jaunių lenkty
nėse Vengrijoje Lietuvos rink
tinė 70 km komandinėse var
žybose laimi pirmą vietą, 
aplenkdama kitas 4-ias ko
mandas. 

— Rankinio Europos tau
rės varžybose šiemet dalyvaus 
Vilniaus "Eglės" moterų ko
manda. Šveicarijoje ištraukti 
burtai, bet "Eglei", kaip vie
nai iš stipriausiųjų, pirmame 
rate nereikės žaisti. 

— Krepšinio aukščiausia 
lyga šiuo metu turi pertrauką. 
Prasidėjo varžybos pirmoje ly
goje, kurioje dalyvauja vyrų 
Panevėžio "Lietkabelio" ir 
Kauno "Politechnikos" mote
rų komandos. Kaune "Poli-f] 
technika" pradėjo įspūdingai 
su lengva pergale prieš Du-
šambę 109-48, prieš Ašabadą 
119-58 ir po gražios kovos prieš 
Leningradą 88-81. Trys pui
kios pergalės ir įsitaiso pirmo
je vietoje. j, 
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metams Y* metų 3 mėn. 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12.-00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso sava 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

TRUMPAI IS KITUR 

— Turkijoje viešėjo Vil
niaus "Statyba", ir sužaidė 7 
rungtynes. 4 kartus žaidė 
prieš Turki jos meis ter į 
"Egzacibaš", kurį du kartus 
nugalėjo 98-96 ir. 87 - 83 ir du 
kartus pralaimėjo 78-77 ir 102 -
87. Likusios rungtynės buvo 
laimėtos. Turkų meisterio ko
mandoje geriausi buvo ameri

kiečiai juodukai R. Hagler (207 
cm ūgio) ir M. Haymor -(206 
cm). Kur jų nėra? 

— Estijoje vyko tarptau
tinis jaunių turnyras. Sov. 
Sąjungos rinktinė laimėjo pir
mą vietą, bet tik laimės dėka 
nugalėjusi baigmėje Bulgariją 
108 - 107. Centro puolėjas A. 
Sabonis iš Kauno buvo geriau
sia žaidėjas. _;l 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel LU 5 6 4 4 6 
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 

Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4 5849 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv I 4 ir 
7 9antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

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 pagai susitarimą 

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUi;£ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. . Cicero"..t 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak "išskyrus 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE ' 1 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS -• 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto pfci 1 v p.p 
Ofiso tel RE 7-1168'rezid. 239 2919 

Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe v idaus ligos 
2 4 5 4 West 7 lst Street . . „ 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
' » ' p i rmai antrari .ketvirtad iroenktad 

? » p p Tik susitarus 

Vai 
3 

O f i s o tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 Wesf 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pa(?al susitarimą 

Įstaigos ir buto te l . 652-1381 

DR. FER0. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE AMERICAN BOARtT 
OF FAMILY PRACnCE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 tr 4-7 išskyrus treč ir Sešt 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527" 

Dr. ALGIS PAULIUS " 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 
r - ' 

Tel 372-5222. 236 6575* ." 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA . . 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE - - - - -

Valandos pagal susitarimą 
1 — -

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANKPLECKAS 
(Kalba l ie tuv iškai ) 
OPTOMETRISTAS . , . 

Tikrina akis Pritaiko akinius m » • 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St. - Tel 737 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR ' " 

PROSTATO CHIRURGIJA • ' -
2 6 5 6 W 63rd Street ' -

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak. 
Ofiso tel 776 2 8 8 0 . rezid 448-5545 

4Jr 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448 6195 

DR. V. TUMASONIS " ' 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street ' " ? 
Vai.: pirm., antrad , ketv ir penktad. 7"5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus T * 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W S§ St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm, antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai pop»et ^ 6 8 vai vak Treč ir šeš! 
uždaryta 

Ofs tel 586 3166; namy 381-3772 
DR. PETRAS ZLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 Mest 63rd Street 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą an t r . treč ad 
ketvirtad 10 v r y t o i k i 6 v vakaro 

Tel - 778-3400 

« 



Ryšiai su kaimynais — 

PAVERGTAIS ESTAIS 
Mums reikia palaikyti šiltus 

ryšius su savo kaimynais, 
ypač kenčiančiais tą pačią ver
giją. Pabaltijo kraštai yra mū
sų artimiausi kaimynai geo
grafine erdve ir interesų 
bendrumu, o dabar dar mus 
jungia bendra vergijos kančia. 

Šį rudenį sueina 60 metų, kai 
į Tautų Sąjungą (1921.1X22) 
buvo priimta Estija. Tai buvo 
tarptautinis pripažinimas, kad 
kraštas yra brandus nepriklau
somam gyvenimui, kad kiti 
laisvieji kraštai Estijos suve
renumą laiko tokiu pačiu, kaip 
ir jų. 

Po antrojo pasaulinio karo 
vakarų valstybės — Austrija, 
Belgija, Danija, Egiptas, Pran
cūzija, D. Britanija, Italija, 
Japonija, Olandija, Naujoji 
Zelandija, Ispanija ir JAV su
teikė pilną laisvę (iki 1970 m.) 
net 68-niems kolonialiniams ar 
pusiau kolonialiniams kraš
tams, turintiems 30,233,124 
kvadratines mylias ploto su 
1,153,452,053 gyventojais. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjunga iki šių 
dienų jau spėjo pavergti 30 ša
lių, užimančių 1,861,612 kvad
ratinių mylių ir turinčių 99,-
786,000 gyventojų. Vienomis iš 
pirmųjų Maskvos kolonijomis 
tapo Pabaltijo valstybės. 

Estų laikraštininkas And
rės Kung, gimęs Švedijoje iš 
pabėgusių nuo nacių tėvų, išė
jęs aukštuosius mokslus Šve
dijos universitete, buvęs vy
riausias redaktorius kultūrinės 
programos švedų radijo sto
tyse, parašęs 24 knygas, nese
niai išleido naują veikalą: "A 
Dream of Freedom", kur 
pasakoja, kaip Estija, Latvija 
ir Lietuva per keturis dešimt
mečius tebesispiria prieš rusų 
imperializmą. Surinkęs nuo
stabiai daug žinių apie Lietu
vą, ypač panaudodamas Liet. 
Katalikų Bažn. Kroniką ir dau
gelį kitų veikalų. Su jo skel
biamais duomenimis apie Esti-
ją mums reikia daugiau 
susipažinti. 

Kung skelbia, kad Estijoje 
yra slaptas demokratinis sąjū
dis. Leidžiami pogrindžio laik
raščiai: "Eesti Rahvuslik 
Haal" (Estų tautinis balsas) ir 
"Eesti Demokraat" (Estijos 
demokratas). Jų bendradar
biai gaudomi ir teisiami, pra
vedant teismus rusų kalba. Es
tų pogrindžio Demokratinis 
sąjūdis ir Estų tautinis fron
tas ryžtasi net į užsienio ins
titucijas pasiųsti laisvės rei
kalaujančius memorandumus. 
Pasiuntė Jungtinėms Tau
toms memorandumą, rei
kalaudami imtis žygių, kad bū
tų panaikintas neteisėtas 
kolonialinis režimas Estijoje 
Sovietų Sąjunga būtų privers
ta nekliudyti atstatyti suve-
renes estų tautos teises. Parei-
k a l a v o g r ą ž i n t i 
nepriklausomybę Estijos vals
tybei su ribomis, nužymėtomis 
1920 m. taikos sutartyje. 
Reikalauja pašalinti kolonia-
linę administraciją, išvesti So
vietų karius iŠ Estijos, sudary
ti tautinę estų vyriausybę, 
leisti sugrįžti į Estiją visiems 
išvežtiems į Rusijos gilumą ir 
grąžinti normalų demokratinį 
gyvenimą. 

Deja, tuo pačiu metu, kai 
Brežnevas susitiko su kitais 
valstybių vadais pasirašyti 
Helsinkio konferencijos aktus, 
kuriuos yra ir žmogaus bei tau
tų teisių reikalavimai, tik už 50 
mylių nuo Helsinkio okupan
tai bolševikai žiauriai per
sekiojo laisvės išsiilgusių estų 
vadovaujančius vyrus, kaip 
Kalju Matik, Mati Kurend, Ar-
vo Varato, kurie buvo nuteisti 
nuo 3 iki 6 m. kalėjimo. Ir estų 

radijas, matoma jų televizija. 
Estų ir suomių himnas turi tą 
pačią melodiją ir estams yra 
maloni atgaiva, kai jis iš Suo
mijos išgirsta tuos pačius him
no garsus. Kartais estai įsten
gia paskleisti savo skundą. 
Taip autorius Siir sukūrė ei
lėraštį, pavadintą P. Ameri
kos revoliucionieriaus "Che" 
vardu, tačiau estai gerai su
prato, kad dabartiniam jų oku
pantui taikomos paskutinės ei
lutės: "Per tavo lavoną jie 
žygiuos vėl, kaip jie žygiavo į 
vieną mažą kraštą — tie pa
saulio žandaro daliniai". Cen
zoriams neapsižiūrėjus, eilė
raštis buvo išspausdintas estų 
žurnale. 

Ir Estijoje žiauriai bru
kamas marksizmas. Net medi
cinos diplomo negalima gauti 
neišlaikius marksizmo - leni
nizmo egzaminų. Sovietų 
Sąjungoje dar tebėra apie 80,-
000 estų, bet jie negali turėti 
ten savų mokyklų, nors rusai 
Estijoje turi. Tartu universite
tas Estijoje buvo įsteigtas 1632 
m., bet ir į tą savo universitetą 
negalima įstoti pirma neišlai
kius privalomų rusų kalbos eg
zaminų. Nuo 1976 m. įsakyta, 
kad visos disertacijos būtų ra
šomos rusų kalba arba patei
kiamas vertimas į rusų kalbą. 
Studentiškas jaunimas jaučia 
tą priespaudą. Kai 1972 m. 
Taline buvo hockey rungtynės 
tarp rusų ir čekoslovakų ko
mandų ir kai čekai rusus nu
galėjo, buvo neišpasakytas es
tų s tuden tų d ž i a u g s m o 
prasiveržimas. 

Jaučiamas estų kūrybos slo
pinimas. 1952 m. Estijoje te
buvo išleisti tik trys litera
tūros veikalai, kai tais pat 
metais išeivijoje išėjo 18 naujų 
dailiosios literatūros kūrinių 
estų kalba. Estų poetas Sven 
Kreek buvo areštuotas 1975 m., 
apkaltintas savo kūrinius skel
biąs atskirais lapais ir buvo už
darytas į beprotnamį. Pasižy
mėjęs estų poetas Heiti Talvik, 
Logomancers l i teratūrinio 
sąjūdžio vadas, buvo areštuo
tas ir žuvo kalėjime. Vadovau
jantis estų dramaturgas Hugo 
Raudsepp 1952 m. mirė rusų 
darbo vergų lagery. 

Estija žiauriai okupanto 
išnaudojama. Anot Kungo in
formacijų, Maskva pasilaiko 
80-90% nuo pajamų iš Pabal
tijo valstybių prekybos su už
sieniu. Estų maisto produktai 
daugiausia siunčiami į Mask
vą ir Leningradą. Du trečda
liai Estijoje pagaminamos 
elektros nukreipiama į Sovietų 
Sąjungą. Devyni dešimta
daliai visų įrankių, pagami
namų Estijoje, eina į kitas So
vietų respublikas. Trečdalis 
Estijos mėsos.svieato ir pieno 
nueina rusams maitinti. Du 
trečdaliai cheminių gaminių ir 
žuvų iš Estijos nueina Sovietų 
naudai. Krautuvėse daug ko 
trūksta. Girdimas anekdotas: 
kuris pragaras būtų geresnis 
— kapitalistų ar komunistų. 
Aišku - komunistų. Juk ir ten 
pritrūktų smalos ar anglių. 
Darbininkai turi turėti darbo 
knygeles, kurios yra nauja ver
gijos priemonė. Partiečiai Esti
joje turi specialias krautuves, 
jų atlyginimai kelis kartus di
desni, jie turi vasarnamius ir 
kitas privilegijas. 

Blogiausia, kad Estijon tiek 
prigrūsta rusų, jog yra estams 
pavojus tapti mažuma savo tė
vynėje, o rusų imigrantai turi 
ten visas pirmenybes. Su gilia 
užuojauta minėdami Šias 
skriaudas estams, informuo-
kim plačią visuomenę apie tą 

POP. JONO PAULIAUS II 
PADĖKA PASAULIUI 

DAINAVA SIDABRINĖJE 
ŠVIESOJE 

Popiežiui išeinant iš ligoninės, 
mergaitė įteikia gėles. 

Susitikdamas su maldinin
kų minia Šv. Petro aikštėje, 
popiežius Jonas Paulius II 
išreiškė savo gilų dėkin
gumą viso pasaulio tikin
t i e s i e m s — k a t a l i k a m s , 
krikščionims ir nekrikščio-
nims — už maldas, kurių dėka 
Dievo gailestingumas ap
saugojo jį nuo mirties po žiau-
riaus atentato gegužės 13 
dieną. Per ilgas savaites polik
linikoje, kalbėjo Šv. Tėvas, ne 
kartą turėjau progos apmąsty
t i ep izodą iš pirmųjų 
Bažnyčios gyvenimo dienų, 
kurį aprašo Apaštalų Darbų 
knyga. Apaštalų Darbų knyga 
sako, kad Erodas suėmė 
apaš t a l ą Petrą, „suėmęs, 
įmesdino jį į kalėjimą ir pave
dė saugoti keturgubai sar
gybai po keturis kareivius. Po 
Velykų ketino išduoti jį miniai. 

Taigi, Petras buvo uždarytas 
kalėjime. O Bažnyčia karštai 
meldėsi už jį Dievui. Pasku
tinę naktį prieš Erodui išduo
dant Petrą, tas supančiotas 
dviem grandinėmis miegojo 
tarp dviejų kareivių. Prie durų 
sargybin ia i ėjo sargybą. 
Staiga ten atsirado Viešpaties 
angelas ir kamerą nutvieskė 
šviesa. J is sudavė Petrui į šoną 
ir žadindamas tarė: „Kelkis 
greičiau!" Ir nukrito jam 
grandinės nuo rankų. Angelas 
kalbėjo toliau: „Susijuosk ir 
apsiauk sandalus". Jis taip ir 
p a d a r ė . A n g e l a s t ę s ė : 
„Užsimesk apsiaustą ir eik 
paskui mane!" Išėjęs Petras 
sekė paskui jį. Tik jis nesuvo
kė, kad angelo veiksmai tikri, 
jis tarėsi matąs regėjimą. 
Šitaip jiedu praėjo pro pirmą ir 
antrą sargybą ir prisiartino 
prie geležinių vartų į miestą. 
Vartai savaime atsidarė. Išėję 

pro juos, jie leidosi tolyn viena 
gatve. Staiga šalia ėjęs 
angelas išnyko. Petras atsipei
kėjęs tarė: „Dabar žinau, kad 
Viešpats atsiuntė angelą ir 
išvadavo manę iš Erodo rankų 
ir iš žydų minios kėslų!" (Apd. 
12,3-11). 

Būnan t ligoninėje, šitą 
epizodą aš dažnai prisimin
davau, tęsė Sv Tėvas. Nors 
anų laikų aplinkybės buvo 
labai skirtingos nuo šiandieni
nių, bet būdamas apaštalo šv. 
Petro įpėdinis toje pačioje 
Romoje, negalėjau gyvai 
neapmąstyti jo žodžių: „Žinau, 
kad Viešpats išvadavo mane iš 
Erodo rankų ir iš minios 
kėslų". 

Priminiau jums šį epizodą, 
nes jame yra žodžiai, kurie 
palaikė mano dvasią šiame 
kančios laikotarpyje. „Kai 
Petras buvo kalėjime, Bažny
čia karštai meldėsi už jį 
D i e v u i " . Tame kančios 
laikotarpyje tiesiog apčiuopia
mai jaučiau Bažnyčios rūpestį 
manimi ir nuostabią maldos 
galią, panašiai kaip apaštalas 
Petras, kai buvo kalėjime 
pasmerktas mirčiai. Kaip yra 
galinga Bažnyčios malda, 
patyriau tuoj pat dar Šv. Petro 
aikštėje, kur buvo susirinkusi 
minia bendrajai audiencijai, 
kuri turėjo būti nutraukta. 
Kaip yra galinga malda, paty
riau tą pačią gegužės 13-tąją, 
kai žinia apie atentatą paskli
do po visą pasaulį. Į ją greitai 
atsiliepė valstybių ir tautų 
vadai, žmonės priklausą įvai
rioms viešojo gyvenimo 
sferoms. Bet svarbiausia buvo 
tai, kad ta žinia greitai viso 
pasaulio tikinčiuosius sutelkė 
maldai. Tikintieji tuoj pat 
pripildė katedras ir paprastas 
p a r a p i j ų bažnyč i a s . Su 
katalikais drauge meldėsi ir 
kitų krikščioniškų konfesijų 
tikintieji: stačiatikiai ir protes
tantai. Meldėsi net Mozės ir 
Mahometo pasekėjai ir kiti. 

Negaliu apie tai kalbėti 
nesusijaudinęs ir neišreiškęs 
nuoširdaus dėkingumo vi
siems. Visiems, kurie meldėsi 
gegužės 13-tąją ir kurie maldo
je ištvėrė per visą šį laikotarpį. 
Esu nepaprastai dėkingas 
mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui 
ir Šventajai Dvasiai, kuri, 
tarpininkaujant šiam skau
džiam įvykiui, nesuskaitomų 
žmonių širdis pažadino bend
rai maldai. Mąstydamas apie 
šią vieningą ir galingą maldą, 
negaliu užmiršti Apaštalų dar
bų knygos žodžių apie apašta
lą Petrą: „Bažnyčia karštai 
meldėsi už jį Dievui". 

Šv. Tėvas prisipažino, kad 
yra ne tik dėkingas, bet jaučia
si didžiai skolingas visiems, 

pradedant profesoriais, gydy
tojais, gailestingomis sese
rimis, kurie išgelbėjo jo gyvy
bę ir grąžino sveikatą. Esu 
skolingas visiems visame 
pasaulyje už tą galingą maldą, 
kuri mane grąžino į gyvenimą 
ir į darbą. Esu skolingas! 

Įvairių pasaulio kraštų 
spauda ypač atkreipia dėmesį į 
popiežiaus žodžius, kuriais jis 
priminė, kad pasikėsinimas 
prieš jo gyvybę įvyko kaip tik 
tą dieną ir tą valandą, kurią 
1917 m e t a i s F a t i m o j e , 
Portugalijoje, trim pieme
nėliams apsireiškė Švenčiau
sioji Mergelė Marija. Tai Šv. 
Tėvas laiko nuostabiu ženklu, 
kad Jėzaus Kristaus Motina 
Marija ypatingu būdu globoja 
popiežių ir Bažnyčią. 

NAUJI VIENUOLIAI 
AFRIKOJE 

Tanzanijoje, Rytų Afrikoje, 
buvo įsteigta nauja Kapucinų 
vienuolijos provincija. Ta 
proga būrys jaunų vienuolių 
iškilmingai atliko amžinuo
sius vienuolinius įžadus. Šiai 
kapucinų provincijai priklau
so 130 vienuolių, iš kurių apie 
50 yra afrikiečiai, kiti — 
europiečiai: šveicarai, olandai, 
italai, austrai. 

STASYS GARLIAUSKAS 
Pabaiga 

Kad Federacija teisiškai 
galėtų nupirkti stovyklai žemę 
Michigano valstybėje, ALRK 
Federacijos 4-tas skyrius, kuris 
veikė Detroite, buvo inkorpo
ruotas Lansinge. Inkorporavi
mo dokumentas yra to sky
riaus bylose. 

1955 m. kovo 31 d. buvo 
paskelbtas Katalikiškos akci
jos vajus. To vajaus dėka buvo 
surinkta 6,000 dolerių, kurių 
2,500 panaudoti perkant jauni
mo stovyklą. 

1955 m. gruodžio 15 d. 
spaudoje tilpo pranešimas 
visuomenei, kad Katalikų 
federacija nupirko stovyklai 
220 akrų ūkį 60 mylių nuo 
Detroito į vakarus. 

Formalus ūkio pirkimo doku
mentas buvo sudarytas 1955 
m. gruodžio 7 d. Dokumentą 
pasirašė ALRK federacijos 
atstovai Adolfas Darnusis, 
kun. Antanas Juška ir Jadvy
ga Damušienė, įmokėdami 
6,000 dol. Likusią 14,000 dol. 
sumą reikėjo pradėti mokėti 
nuo 1956 m. kovo 1 d. Lietuvių 
Katalikų sus iv ien i j imui 
paskolinus jaunimo stovyklai 
14,000 žemė buvo pilnai 
išmokėta. 

Pirmieji stovyklos kūrimo 
darbai daugiausia krito ant 

detroitiečių pečių. Stovyklos 
statybos komitetą sudarė: J. 
Mikaila — pirmininkas, L 
Bajorūnas, kun. B. Dagilis, J . 
Dunčia ir J. Valukonis. Ežero 
sutvarkymo darbus pagal 
Leono Bajorūno projektą įvyk
dė Pranas Baltakis. 

Pirmieji stambieji aukotojai 
buvo M. ir O. Jankevičiūtės po 
2,500 dol. ALRK federacija — 
2,500 dol., dr. V. V. Adomavi
čiai — 2,200 dol., kun. Vikt. 
Dabušis — 2,100 dol. ir „Neris" 
international savininkai J. 
Kazickas ir K. Valiūnas — 
1,200 dol. Kad valgyklos pasta
tas būtų didesnis negu projek
tuotas, nulėmė kun. Viktoras 
Dabušis, tam tikslui gauda
mas aukų. 

Oficialus stovyklos atidary
mas įvyko 1957 m. liepos 28 d. 
Pirmąjį kryžių Dainavai 
p a d o v a n o j o n a š l ė Agnė 
Abišalienė. Stovyklai vardą 
davė Dainora Juozapavičiūtė 
iš Hamiltono, laimėjusi vardo 
p a r i n k i m o k o n k u r s ą . 
Stovyklos ežerėlį populiariu 
Spyglio vardu „pakrikštijo" 
Pranas Zaranka. 

Dainavos linksmos ir liūd
nos istorijos prašosi plunks
nos. Tikiu, kad jos būtų popu
l iarios, kaip V. Krėvės 
„Dainavos šalies senų žmonių 
padavimai". Tik reikia žmo
gaus, kad jis mokėtų pakalbėti 
su Dainavą mylėjusiais 
žmonėmis. Ne tik gyvais bet ir 
mirusiais. Kai šiltomis vasa
ros naktimis mėnuo sidabru 
užlieja Dainavos laukus po 
didžiuoju ąžuolu pasikalbėti su 
Rūpintojėliu ateina populia
rusis buvęs stovyklos „šeri
fas" Jonas Buitkus, arba iš 
rūkais apsiklosčiusiu ežerėlio 
gelmių grįžta į paplūdimio 
virtuvę ieškoti darbo jaunuolis 
Tomas Manvydas. J ie yra 
tikrai gyvi mūsų širdyse ir 
atidavę savo mažytę gyveni
mo dalį Dainavai. Tik reikia, 
kad kas juos prakalbintų... 

« 

Yra daug bendro tarp išmin
ties ir gerumo, ir suprantama, 
kad tos dvi dorybės negali būti 
perskirtos, — ne tik dėl to, kad 
išmintis daro žmones gerais, 
bet ir dėl to, kad gerumas juos 
daro išmintingais. 

Enr. Taylor 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, „Margučio" sukakties puotos ren
gimo komiteto pirmininkas, ir Valdas Adamkus, „Margučio" 
patikėtinių tarybos pirmininkas, prie sukaktuvinio raguolio. 

Nuotr. P. Malėtos 

Katalikiškoji spauda yra 
nepakeičiamai reikšminga tiek 
katalikiškosios minties bran
dinimui, tiek jos skleidimui. 
Todėl ir privalu ją laikyti vienu 
iš pagrindinių savo uždavinių. 

Dr. Juozas Girnius 
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LAIŠKAS 
V. C S E L I E N Ė 

patriotai yra kankinami kalė- priespaudą ir tvirtai palai-
jimuose, lageriuose, beprot- kykime ryšį su laisvės siekian-
namiuose. &* estų išeivija. 

Estijoje girdimas suomių J. Pr. 

Žmonija yra panaši į žmogų, kuris gyvena neribotą laiką ir 
visada mokosi. 

J. Mazzini 

Tik įėjusi į prieangį, Jonė Rudienė tuoj paste
bėjo tą laišką. Jis gulėjo ant mažo stalelio, prie 
veidrodžio, ir patą jo formatas buvo jai skaudžiai 
pažįstamas. Priėjusi ji pamatė, jog neapsiriko. Taip, 
tai buvo ta pati rešysena — truputį kampuota ir 
stambi — ir staiga jos širdis skaudžiai suplakė krū
tinėje, o kai ji pakėlė laišką, jis nenoromis suvirpėjo 
jos pirštuose. Jonė tuoj bailiai apsidairė. Kas įnešė tą 
laišką? Pro praviras duris ji matė Algutę, sėdinčią 
prie stalo su knyga. Kažin ar jos vyras irgi buvo 
namuose? Katras iš juodviejų įnešė laišką?.. Algutę 
tas laiškas nenustebintų. Dažnai jos mama gauna 
laiškų iš pažįstamų bei draugų. Bet Jurgiui, be abe
jo, tuoj ta rašysena pasirodytų pažįstama, ir, štai, 
kitoj voko pusėj buvo tas vardas ir taip pat adre
sas... 

— Algutę, ar tu įnešei laišką? — jau buvo 
bepratarianti Jonė, kaip staiga virtuvėje vyras 
pravėrė duris ir įėjęs pradėjo ieškoti kažko stalčiuje. 
Klausimas sustingo ant Jonės lūpų ir ji greitai 
nervingu judesiu įkišo laišką į savo rankinuką. 
Pamažu, delsdama nusirengė ir įėjo į valgomąjį. 

— Mama, aš jau pradėjau šildyti pietus, — tarė 
Algutė, neatitraukdama akių nuo knygos. Jos veide
lis buvo įkaitęs ir, matyti, jos dvylikamečiai širdžiai 
tuo momentu knygos turinys buvo svarbesnis už 
viską. Jonė priėjusi perbraukė ranka per Algutės 
truputį suveltus ir tokius pat šviesius, kaip jos pačios 
plaukus. Aišku, jos mažai mergaitei dar nerūpėjo 
jokie motinos ar tėvo laiškai. Jeigu ji įnešė laišką, 

viskas tvarkoj. Tačiau kažkodėl Jonė tuo abejojo. Jai Vėlyvo rudens vakaras buvo trumpas. Po vaka-
buvo taip pat truputį įtartina, kad vyras, greičiau- rienės Algutė atsisėdo rengti pamokas, o Jurgis atsi-
siai, girdėjo ją sugrįžus, bet neatėjo jos pasveikinti, sėdo prie televizijos. Jonė ruošėsi virtuvėj. Suplovusi 
kaip kad visuomet. indus ji galėjo užlipti į viršų ir perskaityti laišką. Bet 

Įėjusi į virtuvę ir patikrinusi Algutės pradėtą dabar ją kažkas sulaikė. Jei vyras žino apie laišką, 
vakarienės ruošimą, ji greitai užlipo į antrą aukštą, jis žinos, jog ji nuėjo to laiško skaityti. Kaip ji sutiks 

jo žvilgsnį, kai jis ateis ruoštis gulti? — Ne, ji bent šį 
vakarą tikrai negali to laiško skaityti. Rytoj. Rytoj 

kur buvo miegamieji. Cia ji, priėjusi prie veidrodžio, 
žvilgterėjo į save... Kaip keistai blizgėjo jos akys, o 
ant skruostų kaito rusvos dėmės. „0, Dieve," beveik 
garsiai sudejavo. „Po tiek metų... Kvaila taip jaudin
tis. Ką galėtų tas laiškas reikšti?! Nieko, absoliučiai 
nieko". 0 vis dėlto jos širdis taip smarkiai plakė... 

šeštadienis. Kai Jurgis išveš Algutę į šeštadieninę 
mokyklą, tuomet ji liks viena namuose... tuomet ji 
galės ramiai laišką perskaityti. Taip nutarusi, Jonė 
pasidarė ramesnė. Tačiau ji pasiliko sėdėti valgoma-

Vėl ji išėmė laišką. Dabar jis degte degė jos ranko- jam su Algutė, nors paprastai ji visuomet žiūrėdavo 
se... Tuoj atplėšti, perskaityti... sužinoti — 

— Mama, ar jau dengti stalą? — atskrenda pas 
ją skardus jos dukrelės balsas. Vėl ji paslepia laišką 
rankinukan ir įdeda jį į spintą, įpraston vieton. 

— Taip, aš tuoj ateinu, — šūktelia žemyn. Bet ji 
turi kaip nors paslėpti savo susijaudinimą nuo 

su vyru televiziją. Jai buvo lyg nedrąsu sėdėti šalia 
vyro... Atrodė, kad tas laiškas buvo pastatęs aplink 
ją kažkokią nematomą užtvarą, išskyręs ją, iškėlęs iŠ 
kasdieninės gyvenimo eigos... 

Miegamajame, po to, kai Algutė dar buvo įšoku
si trumpam papasakoti paskutinius savo knygos 

Jurgio. Greitai uždėti truputį pudros ant degančių n e r ° i« nuotykius, ir buvo pagaliau nuvaryta miegoti, 
skruostų, paslėpti akių patamsėjusi žvilgsnį po J o n ė l a u k ė> J°£ « a l vyras paklaus ar prasitars ką 

nors apie laišką. Bet jis pasiėmė, kaip visuomet, 
knygą ir, paklausęs ar netrukdysiąs miegoti jai, atro
do, įsigilino į skaitymą. 

Jonė, nusigręžusi į sieną, nė nebandė užmigti. 
visuomet. Algutė turėjo tiek daug papasakoti apie Tačiau, gulėdama visai ramiai, ji stengėsi lygiai 
mokyklą... Jurgis kalbėjo, kiek daug turėjęs vargo kvėpuoti, norėdama, kad Jurgis patikėtų, jog ji mie-
betaisydamas automobilį, o Jonė taip pat bandė po ganti. Po kiek laiko šviesa užgęsp ir ji girdėjo, kaip 
žodžių tėkme paslėpti savo nerimą, slapta sekdama jos vyras, ieškodamas patogesnės padėties, dar kuri 
Jurgio veido išraišką ir stengdamosi sugauti jo laiką vartėsi lovoj. Ar jis užmigo? Neilgai ji tai seks 

ir sprendė. Tamsioj miegamojo kambario tyloj praei
tis atslinko nejučiomis ir užtvindė jos sielą... 

nuleistom blakstienom... Nurimti. 

Prie stalo visi lyg susitarę kalbėjo daugiau negu 

žvilgsni. Iš jo kalbėjimo būdo nieko negalėjo spręsti. 
Kalbėjo visai ramiai, kaip visuomet, juokavo ir erzi
no geraširdiškai Algutę ir jos kaubojiškų herojų 
nuotykių pamėgimą. (Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio men. 30 d. 

Ctevelando Sv. Kazimiero lit. mokyklos 1961-82 mokslo 
rektorė Vida Augulytė - Bučmienė. Greta klebonas kun. 

meta. mokyto;a:. I eilėje trečia iš kairės — mokyklos di-
Gedanmas Kijauskas ir kiti. JVuotr. V. Bacevičiaus 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
Šiais mokslo metais Sv. Kaži-

balsy išlyginimas". „O ateitis šio 
choro šviesi, juoba, kad turi to-

'kį muzLkalv dirigentą, talentin-
jgą pedagogą, kaip Verikaitis". 
S Akompaniatorius — Jonas Govė-
idas. 

miero lituanistinę mokyklą lan
ko 111 mokiniu, (tiktai trimis 
mokiniais mažiau negu pereitais 
mokslo metais). Džiugu, kad 
Clevelando mokinių sumažėji-1 Gausi Lietuvių dienų publika 
mas nebuvo toks didelis, kaip ki-' turės malonią progą gėrėtis to
tuose miestuose. Tėvų komitetui i rontiškiu dainomis ir solistu, 
vadovauja Donatas Iešmantas.l Koncertas įvyksta spalio 31 d., 
Mokyklos direktorė — Vida Buč- j šeštadienį 7:30 vai. vak. Dievo 
mienė. 'Motinos auditorijoje. Rengėjai 

Dirba šie mokytojai: D. Pen- Prašo nesivėluoti, nes programa 
kauskienė — darželis, K. Alšė- ^ pradėta punktualiai 
nienė - dvikalbė klasė, R. Le-| Bilietų kainos 6, 5, 4 ir 3 dol., 
sauskienė — 1-sis skyrius, R i'bus dar gaunami koncerto dieną 
Mackevičienė — 2 sk., D. Grigą-1 kasoje nuo € va:. va.<. De. 
liunienė — 3 sk., R. Šilgalienė — 
4 si., Stf. Stasienė — 5 sk. ir tau
todailė, A Kazlauskas — 6 sk., 

Į 
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re
zervacijų skambinti J. Malskiui, 
tel. 486-9165. Po koncerto cho
rui ruošiamos vaišes, į kurias vi
si kviečiami. Kaina 7.5 dol. 

Sekmadienį choras giedos Mi
šiose DMNP šventovėje. Po pa
maldų „Aras" išvyksta į Toron
tą. 

Winterize Your Auto 
N O W ! 

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

Satisfaction guaranteed at prices 
that cannot be beat. 

La Grange Auto 
* Complete Mechanical & Auto Body 

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

PHONE 5794)104 
310 East Burlington, La Grange 

24 hr. emergency service call: 579-5666 

O. Žilinskienė — 7 ir 8 sk. kal
ba ir literatūra, K. 2iedonis — 
7-12 sk. istorija, J. Dunduras — 
7-12 sk. geografija ir visuomenės 
mokslas, D- Staniškienė — kalba 
ir lit. 9-10 sk., V. Bučmienė — 
kalba ir lit, 10-12 sk. A Mikuls
kis — lumzdeliai, O. Mikulskienė 
— kanklės, V. Juodišiūtė — kank 
lės, dr. B. Kasperavičienė — au
dimas, M Bankaitytė — dainavi
mas, R. Staniškytė — tautiniai 
šokiai, kun. G. Kijauskas ir kun. 
J. Kidykas — kapelionai. T. Ber-
zinskienė — bibliotekos vedėja 

TORONTO „ARAS" 
LIETUVIŲ DIENOSE 

Šį savaitgalį, spalio 31 ir lap
kričio 1 Clevelando ir apylinkių 
lietuviai rinksis i gražia tradici
ja virtusias Lietuvių dienas. Jas 
rengia LB Cevelando apylinkės 
valdyba. Šiuo metu valdybai va
dovauja Jurgis Malskis. Didžiau
sia šiu Dienų atrakcija —To
ronto vyrų choras „Am" —at
liks įdomią programą. 

Šiam chorui vadovauja muz. 
Vaclovas Verikaitis, mūsų visuo
menėje gražiai užsirekomendavęs 
kaip solistas, chorų organizato
rius, dirigentas. 

Jo muzikinis gyvenimas prasi
dėjo 1942 m. Vilniaus operos 
chore; penkerius metus dainavo 
Kanados CBC radijo programoj 
„Sursday Moming Recitals", To
ronto operos choristas ir solis
tas, 15 metų dainavo populia
rioje Romanovo radijo valandėlė
je „The Songs of my People". 

1970 m. įkūrė ir vadovavo Ha
miltono mergaičių chorui „Ai
das", su kuriuo koncertavo ne 

tik Kandoje, JAV, bet ir Pietų Ame- "ECTOR-s AUTO CONSTRUCTTION 
Complete Auto Body & mechanical 

Services: Tune-up. Brakes, Erhaust 
Systems. Electrical. Transmb«iton. 
Towtnjj Service. 

4750 West North Avenue 
CalL 745-5815—16 
Entranee In Rear 

Tautodailės paroda, rengiama 
Lietuvių dienos proga, vyks nuo 
11 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 

Visi maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti Lietuvių dienos ren
giniuose. 

liETUVIAI GYDYTOJAI 
Ohio lietuvių .gydytojų draugi

jos 25-sis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 1 d- Lietu
vių namuose šia tvarka: 1 vaL 
p.p. prasidės posėdžiai, 3 vai. pie
tūs, kurių metu bus įteikta ir 
25-ji Ohio lietuvių gydytojų drau
gijos premija. 

GRANDINĖLĖ 
Mūsų puikiosios „Grandinė

lės" vaikai ir koncertinė grupė 
spalio 25 d. koncertavo South 
High gimnazijos salėje. Koncer
to rengėjai — Gtevelando tauti
nio meno draugija ir „Cleveland 
Press" dienraštis. Ta proga „Cle
veland Press" savo šeštadienio, 
spalio 24 d., laidoje įdėjo didelę 
spalvotą dviejų „Grandinėlės" 
šokėjų nuotrauką. Renė Motiejū
naitė ir Audra Gedrytė spalvin
guose tautiniuose drabužiuose, 
jaunatviška šypsena ir žavingo 
šokio įudesy, žavėjo arti 400,000 
dienraščio skaitytojų. Dėkui 
„Grandinėlei'* už puikią lietuviv 5 
reprezentaciją t 

PARAPIJOS FESTIVALIS 
Šv. Jurgio parapijos metinis fes

tivalis įvyks lapkričio 15 d., sek
madienį, parapijos salėje nuo 
11:30 iki 300 vai. p.p. Parapi
jos taryba ir klebonas kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti. Pietūs, gė
rimai, kalakutu ir piniginė (lote
rija, susitikimas su draugais tik
rai padarys malonią ir gražią po
pietę. 

DALYVAUKIME 
RINKIMUOSE! 

Clevelando lietuviai yra kvie
čiami atlikti savo pilietinę parei
gą ir dalyvauti lapkričio 3-sios 
rinkimuose. Yra daug svarbių 
problemų, kurių sprendimas yra 
atiduotas į balsuotojų rankas 
Klevelandiečiai turėtų nepamirš
ti atiduoti balsus ir už dabar
tinį miesto merą George Voino-
vich ir apskrities auditorių Mat-
tew J. Hatchadorian. Šie vyrai vi
sada pasisako ir už lietuvių reika
lus, supranta mūsų problemas, 
yra nuoširdūs mūsų reikalų drau
gai. 

Jau dabar viešosios nuomonės 
tyrinėtojai teigia, kad meras gali 
rinkimus laimėti net 72 proc. bal
sų dauguma. Būkime ir mes jo rė
mėjų eilėse. 

Didžiules Cuyahoga apskri
ties kontrolierius M. J. Hatchado
rian yra jaunas vyras ir nauja as
menybė Clevelando politiniame 
gyvenime. Jis spėjo gerai užsireko
menduoti tvarkant apskrities fi
nansus. Būdamas armėnas, jis 
supranta ir kitų pavergtų tautų 
padėtį ir jungiasi pavergtų tau
tų akcijon Jo įstaigoje dirba ir ne 
mažai lietuviu. 

(Nukalta i 5 puri.) 
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Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE. 
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Montrealio Lietuvių Studentų 
Sąjunga 

kviečia visus studentus i 
• 

XIX-tąją ŽIEMOS 
STOVYKLĄ 

1981 m. gruodžio 2 8 d. iki 1982 m. sausio 2 d. 

Kaina $135.00 KanadiSkais arba 
$114.00 JAV doleriais 

„Deposit" prašome siųsti po lapkričio 9 d. 
Dėl informacijos kreiptis adr.: 

CLASSIFIED ADS 
H I S C K L L A N E O U S 

SIUNTIMAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chlcago, DL •0632. teL 927-5880 

IŠNUOMOJAMA — TOK BENT 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas 2-me aukš
te. 7029 S. Califomia Ave. Skambint 

TeL — 7700914 

Dutchman Contractors 
Established 1959 

ROOFMAKING AND GEN'L 
HOME REPAIRS 

Call anytime for eetimates 

Jim Hammer 
Tel. 593-3287 

Jonas Brigis 
815 Leduc Street 
Montreal, Que., Canada H4L 2S6 
Tel. 1-514-744-4643 

Stovykla bus Auberge dė le Perdriere, 
P.O. Boz 418, St. Donat, Canada JOT 2 C 0 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME ^AX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINIU Ukvietimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI tr 

<ci tokia blankai. 
•iiinmmnnnnniniiiiiiiiHuuiiiinnnmi 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

0 O S M D 8 P A B G E L S E X P S E S 6 
2501 W. 88th SL, Chlcago, U. 80828 

SIUNTINIAI 1 UETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiimmninuniiiiM«mnmiM"immnnmi 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

Plaunama ir vaškuojame 
visų rOJių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

H E L P W A N T E D 

INTERNATIONAL COMPANY 
In Loop area reąuires 

VENTILATOR OR WIG MAKER 

For immediate consideration 
call Mike Lasky at 
9 7 7 - 0 1 7 1 

R E A L E 8 I 4 I I 
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TELEVIZIJOS 
S p a l v o t o s ir paprastos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai . 
Pardavimas ir Tai symas . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 68 St , teL 776-1486 
l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l iuuiiuill 

PROTECT YOUR CAR AGATNST 
WINTER'S WORST 

OUTSIDE: Only $89,95 w/ad 
PRESERVE A SHINE 
You'll never have to wax again. 
• Tharouglily hand wash entire car. 
• Clean wheels & aerub whitewalla j 
• Remove all srease •& dirt from 

door jambs. 
• Deoxidize aU paint & chrome 

surfaces. 
• Remove all fine seratenes, road 

taje & tree sap. 
• Prese;"o A r>hine aU pamted & 

chrome arurfacea 
• Clean <sc dre^~ vinyl roofs. 
• Vacuum interior & trunk. 

Complete interior clean-up only 
$25.00 with Preserve A Shlne. 

TTDY CAR ASSOC. DEALER 
15510 70th CU Orland Park, IL 

Call: 5 3 2 - 3 5 5 5 
Appearance 
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D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair Service 

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

EUROPEAN & AMERICAN MOTOR 
REPAIR SERVICE 

ON MERCEDES BENZ 
Espert M/>tor Repairs. Mechantcs 

trained i n Europe. Sun Diagnostic 
Service. Towiryj Service. 
* TowinR Service 
3541 N. Lincoln Ave. Call 929-4288 

VVorld'a 
1 

Leading Auto 
Specialistą 

J & S FOREIGN CAR REPAIR 
Complete Auto Services 

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

6801 16th S t , Benvyn. niinois 
CALL — 749-3444 

rikoje ir Europoje. 
„Arui" tik treji metai, bet pa

siekti resultatai dideli Kompozi
torius ir griežtas muzikos kriti
kas Darius Lapinskas „Tėviškės 
Žiburiuose" chorą skaitančiai vi
suomenei apibudino kaip „ne
paprastos drausmės chorą", visi 
įstojimai, visi užbaigimai preci
ziškai, visos dramatinės pauzės 
tiesiog kvapą užimančios, gražus 

HARRYS AUTO REPAIR 
Under ?few M&nng-rtneiit 

Comp. body. fender work & mechan-
ical work. Tune-ups. brake*. startom. 
alternators, eshaust' systema A bat-
teries. Tou name it — we do i t 

Ask for Pat John 
3244 W. IRVINO PK. TeL 531 #057 

UNTVERSAL AUTO REPAIR SHOP 
Complete Mechanical Services 

• Tune-ups * Brakes 
* Transmission Repair & Tune-ups 

• Batteries and Electrical 
8836 S. Mackinaw Ave. Call 768-5528 

L U N T G A R A G E 
Specials on: Tune-ups, Winterizing, 
Brakes, Engine & Transmission Oil 
Changes, Snow Tire Mounting. 

1700 W. Lunt, Chlcago, DL 
CALL: 764-1800 

ARCHER AUTO PARTS 
Archer A Kobnar Avės. 

4 blocks E. of Cicero Ave. 
New - used A rebullt auto paris 

for all makea 
AL.T Starters & Transmiasions 

Open 6 daya a week — MocL-Sat 
5244 SO. ARCHER AVE. 
CaU 735-50M or 735-52X5 
OLVIN SERVICE STATION 

COMPLETE SERVICE 
American A foretgn cars, Road s*r-
v-ice & towlng, Brakes — Tune-upa, 
Tr&nsmisaion repair, Front end IIOĮII 
men t. 
Mechanics on dury « A.M. - 11 P.M. 

1654 No. Kedzte Ave., Chlcago 
CAIX — 342-1455 

SIUNTINIAI Į LENKIJĄ 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

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

PULASKI TRAVEL AGENCY 
6050 S. Pulaski — Tel. 581-1200 
5621 W. Fulterton — Tel. 889-6473 

Kreiptis | GRAŽINĄ OLSZEWSKA 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Seštad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

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

illlIllllIHirillllMlllllllllllttHUHIlIUIIIIIII 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
_^ >>es ir venios kabinetai. Keramikos ir 
^ , kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 

vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
>avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
•llllItlimilllllllllllllH llilimnM|m. 

M ' O V T N G " 
S E R B N A S perkrausto baldos ir 
ki tus daiktus . Ir iš toU miesto lei
d imai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Arti 73-eios ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr. 
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis. 
Be to turime gerų rezidencinių ir pa-
jaminių nuo 5 iki 40 butų. 

Skambinkit teL 436-7878 
SIMAITIS REALTT 

2951 West 68rd 

I E Š K O D A B B O 

Karpenteris ieško darbo 
Beismentų {rengimai, durų, langų 

pataisymai ir visa kita 

Walter - 925-2456 

MLSCELLANBOTJS 

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 

Viaoki alum. darbai. Permodeliavi-
mai. Nemokami apskaičiavimai. Pil
nai apsidraudė. Pens-kams nuolaida. 

CRAIG GURTLER — 442-0484 
LENNY VABALATIAS — 

BRINKMAN & SONS 
Piastering, Stucco Repair 

No Job Too Small 
27 W. 117 Army Trail Road, 
West Chlcago — TeL 280-7101" ~ 

PASSBOOK 
SAVINGS.. 

myli 

us for 
a f f t l į finanoing 

AT M 10* l«IB 

1 

Mutual Federal 
Savinas and Loan \9 

2212 WE8T CERMAK ROAD 
Potof Kozsnauskao, Prs*. 

CHICAOO, ILL 
Tel.: 847-7747 

RM.IM.ftl.M 1llW.*>t »»t. O-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS 
J . 

illlllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllll 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, u i prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 0-os vai. vakaro. 

TOL 476-8950 
ilUU: 

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 Alsq,,Cprner 
of 55th & Willow Springs Ra. TeL 

Check our wkly Specials. 

immiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 arte 876-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

10% — 30% — 30% pigiau 
u i updrnud* nuo ugnies ir aatomo-
l>Uk> 

FRANK ZAPOLIS 
3208y2 Weot 95th Street 

Telef. 6A 4-8654 

PACKAGE EXPRG8t AGENOT 
MARIJA NOREIKTEHl 

SIUNTIMUI 1 UETUVą i 

Labai paseidaujamot feroa rOOlas 
prekes. Maistas U Europos saadOHa 
SSOS W. e t th S t , Onieaso. m. 

TeL 025-2717 

u-ii m ••*• s i o 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2667 W.69th Street 161.776-4363 

X&J.PHARMAa 
t^^a%f ^i^MAtAt ^ • i i n t i iiitin • • ! • ! • • • -* - - - m • * • kAt ^^^nai, vHHiaaasiVoiiupaRMsiassAgyaoinoi s s s s r U, 

Ir kt, pirkti ar i 
, 

PrtetAtymfts nemokamel 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savMnkeJ 

A L • 8 T A T 

Rezidencinės ir Kom«fCin«« Nuouvybės 
Apartmetitai • Kondominiumai • Nuomavimas FLORIDA 

REAL CH Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

RKALTOK • • • BKOKBK • • • NOTART 
0701 GuY Bh«L, S t Petersbtrrg Beach, FL 3S7M 

(SIS) 300-2440. Vakare (813) S47-24rS 
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Ji sudaro: pirm. Alfonsas Mikuls
kis ir nariai: Vladas Cyvas, Vytau 
tas Jokūbaitis, Juozas Stempužis 
ir Juozas Žilionis. 

Visi esate maloniai kviečiami 
dalyvauti 

A. A. VACLOVAS 
STEPONAVIČIUS 

Ilgametis Balfo Clevelando sky
riam pirmininkas, sulaukęs 80 
metu, mirė spalio 22 d. ir palai
dotas Visu Sielų kapinėse spalio 

Į 26 d. Velionis paliko liūdinčią 
: dukrą su šeima, brolius ir seseris 
i šiame kontinente - brolį Lietu

voje 
Atsisiveikinime ir laidotuvėse 

dalyvavo daug žmonių, nes ve
lionis buvo daugelio geru darbu 
vykdytojas, malonaus būdo, akty
viai dalyvavo lietuviškame judė
jime. 

VESTUVINIAI VARPAI 
Rasa Marija Ardytė iš Erie, Pa. 

ir Juozas Juška iš N. J. spalio 31 
d. susituokia Šv. Petro katedroje, 
Erie, Pa. Vaišės Ramada Inn, 
Erie. Laimingu vedybinių gyve
nimo metų! V. R. 

Tatarūnai su vestuvine palyda. 

CLEVELANDO 
ŽINIOS 
(Atkelta ii 4 paL) 

ŠAUNIOS VESTUVĖS 
Rugsėjo 5 d. įvykusios Dainos 

Motiejūnaitės ir Vido Tatarūno 
sutuoktuvės buvo didelė šventė 
ne tik jauniesiems, jų tėvams ir 
aritimiesiems, bet ir lietuviškam 
jaunimui, kurio dalyvavo labai 
didelis skaičius tiek Dievo Moti
nos N. P. šventovėje, tiek vestu
viniame pokyly. 

Moterystės sakramentą suteikė 
parapijos Bdebonas kun. G. Ki-
jauskas. Apypilnė šventovė, gra
žus giedojimas, sutuoktuvių pras
mingos apeigos, devynios pabro
liu ir pamergių poros: jaunatvė 
ir džiaugsmas spindėjo visų vei
duose 

Abu jaunieji ir jų tėvai Čiur
lionio ansamblio nariai, o jau
nosios tėvas Gytis Motiejūnas yra 
ir Clevelando vyru okteto daini
ninkas, tai šios sutuoktuvės buvo 
tartum ir abiejų muzikinių vie
netų šventė- Jų nariai ir draugai 
buvo gausiai atstovaujami 

Vestuvių puotoje dalyvavo per 
400 svečių. Jaunąją porą su duo
na, druska ir vynu patiko tėvai 
Nijolė ir Gytis Motiejūnai ir Ro
ma ir Henrikas Tatarūnai. 

Pulki pokylio vadovė buvo jau
nosios pusseserė Rasa Šoliūnai-
tė-K Ghicagos. Nedaug, jei iš vi
so, galima rasti geresnę tokios 
šventės vadovę. Eiliuota įžanga 
Soliūnaitė sveikino visus dalyvau
jančius, pristatė jaunuosius, visą 
pulką: Rūta Motiejūnaitė—And
rius Palūnas, Sharon Yogoda — 
Marius Tatarūnas, Vida Soliūnai
tė — Edis Kizys, Ramunė Jonai
tytė — Darius Skiotys, Gailė Mo
tiejūnaitė — Paulius Petkus, Vi
lija Dargytė — Albertas Sušins-
kas, Daina Urbaitytė — Dainius 
Skiotys, Renė Motiejūnaitė — 
Gintas Puškorius, Andrija Motie
jūnaitė — Gytis Motiejūnas. 
Vyru oktetas sudainavo specialią 
jaunųjų dainą. Čiurlionio an
samblio vardu sveikino pirm. 
Vladas Plečkaitis. Jaunasis padė
kojo juos sutuokusiam kleb. G. 
Kijauskui, tėvams, oktetui, Čiur
lionio ansambliui ir svečiams. 

Sukalbėjus kleb. G. Kijauskui 
maldą, pripildžius šampano 
taures, sugiedota džiaugsmingas 
"Ilgiausiu metų". 

Po puikios vakarienės oktetas 
su soliste Irena Grigaliūnaite 
skambiai sudainavo "Bučiuok 
berneli", ir ilgą vedybiniu dainų 
pynę. Jaunųjų valsu pradėti šo
kiai, įspūdingas buvo Sadutės šo
kis. I Įvairią ir nuotaikingą va
karo programą jungėsi ir Rasa 
Soliūnaitė su akordeonu. Tikrą 
vestuvinį džiaugsmą jautė ir visi 
svečiai, kurie prie geros R. Stri
maičio muzikos ilgai šoko ir 
linksminosi. 

NAUJAS MOKSLO VYRAS 
Inž. Ričardas S. Pauliukonis 

Tarptautiniame Institute for Ad
vanced Srudies t. Louis, Mo. 
universitete, apgynęs disertaciją 
"Prospects of Immortality vis a 
vis Cryogenic Science and Tech
nology", gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. 

Sveikiname naują daktarą ir 
linkime sėkmės jo vadovaujamo
je inžinerijos konsultantu, paten
tų "Patentrol" korporacijojeL 

VLIKO SEIMAS 
Priešpaskutinis šios Vliko val

dybos kadencijos seimas šaukia
mas lapkričio 7^8 dienomis Cle-
velande, Lietuvių namuose. J sei
mą, kaip paprastai, VJiką suda
rančios grupės siunčia po tris at
stovus. 

Sudarytas specialus seimo ren
gimo komitetas. Jam pirminin
kauja Vytautas Jokūbaitis, kiti 
nariai: A. Kasulaitis, J. Virbalis, 
V. Januškis, K. Kandis, V. Ake
laitis, A Mikulskis, J. Stempužis, 
ir H. Idzelis. 

Seimo darbai vyks šia tvarka: 
lapkričio 6 d., penktadienį, 7:30 
vaL vak. —preliminariniai pa
sitarimai su atstovais ir susipaži
nimo vakaras. 

Šeštadieni, 9 vai. ryto — atsto
vų ir svečiu registracija. 9:30 vai. 
darbo pasėdis. Atidarant kalbės 
Vytautas Jokūbaitis ir Vliko prim. 
dr. 'K. Bobelis, invokacrja —prel. 
J. Balkūnas, prezidiumo rinkimai, 
komisijų sudarymas, sveikinimai. 
Pranešimus padarys Vliko tary
bos pirm. G. Lazauskas, Vliko 
valdybos pranešimas, VJiko įga
liotinių kituose kraštuose prane
šimai. Diskusijos ir klausimai. 

Po pietų, 2:15 vai. prasideda 
antrasis posėdMs. Pranešimus pa
darys Tautos fondo tarybos pirm. 
A Vakselis, Tautos fondo valdy
bos pirm. J. Giedraitis ir A Se-
ravičius — Kanados Tautos Fon-

I do pirrnininkas. Diskusijos. 
i Dr. D. Krivicko paskaita: "Vli
ko veiklos gairės besikeičiančioje 
tarptautinės politikos kongunktū-

• »» — 
roję . 

Vakarienė - koncertas 7:30 
vai. vak. Lietuvių namuose. Me
ninę programą atliks sol. Danutė 
Petronienė iš Detroito, pianistas 
Vytautas Puškorius ir Čiurlionio 
ansamblio instrumentalistai, vad. 
Onos Mikulskienės, kalbės dr. K. 
Ėringis. 

Bilietai vakarienei - koncertui 
po 12.50 gaunami pas H. Idzelį, 
tel. 481 - 5283 ir K Karalį, tel. 
229 - 2419. 

Sekmadienį 10.O0 va!, r. iškil
mingos pamaldos DMNP švento
vėje. Pamaldas pamaldas laiko ir 
pamokslą sako prel. J. Balkūnas. 
12:00 vai. baigiamasis posėdis, 
nutarimai ir uždaromasis žodis 
— dr. K Bobelis. 

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti posėdžiuose, vakarienėje -
koncerte ir pamaldose. 

DR. STEPAS MATAS 
Republic Steel korporacijos 

tyrinėjimų centro direktorius yra 
išvykęs į Europą, kur Anglijoje, 
Prancūzijoje, Luksenburge, Belgi 
joj, Vakarų Vokietijoje ir Olandi
joje lanko universitetus, tyrinėji
mo institucijas, plieno fabrikus ir 
laboratorijas. Grįš lapkričio 6 d. 

TAUTOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS 

1941 m. birželio mėn. įvykęs 
lietuvių tautos sukilimas, pareika 
lavęs labai brangios ir didelės 
kraujo aukos, dar kartą parodė 
pasauliui mūšy tautos nepalaužia 
mą ryžtą gyventi laisvai savo ne
priklausomoj valstybėj. 

Tas istorinis faktas šiais metais 
prisimenamas laisvajame pašau 
Iyje gyvenančiu lietuvių. 

Tautos sukilimo 40 metų su
kaktis Clevelande bus minima 
lapkričio 22 d., sekmadienį šia 
tvarka: 10:00 vai. Sv. Mišios Die
vo Motinos N. P. šventovėje už 
žuvusius sukilimo dalyvius, par
tizanus, ištremtus Sibire ir ko
rijančius Lietuvoje. Giedos Čiur
lionio ansamblis. 10:30 vai. r. Sv. 
Mišios Šv. Jurgio šventovėje ta 
pačia intencija. 4:00 vai. p. p. 
Akademija — minėjimas Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Kalbės Laikinosios vyriausybės 
narys dr. Adolfas Darnusis ir lais
vės kovotojas Vladas Šakalys. 

Meninę programą atliks chica-
giečiai: Laima Rastenytė-Lapins-
kienė, Darius Lapinskas ir JŲ sū
nus Aras. 

1941 m. Tautos sukilimo mi
nėjimo komitetas išrinktas or
ganizacijų atstovų susirinkime. 

Prane&ame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

A- f A. ALBINAS STULGA 
Gyv. S613 S. Richmood Street, Chicago, Illinois. 
Mirt spalio 29, 1981 m., 6 vai. ryto, sulaukęs 43 m. amfiaus. 
Gim« Lietuvoje, Tauragės apskr., Sileles parap.. Kirbečiu. kai

me. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Petras ir Juzefą, sesuo Da

nute Bectk su vyru George ir teima, brolis Vaidotas su žmona Bev-
erly ir Seimą, drauge Virginia Sejud, Lietuvoje 4 tetos ir dėde su 
Šeimomis, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liths klubui. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuves jvyks Šeštadienį, spalio 3r d. IS koplyčios 1O-.30 vai. ry
to bus atlydėtas J SvC. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvai, sesuo, broli* ir (tarinės. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213. 

A. f A POVILUI SERGEDUI mirus, 
jo žmonai Verutei, dukrai Juditai, sūnums 
Alfredui, Algiui, Alminui ir kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžia užuojautą ir 
kartu liūdime. 

ONA m LIUDAS KRONAI 
TEOFILĖ A ZIGMAS MISAUSKAI 

kad 

' 

A. A. 
DR. BRONĖ ZELBIENfi 

išvarginta sunkios ligos, spalio mėn. 22 d. 9 vai 30 min. 
vakare užmigo amžinu miegu vos sulaukusi 65 metus 
amžiaus* 

Paliko dideliame skausme liūdinčius vyrą Praną, 
sūnų Leoną su šeima, seserį Genę Puniškienę su šeima 
ir brolį Leoną su šeima Lietuvoje. 

Spalio mėn. 26 dieną po gedulingų pamaldų Holy 
Name bažnyčioje, Gulfport, buvo nulydėta į Memorial 
Park kapines ir ten palaidota mausoleume. 

Nuliūdę: Vyras, sūnum ir sesuo. 

A . f A, 
Dr. Bronei Sviderskaitei - Zelbienei 

m i r u s , 
didžio liūdesio dienose reiškiame gilią užuojautą vy
rui PRANUI, sūnui LEONUI su SEIMĄ ir seseriai 
GENEI ir GABRIELIUI PUNIŠKAMS- Kartu liūdime 
netekę mielos draugės. 

ANGELĖ KUKŪČIONIENĖ 
T VIDA IR VYTENIS DAMŲ SI Al 

IZABELĖ IR RIMAS KORSAKAI 

Dantų gydytojai 

A. f A. 
Bronei Sviderskaitei - Zelbienei 

mirus, jos vyrui PRANUI, sūnui LEONUI su šeima ir 
seseriai GENEI ir GABRIELIUI PUNIŠKAMS reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą. 

H ONA BAKAITIENĖ 

ONAI TONKONIENEI mirus, 
jos vyrui, kolegai matininkui Mykolui Ton
kūnui ir artimiesiems reiškiu užuojauta. 

PRANAS GA10ALA8 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m spalio mėn. 30 d. 

Ignacas Simonas Kapočius 
Gyv. Dolton, m. Anksčiau daugelį metų gyv. West Pullman, Dl. 
Staiga mirė spalio 28 d., 1981 m., 10:57 v. v., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskr., 2emaitkiemio parap., Valtū-

nų kaime. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Meilutė), 2 sūnūs 

Vince, marti Dolores, ir Alexander G., marti Patricia, 11 anūkų, 2 
proanūkai, brolienė Barbora Kapočius su šeima, švogerka Apolonija 
Purlis su šeima, mirusiųjų brolių vaikai ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velionis buvo I-jo Pasaulinio karo veteranas. Priklausė Ameri
can Legion Post 1156, Calumet Park, Illinois. 

Kūnas pašarvotas De-Young-Vroegh koplyčioje, 649 East 162nd 
Street, South Holland, Illinois. Lankymo valandos nuo 2 iki 9 vai. 
vakaro. Laidotuves įvyks seštad., spalio 31 d. Iš koplyčios 9:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Petro ir Povilo parap. bažnyčią, West Pull-
mane, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velioni* 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių aukoti nesveikų vaikų prieglaudom. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Zmdna, sunūs, marčios, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Leonard Bukauskas ir Sūnus, Tel. 264-2228. 

L A N D O F C R O S S E S \ 
The atruggte for reUgious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
UlMkymus siųsti: 

MICHAEL BOURDBAUX, MA.., B.D. 
Printed in England 1979, 339 pages. Price - Inclodinf 

shipping and handling $8.95. 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd S i . Chicago, H 60629 

\̂  Illinois gyventojai dar prideda 48 et valstijos mokesčio. 

Ką tik išėjo Ii apauto MAJUJO* AUUTAlTtB 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindine minti*: meile, auka, tragedija ir kova, 
herojiUnanaa Jr humaniikum**, ĮJaUnm istorinis 

duaUą plačių paittrų. 

IOUŪGA8, kSĄS W. ŠSrd štrmt 
Chicago, /B. 60889 

niinoai gyr. dar prideda 60 e t « M jos 

A. f A. SOFIJAI JASAITIENEI 
mirus, jos sūnui dr. Stasiui Jasaičiui ir vi
siems artimiesiems reiškiame gilia užuo
jautą. 

ONA IR VLADAS VAITKAI 
Worcester, Mass. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 47fr-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

t 

- * 



DRAUGAS, penktacHeniB, 1981 m. spalio mėn. 80 d. 

I X Lietuvių įnašai i socialinius, 
j technikos ir hurnanitarinius 
: mokslus Mokslo ir kūrybos sim
poziume nagrinės dr. V. Kavo-

| lis, D. Šatas ir Kondrotas. Šie 
• pranešimai bus per bendruosius 
posėdžius. Atskirose sekcijose 
įvairių sričių mokslininkai darys 

X Romano konkursui gautas I pranešimus apie pažangą jūros 
dar vienas kūrinys, pasirašytas moksle, fizikoj ir matematikoj, 
Pegaso slapyvardžiu. Komisija medžiagų, žemės, menotyros, fi-
šiemet sudaryta Clevelande: Da-; zinio auklėjimo moksle ir kt . 
l i a S t a i ^ e n į d r . D a n g ^ T a - j • ^ ^ ^ A r f ^ ^ _ 
muuonyte Balys CfcudauoasJ ^ £ £ Sibire išbuvusios 
Viktoras Manunas i r Vacys; „_, -T* . 
Rociūnas. Jiems romanai bus 
siunčiami po laokričio 1 d. skai-„ - . „ ,- -, - pragariško gyvenimo tyti. Kurmius galima siųsti iki j „ J ^ ^ ; - j^r ; „, m 
lapkričio 2 d. (pašto antspau
das). Mecenatai — Raimonda 
ir Ričardas Kontrimai iš Kali
fornijos. 

Matildos Mėlienės atsiminimai, 
išgyvenimai ir vaizdai iš to 

Knyga 
neseniai išėjo iš spaudos. Iš
leido Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė Chicagoje. Spausdinta 
"Draugo" spaustuvėje. Kaina su 

CHICAGOS ŽINIOS 

j persiuntimu — 6.95 dol. Gauna-
X Marijos Rudienės, Balfo pir- j ma "Draugo" administracijoje. 

mininkės, pagerbimo vakare, j . . . . i 
., . ' . fZm T,TT ^i. x i ** - Mokytoju s-aa pami-

įteikiant jai ALRK moterų są- T r n T ^ . ^ T ^ 
* . , . . • lx „ nes savo mirusius nanus lapkn-
jungos pasižymėjusios moters T , -
i . , . ^ - 4 . v-, c10 8 *• 11 val- Šv. Mišiomis 
žymenį, garbes svečių tarpe bus T. .. , , „. . „ . . , . 
S — ^ ^ L - J T - ~ - ! Jėzuitų koplyčioj . Susirinki

mas apatinėje klasėje tuoj po 
pamaldų. Po susirinkimo ka
vutė. 

kongr. Edward J. DerwinskL 

Spaudos atstovai lietuvių fotografų meno parodop Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje. Iš kairės: soc. reikalų 
veikėjas K. Jazbutis, buv. "Draugo" red. Br. Kviklys, "Draugo" kultūrinio priedo red. K. Bradūnas, buv. "Drau
go" red. Č. Grincevičius ir kt. Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
X Dielininkaičio jaunių at-kų 

kuopos nariai ir jų šeimos kvie
čiami dalyvauti Vėlinių mišiose 
pirmadienį, lapkričio 2 d., 7 vai. 
vak. švč . M. Marijos Gimimo , , - - • , , . » . „ , 
bažnyčioje. Renkamės unifor- f v a f • ?*"*?***• lapkričio H 

X Prof. Algis MJckunas, ryš
kus moderniosios filosofnos ži-

muoti 6:40 prie parapijos salės 3 vai. p. p. Jaunimo centro 203 

pasiruošti žvakučių eisenai iki F " * 2 k a l b ė s aC. J*į£ i \~\ „. H : marksizmą ir anarchiją", pateik- i bažnyčios. i , - . ,*v ,. . L] I damas naujausias aktualijas iš j 
X Ses. Margarita Bareikaitė, europinio intelektualinio gyve- į 

ses. Onutė Mikaiiaitė ir Marija nimo. Paskaitą rengia šviesie-
Remienė atsiuntė sveikinimus i čiai - santariečiai 
redakcijai iš St. Petersburgo, I - __ , __ -M_, . _ - — 
— , • . « ~, Tj-, X Detroito l ietuviu Kultūros i 
Fla., ku r jos surengė A. Galdiko . . . _1_. , * . " ""' i 
dailės darbų parodą Lietuvių ™ ? S ' v f ? n d ^ a ? a . . J 1 - * ? i 
klube. Paroda turėjo labai ge-I *"*"> f**"* * J » P * S ' 
rą pasisekimą, buvo parduoti » u n f ? f . a ^ * f * **• ™;! 

keli paveikslai. Taip pa t įsikūrė k ą \ ^ " » « * " * * * « 
-. . - . . . . . i ir jo visiems nariams. 
Putnamo seselių remejų skyrius į J 

St. Petersburge, kur jau yra di-1 x Vladas Petrauskas, North 
delis būrys lietuvių, labai gerai Chicago, UI., mūsų bendradar-
dirbančių tautinį darbą. 

X Balzeko Liet. Kultūros mu-
ziejans Moterų gildą numato tu
rėti bazarą laukričio 6 d. nuo 
2 iki 9 vai. vak. muziejaus pa
talpose. Vadovauja Olga Lan-
don. 

bis, lietuviškų organizacijų dar
buotojas, atsiuntė 20 dol. savo 
dienraščio paramai. Nuoširdus 

\ ačiū. 

X Mokyt. Julija Kasniūmenė, 
jr., kur i šią vasarą Purdue uni-

x Kurt. Jonas Vekitis, Chica
go, 111., lietuviškų darbų rėmė
jas, aplankė "Draugą", pratęsė 
prenumeratą, paliko auką už ka
lėdines korteles ir 1981 metų ka-

v e m t e t e dėstė soecialu kursai i j ? * * * i r į t e l k ė f d o !- • * » 
mokytojams, pakviesta padaryti i J « ^ < > p a r a m a i ^ Kun. J. 

«- ,. • .- . .. •• Veluti skelbiame garbės nrenu-
mokshrų pranešimą matemati- • * . „ & „ , v 

, , . . . — . meratonum, o uz erazia n* įmo
kos mokytojams jų suvažiavimo i». „. . , ' . 6 ^ ^ 
proga. ; sirdžią auką taname ačiū. 

X Poetės Julijos švabartės - X Anthony Mameniškis, Det-

GvKenės r « r : o eilėraščiu r i k i - j į ^ i J S H n U ° 1 & ^ 
nio k i l t i e s ledinė valtis" prista-1 Į * * " . *****> _ « * — . » 
tymas Jaunimo centro kavinė
je bus spalio 30 d., penktadie-

d. atšventė savo 90 metų am
žiaus sukaktį. "Draugas" lin-

nį 7:30 vai. vak. Prifra-vm* j1? J a m . ^ e r o f f * ? 8 * ? * A u k š " 
rengia Jaunhno centro M o t e r , * S 2 i ! ^ ! S I I ? * i 

j Memeniškis pratęsė , t r t o - " klubas. 

X Prezidentas Antanas Sme
tona filmas antrą kar tą rodomas 
Chicagoje šį penktadienį ( X 30), 
7:30 v. v. Liet. taut . namuose. 
Kviečiami visi. Įėjimas 3 dol. 
asm. — ALTS Chicagos skyriaus j 
valdyba. (pr .) . 

"Draugo" 
prenumeratą. 

X Klemensas Galiūnas, San
ta Barbara. Calif., visuomeni
ninkas, pratęsdamas "Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x 135 dol. nuolaida perkant 

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ 
DARBŲ PARODA 

Jau visas dešimtmetis lietu
viai fotografai išeivijoje, Lietu
vių Foto archyvo Chicagoje glo
bojami, ruošia savo rinktinių 
foto darbų parodas. X-ji metinė 
jų fotografi ji] paroda buvo ati
daryta X. 23 M. K. Čiurlionio 
meno galerijoje, Jaunimo cen
t re . Joje savo darbus pateikė 
šie fotografai: V. Aieksandrū-
nas, J. Anysas, A, Bagdonavi
čiūtė. F. Vanytė, R. Bartuška, 
J . Budelskytė-Lass. R. Damijo
naitis, K. Daugėla, T. Gakiely-
tė, R. Gierštikaitė, R. Grauži-
nienė, Alg. Grigaitis, č. Grince
vičius, R Jelionytė, S. Kerelytė, 
V. Kerelytė, Z. Kripavičiūtė, J. 
Kuprys, R. Narutytė, F* Pau-
likienė, R. Pautikonis, Alf. Pe-
trutis, A. Prapuolenis, A. Ričku-
tė , J. Tamulaitis, V. Staškevi
čius. J. švipaitė, Edm. Vasi
liauskas, D. Juozevičhitė, St. Ži
levičius, L. Meilus. Tai fotogra
fai mėgėjai. Su savo darbais 
dalyvavo garbės svečias Kasty
t i s Izokaitis, o ta ip pat kvies
tieji svečiai — profesionalai fo
tografai: Eug. Būtėnas, Alg. 
Kezys, Rimantas Žukas ir Vy
tautas Maželis. Pastarasis at
siuntė iš New Yorko tikrai gra
žų jo spalvotą fotografijų rin
kinį. 

Iš viso savo foto darbus at
siuntė 36 fotografai, iš kurių 
parodai atrinktos 136 spalvotos 
ir 60 nespalvotų nuotraukų, 28 
fotografai buvo iš Chicagos ir 
apylinkių, 8 iš tolimesnių JAV 
vietovių. Pažymėtina, kad per 
10 veiklos metų parodose daly
vavo 186 fotografai su 2000 
nuotraukų, 65<% dalyvių buvo 
iaunimas. 

v I L A , , ^ ^ ^ ^ ^ I ^ K « « A ; spalvotą Sylvania TV pas Gra-
X Ldetuvio grupes kelione i j ,. , —..\> „ . A„ _r „ , . 

CT.X»W T o l o Z ™,—«i dmską, 2512 W. 47 St. Telef. 
Havajus — 1982 m. vasario ___ +7L*, .-- -M ^ . 
10 j o -: J ; -x. i 37o-1998. Atd. 9-6; parmad. ir 
13 d. 8-nų dienų išvykoje ap- . , . . , .n ' ! į , A i 
i—- , . , ' , f ketvirtad. 12^—6. šeštad. 9-4. 
lankys dvi salas: Honolulu 
— Oahu ir MauL Pilna kaina 
asmeniui ("be maisto) gyvenant 
dviese viename kambaryje — 
839 d o i Dėl informacijos kreip-

(sk.). 
X Muz. A. Vasaitis akompa

nuos solistams D. Stankaitytei 
ir A. Grigui lapkričio 15-tos die-

I v. — Ramintai Jelionytei, U 
— Jonui Kupriui, IJJ — Aušrai 
K. Bagdonavičiūtei. Garbės žy-
menius gavo — Daina Žemliaus-
kaitė . Juozevičienė ir Felicija 
Banytė. 

Parodos ruošimo reikalais 
ypač rūpinosi St. Žilevičius, 
jam padėjo Petras Alekr-a, 
Juozas Daunoras, Jolanda Bu-
delskytė - Lass, Raminta Jelio
nytė, Zūnė žilevičienė. Premija
vimo komisiją sudarė: James 
Vaughan, Jeff Schewe, Riman
tas Žukas. 

Reikia pasidžiaugti, kad pa
teiktos nuotraukos buvo įdo
mios savo tematika ir aukšto 
meninio lygio, kuris lriekviene-
rių metų parodoje vis gerėja. 
Daugiau kaip 100 lietuvių da
lyvavo parodos at idaryme ir 
žavėjosi meniniais foto darbais. 
Po parodos atidarymo J C kavi
nėje dalyviai turėjo progą pasi
grožėti John Kohouto skaidrių, 
muzikos ir žodžio montažu (an
glų kalba). 

Paroda bus uždaroma lapkri
čio 1 d., ateinanti sekmadienį. 
Kas dar jos nėra aplankęs, tu-
tėtų nepraleisti progos pamatyti 
tikrai įdomius mūsų jaunųjų ir 
vyresniųjų foto menininkų rink
tinius darbus. (bk) . 

MAŽI, BET REIKŠMINGI 
DARBAI 

Neseniai sėkmingai praėjusią 
dail. B. Murino dailės parodą, 
kaip jau buvo spaudoj rrdneta, 
globojo Chicagos Liet. Dantų 
gyd-jų dr-ja. O ką bendro tu r i 
ši dr-ja su dail. B. Murinu, pa
klaus ne vienas? Atsakymas 
labai trumpas, jo žmona yra 
mūsų dr-jos narė. Kaip tik dėl 
to L. Baltrušaitienė, atidaryda-

MIRTIS BALIUJE 

Iš kojinės padaryta kauke 
užsimaskavęs banditas spalio 24 
d. įėjęs į namus, 1616 W. Mar-
ąuette, Chicagoje, nušovė šeimi
ninką John Hagan, 96 m. Už
puolėjas įsibrovė 1:10 vai. nak
ties. Liepė visiems sustoti pr ie 
sienos. Seimininkas Hagan, gin
damas svečius, šoko prie užpuo
lėjo, kuris jį šešiais šūviais nu
šovė. 

DARBAI CHICAGOJE 

Sudarytas sąrašas miestų pa
gal tai, kaip juose auga tarnybų 
skaičius. Sąraše, apimančiame 
106 metropolines sritis, Chicaga 
yra žemai — net 95-je vietoje. 
Tarnybų daugėjimu pirmas vie
tas užima Houston, F t . Lauder-
dale, Tuoson, Las Vegas. 

REKORDINE VĖSA 

Chicagoje, OTIare aerodrome 

GIMIMAI CHICAGOJE 

Chicagoje 44% naujagimių yra 
povainikiai, gimsta ne iš lega
lios moterystės. Tik Washing-
tone didesnis povainikių procen
tas — net 5 5 % . Daugelis j ų ir 
jų motinų yra išlaikomi iš šal
pos. 

NAUJAS DANGORAIŽIS 

Chicagoje planuojama pa
s ta ty t i 169 aukštų dangoraižį, 
kuris būtų 2,300 pėdų aukščio 
ir kainuotų 1.25 bilijono dolerių. 

AREŠTUOTA 3300 GERfcJU 

Daugiau kaip 3,800 jaunuolių 
Chicago Lawn policija per 6 mė
nesius areštavo dėl gėr imo 

60 M. KALĖJIMO 

Chicagoje Ant. Villovaso, 23 
m., nuteis tas 60 m. kalėti už 
nudūrimą 63 m. amžiaus svai
galų parduotuvės savininko 

Parodą atidarė Liet. Foto ar-1 ma sią parodą, savo trumpame 
chyvo vedėjas kun. A. Kezys, o I žodyje padėkojo dailininkui, kad 
specialius pažymėjimus įteikė! 3*3 jau ne pirmą ka r t ą duoda 
archyvo direktorių tarybos i progos iš labai ar t i pasigėrėti 
pirm. dr. St. Budrys. Premijos i 3° menu. Mums tikrai buvo di-
už rinktines nuotraukas paskir. j dėlė garbė kuo nors prisidėti prie 
tos : spalvotų nuotraukų grupė-i šios sėkmingai pavykusios paro
j e : I — Romui Bartuškai, U v. jdos. Lankymo dienomis prie 

tia į tAmerican Travel b u r e a u ! n o s k o n < : e r t e ' **•! ™Si*' ****-
9727 S. Western Ave., Chicago, v i š k o s S k ^ t v b ė s Fondas, (pr.) . 
DI. 60643. TeL (312) 238-9787. 

(ak.). 

X Dail. V. Petravičiaijs paro
dos atidarymas "Galerijoje" 

X rV-to Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo pokylis įvyks lapkri
čio 28 d., šeštadienį, Beverly 
Country Club, 8700 S. Western 

bus šį penktadienį, spalio 30 die- A v e - C h i c a & 0 - m- Meninę pro-

— Aurelijui Prapuoleniui, I U v. 
— Jonui Tamuilaičiui. Garbės 
žymenį gavo Teresė Gaidelytė. 
Nespalvotų nuotraukų grupėje: 

įėjimo stalo sėdėjo narės ; O. 
Bakaitienė. L. Baltrušaitienė, L 
Butkienė, A. Butvihenė, M. Kriš-
topaitienė, H. Mačiuikienė, R 

ną. nuo 5 iki 9 vai. vak. (pr.) . 

X Floridoje — S t Peterabur-
go, Lietuvių klubo patalpose iš
nuomojamas butas su baldais — 

gramą atlieka sol. Nerija Lin--
kevičiūtė, akomp. Mykolas Drun-
ga. šokiams groja Neo-Lithua-
nų orkestras. Kviečiame visus 
dalyvauti simpoziume ir poky-

sezonui arba ilgesniam laikui, j ]yje. Prašome užsisakyti stalus 
Teirautis kiekvieną dieną po ar vietas iki lapkričio 22 d pas 
5 vai. vak, teL 813 — 367-2413. L KereHenę teL 312 - 361-4770, 

(sk.). s. Labanauskienę 3 1 2 — 476-
x Albinas KurkuOs, akcijų ^ J 9 a r l ^ P 3 5 s Jokubauska 

brokeris, dirbąs su Rodman A ""*" * 
Brsdshaw, Dic, patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty-

312 — 448-2576 (pr.). 
X Spatto 10 d Jaunimo centre 

pamestas gintarinis medalionas 
bhj pirkime ir pardavime. Susi- — dalis komplekto. Radus jį 
domėję nkambmkite 977-7916. 

(ak.) 
prašome skambinti tel. 737-9057 

(ak.). 

Dail. Broniaus Murino tapybos parodoje. R kairės (sėdi): P Vaitaitienfi, 
dail. B. Murinas. L. Butikienė; (stovi): Dail. A. Valeška, L. Baltrušaitienė 
r P M-.nn fnė Parodą Rloboįo CbvcsROS Liet. Dant^ ŷd_ dr-ja. 

Repšienė, A. Rimkienė ir P . 
Vaitaitienė. Joms dar talkinin
kavo E. Kereševičienė i r E. Zu-
jienė. 

Dail. B. Murinas parodos ati
daryme ir ją uždarant labai nuo
širdžiai dėkojo visoms pagelbi-
ninkėms. O savo padėką da r 
"sustiprino" padovanodamas 
draugijai didelį savo paveikslą, 
pilną gražiausių žiedų. I r tai jis 
daro jau ne pirmą kartą, tuo 
labai efektingai padidindamas 
dr-jos kasą, nes jis bus leidžia
mas laimėjimams. B laimėjimų 
gautais pinigais lengviau nu-
šluostoma kenčiančiai savo ko
legei skausmo ašara. 

L. Baltrušaitienė 

ŠKĖMOS " ž m L Ė " 
CHICAGOJE 

Teatro išsiilgę Chicagos lietu
viai labai gausiai susirinko sek
madienį, spalio 25 d., į Jaunimo 
centrą, kur galėjo stebėti Los 
Angeles dramos teatro statomą 
Antano Škėmos 3 paveikslų 
dramatinę legendą "Živilę". 

Žiūrovų dėmesį iš karto pa
traukė meniškai ir įdomiai su
kombinuotos dail. Algio žaliūno 
dekoracijos. I r kostiumai, Emos 
Dovydaitienės sukurti, buvo rei
kiamai suplanuoti. Los Angeles 
lietuvių dramos teatras, vado
vaujamas Dalilos Mackialienės 
gauna premijas. Iš vaidinimo 
slinkties buvo galima matyti, 
kad režisorė su scenos (mėgėjais 
mol:- dirbti. Buvo galima liu
dyti aktorių rūpestingą pasiruo
šimą. Sufleris jiems nebuvo rei
kalingas. 

Žinoma, ne lengva pasiekti, 
kad gyvus dialogus sektų ir vai
dybinė akcija, bet gal jos ir pa
čiame veikale ne tiek daug. Visi 
aktoriai atsinešė scenon geriau
sia, ką galėjo. Ypač į savo vaid
menį buvo įsijautęs Vincas Do
vydaitis (Karijonas), bet ir kiti 
atrodė patraukliai. 

Veikalas sudėtingas. Kiek
vienas veiksmas .— vis k i tas 
mūsų istorijos laikmetis. Pir
mame veiksme — legendinė se
novė, antrame — sukilimo me
tas prieš okupacinį caro režimą. 
Trečiame — bolševikmetis. Vi
suose daug romantikos, įtampos, 
tragizmas atomazgoje. Visuose 
— lietuvaitės Živilės ryžtas. 
Visame veikale aštriai kryžiuo
jasi, susikirsdama meilė ir parei
ga, tarnyba idealui su ištikimu
mu širdžiai. Tai sunku scenoje 
perteikti. Drama stipri, o grau
di, kiekvienas veiksmas baigiasi 
tragiška mirt imi 

Tuose sunkiuose vaidyboa už
daviniuose aktoriai nepasimetė. 
Verti pagarbos Sigutė Mikutai-
tytė (Živilė), Aloyzas Peciulia 
(Gluosnis), Antanas Kifikia 
(Ašautas). 

Veikalas vietomis kontraver-
sinis, bet žiūrovą verčia susi
kaupti, pagalvoti Dialoguose 
yra humoro, bet vyrauja trage
dija, kuri veikalą daro sunkiai 
pastatomą ir keturiems akto
riams tai buvo labai sunkus už
davinys. Aktoriais reikia pasi
džiaugti ir pelnytai pagirti refl-

spalio 24 d., šeštadieni, tempe- į Sheikh Yusuf, kurį j i s perdūrė 
ratūra buvo nukritusi iki 17 
laipsnių- Tai rekordinis šal t is 
tai dienai. 

SUSPROGDINTI BUTAI 

Sprogimas suardė du butus 
Park Ridge priemiesčio daugia
bučiame pastate. Gyventojai 
buvo išvykę, žmonės nenukentė
jo. Tiriama priežastis. 

"ANGELAI" PATRULIUOJA 

Chicagoje pradeda patruliuoti 
vadinamos "Angelų sargų" gru
pės nariai, kurie savanoriškai 
įsijungia į saugumo tarnybą. 
Pirmiausia jie pradėjo nakčia 
patruliuoti State-Lake gatvių 
sankryžoje. Jie taip pa t planuo
ja patruliuoti miesto traukinė
liuose. Jie dėvi beretes. 

PERŠOVĖ JAUNUOLĮ 

Lėkščių plovėjas Argeho Du-
arte, 16 m., buvo mirtinai per
šautas sekmadienį, kai po darbo 
grįžo į namus, 2023 N. Kostner 
Ave., Chicagoje. Pr ie jo priva
žiavo automobilis, iššoko du vy
rai, partrenkė jį an t žemės ir 
peršovė 4 kartus. Užpuolėjai nu
važiavo, o sužeistas nuvežtas į 
gv. Onos ligoninę, mirė. 

DAUG STUDENTŲ 

Loyoios universitete, Chicago
je, šiais mokslo metais y r a 
16,140 studentų, 22% daugiau 
negu praeitais metais. Labiau
siai padaugėjo menų ir gamta
mokslio departamente. 

sorę D. Mackialienę, kad įstengė 
su grupe entuziastų pasigėrėti
nai atlikti sunkų uždavinį. * 

Pasakotojos vaidmeny (Sva
jūnas) režisorė D. Mackialienė 
išryškino llietuviškas viltis kru
vinoj gyvenimo tragikoj. P u 
blika labai entuziastingai ir šil
tai palydėjo šį sėkmingą L o s 
Angeles teatro pasirodymą sce
noje. Vaidybą praturt ino ir gar 
siniai efektai. 

S. Endrijonienė, Jaunimo cen
tro moterų klubo pirmininkė, 
nuoširdžiai rengėjų vardu padė
kojo teatralams, pakviesdama 
visus į vaišes kavinėje, J . P r . 

50 kartų, apiplėšimui įsibrovęs 
į jo parduotuvę, 741 W. 51 St. 
Velionis buvo iš Pakistano. 

JAUNIEMS ALKOHOLIKAMS 

Chicagoje, Forkosh ligoninėje, 
2544 W. Montrose, nuo lapkričio 
9 d. a t idaromas gydymo centras 
jauniems alkoholikams nuo 12 
iki 19 m. amžiaus. Centre bus 
vietos 31 pacientui. Surinkti 
duomenys rodo, kad Chicagos 
miesto mokyklose yra apie 
12,000 moksleivių alkoholikų a r 
narkotikų, o visose JAV-se — 
apie 3,5 mil. Apie 20% visų ne
pilnamečių savffiudybių i r mir
čių nelaiminguose atsitikimuose 
yra dėl alkoholio, ypač vartojant 
ir narkotikus. 

• 

REGISTRACIJA 
BALSAVIMAMS 

Mere J. Byrne ir Rinkimų ta
rybos komisianierius M. Lavelle 
paskelbė balsuotojų registraci
jos vajų. Norima suregistruoti 
apie 400,000 čikagiečių, kurie 
pagal amžių galėtų balsuoti, 
bet d a r neiregistruoti. Ypač 
bus stengiamasi registruoti juo
dukus ir Lotynų Amerikos kili-
mi žmones, š ių pastarųjų skai
čius žymiai paaugęs, o įregis
truotų tėra apie 85,000. 

^ . 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

• 

Spalio 30 d. 
1922 m. Benito MussolinI su

darė fašistinę vyriausybę ir tapo 
Italijos premjeru. 

1956 m Didž. Britanija ir 
Prancūzija paskelbė ultimatumą 
Egiptui ir Izraeliui, reikalauda
mos paliaubų. 

1968 m. buvo sudarytos dau
giau autonomiškos čekų ir slova
kų valstybės, bet sujungtos fe
deracija. 

1974 m. olandų marinai i r po
licija š turmavo kalėjimo koply
čią Hagoje ir išlaisvino 15 kali
nių pagrobtų įkaitų. 

1980 m. lenkų vadai i r sovietų 
pareigūnai susitiko Maskvoje 
diskutuoti politinių neramumų 
Lenkijoje. . 

• 

The Violations of Human Rights in : 
s 

Soviet Occupied Lithuania ; 
A repor t for 1979/80 j 
Thia report edited by \ 

DR. THOMAS REMETKIS £ 
• 

Metraštis eile y ra devintas. Visus redagavo dr . Remei-
kis. Siame leidinyje y ra sukaupta naujausia dokumentacija > 
liečianti pavergėjo nusikalt imus pažeidžiant pagrindines • 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir t inka • 
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui. £ 

• 
Išleido The Lithuanian American Community 1981 m. ; 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50. ; 

• 
niinoia gyv. dar prideda 56 et. valstijos mokesčio. > 
Užsakymus siųsti : ! 
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