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VYT. VAIČIŪNO TEISMAS 
(Tęsinys) 

Liudininkas Juozas Danilovas 
taip pat atpažino kaltinamąjį ir 
liudijo, kad jis su raudona vė
liavėle sustabdė judėjimą ir pra
leido maldininkus. 

Petras Kryžmantas, maršruti
nio autobuso vairuotojas, pasako 
jo, kad jis važiuodamas sutiko 
maldininku minią, kuri jam su
trukdžiusi važiuoti- Kitu automa
šinų, stovėjusiu už jo, buvę ne
daug. Kaltinamajam paklausus, 
kiek autobusas pavėlavo į galu
tinę stotį ir ar už pavėlavimą bu
vo nubaustas. P. Kryžmantas at
sakęs, kad pavėlavęs 5 minutes ir 
už tai nebuvo nubaustas. 

Teisėjas paklausė Vaičiūną, iš 
kur pas jį atsirado vėliavėlė. 

red. pastaba.). 
Visi liudininkai yra man nepa

žįstami. Aš juos matau pirmą 
kartą. Kodėl nepakvietėte ir neap 
klausinėjote nė vieno eisenos nuo 
traukose mano nurodyto žmo
gaus, kurį aš pažinčiau. 

Mane kaltinate, kad eisenai ne 
prašiau leidimo iš vykdomojo 

: komiteto. Kadangi aš jos neorga
nizavau, tai ir leidimo neprašiau. 
Be to, dar kaltinate, kodėl aš ne-
išskirsčiau eisenos, kai buvo pa
reikalauta išsivaikščioti? Jei jūs 
per garsiakalbį šaukdami nieko 
nepadarėte, tai aš be jokių prie
monių nė nemėginau skirstyti, — 
niekas manęs nė neklausytų! 
Kiekvienas tikintis, be jokio ragi
nimo žino, kada ir kur jam reikia 

Teisiamasis paaiškino: "Kai tar- e i t i melstis. Eisenoje aš dalyva-
dėte J. G. Stanelytę, ją kaltinote, 
kad ji pažeidusi eismo taisykles — 
kolona neturėjusi raudonos vė
liavėlės. Todėl šį kartą jaunimas 
ją atsinešė eismo reguliavimui, 
o aš ją paėmiau iš mergaitės, bi
jodamas, kad ji nenukentėtų, kaip 
anoji". 

Teisiamasis, kadangi atsisakė 
advokato, gynėsi pats: 

"Mane prokuroras kaltina, jog 
aš organizavau eiseną ir jai va-

vau ir kalbą sakiau. Esu tikintis 
ir myliu Mariją; aš ėjau ir eisiu 
maldauti Jos užtarimo lietuvių 
tautai, jos jaunimui; kad gelbėtų 
tautą nuo alkoholio ir paleistu
vystės. 

Buvo girdėti kalbant, kad 
sukviesta daug milicijos ir saugu
miečių; kad gaisrinės ruošiasi 
maldininkus apipilti vandeniu ir 
pan. Todėl šventoriuje kreipiau
si į susirinkusius, aiškindamas 

dovavau. Visų pirma suorgani- į . . ., , ,.,%u„i,„„„, 
, . . K ., . , ., mūsų eisenos tikslą, sakydamas 

zuoti tokią eiseną, reikia laiko, . 7 7 . u . , ^ , ^ , , ? M . . . . , r . kad tai yra maldavimas Švc. Mer-
gabumų ir priemonių. Viso šito > ,. V . • « « j _ l ! ;. 
6 , * .. ̂  T , . , , ; gėles padėti mums nublaivmti ir 
as neturėjau. Jokio dokumento > ^ ^ . ^ . ^ T j e t u v ą AŠ jiems Šie jungtiniai karo pratimai bus i mus, tačiau neddlyVaus "kovose 
ar rašto, įrodančio, jog aš esu jos į ̂  k a d n i e k a s n e t u r i m 
organizatorium, kratos metu pas j ̂  ^ ^ ^ y a n d e n i u &r & mane nerasta, o kaltinimas pa- /aikyti. Raginau tikinčiuosius drą teiktas, vadovaujantis šiais k_e- m ^ fc ^ ^ . j 
hais liudininkais, kurie buvo ju- . . _ _ , ZT ^ . - m o c 
sų pasamdyti. Jūsų liudininkai, iš
skyrus Tytuvėnų v. k. pirminin
ką ir dar vieną liudininką, leng
vai mane atpažino, nežiūrint, 
kad aš dabar esu kitaip apsiren-

joti, nes pagal Konstituciją, mes 
turime teisę tai daryti. Konstitu
cijos knygelę aš paėmiau tam 
kad parodyčiau valdžios pareigū
nams tą straipsnį, kur yra para
šyta, jeigu kartais būčiau sulai 

Popiežius Jonas Paulius II-sis šiltai priėmė besilankančią Indijos premjerę Indirą Gandhj, kuri Romoje dalyvavo 
Jungtinių Tautų Maisto ir 2emes ūkio organizacijos konferencijoje. 

EGIPTE PRASIDEDA 
KARO PRATIMAI 

Manevruose dalyvauja 4,000 JAV karių 
Kairas. — Kariniai daliniai šį: kad jis laužo Persų įlankos šalių 

šeštadienį pradės Viduriniuose! paskelbtą neutralumą. Apie 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jordano Karalius Husseinas 
su šeima ketvirtadienį išvyko į 

* KELTAS " PRADĖJO 
ANTRĄJĄ KELIONĘ 

Astronautai sugrįš po penkių dienų 
Cape Canaveral. — Vakar, j laukią laivai. Tuomet erdvėlaivis 

10 min. pavėlavęs į erdvės orbitą |įjungia savo tris raketinius moto-
pakilo "Columbia" erdvėlaivis, rus- Po 9 minučių erdvėlaivis atsi 
Tai istorinis skridimas, nes pirmą i kabina ir nuo skysto deguonio 
kartą į erdvę nuskrido ten kartą į tanko, kuris degdamas nukrinta 
jau buvęs "vartotas" erdvėlaivis. I į Indijos vandenyną ir ten nu-
Planuojama, kad šitokie "erd- Į skęsta. į orbitą erdvėlaivis pasike-
vės keltai" padarys po 100 skri- lia savo jėgomis, 
dimų. Pirmą kartą erdvėn nuvež- Pirmoji orbita būna kiaušinio 
ta visa eilė instrumentu, kurie, su
grąžinti į 2emę, bus tiriami, stu
dijuojami mokslininkų. Erdvėlai-

pavidalo, erdvėlaivis skrieja 138 
ir 78 mylių atstume nuo Žemės. 
"Columbia" kas 9 0 minučių ap-

vis turi 50 pėdų ilgumo mecha-j skrieja Žemės rutulį. Šio tipo erd-
ninę "ranką", kurią astronautai: vėlaivis galėtų iškilti iki 690 my-
išbandys. Ši robotinė ranka bus') lių nuo Žemės, Šioje kelionėje as-
naudojama ateityje paleisti at- j tronautai išbus 5 dienas. 4 valan-
vežtus satelitus, ar paimti erdvė- Į das ir 10 min., bus 83 orbitos. Pir-
je jau skriejančius. Šių erdvėlai- j moję- kelionėje erdvėlaivis apskrie-
vių programai jau išleista apie j j 0 Žemę 36 kartus per 54 su puse 
11 bil. dol. .-alandos. 

Rytuose pratimus, kurie užsitęs 
tris savaites ir, kuriuose dalyvaus 
apie 5,000 amerikiečių kareiviu. 

1,000 amerikiečių marinų "puls ' 
Omano krantus prie Salala mies
to. Omano daliniai stebės prati-

Du astronautai vra patvre la- \ v • • i • i-
, _ . _ „ . . , 3 " H , 7 * ' Kaip ir pirmasis skridimas, sis 
kūnai- Pulkininkas Engle gimė! -u • * . . . . . . . . . 
v , .. . . v ST pasibaigs erdvėlaiviui nusilei-
Kansas valstijoje pnes 49 metus. >• r J J . . . . . . 
T i > f r r i l idziant Edvvards aviaenos bazėje, 
Jis j u n g e i astronautų eiles 1966 j k u r į r nusileidimo takas iš-
rn. Karo aviacijoje jis P e r s ė j o ^„vus io ežero dugne, Mojavę 
kaip naujų X - l D r a K e t i n i ų ^ e K - : d v k . e J d a s t r o n a u t a m s tek. ! tuvų bandytojas. Kapitonas T r u - ' . ' -i • J i -- .. j ,-[, . »»• • • • i v tų nusileisti anksčiau, jiedu gale-

Jordan, . Housjono *£į**jĄ J ? g S ^ T S ^ ^ S ' " » " * • ^ " - * * " « * • 
Pusryčiams, šalia kitų patiekalų, 
NASA virėjai iškepė ir gimtadie- j j 
nio tortą. Jis pirmiausia buvo ka
rinės "Manned Orbiting Labora-
tory" programos narys, tačiau 

pasitikrino sveikatą ir Ei Paso ka 
reivinėse apžiūrėjo naujas prieš
lėktuvines "Hawk" raketas. 

— Jugoslavijos žinių agentūra 
paskelbė, kad buvo nuteisti du ka 
talikų kunigai, pranciškonai Fer-

sikos "Baltųjų Smėlių" bandymų 
poligone arba JAV aviacijos aero-

romuose Ispanijos, Okinavoje 
i ar Havajuose. 

Šitokių erdvėlaivių pakilimai 
1969 m. šią programą uždarius, j niekad nėra garantuoti, nes gali 

vedami su Egipto, Sudano, Soma j Marinai tuoj pat grįš į savo Indi-į do Vlasic, gavęs 8 metus, ir Jozo į perėjo į NASA astronautų korpu-! atsirasti įvairių mechaninių su

ges- (Žmona, pamačiusi • ^ . į ^ B g f c c f o buvau tuojau su-
metu savo vyrą, vos ,t beatpaz.no L fc Konstitucija iš manęs 
ir tai daugiau B drabužių, negu j į ^ 
iš veido: kalėjime teisiamasis bu-
vo užsiauginęs ūsus ir barzdą, — Į (Bus daugiau) 

Lenkija šventė j 
lapkričio 1)-tąją 

"Maršalo Pilsudskio laivų dirbtuves" 
Varšuva. — Lenkijoje pirmą i sėjo mėn. gimė darbininkų "Soli-

kartą po komunistų valdžios įve- darumas", įvyko darbininkų mi-
dimo buvo iškilmingai paminėta tingas laivų dirbtuvių aikštėje, 
lapkričio 11, — nepriklausomy-j Didelėmis ovacijomis sutikta "So-
bės atgavimo diena. Komunistų į lidarumo" skyriaus pirmininko 
partijos organas "Tribūna Ludu" | Wojciecho Sychowski kalba. Jis 
trečiadienį pripažino: "Niekas ne- i pasakė, kad lenkams reikia iš 
gali pakeisti valstybinės nepri-įnaujo išmokti savo tautos istori-
klausomybės ir čia glūdi istorinė j ją. Jis pasiūlė pavadinti laivų 
šios datos— 1918, lapkričio 11 d. i dirbtuves nauju vardu, — Mar-
reikšmė". Lenkijos prezidentas 
Henryk Jablonskį pirmą kartą po
karinės Lenkijos istorijoje padėjo 
vainiką Varšuvoje, prie Nežino 
mojo Kareivio paminklo. Užraše 
sakoma: "Kovotojams už Lenki
jos Nepriklausomybę". Nuo pat 
1947 metų partija ir vyriausybės 
švęsdavo spalio revoliucijos die
ną ir dėdavo vainikus lapkričio 7 
d. Dar daugiau būdavo švenčia
ma liepos 22 d., minint pirmo
sios komunistinės vyriausybės su
darymą 1944 metais. 

Plačiai lapkričio 11 d šventė 
"Solidarumas". Plakatuose sako
ma, kad 1981 metai Lenkijai gali 
būti tiek pat reikšmingi kaip ir 
1918 m. Kaip žinoma, tais metais 
Lenkija atgavo nepriklausomybę 
po 123 nelaisvės metų, nes Lenki-

šalo Josefo Pilsudskio laivų dirb
tuves". Minia, apie 10,000 žmo
nių, jam triukšmingai pritarė. 
Šios dirbtuvės iki šiol buvo žino
mos kaip "Lenino vardo laivų 
dirbtuvės". 

lijos ir Omano kariuomenėmis 
Pratimai pavadinti "Bright Star" 
Jiems reikalingi ginklai, šarvuo
čiai buvo atsiųsti anksčiau. Už
vakar, didžiulis V. Vokietijos 
transporto laivas "Cygnus" iškro
vė Aleksandrijos uoste tankus ir 
sunkvežimius. Visos karo maši
nos jau perkeltos į Kairo Vakari
nę aviacijos bazę, kur įsteigtas 
šių pratimų štabas, vadovauja
mas JAV generolo Robert King-
ston. Egipte pratimuose dalyvaus 
apie 4,000 amerikiečių. Mažesni 
skaičiai atliks pratimus Sudane, 
Somalijoje. 

Daug mažesni manevrai Egip
te įvyko pernai, tačiau Egipto ka
riuomenės štabas pageidavo pla
tesnių manevrų, įvairesnių gink
lų. Pratimai prasidės puolimu iš 
oro, kurį atliks 850 JAV 82-ros 
parašiutininkų divizijos karių iš 
Fort Bragg, N. C- Dalyvaus ir 
apie 3,000 24-tos pėstininkų divi
zijos kareivių. Visą savaitę vyks 
ginklų demonstravimas. Egiptie
čiai išmėgins Amerikos ginklus ir 
mašinas, o amerikiečiai — Egip
to. Lapkričio 24 prasidės didesni 
manevrai dykumoje. Juose pasiro 
dys didieji bombonešiai B —52, 
kurių "mažiau negu 10", kaip 
skelbia Pentagonas, specialiai at
skris iš Minot, Šiaurės Dakotos. 

jos vandenyne laivus. 
Pratimai truks tris savaites ir 

paskutinieji amerikiečiai, visi 
Greitojo Reagavimo korpuso na
riai, paliks Egiptą iki gruodžio 
10. Pratimai kainuos apie 60 mil. 
dol. 

Castro skundžiasi, 
kad jį "šmeižia" 

Washingtonas. — "The W a -
shington Post" dienraštis išspaus 
dino ilgą Kubos diktatoriaus Fi-
del Castro pasirašytą laišką. Ja-

Krizic, nuteistas 5 metų bausme. 
Jiedu redagavo katalikišką žur
nalą Duvno mieste, netoli Mos
tą ro. 

— Graikijoje lankėsi Irako vice 
premjeras. Jis išsiderėjęs iš Grai
kijos ginklų už Irako naftą. 

— Sudano prezidentas paskel
bė taupymo programą. Jis pakei
tė ministerius, nuvertino Sudano 
piniginį vienetą, atšaukė subsi
dijas kai kuriom prekėm. 

— Švedija paskelbė, kad vals
tybės šiaurėje greit įvyks kariuo
menės manevrai, kuriuose daly
vaus apie 20,000 karių. 

me jis paneigia to paties laikraš- — Sirijos parlamento rinki-
čio kolumnistų Evans ir Novak \ miiose valdančioji arabų socialis 

są. 
"Erdvės keltų" lėktuvo statybą 

Rockwell International Corp. 
pradėjo 1972 m. Lėktuvo spar
nai, nuo vieno smaigalio iki kito, 
yra 78 pėdų ilgio. Lėktuvo apačia 
apklijuota karštį atmušančiomis 
silika plytelėmis, kurių yra 31,000. 
Šis skridimas buvo numatytas 
spalio 9 d., tačiau skystas kuras 
buvo atklijavęs apie 400 tų ply
telių ir teko skridimą atidėti, kol 
jos vėl buvo priklijuotos. 

Erdvėlaivio pakilimo metu 
"Columbia" "sėdi" ant didžiulio 
skysto kuro tanko, kuriame yra 
526,000 galionai skysto deguo-

trikimų, kurie priverčia skridimą 
atidėti. Prieš savaitę, trečiadienį 
"Detroit News" dienraštis pasis
kubino paskelbti didelėmis raidė
mis, kad "Columbia pradėjo pa
kartotiną skridimą". Kaip žinoma, 
tas skridimas buvo sustabdytas 
vos 31 sekundė prieš numatytą 
pakilimą. Detroito laikraštis ap
rašęs "puikiai pavykusį, tobulą 
pakilimą" 
skaitytojų 

turėjo kitą dieną savo 
atsiprašyti. 

"Trident" laivas 
pradėjo tarnybę 

straipsnį apie Kubos siunčiamus Į tų partija laimėjo 60 nuoš. vietų. į nio. Iš lėktuvo šonų yra dar du 
Salvadoro sukilėliams ginklus ir i komunistų partija skaudžiai ^ I Pagalbiniai tankai - raketos ku-j ^ 

- • nos padeda atplėšti erdvėlaivi 
nuo žemės. Jos veikia dvi minu
tes, kurui pasibaigus, jos išmeta
mos ir parašiutais nusileidžia į 

karinius patarėjus. Castro rašo j laimėjo ir nebeturės nė vieno at-, 
apie Amerikos pradėtą prieš jo Į stovo. Anksčiau turėjo aštuonis, 
"taikingą šalį melo kampaniją", j — Irakas pasigyrė numušęs ko-
Jis reikalauja, kad sekretorius U-ose vieną Irano naikintuvą. Ira-
Haigas duotų įrodymų, kurie pa- į n a s skelbia numušęs du Irako lėk 
remtų jo įstaigos skleidžiamus '. tuvus, sunaikinęs £ tankus ir nu-
apie Kubą "šmeižtus". šovęs daugiau 100 irakiečių. 

Valstybės departamento parei- — Maskvos šaltiniai tvirtina, 
gūnė Susan Pittman pakartojo, kad sovietai turėjo pasiųsti Jcariuo 
kad Kuba toliau kursto neramu- menę į pietinį Gruzijos miestą 

vandenyną, kur jas paima ten be

rnus, subversinius veiksmus ir 
smurto revoliucijas visoje hemi
sferoje, Kuba parūpina ginklų, 
tiekimą, treniruoja, koordinuoja 
revoliucijas, veikia ne tik slap-

Lėktuvai bombarduos Egipto dy- j tai, bet ir nesislėpdama, pareiškė 
kurną ir po to, nenusileidę Egip
to žemėje, gris atgal į S. Dakotą, 

Nauja valstybe 
New Y orkas. — Jungtinėse 

Tautose Generalinė Asamblėja 
priėmė nariu dar viena nepriklau 
somą valstybę — Antiguą ir Bar-
badą, kurios anksčiau buvo bri
tų salos Antilų salyno šiaurinėje 
dalyje. Tai jau 157-ta valstybė, 
JT narė. Savo pirmoje kalboje už 
sienio reikalų ministeris pripaži
no, kad jis neturi svajonių paveik-

ore pasiimdami kuro iš specialių 
gazolino transporterių — lėktu
vų. 

Mažesnio mastelio pratimai nu-

Pittman. 

Čade prasidėjo 
naujos kautynes 

Paryžius. — Prancūzų žinių 
matyti Somalijoje. Čia apie 350 agentūra paskelbė, kad Čade vėl 
amerikiečių pagerins sovietų sta- prasidėjo kovos tarp vyriausybės 

! tytą aviacijos bazę Berberoje. Bus į kariuomenės ir sukilėlių, vado-
įrengti jūros vandens nudruski- Į vaujamų buv. karo ministerio 
nimo aparatai. Sudane apieįHissene Habre. Iš kovos vietų bu-
350 amerikiečių dalyvaus su su-1 vo atitraukti Libijos kareiviai. Jų 

ti pasaulinę padėtį, nes "mes esa 
ja buvo padalinta Austrijos, Ru- j me tik taškas pasaulio žemėlapy-
sijos ir Vokietijos jėgų. 

Gdanske, kur 1980 metų rug-
je, tik maža dulkelė dideliame 
vandenyne". 

daniečiais kareiviais dykumos 
manevruose. Tokie manevrai su 
Sudanu įvyks pirmą kartą. Suda-
niečiai apžiūrės amerikiečių gink
lus, technologiją, o amerikiečiai 
pasimokins, kaip išlikti gyviem 
dykumoje, atskirtiems nuo tieki
mo ir priešo apsuptiems. 

Omane pratimai bus labai ri
boti ir truks vieną dieną, nes ki-

vadas pilk. Saleh Radvvan pasakė 
reporteriams, kad Libijos jėgų ati
traukimas vėl leis pradėti Čado ei 
vilinį karą. 

Žinias, kad Habre sukilėliai 
puolė Čadą iš Sudano bazių pa
neigė Sudano vyriausybė. Ji žadė
jo visai uždaryti sieną su Čadu, 
kad Libija neturėtų priežasties 
palikti Čade savo kariuomenę. Ją 

tos arabų šalys kritikuoja Omaną, I pakeisti ir taiką Čade prižiūrėti 

Ordzhonikidze. kur įvyko mušty
nės tarp musulmono ir krikščio
nio, kuris mirė. Neramumai įvy
ko per jo laidotuves. 

—Britanijos draudimo bend
rovė paskelbė, kad namų šeimi
ninkės darbai: virimas, skalbimas, 
indų plovimas, vaikų priežiūra 
per savaitę verti 360 dol. algos. 

— Madagaskaro sostinėje įvy
ko riaušės, dayg parduotuvių iš
plėšta, suimta 90. 

— Madrido Saugumo ir Koope-
ravimo konferencijoje Švedijos de 
legatas Carl Johan Rappe pa
smerkė Sovietų Sąjungą dėl po
vandeninio laivo įsibrovimo į šve
dų teritoriją, kur laivo įgula vyk 
dė nelegalius veiksmus. Sovietų 
vardu atsakė gen. Konstanti Mi-
chailov, pakartodamas, kad lai
vas ten pateko dėl sugedusių ins
trumentų ir blogo matomumo. 
Reikalas esąs baigtas, pasakė ge
nerolas, pabrėžęs, kad Sovietų Są
junga švedų atsiprašė. 

Groton. Conn. — Trečiadienį 
viceprezidentas George Bush da-

ceremonijose, kuriose į 
| vandenį buvo įleistas naujas JAV 
; povandeninis laivas "Ohio". Tai 
j bus didžiausias ir galingiausias 
: povandeninis laivas Amerikos lai-
! vyne. Jis yra 560 pėdų ilgio, 
j 18,500 tonų. Laive yra 24 balisti-
| nės raketos, kurių kiekviena ne
ša po 8 branduolinius užtaisus. 

Į Kiekvienas užtaisas turi 100,000 
j tonų dinamito sprogstamąją ga-
j lią. Laivas skiriamas Ramiojo 
I vandenyno apsaugai. Jis veiks iš 
! Bangoro uosto Washingtono vals-
i tijoje. 

Viceprezidentas Bush pasakė, 
iog šis laivas atliks savo užduotį, 

| jei jam neteks iššauti nė vieno 
Į šūvio. Jis bus taikos instnimentas. 
I pabrėžė Bush. — jis išreiškia mū

sų valią gyventi laisviems ir tai-
Į koje. 

Tai pirmas "Trident" klasės 
i povandeninis laivas, kainavęs 1.2 
i bil. dol. Netoli Grotono bazės 
j apie 250 "taikos mylėtoių" suren

gė demonstracijas. Policija suė
mė 5 merginas. 

pažadėjo šešios Afrikos valstybės, 
kurių kareiviai dar neatvyko. 

Lenkijoje lapkričio 11 d. pagerbtas 
marSalas Jozef Pilsudskį. Jis vadova
vo lenkų nepriklausomybės kovoms, 
skaudžiai sutnuSė bolševikų kariuome
nę, o nuo 1926 iki 1935 m. buvo Len
kijos valstybes galva — diktatorius. 
I^enkijos kino teatrai rodė senus fil
mus su Pilsudskiu, kurio jaunoji len
kų karta nebuvo girdėjusi. 

KALiENDORIUS 

Lapkričio 13 d.: Valentinas, 
Pranciška, Narvydas. Grožilė. 

Lapkričio 14 d.: Jukundas, Ve-
neranda, Ramantas, Saulenė. 

Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:33. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 55 

L. naktį 40 1. 

http://beatpaz.no
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KUR ATSIDURS MŪSŲ 
VALDŽIA? 

t- Šį savaitgalį Clevelando 
-Lietuvių namuose vyksta 
visuotinis ŠALFAS s-gos 
suvažiavimas. Susidomėjimas 
juo ypač didelis — didesnis, 
kaip bet kada. Jo dienotvar
kėje daugybė svarbių punktų, 
bet neabejotinai, pats svar
biausias yra naujos Centro 
valdybos rinkimai. Susidomė
jimas šiais rinkimais taip pat 
didesnis, kaip bet kada, nes 
kandidatuojančių sąrašų yra 

..daugiau, negu iš tikrųjų reikia. 
Praeityje yra buvę, kad nebu
vo nė veino sąrašo, o dažnai 
džiaugdavomės, kai atsirasda
vo vienas. 

Kalbama, kad v i e n a s 
sąrašas neva nori išimti Cen
tro valdybą iš pačių sportinin
kų rankų ir įjungti ją ir visą 
Sąjungą į Bendruomenės 
rėmus. Kitas sąrašas kandi
datuoja, bijodamas, kad į 
valdžią nepakliūtų sąrašas, 
kuriame figūruoja nemėgstąs 
PLB ar jos vadovybės. 
Pagaliau dar įdomesnis sąra
šas tų, kurie kandidatuoja su 
tikslu, kad valdžia neatsidur

tų Chicagoje. 
Būtų liūdna, jei suvažiavi

mas išrinktų vieną iš jų, ar 
bent atsižvelgtų į panašias 
intencijas. 

Mūsų nuomone, nauja Cen
tro valdyba turėtų išlaikyti 
buvusios valdybos darbų 
tęstinumą ir liniją, daugiau 
dėmesio kreipti į mažiau 
paliestas sritis, galutinai išly
gintų santykius su PLB, 
neapviltų Australijos lietuvių, 
parodytų jaunatviškos ener
gijos, naujų idėjų ir labiausiai 
nepagailėtų pastangų geram 
artėjančių Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių suorganizavi
mui. Tokiems uždaviniams, be 
abejonės, geriausias sąrašas 
yra iš Chicagos. Jame, tarp 
kitų, figūruoja tokios pavar
dės, kaip V. Adamkus, A. 
Laukaitis, R. Dirvonis, gerai 
pažįstą sąjungos gyvenimą ir 
turį daug patyrimo, kartu su K. 
Ambutu ir advokatu B. Briz
giu; abu ir jauni, ir sportinin
kai, ir pilni jaunatviškos ener
gijos bei naujų idėjų. 

Buvę ŠALFASS centro valdybos nariai po paskutiniojo 
posėdžio. IS k.: A Banelis , P r . Berneckas — pirm. ir S. 
Krasauskas. 

UŽBAIGUS DARBĄ 

„Iituanicos" Mažiukų (7-9 metų amž.) futbolo 
komanda, užbaigusi pirmąjį sunkų pirmenybių 

Perskaitęs „Drauge" Prano 
Mickevičiaus s tra ipsnį 
„Kadencijai baigiantis", 
perbėgau mintimis per šešerių 
metų ŠALFASS-goa centro 
valdybos nueitą kelią ir pano
rau su skaitytojais pasidalinti 
mintimis apie nuveiktus dar
bus, kurie sąjungos veikloje 
dar ilgai bus minimi. Centro 
valdyba, vadovaujama Prano 
Bernecko, palyginti trumpu 
laiku atliko nemažai didelių 
darbų. Su nuostaba teko ste
bėti pirmininko energiją ir 
užsispyrimą vykdant planus, 
kuriuos nemažas skaičius spor
to darbuotojų laikė neįgyven
dinamais — utopiškais. Nerei
kia pamiršti ir tai, kad 
užmojams vykdyti pagalba iŠ 
šalies buvo labai ribota, o 
kartais net bandyta ir trukdy
ti, tačiau neatlaidus ir nepakei
čiamas noras siekti tikslo, 
davė pasigėrėtinus rezultatus. 

Su Pranu Beraecku teko 
daugelį metų artimai bendrau
ti, tačiau niekada negalvojau, 
kad jis turi tiek daug pakantos 
ir pasiryžimo įgyvendinti nori
mus siekius. Jau nuo pat pirmų 
LSK „Vyčio" Toronte įsistei-
gimo dienų Pranas rūpinasi 
įvairiais klubo administra
ciniais reikalais, ypač lėšų 
telkimu, kurių anuomet labai 
trūkdavo ir jos buvo svar
biausiu veiksniu sėkmingai 
klubo veiklai. Nesvetimos jam 
buvo ir sportinės varžybos, 
lietuviška klubo nuotaika, o 
ypač paskiri sportininkai, 
kunems jis skyrė ypatingą 
dėmes), siekdamas sudaryti 
p a l a n k i a u s i a s s ą l y g a s 
drauRiflkoje klubo atmosferoje 
sportuoti. 

Atėjęs j sąjungos centro 
valdybą, Pranas Berneckas 

atsinešė ilgametį sportinės 
veiklos stažą, kurį pritaikė ir 
pilnai išvystė eidamas centro 
valdybos pirmininko parei
gas. Atėjo jis į centro valdybą 
ne geru laiku, bet gerai žino
damas ir suprasdamas padėtį. 
Teisingai Pranas Mickevičius 
pastebi, kad anuo metu 
sudarytoji centro valdyba iš 
Toronto atstovų išgelbėjo 
sąjungą iš bankroto. Daugu
mas tuo metu manėme, kad 
Sąjungos beveik nebegalima 
išgelbėti ir, su šypsneliu lūpo
se bei liūdna mintimi, laukė
me artėjančios pabaigos. 

Neilgai trukus, padėtis 
pradėjo krypti geron pusėn. 
Išgirdome naujus sumany
mus, spaudoje skaitėme naujus 
planus, kuriuos naujoji centro 
valdyba pamažu ėmė reali
zuoti. Po pusantrų metų darbo 
„Tėviškės žiburiuose (1978 
kovo mėn.) Bronius Keturakis 
rašo: „Sėkmingai pradėtas 
1976 m. Clevelande centro 
valdybos darbo kebas. Spor
tinė veikla nukreipta lietu
viška linkme. Užsimotas dide
l i o m a s t o r e n g i n y s — 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės Toronte, surengimas spor
to sekcijos Mokslo ir Kūrybos 
simpozijume, spaudos skyre
lių stiprinimas, naujo statuto 
paruošimas, pastangos išlai
kyti sąjungos garbę, jungi
masis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę yra dabartinės 
centro valdybos nuopelnai, 
kuriai sumaniai vadovauja 
Pranas Berneckas". 

Tai dalis darbų bei sumany
mų, kuriuos centro valdyba, 
kaip žinome, jau yra atlikusi 
Suprantama, kad kiekvienas 
organizacinis darbas reikalau
ja daug energijos bei pakantos 

norint atsiekti tikslo. Sporto 
sąjungoje darbas pasunkėja, 
nes sporto vienetai išblaškyti 
po visą kontinentą, jaučiamas 
darbuotojų trūkumas, todėl 
organizaciniai atsiekimai turė
tų būti ypač vertintini. Dažnai 
centro valdybos nariai, o ypač 
jos pirmininkas, turi praleisti 
ilgas valandas svarstydami 
Sąjungos reikalus, o dar ilges
nes valandas tai įgyvendinti. 
Didžiausia atsakomybė ir dar
bų našta tenka pirmininkui. 
Tad nenuostabu, kad kartais 
suvažiavimuose matydavome 
jį pyktelėjusį, nervingą ir lyg 
nesuprastą. Kas tas pareigas 
yra turėjęs, gerai supranta. 

Suorganizavimas Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių cen
tro valdybai buvo vienas svar
biausių ir sunkiausių užda
vinių. Iškėlęs šią mintį, Pranas 
Berneckas ryžosi atkakliam 
darbui. Nekreipdamas dėme
sio į gausią kritiką, įvairius 
perspėjimus ir sarkastiškas 
pastabas, jis su mažu būreblu 
talkininkų kantriai dirbo tvir
tai tikėdamas savojo tikslo 
pasisekimu. Darbas ir pakan
ta savo atsiekė. Žaidynių min
čiai atsirado daugiau prita
rimo ir talkos. Užvirė darbas, 
pareikalavęs daug pastangų iš 
organizacinio komiteto narių, 
kurie stengėsi, kad žaidynės 
gerai pavyktų. Sunkiausias 
darbas teko centro valdybos 
pirmininkui, kuris koordinavo 
Sį didžiulį darbą ir rūpinosi 
lėšų telkimu. Gėrimės tuo nedi
deliu būreliu drąsuolių, kurie 
ryžtingai įvykdė savo užsi
brėžtą tikslą — pravedė žaidy
nes. 

Žaidynėms praėjus ir jų 
metu gyventomis nuotaikomis 
ir įspūdžiais pasidalinus su 
kitais, pradėta jas vertinti. 
Vytautas Grybauskas „Sporto 
apžvalgoje" „Drauge" rašo: 
„Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynės, be abejonės, dauge
lio nuomone buvo labai teigia
mas reiškinys... Tai buvo dide
lė pasaulio lietuvių jaunimo 
šventė. Už tai dar kartą 
kartojame: nuopelnas ir pagar
ba priklauso Pranui Bernec-
kui. Tai buvo jo idėja, jo įdėta 
daugiausiai darbo, jo nemie
gotos naktys. Jis parodė 
nežmoniškai daug drąsos ir 
padarė". Toliau Vyt. Grybaus
kas plačiau aptaria žaidynių 
trūkumus, kurių buvo tiek 
varžybinėje, tiek organiza
cinėje pusėje, tačiau nurodo, 
kad vienam pirmininkui visko 
nebuvo įmanoma aprėpti ir 
visur jautėsi pagalbos stoka. 
Bendrai, žaidynes reikia laiky
ti pasisekusiomis. Juk tai 
pirmasis bandymas. Suvažia
vęs iš visų pasaulio kampų 
lietuviškas jaunimas savo 
tarpe rungtyniavo, dar 
daugiau pabendravo, o kas 
svarbiau, matydami visuose 
renginiuose mases lietuvių, 
didžiavosi jais esą. Ne vienas 
jų, entuziazmo pagautas, 
grįžęs namo jungėsi lietu-
viškon veiklon. Tai bene pats 
svarbiausias ir reikšmingiau
sias mūsų šiuolaikinis tikslas, 
kuriuo žaidynių rengėjai 
pagrįstai gali didžiuotis 

sezoną Marąuette Parko aikštėje. Dešinėje stovi jų 
vadovas ir treneris dr. Ju l ius Rinitus. 

Nttotr. A. Stasiulio 
bet cHrba ir planuoja 
Pasitarus su kitų kraš-

y.j* 
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laurų, 
toliau. 
tų sporto vadovais, planuoja 
įkurti Pasaulio lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungą. 1982 m. 
numatomos antrosios Pasaulio 
1 ietuvių sporto žaidynės 
Chicagoje. Susidarius kapi
talui, organizuojamas išsa
mus veikalas apie lietuviškąjį 
sportą išeivijoje, š is darbas jau 
yra gerokai pastūmėtas pir
myn. Suplanuota ir įvykdyta 
jaunųjų tinklininkų ir krepši
ninkų išvyka Australijon. Tai 
tik svarbesnieji užmojai ir dar
bai. 

Šešerių metų darbas eina 
prie galo. Netrukus turėsime 
naują centro valdybą Jos 
užduotis, kaip ir buvusios, 
nebus lengva. Yra dar daug 
neužbaigtų darbų, juoba ir 
antrosios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės ne už kalnų. 
Manau, kad dar ne kartą teks 
naujiems vadovams kreiptis į 
„senąjį vilką" Praną Bernec-
ką, kurio patirtimi galės pasi
naudoti. Gili, pagarba ir padė
ka priklauso buvusiai centro 
valdybai, kuri savo sumanu
mu ir darbu atstatė Sąjungą į 
tinkamesnes vėžes. 

Tai kelios mintys apie centr 
ro valdybos darbą. To darbo 
daugiausia kratomės, o 
rezultatais norime visi naudo
tis. Gerbiame visus, kurie 
nevengia dirbti mūsų sportuo
jančio jaunimo labui. 

Jonas Gustainis 

NERIS LAIMI 
TURNYRĄ 

Šių metų pabaltiečių koman
dinės krepšinio varžybos pe
reitą savaitgalį Marąuette Par
ko salėje buvo suorganizuotos 
Vid. Vak. Sporto Apygardos 
(vadovas Z. Ziupsnys); praėjo 
sklandžiai — buvo net keletas 
įdomių rungtynių. Gaila, kad 
jos nepajėgė pritraukti dau
giau žiūrovų, o svarbiausia — 
daugiau komandų. Juk Detroi
tas ir Clevelandas, kurių jau
nos komandos pernai neblo
gai pasirodė Baltimorėje, čia 
būtų gavusios daug naudos ir 
patyrimo. 

Latviai kaip ir 
anais laikais 

Varžybose dalyvavo latvių 
meisteris Chicagos „Daugu-
vas S.K.", Cicero „Ateitis", 
„Lituanicą" ir „Neris". 

Pirmose rungtynėse mūsų 
jaunių meisteris Cicero „Atei
tis" atrodė dar per jaunas ir 
per žalias prieš mūsų vyrų 
meisterį „Lituanicą" su vyres
niais, stipresniais ir patyru
siais vilkais, kaip: dr. A. Baris 
- 19 taikų, A. Neimantas — 
15 t , J. Kincinas — 8 t , ir V. 
Genčius — 121 .Ateities" bro
lių Owens, Galinaičio ir Sulai* 
čių gerų bandymų buvo per 
maža ir ji pralaimi 82-62. 

Antrosios rungtynės tarp 
„Neries" ir latvių „Dauguvos" 
buvo kad ir tik vidutiniško ly
gio, bet įtemptos, ir įdomios iki 
paskutinių minučių. Latviai, 
kaip ir anais laikais, buvo 
agresyvūs, veržlūs ir kovojo, 
kaip už tėvyne. Skyrėsi nuo 
anų laikų latvių tuo, kad buvo 

Žaidynėms užsibaigus, cen- mažesni ūgiu, mažai naudojo 
tro valdyba neužmiega ant zoninį dengimą ir žaidė grei

tai. Veržlūs ir agresyvūs prie 
lentų jie greit atsiplėšia 7-2, bet 
„Neries" tai nejaudina. Šim
kus sumaniai ir šaltai diriguo
ja „Nerį" h* ji netrukus pasi
veja ir kėlinį laimi 36-34. 
Antrame - žaidimas, ypač iš 
latvių pusės, greitas bet su 
daugybe klaidų.Persvara svy
ruoja iš rankų į rankas, ir 
paskutinės minutės pasidarė 
net dramatiškos. Porą minu
čių prieš pabaigą latviai veda 
79-77, bet pora nevykusių pasi
karščiavimų ir „Neris" taik
liais baudų metimais ir puikiu 
Šimkaus metimu pasiglemžia 
pergalę 83-80. „Neries" senieji, 
kad ir nelabai rūpinosi gyni
mu, bet dar pasirodė neblo- j 
goję formoje: G. Šimkus su 24 
taškais ir puikiomis pasuo-
tėmis, T. Butkus atlaikė lentas 
ir 201 , D, Stankevičius 171 ir 
T. Vaitkus 11 t.; jiems vyku
siai talkino keletas jaunų, tai: 
Dakota, Kožica, Bukas ir 
Moore. Iš latvių išsiskyrė P. 
Strods — 281, ir V.Bole—171. 

Tuoj po šių rungtynių, „Ne
ris" stojo kovon prieš Cicero 
„Ateitį". Kiek nuvargusi ir per 
daug pasitikėdama „Neris" tu
ri nemaža vargo su „Ateities" 
jaunikliais, ir pirmą kėlinį vos 
padaro lygiomis 48-48. An
trame Vaitkaus ir Šimkaus me
timai, o svarbiausia Butkaus 
lentos nulemia „Neries" pel
nytą pergalę 92 - 83. 

Paskutinėse šeštadienio 
rungtynėse, teoretiškai turėjo 
būti įdomiausia kova. Ji ir bu
vo neblogo lygio pirmame kėli
nyje. Latvių greitis ir agre
syvumas neleido „Lituanicai" 
per daug atsiplėšti, ir ji baigė 
kėlinį 33-27. Tačiau antrame, 
latviai, palikę viską „Neries" 
rungtynėse, nebeturėjo vėjo. 
„Iituanicos" Baris, Ambutas 
V., Neimantas užgulė lentas, o 
Kincinas su Gaučiumi toli
mesniais metimais pribaigė 
latvius net 77-57. 

Ir vėl „Neria" 
Sekmadienį, lyg ir žinant, 

sustatytos rungtynes tarp lat
vių „Dauguvos" ir .Ateities" 
buvo dėl, trečios vietos, o 
sekančios tarp „Iituanicos" ir 
„Neries" kaip ir finalinės. 

.Ateities" jaunimas drąsiai 
kovojo prieš latvius, deja, drą
sos neužteko. Stipresni prie 
lentų latviai dažnai gavo pro
gos kartoti metimus ir užsitik
rino sau trečią vietą 84-74. 

Ir pagaliau baigmėje, kaip 
jau per daugelį metų, vėl susi
tiko seni draugai iš „Iituani
cos" ir „Neries". Tų dviejų ko
mandų varžybos visuomet 
duoda žaidėjams daugiau im
pulso ir dažniausiai įtemptą ir 
įdomią kovą iki paskutinių 
minučių. Taškas už tašką eina 
kova pirmame kėlinyje. 
„Lituanicą" surenka 31 dėka 
Abromavičiaus metimų ir Ba
rio bei Neimanto drąsios ko
vos prie lentų. „Neris" padaro 
tiek pat Antrojo kėlinio vi
duryje „Neris" veda 7 taškais, 
kai staiga jų metimai ne-
bekrenta ir niekas nebekovoja 
dėl kamuolių. „Lituanicą" 
atgyja, Kincinas puikiai veda 
žaidimą ir šaudo ir paganau 
Baris trimis iš eilės puikiais 
metimais persveria. „Lituani-

• 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. > v s 8 

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

ca" veda 63-58, bet pradeda 
skubinti ir daryti bereikalin
gas baudas. Dar 63-62, trys mi
nutės bet Baris padaro pasku
tinę ir bereikalingą baudą, ir 
turi apleisti aikštę. To „Neris" 
ir laukė ir, žinoma, nusineša 
pergalę 69-65. 

Geriausi iš „Iituanicos" bu
vo dr. A. Baris su 16 taškų, ir J. 

Abromavičius surinko 10 t., V. 
Genčius — 8t., jiems padėjo G. 
Riškus — 4t, A. Tamošiūnas 
— 2t. ir prie lentų V. Ambutas. 
„Neries" pagrindas buvo G. 
Šimkus — 181 „ir T. Butkus — 
18 t., o jiems gerai talkino T. 
Vaitkus — 61., Stankevičius — 
71., Moore — 10 t., Bukas ~ 2 
t , Dachota — 4 t , Kožica, 

Kincinas — 141 Gerai dirbo ir Vinovskis, Ziupsnys ir Vidžiū-
A. Neimantas — 11 t; V. nas. 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel ofiso ir buto: OLympic?2*4l39 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHfRURČAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero "* 

Kasdien 13 vai * 6 8 vai'vak išskyrus 
treč Sešt 12 tki 4 vai popiet ' ; •• • 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND €. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6 2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir 
7 9: antrad 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 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS v 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 
Ofiso tel RE 7-1198: 

v ryto'iki 1 v p" 6 
rezid. 239-2919 ~ 

Ofs HE 4-1818: Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7 ls t Street 

(71 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad antrad . ketvirtad irpėnktad 
3 >k\ 7 v p p Tik susitarus ; į į 

! 
KOJb 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

. — .= 

Ofiso tel. - 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKS A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

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

DR.A.JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namu 584-5527* 

Dr. ALGIS PAULIUS:" 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave 
Elgin. IN. 60120 

Valandos pagai susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236 6575" 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKiŲ LIGOS — CHIRURGUI,;_ 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą * • 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roterts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem.Av.e-

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą- - • 

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

DR. K. A. JUČAS 
0OOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR.FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

1407 So. 49ttt Court. Cicero. IH. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) ' : " s 

OPT0METRISTAS "&* 
Tikrina akis. Pritaiko akinius* >~ 

"Contact lentas" •. «.»,„ 
2618 W 71st St - Tel. 737-5.149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR" - " 

PROSTATO CHIRURGIJA-1" 
2656 W. 63rd Stroot J > 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 »afc-<, 
Ofiso tel. 776 2880. rezid 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
M M W. M St. CMcs*» 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm, antr . treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tol. RElianco 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3825 West 59th Stroot 
Vai pirm . antr. ketv IT penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123, namų 4486195 

DR. V. TUMASON1S 
C H I R U R G A S _ 

2454 West 71st Straet _ 
Vai.: pirm., antrad.. ketv ir pen"ktad"2-5 

ir 6-7 — iš anksto susrtarUs'." 

Ofs. tol 586 3166; namy 361-3772 

DR. PETRAS 2LI0IA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wott 63rd StrOM 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMAKTA5* 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI --
2654 West 63rd Street 

Vai pagai susitarimą: antr . frečiad 
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel - 778 3400 

http://Harlem.Av.e-


Mūsų stiprybė — 

PILNUTINĖS 
• 

ASMENYBĖS 
Mūsų tauta šiandieną gy

vena vieną iš sunkiausių lai
kotarpių istorijoje. Tėvynėje — 
spaudžiama žiauriausio oku
panto, koks tik begali būti, iš
eivijoje — išblaškyta po visus 
pasaulio kontinentus. Mažai 
tautai, ir dar gyvenančiai šito
kiose sunkiose aplinkybėse, 
vienas iš didžiausių ramsčių 
išsilaikyti ir sudaryti pagrin
dus šviesesnei ateičiai yra dva
sinė, moralinė stiprybė, kuri 
apsaugotų nuo ištižimo ir duo
tų jėgos stipresniems polė
kiams kultūrinėje kūryboje bei 
tautiniame atsparume, tvir
tame ryžte nepalūžti. 

Mes turime nuostabių tokio 
ryžto pavyzdžių. Sakysime, 
jaunas lietuvis Šarūnas Žu
kauskas, gimęs 1950 m., taigi 
išaugęs jau okupacijos nakty
je, lankęs okupanto kontro
liuojamas mokyklas, kur neži
nai, ko daugiau — mokslo ar 
propagandos, išaugo savaran
kiu lietuviu ir 1973 m. buvo 
okupanto pareigūnų areštuo
tas už kopijavimą Lietuvių 
enciklopedijos XV tomo, kuris, 
kaip ir visi kiti, išleistas išei
vijoje ir skirtas vien tik Lietu
vai, ypač nušviečiant nepri
klausomybės laikotarpį. Jis 
taip pat rinko ir net skleidė me
džiagą apie Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą, net 
ir sutelkdamas vienminčių 
grupę. Už tai jis 1974 m. buvo 
pasmerktas šešeriems metams 
į darbo vergų stovyklą. Bet jo 
ryžtas kelia entuziazmą mums 
ir pavergtos Lietuvos pasiry
žėliams! 

tvirtinti, kad jis pats yra kata
likas. 

Dar nepriklausomybės laiko
tarpyje teko rinkti duomenis 
apie gyventojų prieaugi) Latvi
joje. Remiantis to meto sta
tistikos duomenimis, buvo aiš
ku, kad protestantų tarpe, 
kurių Latvijoje buvo apie du 
trečdaliai, jau buvo atsiradę 
daugiau mirimų kaip gimimų 
ir likęs trečdalis gyventojų — 
katalikų, susikoncentravusių 
Latgalijoje, turėjo tiek prie
auglio, kad darė dar visą Lat
viją didėjančią gyventojų skai
čiumi. 

Toliau estas tyrinėtojas A. 
Kung pažymi: „Gausus divor-
sų procentas prisideda, kad 
Estijoje ir Latvijoje gimsta ma
žiau vaikų, negu galėtų būti... 
Latvijos sostinėje divorsų pro
centas du ar tris kartus dides
nis negu apskritai Sovietų 
Sąjungoje ir dukart didesnis 
negu JAV-se". Dėl to savu lai
ku Latvijos valstybinės įstai
gos ragino, kad santuokos bū
tų daromos ne civilinėse 
įstaigose, o bažnyčiose, nes to
kios santuokos pastovesnės ir 
su jomis valstybinėms įstai
goms mažiau rūpesčių. Tautos 
gajumas ypatingai svarbus 
okupacijoje, nepamirštant nė 
deportacijų. A. Kungo surink
tais duomenimis, juk iš Estijos 
okupantas ištrėmė 140,000 es
tų, iš Latvijos išvežė 155,000, o 
iš Lietuvos 300,000. 

ARKIV. JURGIO MATULAIČIO 
BEATIFIKACIJOS BYLA 

Pastangos turėti savo Šventąjį eina prie pabaigos 

NEDERLIUS IR UŽDARI 
PARTIJOS POSĖDŽIAI 

Arkivyskupas M. Reinys bu
vo 1947 m. areštuotas, kai jis 
ėjo iš katedros, kur iš sakyklos 
buvo paskelbęs, kad jis nie
kada nėra pasirašęs pareiš
kimo, paremiančio okupanto 
politiką ir išspausdinto Prav-
doje, neva su jo parašu. Kaip ži
nome, arkivysk. Reinys vėliau 
mirė Vladimiro kalėjime kaip 
tiesos ir patriotizmo kankinys. 
Bet jo ryžtas pasiliko įkvė
pimas ne vien mums. Net ir ki
tos tautos skelbia apie jo lie
tuvišką nepalaužiamą valią. 
Kaip tik šį faktą užtikome ap
rašytą esto Andrės Kung kny
goje „A Dream of Freedom". 

Sis estas, laikraštininkas, 24 
knygų autorius, minėtame šie
met pasirodžiusiame veikale 
duoda studijinį palyginimą 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
padėties. Jis skelbia, kad Esti
joje 1970 m. estai sudarė tik 
57% visų gyventojų, Latvijoje 
pačių latvių buvo 60.%, o Lie
tuvoje lietuviai dar sudarė 80% 
Iš visų Pabaltijo tautų tik lie
tuviai įstengė padidinti savo 
tautybės procentą tėvynėje. 
Anot jo, visoje Sovietų Sąjun
goje tik Armėnija ir pati Ru
sija (ne Sovietų Sąjunga) turi 
kiek didesnį savų tautiečių pro
centą savoj teritorijoje už lie
tuvių turimą Lietuvoje. 

Ir tas įžvalgus autorius 
klausia, kodėl lietuviai įstengė 
demografiniu atžvilgiu išlai
kyti geresnę poziciją už lat
vius ir estus. Jis duoda tokį 
atsakymą: „Pagrindinė prie
žastis, kad lietuvių šeimose 
gimimų skaičius gausesnis ne
gu Estijoje ir Latvijoje ... Nor
maliai katalikų kraštuose gi-
m i m ų p r o c e n t a s yra 
aukštesnis negu protestantų 
Lietuva iš ankstyvesnių laikų 
yra stipriai katalikiška, kai Es
tija ir Latvija yra daugiausia 
protestantiškos. Bažnyčios ir 
religijos pozicija, kaip ma
tėme, Lietuvoje yra daug stip
resnė negu jos Pabaltijo kai
mynuose". Taip rašo A. Kung, 
apie kurį neturime duomenų 

Išeivijoje mes kiek tik sąly
gos ir aplinkybės leidžia sten
giamės perteikti jaunajai kar
tai savo lietuvišką kalbą, 
istorijos ir literatūros žinias. 
Tai labai svarbūs užmojai. Ta
čiau pilnutinio lietuviško cha
rakterio ugdymas turėtų apim
ti ir, kiek tik galima, moralinį 
ir krikščioniškos pasaulėžiū
ros ugdymą. Jau pats faktas, 
kad, nepaisant kruviniausių 
persekiojimų, trėmimų, už
darinėjimų į beprotnamius, 
Lietuvos tikintieji galėjo iš
leisti jau 49 liet. Kat. Bažny
čios Kronikos numerius ir dar 
dalyvauti daugelyje kitų po
grindžio leidinių, rodo, kiek 
daug religinė ištikimybė duo
da atsparos ir tvirtumo. Nevel
tui okupantas taip atkakliai 
kovoja prieš religiją. Gertrud 
von Le Fort yra teisingai pa
brėžusi: „Vakarų kultūra tik 
tiek ilgai gyvens, kiek ir Vaka
rų religija". 

Viena iš šviesiausių asmeny
bių Lietuvoje buvo Kauno uni
versiteto profesorius ir rek
torius V. Čepinskis. Jis buvo 
gilios dvasios žmogus. Žino
mas jo dėsnis: „Patenkinimas 
gyvuliškųjų apetitų duoda 
pasitenkinimą, bet jis neduo
da laimės. Taigi ateitis pri
klauso jums, kurie respektuo-
ja te r e l i g i j ą " . To 
socialdemokrato pareiškimas 
vertas plataus dėmesio. 

Džiugu, kad mūsų lituanis
tinėse mokyklose randa vietos 
tikybos dėstymas ir religinis 
auklėjimas. Tam turi būti rei
kiamas dėmesys ir šeimoje. 
Amerikoje yra daug pasimetu
sio jaunimo. Religija padeda 
susidaryti stiprius pasaulėžiū
rinius ir dorinius pagrin
dus. Padeda ugdyti pilnutinę 
lietuvišką asmenybę, nuo ku
rių daug pareis mūsų tautos 
ateitis. 

įsidėmėtinas patarimas ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio: 
„Laikykimės apkabinę Vieš
paties Jėzaus kryžių, o jokios 
galybės mums nepakenks, jo
kios galybės mums neuž
tvenks kelio". 

J.Pr. 

Kad asmuo būtų Bažnyčios 
paskelbtas palaimintu ar 
šventuoju, reikia kelių esminių 
dalykų: asmens gyvenimo 
šventumo; žmonių įsitikinimo, 
kad tas asmuo yra šventas; jo 
dorybių heroiškumo ir stebuk
lų, įvykusių per to asmens užta
rimą pas Dievą. 

Visi šie dalykai turi būti 
įrodyti vadinamuose proce
suose arba bylose bažnytiniuo
se tribunoluose, paliudyti asme
nų, kurie kandidatą į 
palaimintuosius arba šven
tuosius pažino arba apie jį gir
dėjo iš kitų asmenų. 

Arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos byloje, pradėtoje 
1953 m., pagal Bažnyčios kano
nus arba nuostatus, daug šių 
reikalavimų jau atlikta. Pirma
me beatifikacijos bylos 
tarpsnyje, vadinamame infir-
maciniu procesu, surinkti 
duomenys apie jo gyvenimą, 
patikrinti jo raštai, ar juose 
nėra nieko, kas būtų priešinga 
šventojo sąvokai. Įrodyta, kad 
niekad nebuvo jam teikiamas 
liturginis kultas, derąs tik 
šventiesiems. Tada kandida
tas į palaimintuosius arba 
šventuosius gauna Dievo Tarno 
(Servus Dei) titulą. 

Po to eina jau vad. apaštali
nis procesas, vedamas Sv. Sos
to, kurio pagrindinis užda
vinys patikrinti ir įrodyti, kad 
kandidato dorybės buvo 
nepaprastos (heroiškos), kurio
mis jis išsiskyrė iš kitų tikin
čiųjų. Tam buvo paruoštas vad. 
„Posit io de virtutibus" 
(įrodymai apie dorybes). Į tą 
„Positio" buvosurinkta visa, ką 
yra paliudyję apie kandidato 
dorybes ankstesniuose parody
muose, ypač apaštalinio proce
so l iudininkai . Pridėti 
dokumentai, iš kurių matyti, 
kaip kandidatas praktikoje 
reiškėsi savo nepaprastomis 
dorybėmis. Visa šiam reikalui 
medžiaga buvo atspausdinta 
viename 928 puslapių tome ir 
jis 1980 m. balandžio 10 dieną 
įteiktas Šventųjų skelbimo 
kongregacijai. 

Tačiau reikia žinoti, kad tokių 
bylų dorybių heroiškumui 
spręsti yra kongregacijoje 
laukiančių apie 40, įteiktų 
seniau. Jos laukia savo eilės. 
Paprastai tokių bylų per me
tus kongregacijoje išspren
džiama 4-5. Todėl ir ark. J. 
Matulaičio dorybių heroišku
mo svartymas galįs būti tik po 8-
10 metų. Tačiau būna išimčių, 
kada šventasis Tėvas pareiškia 
savo valią ir norą, kad viena ar 
kita byla Šventųjų skelbimo 

Kardinolas Pietro Palazzini, Šventiesiems skelbti kongre
gacijos Vatikane prefektas, kurio iniciatyva pagreitinta 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos eiga. 

kongregacijoje būtų sprendžia
ma be eilės, t.y. tuojau. 

Lietuviai, žinodami dabar
tinio popiežiaus palankumą 
lietuviams, siuntė jam prašy
mus, kad Dievo Tarno Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos byla 
būtų pagreitinta. Prašymus 
rašė pavieniai asmenys, įvai
rios organizacijos, kai kurios 
lietuviškos vienuolijos, lietu
viai vyskupai, kunigai iš Lietu
vos, Australijos, Pietų Ameri
k o s , Jungt . Amer ikos 
Valstybių, Vakarų Europos. 
Buvo prašymų ir vokiečių, olan
dų, austrų, venecueliečių katali
kų. Asmenys, turintieji artimų 
ryšių su popiežium, irgi ta pačia 
linkme kalbėjo popiežiui. Vati
kano Valstybės sekretoriatas 
visiems prašytojams pop
iežiaus vardu atsakė, pabrėž
damas, kad prašymai perduoti 
Šventųjų skelbimo kongregaci
jos dėmesiui. 

Iš tikrųjų šiųmetų spalio 27 d. 
susirinko paskirti tos kongre
gacijos patarėjai (Consultores) 
ir savo posėdyje, iš anksto 
susipažinę su iiems pateikta 
medžiaga, vienbalsiai konsta
tavo, kad Dievo^arno arkiv. J. 
Matulaičio dorybės yra aukšto 
(heroiško) laipsnio. 

Jų nuomonės ir argumentai 
bus atspausdinti ir padalinti 
kitai komisijai, šį kartą jau 
kardinolų, priklausančių 
Šventųjų skelbimo kongregaci
jai. Jie padarys savo sprendi
mą (tikimasi, kad tokia kardi

nolų komisija bus sušaukta 
ateinančių metų sausio mėn.). 
Jei ir kardinolų komisijos 
sprendimas bus teigiamas, 
tada jau vyks trečias kardinolų 
ir Šventųjų skelbimo kongrega
cijos pareigūnų posėdis su 
popiežium, kuris savo apaštali
niu autoritetu paskelbs, kad 
ark. Jurgio Matulaičio dorybės 
buvo aukšto (heroiško) laipsnio 
ir Dievo Tarnui suteiks 
Venerabilis titulą. 

Kas toliau? Pagal iki šiol 
veikiančius kanonus beatifika
cijai yra reikalingi bent du (nuo 
vieno duodama dispensa) 
mediciniškai patvirt int i 
nuostabūs išgijimai, neišaiški
nami medicinos mokslu ir 
priemonėmis. 

įvairių užregistruotų 
malonių sielos ir kūno reikaluo
se turime apie 900. Tačiau iki 
šiol nuostabūs pagijimai nėra 
gydytojų tokiais pripažinti dėl 
įvairių priežasčių (pvz. įvykę 
Lietuvoje). Belieka tad dabar 
visiems prašyti Dievą, kad jis 
stebuklais patvirtintų ark. 
Jurgio šventumą. Tada kelias į 
palaimintuoju paskelbimą bus 
atviras. 

Reikia tiems, kurie turi 
reikalų su ligoniais, raginti juos 
melsti sveikatos per Dievo Tar
no Jurgio užtarimą ir tą jų 
prašymą paremti savomis mal
domis. Tad ir šis reikalas — 
sulaukti tos dienos, kada ark. 
Jurgis Matulaitis bus paskelb
tas palaimintuoju, daug 

Pagal JAV Žemės ūkio 
ministerijos apskaičiavimus 
1981 metais Sovietų Sąjungai 
bus iš eilės treti nederliaus 
metai. Iš nustatytų 236 milijo
nų tonų grūdų dabar numa
toma surinkti tik 180 mil. t. 
Taigi susidarys trūkumas apie 
50 mil. t. Grūdų užpirkimas 
užsienyje bus rekordinis per 
visą Sov. Sąjungos istoriją — 
sieks 40 mil. t. Tačiau 40 mil. t 
tai jau virš tos normos, ką pajė
gia priimti Sov. Sąjungos uos
tai ir grūdų elevatoriai. Tas 
nederlius visų pirma atsilieps 
gyvulininkystėje. Bus trūku
mas gyvulininkystės produk
tų ir mėsos. 

Apie šiuos nederlingus me
tus Sov. Sąjungoje buvo pradė
ta kalbėti jau birželio mėn. 
pabaigoje. Buvo nurodoma, 
kad žemės ūkio darbuotojų 
optimistinės prognozės surink
ti ne mažiau 210 mil. tonų grū
dų vargu ar pavyks įvykdyti. 
Rugpjūčio mėn. Vakarų 
ekspertai sovietiniam grūdų 
derliui nurodė skaičių 185 mil. 
t Tai ne tik mažiau nustatyto 
plane 236 mil. t, bet ir mažiau 
praeitų metų grūdų derliaus, 
kai buvo surinkta 189 mil. t. 

Neabejojama, kad realioji 
maisto produktų situacija šaly
je nėra paslaptis sovietų 
vyriausybei. Tai rodo jau 
prasidėjęs grūdų užpirkihėji-
mas užsienyje. Užpirkinėjimą 
veda prekybos organizacijos, 
tarp jų „Exportchleb", kuriai 
daug geriau pritiktų pavadini
mas „Importchleb". Čia tenka 
priminti, kad prieš I-ąjį 
pasaulinį karą caristinė Rusija 
eksportavo grūdų į užsienį 1.5 
mil. tonų daugiau negu JAV. 

S o v i e t ų S ą j u n g o s 
vyriausybės rūpesti apie atei
ties maisto produktų situaciją 
mini ir Amerikos „Baltimore 
Sun" korespondentas E. 
Barbieri, kad visoje Sovietų 
šalyje buvo vykdomi uždari 
partijos posėdžiai, kur buvo 
skaitomas centro komiteto 
laiškas. Laiško tikslas — 
paruošti partijos narius duoti 
tinkamus atsakymus į nepato
gius klausimus dėl žemės ūkio 
nuolatinių trūkumų ir neder
liaus. Reikia manyti, kad 

priklauso nuo mūsų visų, kaip 
buvo iki šiol visoje ilgoje ark. 
Jurgio beatifikacijos bylos eigo
je. „Prašykite, o bus jums 
suteikta", ragino V. Jėzus. 

J. Vaišnora, MIC, 
Ark. Jurgio Matulaičio 

beatifikacijos bylos vedėjas 

sovietinė vyriausybė pati gerai 
supranta, kaip neįtikina 
rėmimasis tik blogu oru. Bet 
kito pasiteisinimo nėra. Juk 
tiesos pasakyti Sov. Sąjungos 
vyriausybė negali. O tiesa ta, 
kad vis blogėjančios ir 
neišvengiamos žemės ūkio 
krizės priežastys yra pati 
komunistinė sistema. 

Amerikos žurnalistas spėlio
ja, kad slapto centro kom. laiš
ko skaitymas gali būti ir 
paruošimas prie maisto 
produktų kainų pakėlimo, tuo 
sumažinti gyventojų maisto 
produktų paklausą. E. Barbieri 
atkreipė dėmesį į straipsnį, 
paskelbtą žurnale „Politinė 
savišvieta". Straipsnis liečia 
kainas Sov. Sąjungoje. Tarp 
kito ko, pabrėžta, kad kaina 
duonai, pyragaičiams, cukrui, 
arbatai, sūriams, žuvims nebu
vo pakelta per pastaruosius 25 
metus. 

Laiškas ragina „mobilizuoti 
jėgų įtampą į greitą ir be 
nuostolių derliaus nuėmimą" 
ir reikalauja „saugiai apseiti 
su duona ir ekonomiškai ja 
verstis". Jis taip pat mėgina 
nuraminti partijos narius, 
duodamas suprasti, kad neder
lingieji metai nepablogins 
gyventojų aprūpinimą maistu. 

Vakarų ekspertai mano, kad, 
nežiūrint rekordinio grūdų 
importo iš užsienio, Sov. 
Sąjungai priseis imti grūdų ir 
iš savo strateginių atsargų, 
kurios per pastaruosius devy
nerius metus jau sumažėjo 13 
mil. tonų. Be to, kyla ir rimtos 
valiutos problemos. Praeitais 
metais už grūdų užsienyje 
supirkinėjimą teko sumokėti 
24.5 milijardus dolerių. Tai 
sudaro pusę visų šalies įplau
kų-

Išleidžiant dideles sumas 
vien maisto pirkimui, mažėja 
galimybė pirkti Vakaruose 
technikos įrengimus, š ių metų 
blogas derlius gali įtaigauti ir 
sovietų užsienio politiką; būti 
santūresniems dėl įvykių 
Lenkijoje. 

AT. 

Gimtosios kalbos grynumas 
yra labai svarbus reikalas. Tai 
svarbus tautinės kultūros 
s v e i k u m o ir grynumo 
veiksnys. Gimtoji kalba yra 
mūsų tėvynė. Kas gina savo 
kalbą, vaidina tokį pat vaid
menį, kokį vaidina karys, 
gindamas savo tėvynę nuo 
priešo. Kas numarina savo 
kalbą savyje ir savo šeimoj, 
numarina ir tėvynę. 

M. Krupavičius 

ANTANAS TULYS 

Dievo niekas taip neįskaudina, kaip apsileidimas savo 
pareigose artimui. 

Su. Jonas Auksaburnis 

DASAITIS 

8 „Pietaudavo jis kartu su 
ponia Poster, sėdėdamas ant stalo, arti prie jos 
šalies. Ugniniai jos bučiavimai, kurie mirdavo ant to 
šuns, labai gerai primindavo man mano motiną, kuri 
dabar jau buvo mirusi. Ji taip pat bučiuodavo mane 
tais laikais, kada aš buvau dar maža. Tik ji, vargšė, 
neturėjo laiko mane bučiuoti ir ant savo rankų supti. 
Ji bučiuodavo mane, nelyginant, kaip arklys, kad 
rauna žolę, kada jis žagrėn įkinkytas, brizgilais 
suvaržytas ir arėjo botago pliekiamas. Vargšė mano 
motina, taip ji mane mylėjo". Skausmas įkopė į 
viršūnę, „kuomet niekas negelbėjo ir šuo visgi pasili
ko be akies. Akis! Ta palša masė aptraukta, ašarota, 
traškanota, baisiai biauri akis — šunies akis. Ir 
dabar ji dar spinkso prieš mane. Penkis metus mane 
kankino ta biauri, palša, ašarota akis to seilėto 
šunyčio... Kada jis pastips" Nuo to šleikštaus darbo 
Marcę išlaisvino ponios Posterienės mirtis. Ji 
mirdama aavo „invalidui" šuneliui užlaikyti paliko 
penkiasdešimt tūkstančių dolerių, o Marcei paliepė 
pasiieškoti kitą darbą. „Kaip vaikas motinos 
pastumtas, aš raudojau, netekus vietos. Septynio
lika metų čia buvau išbuvus, prie tų namų prijunkus 
taip, kad už jų sienų, rodos, nieko nemačiau, tary
tum tam name būtų sutilpęs visas pasaulis. Ir man 
prisiėjo išeiti į gatvę be grašio ir atpratusiai' nuo 
žmonių". Marcė buvo paskendusi skausmingame 
nusiminime ir, norėdama išgirsti paguodžiančią 
užuojautą, pasakodavo kitiems savo gyvenimo liūd
ną sagą. Bet „visi, kam aš tą prietikį išpasakoju, man 
pasako: „Bet, tamsta, jis buvo ponios šuo". Tai jokia 

paguoda, bet visai buvo šiurpu, kad už to pasakymo 
buvo girdima, nors žodžiais ir neišreikšta, mintis: „O 
tamsta buvai tik šunies tarnaitė". Tokie įvykiai 
šaukiasi dangaus keršto. Tokie išgyvenimai palau
žia ir stiprios valios žmones arba atidaro pasąmo
nėje duris, iš kurių išsiveržia kerštas žmogaus 
žmogui ir visuomenei, socialinės revoliucijos ir pilie
tiniai karai. T. nepasako, ką padarys Marcė Švegž 
daitė, išmesta į gatvę ir moraliai įžeista. Biliūno 
Laurynas Dūda („Be darbo") atsidūręs tokioje pade 
tyje, pasikorė Liepojos miesto sodne. Ir negali būti 
užmirštos jo prieš mirtinės mintys. „Jei tas 
vargstančių ašaras surinktumei, pasidarytų srauni 
upė: paplūdus ji viena galėtų nunešti šalin vargą, 
bėdas". 

Tulys realistas, bet ne socialistinis realistas 
dabartinėje specifinėje prasmėje. Atrodo, kad jam 
aišku, kad socialinė problema yra didysis istorinės 
reikšmės judintojas. Jis piktinas esama socialine san
tvarka. Dalis jo atvaizduotų veikėjų net maištauja. 
„Mes grajysime, dainuosime ir pastipsim. Kas mums 
rūpi? Pasaulis stovi ant galvos. Prakeikti 
kapitalistai. Jame ir šuo nenori gyventi. Mes visi 
esame lygūs. Mes visi esame broliai" (Jonas, kaip 
mes mišką kirtome). A. T. neanalizuoja darbininkų 
būklės, netiria jo darbovietės higieniškumo ir kitų 
aplinkybių, kaip daro Upton Sinclair, sukūręs savo 
žinomą „Raistas", ar Emile Vaerharn, Emile Zola, M. 
Gorkis ir kt. Jo sukurti veikėjai nešaukia į kovą. Gal 
dėl to, kad tais laikais darbininkų unijos buvo tik 
užuomazgoje, mažareikšmės? Juo labiau bejėgiš-
kesni buvo pavieniai darbininkai. A. T. pirmojo 
kūrybinio laikotarpio apysakose, parašytose tuoj po 
Bolševikų revoliucijos (1917) ir Pirmajam pasau
liniam karui baigusis (1918) darbininkų reikalai ir 
socialinės problemos suminimos lyg netyčia, pra
bėgomis. Jos nesprendžiamos nei Leono XIII,nei 

Karlo Markso paskelbtomis doktrinomis. Peršasi 
savaime išvada, kad jis yra liberalas ir filosofijoje,ir 
ekonomikoje. 

Ne be to, kad jo atvaizduoti tipai reiškia neapy
kantą darbui. „Darbas. Prakeiktas darbas prirakina 
žmogų prie valandų ir vienos vietos ir taip laiko amži
nai". Ar nedaroma pagrindinė klaida prileidžiant, 
kad darbas yra savo rūšies vergija ir tik pelno 
duona? Darbas kuria vertybes. Jis padeda dirban
čiam suprasti savo naudingumą visuomenei ir 
žmogišką vertę. Nedirbantis asmuo, gyvenantis ne 
savo paties uždirbtais ištekliais niekuomet neturės 
tokios giedrios savijautos, kaip individas dirbąs kūry
binį darbą ir jaučiąs, kad uždarbis nėra pirmasis, bet 
tik vienas iš svarbiųjų visuomeniškos santvarkos 
elementų. Darbas taurina žmogų, padaro jį 
nepriklausomu ir apgaubia dieviškumo skraiste. Gal 
tik rusų kalboje darbas — rabota — kilęs iš žodžio 
„rab" vergas? Gal A. T. įnirtusieji veikėjai ir turėtų 
pakankamai jėgų išsikovoti geresnes darbo sąlygas, 
padaryti darbo sąlygas garbingas ir jį patį iki maksi
mumo išvalyti nuo vergiškumo, padarant kūrybingu, 
bet jiems neužtenka rikiuojančios minties ir vykdan
čios valios. Vietoje organizuotos kovos jie reiškia tokį 
pageidavimą: 

„Kad dievai mums duoną piautų, 
Kad dievai mums siūtų ir statytų, 
Kad dievai mums kelius tiestų, 
Tada tai mes būtumėm žmonės". 
Arba „aš turėjau gimti karaliaus palociuje. Jei aš 

negaliu gyventi laisvai — liuosas nuo valandų ir 
vietos grandinių, te biesas suka viską", žinoma, 
biesas tą mintį tuojau išgirdo ir pradėjo vykdyti 
Juozo Kalionio valią. Tuoj pristatė butelį vyno, kurį 
K. paskubomis ištuštino, „užgulo stalą ir užmigo". Jie 
ne kovos žmonės, ne reformatoriai, ne liaudies 
tribūnai. ,-D J » 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 13 d. 

ŠAULIŲ VAKARAS 

Spalio 25 d. Lietuviu namu vir
šutinėje salėje "2algirio" šauliu 
kuopa suruošė Clevelando šauliu 
šaudymo sezono užbaigimo ir 
trofėjų įteikimo vakarą, kurį pra
dėjo kuopos pirm. B r. Nainys 
trumpai apžvelgdamas šauliu są
jungos veiiklą Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir atsikūrus tremtyje. 
Mirusieji buvo prisiminti ir pa
gerbti susikaupimo minute. 

Po pirm Br. Nainio praneši
mo, buvo įteiktos trofėjos ir at-
žymėjimai geriausiai šaudan
tiems "Žalgirio" ir kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopų nariams. 

Už geriausią ŠIŲ metų sezono 
šaudymą "Žalgirio" kuopos I vie
tą laimėjo Benas Alis, II vietą Kar 
šokas Algis, III vietą Karsokas Al
binas. Antroje grupėje, už geriau 
sią šaudymą trofėjas laimėjo Vy
tautas Poškorius, moterų grupė
je — E. Šarkauskienė. "Žalgirio" 
kuopos pereinamąją taurę šiais 
metais laimėjo Algis Karsokas, 
tarpkuopinę taurę — kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopa. Trofėjas 
ir atžymėjinrus įteikė "Žalgirio" 
kuopos sporto vadovas Ant. Glo-
denis asistuojant kuopos pirm. Br. 
Nainiui. Kar. Juozapavičiaus kuo
pos šaudytojai už geriausią šių 
metų šaudymą I-mos vietos me-

NAUJA "NERIJOS" 

PLOKŠTELĖ 

Prieš septynerius metus įsikū
ręs Clevelando studenčių vokali
nis vienetas „Nerija", vadovau
jamas Ritos Cyvaitės-Kliorienės, 
su sėkmingais koncertais yra ap
keliavęs didžiąsias Šiaurės Ame
rikos lietuvių kolonijas ir koncer
tavęs Brazilijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje, Kolumbijoje, Vene-
cueloje ir išleidęs dainų plokšte
lę, kurios laida jau išparduota, 
šiomis dienomis išleido naują, 
naujų dainų plokštelę, kurios su
tiktuvės įvyks lapkričio 15 d. 3:30 
vai. p.p. Lietuvių namuose. Kal
bės prof. Andrius Kuprevičius. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Rengia „Giedros" £orp! 

NAUJA „ATEITIES" KLUBO 
VALDYBA 

Spalio 25 d. buvo išrinkta nau
ja valdyba iš dr. A. Idzelio, V. 
Leparsko, D. Staniškio, J. Klio-
rienės ir M. Titienės. Pereitai 
valdybai vadovavo energingas 
Romas Bridžius. 

. . 
MOKSLErVIAI TURI NAUJA 

VALDŽIA 
Ją sudaro: pirm. Edas Čepulis, 

vicepirm. Vida Kašubaitė, sekre
torius Gytis Barzdukas, iždinin-

' N e r i j o s " dainininkės, kurių naujos plokštelės sutiktuvės Clevelande įvyks lapkričio 15 d. Sėdi iš kairės: Mirga Ban-
kai ty te , Danutė Belzinskienė, Ligi ja Rociūnaitė, S igutė Lenkauskaitė ir Ona Kliorytė; stovi: akompaniatorė Kristina 
Kuprevičiūtė, Zita Kripavičiūtė, Roma Balytė, Nijolė Lenkauskaitė ir Rita Balytė . 

dalį laimėjo Julius Merkys, H-ros kas Ramūnas Balčiūnas, kores-
vietos — J. Navickas ir III-čios pondentė Siga Bankaitytė, Da-
vietos — Juozas Merkys. Kar.'nius Baizdukas —narys, kores-
Juozapavičiaus kuopos laimėto- ] pondentas ir laikraštėlio redak-
jams medalius įteikė kuopos sau-',torius, 
dymo sporto vadovas J. Velykis,j Globėjai Nijolė Balčiūnienė, 

Jonas Krištolaitis, Petras Milašius, 
Rimantas Laniauskas, V. Sama-
tauskas, V. ir O. Rociūnai, J. 
Augustas, J. ir G. Čyvai ir dr. S. 
Jankauskas. 

MEDICINOS STUDENTAI 

Šiais mokslo metais iš Cleve
lando ir apylinkių studijuoja sep
tyni lietuviai medicinos mokslus: 
Arūnas Aželis Daytone, Danutė 
Balčiūnaitė Clevelande (odonto
logiją), Asta Bložytė Cincinnati, 
Ona Kliorytė Toledo, Jol. Mic
kevičiūtė Columbus, Ligija Ro
ciūnaitė Cincinnati ir Rūta 
Skrinskaitė Clevelande. 

PAGERBTAS MAESTRO 

Švenčiant 72-sias vardines di
delis Cievelandd lietuvių būrys 
Čiurlioniečių' namuose pagerbė 
komp. Alfonsą Mikulskį. Vaišes 
organizavo Ona Jokūbaitienė, pa
dedant Čiurlionio ansambliui ir 
Lietuvių namams; O. Jokūbaitie
nė uoli visuomeninkė, Balfo dvi
dešimtajame seime buvo perrink-

asistuoįant kuopos pirm. P. Ven
ciui. Be to "Žalgirio" kuopos na
riai D. Vaičiūnas ir Ant Glode-
nis buvo apdovanoti centro val
dybos specialiais pažymėjimais už 
pasidarbavimą kuopos veikloje, o 
kuopos sporto vadovas už nuopel 
nus Lietuvai ir šaulių s-gai, apdo 
vanotas aukščiausiu garbės ordi
nu, šaulių s-gos žvaigžde. Šaulių 
s-gos žvaigždę asistuojant kuopos 
pirm. Br. Nainiui, prisegė kuopos I Laniauskas J 
garbės šaulė sesė O. Mikulskienė-
Pabaigai kuopos pirm. susirinku
siems pristatė vakaro šeiminin
kes seses E. Šarkauskienę ir M. Ti-
jūnelienę. 

ta direktore Ohio valstijai ir Bal-
M J1 •txiiVlxlL%lx£f! I fo centro valdybos generaline sek-Dvasios vadas kun. G. Ki-1 . ' retore tnms metams. 

Zita Kripavičiūtė ir Andrius Raz 
gartis. Dvasios v 
jauskas. V.R. 

AUKOS DAINAVOS 
STOVYKLAI 

Meninę dalį atliko kuopos na
rys pianistas Vytautas Puškorius. 
Programos pranešėja buvo Lilė 
Čeplickienė. 

Po meninės dalies — vaišės ir 
šokiai. Kuopos kapelionui kun. 
G. Kijauskui negalint dalyvauti, 
maldą sukalbėjo ir vaišes palai
mino kun. Kidykas. 

"Žalgirio" kuopos valdyba, šir
dingai dėkoja visiems kuopos na
riams prisidėjusiems darbu ir au
ka prie taip gražiai ir gerai pavy
kusio vakaro. Ypatinga padėka 
vakaro šeimininkėms E. Šarkaus-
kienei ir M. Tijūnelienei, rengi
nių vadovui D. Vaičiūnui ir jo 
padėjėjams tvarkiusiems barą. 
Taip pat didelė padėka Clevelan
do lietuvių visuomenei už gausų 
atsilankymą ir šaulių veiklos stip
rinimą. Tikimės, kad ateityje įsis
teigus Clevelando šaulių medžio
tojų ir meškeriotojų grupėms, ga
lėsime ką daugiau Clevelando 
lietuvių visuomenei surengti. 

E. PRANCKUS 

Uolusis Dainavos stovyklos rė
mėjas, ilgametis Clevelando glo
bos komiteto pirmininkas, det-
roitiečių vadinamas „mūsų am
basadorius Clevelande" Simonas 

curis laikas, su
silpnėjus sveikatai, yra pasitrau
kęs iš platesnės visuomeninės 
veiklos. Nežiūrint į jo sveikatos 
stovį, S. Laniauskas Dainavos sto
vyklai jos 25 metų sukakties pro
ga pasiuntė dovanų: Antaninos 
Kasperavičienės bažnytinių reik
menų (kamžą ir stulą) —savo 
sūnaus kun. R. Kasponio prisimi
nimui —ir 780 dol. Dainavai 
aukojo: Jonas Balbotas, Ateitinin
kai sendraugiai, Romas Bridžius, 

ALIAS SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 14 d. lietuviai inži
nieriai renkasi Dievo Motinos N. 
P. mažojoje salėje, kur kalbės 
apie užsienio technologijos įtaką 
JAV pramonei. Prelegentai: inž. 
mag. Romas Bublys, dr. Stepas 
Matas ir prof. dr. Romualdas 
Kašubą. Dr. R. Kašubą papasa
kos ir įspūdžius iš „kelionės apie 
pasaulį". 

(Nukelta i 5 pusi.) 

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 

Visokį a lum. darbai. Pertnodeliavi-
mai. N e m o k a m i apskaičiavimai . Pi l 
nai apsidr&udę. Pens -kams nuolaida. 

CRA1G GURTLER — 442-0484 
L E N N Y VABALATIAS — 632-6580 

"Kur eini?" — "Kur katinai 
raini". 

"Kuo tu vardu?" — "Jaujos 
kardu". 

"Da(dar) lyja" — "Jei dalija, 
eik, ir tau duos". (Panevėžys). 

Clevelando Saulių š a u d y m o s e z o n o užba ig imo vakare U l ė Čaplinskienė pri-
| sega gėlę koncer t inę p r o g r a m o s dalį a t l ikus iam "Žalgirio" kuopos šauliui 

pianistui V. Pusdešriui . Kairėje — kuopos pirm. Br. Nainys. 
Nuotr . J. Garios 
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NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
*u patvnmu. už prieinamą kainą, pa
dės, skamninant po 6-os vai vakaro 

Tel. 476-3950 
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BRINKMAN & SONS 

Piastering, Stucco Repair 
N o Job Too Small 

2 7 W. 117 Army Trail Road, 
W e s t Chicago — TeL 289-7161 

B.F. 
Sewer 8C Plumbing 

CLASSIFIED ADS 
M 1 S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. S27-5S80 

SUPPO SMELtTNG & REFINCVG CO. 
Absolute T o p $*s for any form of: 
gold, silver, sterling or plated materi-
al, diamonds, all non-ferrous metais 
(all copper & brasses. cobalt, tungsten 
& moly alloys), electronic scrap, etc. 

1240 W. Carroll (338 N.) Chicago 
Call (312) 421-1402 

HIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUI 

M. A. i I M K U $ 
1NCOME TAX S E R V I C E 

NOTART P U B L I C 
425S S. M.plevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ UkvUUmal . pi ldomi 
PILIETYBES P B A i T M A I Ir 

<itokl« b l a n k a i 
itiininmiiiiinminiiiiiMiiiuumiiHHimi 
iiiiiiiiiiiiiliiiiluiilliiiiiiiiiiiiHNllliiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCEL6 EXPKES8 
2501 W. 69th S t , Chicago , IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
Rodding & draining lines for $20.00 Į | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U U I I I I U U U I I I I I I | | | | | | 

We thaw out frozen water l ines. 
Licensed & Bonded. 2 Year Guarantee 

B E A L E S T A T E 

nmniiiiMiniaiiiiiiiniiHiiiinnHiiiiiiimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Verttmai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SI 

Arti 73-čios ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38.500. 
Arti 71-os ir Franciseo — 2-jų butų 

1 » • * * i 

"SKELBKTres "DRAUGE". 

Tel. 656-8064 

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

Brands: Barrel Beer Available, Cold 
Beer — Imported Beer Also. Corner 
of 55th & Willow Springs Rd. Tel. 
354-6969. Check our wkly Speeials. 

IF YOUR CAR NEEDS REPAIRS, D O N T W A T n G E T IT F K E D , 
BEFORE IT QUrrS. 

S e e any of the dealers listed below 

For Complete Services O n Any of Tht Following: 
* Auto body repairs — Painting • Tires — Balancing 
* Rust proofing — Detailing « Replacement Parts 
* Tune-ups — Brakes • Transnrission Work 

Satisfaction guaranteed at prices that can't be beat. 

La Grange Auto 
* Complete Mechanical & Auto Body 

Serv ices 
* Engine Diagnos is * Tune-ups 
* Transmission Work 
* Electrical » Air Conditioning 
* Front End Repairs 
* Al ignment/Brakes 

PHOflE 579-0104 

310 East Burlington, La Grange 

24 hr. emergency service call: 579-5666 

D & D AUTOMOTIVE 

Complete Auto Repair Service 

* Tune-ups * Brakes 
* Transm'n Work * Esdiaut Systems 
* Batteries/Electrical 

2641 W. 7 1 s t St. — Caū 737-4176 

EUROPEAN & AMERICAN MOTOR 
REPAIR SERVICE 

ON MERCEDES BENZ 
Expert Motor *EepaJrs. Mechimios 

trained In Eurflpe. Sun Diagnostic 
Service. Towiiųf* Service. 
• Towing Servlo^ 
3541 N. Lincoln Ave . Call 929-1288 

HECTOR'S AUTO CONSTRUCTTION 
Complete A u t o B o d y A mechanical 

Services: Tune-up, Brakes, E ihaus t 
Systems. Electrical, Tiansmiaskm. 
Towtng Service. 

4759 W « t t North Avenue 
Call: 745-5815— 16 
Entranee In Rear 

H A R R V S AUTO REPAIR 
Vnder Wew M a n a g o n e m 

Comp. body, fender work & mechan
ical work. Tune-ups . brakes, starters, 
alternators, ezbsjfaM systema A bat-
teriea You namu it — we do l t 

Aak for P a t John 
S244 W. IRVINO PK. Tri. S»»-t057 

Brtog tbla ad for 10% Dtooaant 

COMMUNITY AUTO SERVICES 
Complete auto body A mechanical 

Services. A u t o painting & damage re
pairs. Tune-ups, Brakes. Transmission 
repairs. 

5200 W. Monro* CalL- 379-1065 

aassssasai sxssss.t i"BS 
MARTIN MUFFLER SALES 

T h e Muffler Pioneer 
Complete eachaust systems & shock 

absorbers for both Foreign and 
Domest ic Autos. 

6547 S. Western Ave . Caū 737-

PROTECT YOUR CAR AGATNST 
WTNTER ,S WORST 

OUTSIDE: Only $89,95 w / a d 
P R E S E R V E A S H I N E 
Tou'll nevar have to wax again . 

Thoroug-hly hand wash entire car. 
acrub whitewaila. 

frotn 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plaunama ir vaškuojame 
visu. rOJtoj grindis. 

BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 
i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i imni i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos). Radijai, 

Sterco ir Oro Vėaintuvai. 
Pardavimą* ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 68 St , teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiHHiiiuiuuiiuin 

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 

&LMAITIS BEALTY 

2961 Weat 63rd 

wheels & 

paint & chrome 

road 

I & 

• 
• Clean 
• Remove all grease "&"dirt 

door jambs. 
• Deoxidize all 

surfaces. 
• Remove all f ine scratches, 

tar & tree sap. 
• Preserve A Shine .*.. ^ , „ 

chrome surfacea. 
• Clean & dreas vinyl roofs. 
• Vacuum interior & trunk. 

Complete interic - clean 'ir. only 
$25.00 with PiesefVtf ^. Shine. 

TŪ>Y CAR ASSOC. DEALER 
15516 70th C t , Orland Park, IL 

Call: 5 3 2 - 5 5 5 5 

Appearance 

I I I I I I I I I I I I IFI I I I IMII I I t l I l I l I l I l I l IUII I I IMII I I I 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
•lllIMIIIIllHlllHIIItlIUUfUUUltfUUUlUIIU 

lANTJOMOJAMA 

ISNUOM. Marąuette Parke namas su 
baldais ar be baldų. Labai švarus, ge
rame stovyje ir prieinama kaina. 
Skambint po 3 vai. popiet tel. 654-1801 

ISNUOM. 4 kambarių butas vyresnio 
amžiaus asmenims. Marąuette Parko 
apylinkėj. Skambint HE 4-4440. 

ĮVAIRUS DA2YMAS NAMŲ 

NAMŲ DAŽYMAS 
IS LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkit PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 -1 8 8 8 

• 

Warld's 
1 

Leading Auto 
Specialistą 

J & S FOREIGN CAR REPATR 
Complete A u t o Services 

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

6801 16th S t , Benvyn, Illinois 

C A L L — 7 4 9 4 4 4 4 

UNTVERSAL A U T O REPATR SHOP 
Complete Mechanical Services 

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

* Batteries and Electrical 

8836 S. M s e U a a w A v e . Call 768-5528 

L U N T G A R A G E 

Speeials on: Tune-ups, Winterizing, 
Brakes, Engine & Transmission 
Changes, Snow Tire Mounting. 

1709 W. Lunt, Chicago, D l 
CALL: 704-1806 

Oil 

New-

ARCHER A U T O PARTS 
Archer S Kolmar A ves. 

4 blocks E. o t Cicero Ave. 
used & rebullt auto parta 

for all makes 
ALT Starters A Transmiariona 

Open 6 dayt a week — Moa—Sat 
5244 SO. A R C H E R AVE. 
OaU 7SS-S0M or 7S5-52S6 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei-
u.mai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-996S 

IIIIIIUIIIIIItlIIHUIIIIIHIHIIllMIIiiillIllfiii 

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

Apdraustas perkrauitymas 
įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHimiiimii 

•OaCELLANliOUS 

VTZinWŲ KORTELIŲ 
BEKALU 

Vieitinių kortsUų naudo^mas yra 
gražus paproty*. Bisnierisi jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visi. 
tinęs korteles. <•-- * 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patamav*. 
mu. 

10% — M % — s e « parkM m o k i a * 
iii apdrauda nuo ugnlea h* 
biliu 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208% West 96th Street 

Telef. 6A 4-8654 

iiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnuiimiiN 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINE SANTRAUKA 
Sudari 

VILIUS I* DUNDZILA 
Hleido 1979 m. "Dirvos" B-v<? 

įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, psgal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 
Užsakymus tiųsti DRAUGO 

adresu. 
miiHini i i i i i iHi i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i 

PojHilar Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juosanina Dsatvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
ne vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruosimais. 

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

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

-
Kaina su persiuntimu $5.65 

Ilunois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

Bignieriama apalmoka skelbtis 
"Drauge". 

• S A L B S T A T I 

Reiidencwi«i " Kom«fcm*« Nuosavybės 
Apartmetitai • Kondoruniumai . Nuomavimas FLORIDA 

RE AI C3 A nŽ c l* E- Karnienė 
ESTATE 

REALTOR • • • BROKF.R • • . NOTART 
S701 Gutf Bhrd.. St Petersbunt Beach, R 33706 
Telefonas (813) 360-2448. Vakare (811) 347-2413 

D t M E S I O 

N 

L A N D O F C R O S S E S 
Tbe atruggfe for religioua freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
Užaakymua siųsti: 

MICHABL BOVRDBAŪXf MU.t BJ>. 
Printed in Enfiand 1979, 339 pafea. Price — induding 

ahipping and handling $8.95. 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si. Chicago. IL 60629 

Illinoij ry/antojai dar prideda 48 ct. valstijos mokesčio. 

f 



CLEVELANDO 
2 I N I O S 
(Atkelta i i 4 psl.) 

KULTORINE PREMIJA 
JUOZUI STEMPU2IUI 

KARIBŲ JOROS SAULUTĖJE 
Trys salos su įdomia ai skaudžia praeitimi 

JULUADANTEENĖ 

Lapkričio 1 d. Ohio lietuviu 
gydytoju draugija šventė savo 
sidabrinę sukaktį. Draugija su pa
sididžiavimu gali žvelgti į praei
tį dėl savo kultūrinės premijos 
įsteigimo ir jos tesimo per ket-

rtį šimtmečio. Ir pati premija 
yra jubiliatė —25-ji. Per tuos 
metus Ohio lietuviai gydytojai 
paskyrė 25,000 dol. įvairoms 
draugijoms, institucijoms ar pa
vieniams asmenims už JŲ įnašą 
į lietuvių mokslą, kultūrą, meną, 
įvertino darbuotojus, kurie nepa
gailėjo savo aukos, kad lietuviš
koji ugnis neužgestų su šia atei
vių karta, bet žėruotu ir ateities 
dienose. 

Ohio liet. gydytoju draugijos 
pirm. dr. Henrikas Brazaitis, ak
tyviai besireiškiąs visuomeninia
me gyvenime, savo kalboje pri
siminė draugijos sidabrinę sukak
tį ir pasidžiaugė, kad sukaktuvi
nė premija atiteko iškiliam Cle-
velando lietuviui, kurio darbai 
visu pastebimi ir vertinami. 

Juozas Stempužis ir jo vedamo
ji „Tėvynės garsu" radijo progra
ma beveik tris dešimtmečius tar
nauja lietuviškojo žodžio, muzi
kos, dainos grožiui kelti ir ob
jektyviai informuoti plačią klau
sytojų auditoriją. 

Bet čia tiktai maža jo veiklos 
dalis. Ji paliečia daugelį mūsų 
kasdienybės sričių.Juozui Stempu-
žiui, esant „Lithuanian Village" 
direktorių pirmininkui, Clevelan-
das pasistatė turbūt vieną iš 
gražiųjų lietuviškų centrų JAV-
-se. Jis kelerius metus vadovavo 
Vysk. M. Valančiaus lituanistinei 
mokyklai, buvo mokytojas, peda
goginių kursų lektorius. Jo direk
toriavimo metu suorganizuotas 
•mokyklos „Aukuro" ansamblis, 
kurio dainos ir kanklių muzika 
įrašyta gražiai išleistoje plokš
telėje. 

Dirbdamas didžiulės Cuyaho-
gos apskrities kontrolieriaus įstai
goje, kaip asmeninių nuosavybių 
mokesčių viršininkas, stipriai įsi
jungė ir į amerikiečių politinį gy
venimą, tautybių sąjūdį, kur pui
kiai atstovauja lietuvių reikalus. 

Juozas Stempužis savo pė-.-«9-
icus yra giliai įmynęs ir Čiurlio
nio ansamblio istorijoje: daininin
kas, solistas, šešerius metus bu
vęs valdybos pirmininkas, dabar 
jo garbės narys. Nesvetimas jam 
h* plunksnos darbas. 

O kiek laureatas yra padėjęs 
ruošti įvairius suvažiavimus, sei
mus, posėdžius, kiek jis pravedė 
minėjimų, sukakčių, kiek jaunų 
porų palydėjo ]ų pokyliuose į nau
ją gyvenimą ir kiek atsisveikino 
palydint amžinybėn... Jo darbų ir 
nuopelnų sąrašas, jei juos pilnai 
išvardintumėm, būtų labai ilgas. 

Dr. Dainius Degesys įteikė 
tūkstanties dolerių čekį- Pirmi
ninkaujantis dr. Brazakis pabrė
žė, kad premija buvo paskirta 
balsų dauguma. Plojimai paly
dėjo laimingą ir nusipelnusį vy
rą, kuris savo poetiškame žodyje, 
įterpdamas Vinco Kudirkos, Ka
zio Bradūno ir Bernardo Braz
džionio kūrybos posmus, sujun
gė į įdomi* ir dramatiškai per
duotą jo „Credo", kuris daugeliu 
atveju tiktų ir ne vienam lietu
viui, dirbančiam visuomeninį dar
bą. 

Pobūvyje dalyvavo ir du anks
tyvesnieji laureatai: istorikas dr. 
Juozas Jakštas ir prof. pianistas 
Andrius Kuprevičius. 

Kurt. G. Kijausko gili mintis 
invokacijoje ir gardūs pietūs la
bai tiko dvigubą sukaktį šven
čiant. 

Dr. Danielius Degesys, vienas 
iš Ohio lietuvių gydytojų drau
gijos steigėjų, kondensuotoje pa
skaitoje nušvietė draugijos ir jos 
premijų istoriją. 

Jau 1950 m. Clevelande buvo 
18 naujai atvykusių gydytojų, at
likusių ar atliekančių stažą. Ki
lusi mintis steigti lietuvių gydy
tojų draugija nerado pritarimo 
S senosios kartos jų profesijos 

(Tęsinys) 
Turint laiko patartina nuva

žiuoti į kitą salos galą, kur yra 
Coral World. Tai yra bokštas, 
jūroje. Nusileidus žemyn atsiran
di patalpoje su langais į jūrą. Per 
juos galima matyti jūros dugną 
su žuvimis, rykliais, vėžiais ir ki
tokiais jūros gyvūnais. Ta vieta 
yra netoli Red Hook Bay, o iš 
ten kas valandą plaukia laivai į 
St. John salą. Jeigu yra bet ko
kia galimybė ir leidžia laikas, rei
kėtų pasinaudoti proga ir St. 
John pamatyti. 

Grįžtant atgal į uostą, verta 
apžiūrėti Blue Beard's Castle. To
je pilyje, kur kadaise gyveno 
žiaurusis Mėlynbarzdis piratas, 
dabar yra įrengtas viešbutis jau
navedžiams. Sakoma, kad Mėlyn
barzdis turėjo septynias žmonas, 
šešias iš jų jis toje pilyje nužu
dė, tik septintoji, jauniausia ir 
gudriausia, jį pribaigė- Prie tos 
pilies yra pristatytas didelis ir 
modemus viešbutis su gražiais 
restoranais, naktiniais klubais ir 
plaukiojimo baseinu. 

St. Thomas yra didelis burlai
vių nuomavimo centras. Jų gali
ma gauti visokio dydžio ir įvai
rių rūšių. JŲ kainos? Kiek pini
ginė leidžia. Nuo 2000 dolerių į 
savaitę už 36-42 pėdy laivelį iki 
tūkstančiais kainuojančių yachtu 
su kapitonu, virėju ir visu patar-

kolegų (dr. Vitkus, draKazlaus-
kas). Vistiek buvo nutarta veik
ti organizuotai. 1956 m. spalio 
6 d. buvo priimtas draugijos sta
tutas — įstatai ir pasiūlyta (dr. 
D. Degėsio) įsteigti kultūrinę pre
miją. Susirinkime dalyvavo 56 
asmenys. Pirmoji premija paskirta 
Algirdui Lansbergiui už dramą 
„Penki stulpai turgaus aikštėje". 
Per tą laikotarpį premijas yra ga
vę paskiri individai, draugijos ir 
institucijos. Paskutines keturias 
premijas gavo: dr. J. Jakštas, prof. 
A. Kuprevičius, Vida Bučmienė 
ir dabar Juozas Stempužis. 

jf 
J. Stempužis 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Savo pranešime dr. Degesys 
nurodė ir sunkumus, išrenkant 
premijų laimėtojus; kvietė kole
gas šią premijų tradiciją tęsti k 
ateityje 

Prieš sukaktuvinius pietus įvy
kusiame susirinkime išrinkta 
nauja Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos valdyba: Dainius De
gesys, Juozas Skriruka, Antanas 
Aželis, Henrikas Brazakis ir Jo
nas Stankaitis. Revizijos komisi
ja išrinkta: Danielius Degesys, 
Jonas Mičiulis ir Viktoras Stan
kus. 

Susirinkime pasisakyta už 
konkrečią ir greitą paramą 'Lietu
vos atstovybės namų remontui. 

Glevekndo IT Ohio lietuviai 
gydytojai nusipelno padėkos ne 
tik už kultūrinę premiją, bet ir 
už visuomeninius darbus, kurių 
kai kurie jų nevengė ir prisiėmė 
ju krūvio sunkumus, o nepasili
ko tiktai kaip pašaliniai stebėto
jai. 

Draugija, kaip ir kiti visuome
niniai ar profesiniai vienetai, tu
ri likti gyvas Ohio lietuvių narve
lis ir įtraukti j «avo būrį naujos 
gydytojus ir odontolagus, kurių 
jau nemažas skaičius baigė stu
dijas ir dirba savo profesijose. 

V. Rociūnas 

navimu. Žinoma, toRiu "būdu 
plaukiant galima gerai pamaty
ti visas salas, įlankas ir pusiasa
lius.-Galima-sustoti, kur ir kada 
nori, ir tikrai įvertinti šių salų 
grožį. 

K St Thomas galima skristi 
į daugelį kitų salų ir į Pietų Ame
riką. Nenuostabu, kad čia per 
metus atvyksta daugiau kaip mi
lijonas turistų ir palieka daug, 
daug milijonų dolerių. Iš to sa
los gyventojai ir pragyvena. Jo
kios kitos industrijos čia nėra. 
Gegužės mėnesį St. Thomas bū
na karnavalas. Tada suvažiuo
ja ir suplaukia tūkstančiai žmo
nių iš kitų salų ir kitų valstybių. 
Per visą savaitę šokama ir gro
jama gatvėse. Per paskutines 
tris dienas uždaromos visos įstai
gos ir krautuvės, dieną ir naktį, 
lyg marga jūra, spalvuotais rū
bais pasipuošusi minia šoka, 
ūžia, dainuoja. Ypač tipiška yra 
vadinama „steel drum" muzika. 
Tai iš metalinių statinių padary
ti instrumentai, kurie, vietinių 
gyventojų mušami, skamba la
bai gražiai ir melodingai. St 
Thomas yra gyva, judri, gyve
nimu verdanti sala. Jeigu kam 
toks tempas nepatinka, o nori 
ramybės ir poilsio, patartina nu
vykti į St John salą. 

St. John 
Si sala yra mažiausia ir, saky

čiau, gražiausia iš visų trijų JAV 
priklausančių salų. Tik trys my
lios nuo S t Thomas, lengvai pa
siekiama laivu ar vandens lėktu
vu. Klimatas yra toks švelnus ir 
geras, kad sakoma, jog sloga ar 
gripas čia visai nežinomi. 

St John yra labai kalnuota, 
apaugusi įdomia tropine augme
nija, dominančia pasaulio bota
nikus ir gėlių mylėtojus. Čia yra 
daug slėnių, upelių ir daugiau 
kaip tris dešimt smėlėtų įlankų 
su tokiu skaidriu vandeniu, kad, 
stovint kalno viršūnėje, galima 
matyti koralus įlankų dugne. No
rint turėti ramybę, poilsį ir sun
kiai aprašomą gamtos grožį, vi
sa tai galima rasti St John salo
je. 

Sunku įsivaizduoti, kad ši, ra
mumu dvelkianti sala, turėjo to
kią audringą praeitį. Daugiau 
kaip šimtą metų piratams užpul-
dinėjant šią salą, vietiniai Kari
bų indėnai buvo beveik visai iš
naikinti. Pirmiesiems danų sės-
liams pradėjus Ha kurtis, indė
nų likučiai visai ją apleido. Ka
dangi žemė buvo derlinga, da
nai pradėjo kurti cukrinių Švend 
rių plantacijas ir iš jų syrupo 
daromo romo varyklas. 1730 m. 
tokių plantacijų jau buvo dau
giau kaip šimtas. Visą sunkų dar
bą dirbo iš Afrikos atgabenti 
vergai. Jų gyvenimas buvo tikrai 
sunkus. Kai kurių genčių juodie
ji vyrai buvo įsitikinę, kad arti 
žemę ar dirbti kitus sunkius dar 
bus tinka tik moterims. Jie esą 
kariai ir jiems yra negarbė dirb
ti 

ti moterišką darbą. Dažnai už to 
kį galvojimą juos bausdavo ran
kos nukirtimu. Jokios bausmės ne
padėjo. 1733 metais įvyko pir
mas vergų sukilimas. Kadangi juo
dųjų skaičius virsmo baltuosius, 
jie visus išžudė, o jų plantacijas 
sudegino, palikdami gyvą tik vie
ną baltą daktarą. 

St Thomas gyvenantieji danai 
šaukėsi pagalbos B kitų artimų
jų salų. Buvo atsiųsta prancūzų 
kariuomenė sukilimui numalšin
ti. Prancūzai labai žiauriai žu
dė sukilėlius arba juos ėmė į ne
laisvę. Juodieji,nehenorėdami vėl 
tapti vergais, patys pradėjo žudy
tis. Sakoma, kad juodos motinos 
metė savo kūdikius nuo uolų į 
jūrą ir pačios šokę iš paskos. Po 
šio sukilimo saloje vėl neliko nė 
vieno gyventojo. 

St. John sala beveik šimtmetį 
buvo naudojama piratų ir ver
gų pirklių. Ji ėjo iŠ rankų į ran
kas, tai patekdama britams, tai 
vėl danams. Pagaliau 1825 metais, 

juodi. Kalba angliškai, bet sun
koka juos suprasti, nes kalba sa
votiška tarme. Vietiniai gyvento
jai labai draugiški ir turistams 
malonūs. Jokios industrijos salo
je nėra. Gyventojai pragyvena 
žuvaudami, vežiodami turistus 
po salą ir gaudami federalinę 
pašalpą bei maisto kuponus. Di
džiausias salos miestas, jeigu jį 
iš viso galima taip pavadinti, 
yra Cruz Bay. Jame yra bažny
čia, paštas, porą mažų krautu
vėlių, užkandinė, informacijos 
įstaiga ir kelios dovanų krau
tuvėlės su suvenyrais ir vie
tinių paišytais paveikslais. 

(Bus daugiau) 

Aš nusiimu riteriškai kepurę 
ir prieš mano kralikua. Taip pat 
moju iš džiaugsmo ranka mano 
per tiek metų ištikimiems ir nie
kuomet dar neapvylusiems drau
gams: vyšnioms! Naujai sodin
toms ir senosioms, daugiau gy-

salą "valdant danarns ' buvo"p7-! v e m m o Patyrusioms. Netrukus 
kartas paskutinis piratas ir sa- J0 8 v*808 i™8 *y d ė t L N e t **• 
lon grįžo šiokia tokia tvarka. m ė s s * 1 ^ S** svetimiems par-
1848 metais Karibų salose buvo | d u o s į u - Bet P* yarSa kaAa-
panaikinta vergija. Netekus dar- phksiu naują. J. Savickis 
bininkų, plantacijos pradėjo iš
nykti ir sužlugo ekonomija Šios 
salos Danijai buvo didelė našta. 
1867 metais jie siūlė Amerikai 
pirkti už 7.5 milijono dolerių. 
Amerikos kongresas nesutiko. 

Per sekančius dešimtmečius St 
John, St Thomas ir St. Croix 
buvo lyg rojus visokiems politi
niams pabėgėliams ir įvairiems 
padugnių elementams. Jie atvyk
davo iš kitų Karibų salų, Meksi-
os, Pietų ir Šiaurės Amerikos. 1917 
metais, Amerikai pradėjus bijoti, 
kad salos nepatektų į vokiečių 
rankas, jas nupirko. 

Dabar St John saloje yra apie 
2000 gyventojų. Daugiausia jie 

(Iš Žemė dega) 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kaa ieftadieni iš WBVD Stoties \ 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro, 
97.9 me*. FM. Taippat klausykit** 
"Mušic of Lithuania" progmmoa kaa 
trečiadieni, nuo 6:06 iki 7:00 ral. 
vakaro, i* Seton Hali Universiteto įto-
Uea, 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 SunlH Drivs 

Watchuog. N. i . 07990 

T«L — (291) 703-0034 
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S O P H I E B A R Č U S 

RAMO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1499 AM 

Transliojama i* nuosavos studijos 
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7180 So. Maptewood Aven 
Chlcago, H. 00929 
Tel — 778-1543 
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RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuviu Radic programa 
Naujoj Anglijoj II Stoties WLYN. 
13M banga, veikia sekmadieniai* nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausiu, pasauliniu Bnių san-
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
to Magdutes pasaka. Sią programa 
veda Steponą* ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
risti — gėlių be( dovanų krautuve. 
302 E. Broadway. So. Boston. Mas* 
02127. Telefonas ?«8-0489. Ten pst 
gaunamas dienrašti* "Draugas" ir ra
site dldelj pasirinkimą lietuviuku kny. 
m 

IMIIIIII 

S I U N T I N I A I Į LENKIJĄ 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

iŠ {vairiu, prekių. Pageidaujamos prekes: Cukrus, Crisco, kava. skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandaželiai ir 1 1 

PULASKI TRAVfl. AGEMCY 
6050 S. Pulaski _ Tol. 501-1200 
5021 W. FuUsrton — Ttl. 000-0473 

Kreiptis J GRAŽINA OLSZEWSXĄ 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
SeStad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

^ 

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

J? 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan | 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL 606M 
Potor Kozanauskas, Prao. Tel.: 847-7747 

I MOUSSt Mon.Tue.rrl.t-4 Tflur.a-e t a t . t»X 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2657 W.69th Street Tel778-4363 

i&J.PHARMACY 
ktt 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 13 d. 

A . f A. 
ALGIMANTAS ŠLIAŽAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Tragiškai žuvo lapkričio 11 d., 1981 m., sulaukęs 43 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga, duktė Lina, tėvai 

Adelė ir Bronius Sliažai, brolis Rimvydas, brolienė Regina su šeima, 
sesuo Sigutė, švogeris Charles Mastro ir seimą, uošviai Juzefą ir 
Kazys Stirbiai su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liet. Skautų Sąjungai ir Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 

71 Street. Lankymą valandos nuo 2 vai. iki 10 vai. vakaro. 
Laidotuvės jyyks pirmad., lapkričio 16 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių aukoti Lietuvių Skautų S-gai ir Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, tėvai, brolis, sesuo ir kiti gjaiBtat 

Laidotuvių direkt. Donakl A. Petkus, Tel. 476-2345. 

A.fA. A L G I U I Š L I A 2 U I 
tragiškai žuvus, brangius Jadvygę ir Li
ne bei kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

MIDLAND BANKO BENDRADARBIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Ch ic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47c-2345 
AIKŠTĖ AITOVIOBII IAMS STATYT! 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuvio UldotuYif Direktorių Asociacijai Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LTTUANICA AVENUE TeL YArde 7-1138-30 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S ONOS 
2424 W. mm STREET TeL REpubHc 7-1213 

11028 Southwe»t Hlghway, Palos Hllla, Illinois TeL 974-4410 

PETRAS BKLI0NAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayett* 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
33S4 SO. HALSTED STREET TOJ. YArds 7-1011 

Pristatymo* nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DtRKIM savininkai 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. SOth A VE., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003 
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x Tautinių šokiu ansamblis 
"Grandis" lapkričio 14 d., šešta
dienį, koncertuos Kultūros Ži
dinyje. Brooklyne, N. Y. "Gran
dies" ansamblį pakvietė New 
Yorko lietuvių "Laisvės Žiburio" 
radijo valandėlė. 

x A. a. Algis pliažas lapkri
čio 11 d. vakare žuvo automo
bilio nelaimėje Chicagoje. Nu
liūdime liko tėvai, žmona Jad
vyga, duktė ir brolis su šeima. 

X Jaunimo centro metinė va
karienė numatoma gruodžio 6 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p. Salę 
papuošti pasižadėjo dail. Marija 
Ambrozaitienė, vakarienės metu 
meninę programą atliks muz. 

suo, daug giminių Chicagoje ir Fausto Strolios jaunų daininin-
kitur, artima giminaitė ses. Ed- | kų grupė "Vaiva". 
wina, dirbanti šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Laidojamas šeštadienį, 
lapkričio 14 d., 10:30 vai. iš Šv. 
Dainininko bažnyčios Boling 
brook 

x A. a. kun. Pranas (Frank) 
L. Anksorus, Šv. Domininko par. 
klebonas, Bolingbrook, IH., mirė 
lapkričio 11 d. Billings ligoni
nėje Chicagoje. Cia j is klebonas 
buvo nuo 1971 m. Anksčiau 
kaip asistentas darbavosi Lock-
port, Downers Grove, GJendale 
Heights ir Bradley. Nuliūdime 
liko tėvai Malvina (Kasiulaity-
tė) ir Frank Anksorai, viena se-

CHICAGOS ŽINIOS 

x Čiurlionio galerijos 1980-
83 m. valdybą sudaro šie asme
nys : Vanda Aleknienė — pirm.. 

VeHonis priklausė Jolie- Marytė Gaižutienė, Teresė Gai-
to vyskupijai. I delytė, Rimantas Griškelis, Vin-

I cas Lukas. Donatas Kavaliūnas, 
X Stud. Šaunus Germanas j A l g i g T r m k ū n a s ^ j ^ ^ ^ var -

dalyvauja Northern Illinois uni-! 
versiteto ekspedicijoje Antarkti-
koje. Ekspedicija t ruks 6 savai
tes ir atliks geologinius tyrimus. 
Šiuo metu ten pavasaris ir vi
dudienį temperatūra pakyla iki 
minus 10 laipsnių Farenheito. 

Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo rengimo komi sijos nariai su spaudos atstovais. 
Remeikis, J. Janušaitis, S. Jtiškėnas, Alg. Pužauskas ir I. Kere'ienė; (stovi): P. Petrutis, J. 
pirm. J. Rimkevičius, B. Kovienė, S. Jakubauskas ir Alb. Keerelis. 

Iš kaires (sėdi): dr. T. 
Šlajus, A. Juodvalkis, 

Nuotr. P. Maletos 

naitis. Metų eigoje ši valdyba 
vra ne tik numačius suruošti 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARQUETTE PARKO 

LIKIMAS 

Šiomis dienomis Marąuette 
Parko lietuvių namų savininkų 

keletą įdomių parodų, bet taip j draugija, LB Marąuette Parko 
pat daug darbo įdeda, atlikda- j apylinkės valdybos pirmininkė 
ma Čiurlionio galerijos atnauji- į Birutė Vindašienė ir kitos regis-
nimo projektą. 

X Kalėdinė eglutė, vadinama 
"Kalėdos visame pasaulyje", 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
prasidės lapkričio 28 d., 12:3"> 
vai. dieną su Armėnijos, trimis 
Čekoslovakijos ir Graikijos pro
gramomis. Lietuvių Kalėdų eg
lutė bus gruodžio 8 d. 7:30 vai. 
vak. Vyresnio amžiaus žmo
nėms bus palengvintas susisieki
mas, net važiuojamų 
bus pačiame muziejuje. Taip pa t 
t ą vakarą bus lietuviškos tau
todailės ir lietuviškų valgių. 

x Lietuvių Tautodailės insti
tuto Chicagos skyriaus pirm. 
Aldona Veselkienė ruošia spe
cialią brošiūrą, kuri bus dalina
ma ruošiamame Kultūros Audi
nio festivalyje sekmadienį, lap
kričio 13 d.. 11-4 vai. Field 
Gamtos mokslų muziejuje. Be 
žinių apie lietuvių parodą, fil
mą ir muzikinę programą, bus 
pateikta žinių apie Lietuvą ir 

' ; lietuvių liaudies meną. 

--X Pedagoginio Lituanistikos 
instituto abiturientų tėvų susi
rinkimas buvo spalio 10 d. in
stituto patalpose. Buvo sudary
t a s komitetas, kuris rūpinasi ab-

x Pensininkų sveikatos rei
kalai ir kultūrinė bei religinė 
programa Sodybos pažmonyje šį 
sekmadienį nuo 2 vai. popiet. 

; Užkanda. Visi laukiami. 

x Juozas Duoba su sūnumi 
Gvidu iš Chicagos prieš kurį lai-

truotos organizacijos gavo CHA 
(įstaigos, kuri rūpinasi pigiųjų 
butų statyba) specialius raštus . 
kuriuose kalbama apie kolonijų 
integraciją. Ši įstaiga yra nu
mačiusi daugelyje vietų pasta
ty t i vadinamiems mažiau pasi
turintiems gyventojams pigiuo
sius butus ir į juos t a m t ik ra 
tvarka atkelti gyventojus, be 
abejo, mums nepageidaujamus. 
Raštuose prašo tuo reikalų pa
sisakyti organizacijas bei daly
vauti pasitarimuose. 

Tai reiškia, kad CHA įstaiga 
sistemingai planuoja į baltųjų 
rajonus integruoti ir spalvotus 
gyventojus. Tų planų sudėty
je yra ir mūsų lietuvių kolonija 
— Marąuette Parkas. 

Namų savininkų draugija šį 

linkės valdyba ėmėsi skubiai 
reaguoti į CHA užmačias. Bet 
to nepakanka. Reikia ir visu 
šios kolonijos lietuvių didesnio 
pasipriešinimo. Kaip tą vykdy
ti, reikėtų apsvarstyt i susirin
kime. Tad gausiai dalyvaukime. 

J . Rimtautas 

DAILININKŲ, PARODA 

Čiurlionio galerijoje (41" 381 
Archer Ave.) Chicagoje, vyksta 
vadinama Bendroji daib'ninkų 
paroda. Joje iš viso dalyvauja 
penkiolika dailininkų su žymia 
persvara moterų: vyrų t ik t rys . 
o moterų — dvylika. Dauguma 
iš Chicagos ir apylinkių, bet y r a 
ir tolimesnių: pora savo kūri 
nių yra davęs Atlanto pakran
tėse, Massachussetts valstijoje, 
gyvenąs dail. Jonas Rūtenis, 
Amerikos lietuvių dailininkų są
jungos New Yorke pirmininkas, 
o dail. Ilona Brazdžionienė y r a 
atsiuntusi savo kūrinius iš Los 
Angeles. 

Parodoje vyrauja aliejinė t a 
pyba, bet yra apsčiai i r kera-

savo Meno kultūros fonde jau 
turi 14,000 dol. Parodas ruo-

I š GYDYTOJŲ Į KLERKUS 

Vyriausybei siaurinant biu
džetą, trys gydytojai Chicagoje 
turėję valdiškas tarnybas, iš 
gydytojų pareigų perkelti į kler
kus. Nors j ie gaus po 50,112 
dol. metinio atiyginimo, bet jie 
priešinasi dėl jų .pažeminimo. 
Tai dr . P. Kattey, 54 m., dr. Fr. 
H. Streitfeld, 6 8 m., ir dr. H. 
Jakalas, €6 m. 

LOVE PERKA 

APARTAMENTĄ 

Naujoji Chicagos mokyklų 
superintendente Ruth Love per
ka partamentą 35-kių aukštų 
rūmuose, 200 E . Delaware. Kai
na — 280,000 dol. 

POLICIJOS SUTARTIS 

Chicagos policijos unijos va
dovybė patvirtino naują dvejų 
metų darbo sutartį . J ie turės 
1? šventadienių, be sekmadienių, 
ir da r dvi asmeniškas nedarbo 

TRAGEDIJA 

Korėjietė moteris In Sik Han, 
32 m., kurią vyras su dukrele 
pametė, nugabenęs pas jos mo
tiną, pergyveno depresiją ir bu
vo gydoma dėl psichinių sutri
kimų. Kai kiti šeimos nariai iš
vyko į močiutės laidotuves, ji 
lapkričio 10 d. pasmaugė 3 na
šavo dukterį ir pati pasikorė. 
Gyveno Palatine priemiesty. 

PADEGĖJA 
• 

šiasi rengti kasmet i r duoti pre- į dienas. Uniformoms gaus 400 

dieną 

X "Po Damoklo Kardu" II da
lies sutiktuvės šį sekmadienį, 
lapkričio 15 dieną, 5 vai. po piet 
— tuoj po Stankaitytės ir Gri-
go koncerto _ Jaunimo centro ; S " ^tuviai, n e s * e a b u ^ 
kavinėje, ruošia Lietuvos šaulių I » ^ u n « * J * * * * * ™iklą. 

jau yra pensininkas ir tvarkosi 
namuose. Naujaisiais Phoenixo 
gyventojais džiaugiasi tos kolo-

solventu išleistuvių pokylio ren- i ką išsikėlė į Phoenbc, A r i z / k u r I b u s i m ą svarstė valdybos posė- mikos. Temų įvairumas didelis 
ginru, vvkstančiu gruodžio 12 Gvidas Duoba būdamas inžinie- \ d ^ e i r n u t a r ė i m t i s reikiain" — n u o religinės kūrybos iki pei-

rius, dirba didelėje American ] ̂ ^ ^ ^ P l a n u i Pasipriešinti, sažų, natiurmortų ir šiaip kom-
Automatic bendrovėje. Tėvas : T a i P P * L B Marąuette Pa rko j pozicijų. Sofija Butkienė sukū-

apylinkės valdybos pirmininkė l rusi keramikos kūrinių, N. So-
Birutė Vindašienė d r a u g e su ; deika taip pa t parodoje dalyvau-
PLB vicepirmininku adv. Sau-; ja su keramika. Tapybos, gra-
lium Kupriu ėmėsi greitos akci- Į fikos y ra dailininkų Irenos Gė
jos prieš CHA užmačias ir pla-! lažienės, Albinos Paškus, Jono 
nuoja susitelkti su Chicagos Rūtenio, Barboros Morkūnienės, 
mere Jane Byrne. j Marijos Nalienės, Dalios Kolbai-

gis CHA bandymas j au ne pir- j tės . Jono Tričio, Miko šileikio, 
mas. Todėl Marąuette P a r k o ; V e r o s švabaitės. Trejeto dai-
lietuviai turi parodyti daugiau j lininkų, atsiuntusių vėliau savo 
budrumo ir veiklos apginti sa- Į kūrinius, nė vardai nepateko į 
vas teises. Mums šioje apylinkė-
ie nereikalingi papiginti butai . 
Lietuviai šioje kolonijoje gražiai 
tvarkosi ir be pagalbos iš šalies. 
Marąuette Parko lietuvių namų 

mijas. 

Ši paroda tęsis iki gruodžio 
vidurio, o ir paskui galerijos 
patalpose bus išstatytų Ameri
kos lietuvių dalininkų s-gos na-

Įrių kūrinių. Dabartinė paroda 
į atdara nuo 12 vai. iki 4 vai. p . p. 
! kasdien, išskyrus trečiadienius. 
į Ketvirtadieniais iki 6 vai. vak. 
I Sekmadieniais nuo 1 iki 5 vai. 
I p. p. Pažymėtina, kad yra iš-
į leistas parodos katalogas su 
dail. J . Tričio viršeliu. J. P r . 

PUOSELĖKIME PER LSF 

JAUNIMO DARBUS 

Lietuviškosios Skautybės fon
das, įsteigtas Lietuvių Skautų 
sąjungos 1975 m., visas savo 
lėšas ir jų palūkanas skiria lie
tuviškojo jaunimo darbams pa
remti. 

Pagal 1976. L 21. LSS Tary
bos priimtus lietuviškosios 
Skautybės fondo nuostatus, lė
šas sudaro: 

Margaret Aguirre, 30 m., gy
venanti 205 N. Lockwood Ave., 
alkoholiu apipylė lovą, kur gu
lėjo jos 7 m. sūnus ir padegė. 
Policija susekė, kad j i norėjo 
gauti apdraudos 100,000 dol. 
Tokiai sumai sūnaus gyvybė bu
vo apdrausta mirtinos nelaimės 
atveju. 

ĮKOPĖ Į DANGORAIŽĮ 

Daniel Goodwin trečiadienį 
išlaukinėmis sienomis įkopė į 
John Hancock, Chicagoje, dan
goraižio viršūnę. Jį bandė su
laikyti net (policijos vadas, 
ugniagesiai. I r buvo liejamas 
vanduo an t jo, bet Goodwin vis-
tiek savo pasiekė. Įkopti į 100 
aukštų dangoraižį reikėjo 6 va
landų. 

2,500 PROTESTUOJANČIŲ 

Ryšium su Amerikos žibalo 
instituto suvažiavimu Chicago
je, lapkričio 9 d. prie Conrad 
Hilton viešbučio, kur buvo suva
žiavimas, demonstravo apie 2,500 

Chicagos mere skelbia, kad į ^ o m ų protestuodami prieš kai-
11982 m biudžete nenumatomas: ^ k o n f o l e s nuėmimą kurena-
1 nuosavybių mokesčių a r kitų i m o m s d u J o m S -

dol. Ištarnavę 10 m., gaus ap
mokamų atostogų 28 dienas. 
Dvejų metų bėgy jų atlygini
mas bus keliamas 4 kar tus , iš 
viso padidinant 19%. 

SAUGUMAS SENESNIEMS 

Nuo gruodžio mėnesio Chica- j 
gos policija pradės dažniau ti
krinti ir daugiau prižiūrėti mie
sto butus, skir tus gyventi se
nesniems. 

NEKELS MOKESČIŲ 

mokesčių kėlimas. 

SKELBS PALADDCNUS 

Sąjunga. Dalyvauja: A. Kižie-
nė, Br. Kviklys, J. Masilionis. A. 
Jasaitytė, A. Kairys ir kt. Vai
šėmis rūpinasi Jaunimo centro 
Moterų klubas. Visuomenė ma
loniai kviečiama skaitlingai da
lyvauti, (pr .) . 

X Lapkričio 14-15 dienomis 
Donnelley Hali, 2235 S. King 
Drive, įvyks tarptautinė paro
da, kurioje dalyvauja tautinių 
šokių grupė "Grandis" su savo 
kultūriniu skyriumi ir maistu. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 

(pr.) . 

X MAS CV organizuoja kelio
nę į Kalakursus traukiniu. Dėl 
krformacijos skambinti Laimai 
Šulaitytei tel. 656-1357. (pr.). 

X lietuvių grupės kelionė į 
Havajus — 1982 m. vasario 
13 d. 8-rių dienų išvykoje ap
lankys dvi salas: Honolulu 
— Oahu ir Maui. Pilna kaina 
asmer.iu: fbe maisto) gyvenant 
dvifse vierarne kambaryje 

x Marąuette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
valdyba, kviečia visus narius at
vykti į svarbų susirinkimą, ku
ris įvyks viena savaite anks-
čiau, t. y. lapkričio mėn. 13 d. 

; 7:30 vai. vak. parapijos svetai-
nėj. Po susirinkimo kavutė. 

' Susirinkimo perkėlimas dėl 
; parapijos Bazaro. (pr.). 

Lietuvių Skautų 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 13 d. 

RIKSMU SUGAVO VAGĮ 

x Lietuvos Atstovybės Rūmn 
; Washingtone pataisymui ruo-
; šiama kultūrinė popietė, kuri 
į bus lapkričio mėn. 22 d., sekma-
į dienį, 2 vai. p. p. šaulių namuo
se. Programoje prof. K. ftrin-
gio paskaita ir rneninė dalis, ku
rią atliks Aid. Buntinaitė ir A. 

I Kaminskas, bei B. Pakštas, E. 
1 Pakštaitė - Sakadolskienė ir P. 
Matiukas. Bilietai — 12.50 dol. 
Karšti pietūs, kava ir saldumy-

! nai. Daugiau informacijos ir bi
lietai gaunami pas K Leonai-

įtienę 778-0333, J . Ivašauskienę 
925-6193 ir V. Janušauskienę 

savininkų draugija lapkričio 13 
d.. 7:30 vai. vak. parapijos salė
je šaukia susirinkimą, kuriame 
bus plačiai aptartas minėtos in
tegracijos reikalas. Tikimasi, 
kad į susirinkimą atvyks ir CHA 
įstaigos pareigūnas. Sis susirin
kimas įvyksta viena savaite 

katalogą, kaip pvz., E. Rūkšte-
lytės, J. Smilgienės. Parodą su
rengė šios galerijos direktoria-
t a s . 

Skirtos ir premijos. Jury ko
misija, sudaryta iš dail. Ant . 
Cooper-Skupo. Janio Strods, 
Juozo Mieliulio i r Miko Šileikio 
pirmos premijos, 500 dol., ku
r ios mecenatas M. Šileikis, ne
paskyrė. Dail. M. Šileikis kas 
me t premijoms skiria 500 doJ., 
ta i kitais metais pirmoji premi-

anksčiau, nes kitą savaitgalį pa-! ja bus dviguba — 1000 dol. An-
rapija ruošiasi savo festivaliui 
— bazarui. Po susirinkimo val
dyba atsilankiusius numato pa
vaišinti kavute ir užkanda. 

t roj i premija — 300 dol. fmec. 
Teofilis Petrai t is) paskirta dail. 
Daliai Kolbaitei, trečioji — 200 
dol. (mec. Čiurlionio galerija) 

839 dol. Dėl informacijos kreip- 581"0834 iki lapkričio 18 d. Po-

Girtina, kad Marąuette Pa rko ! paskir ta dail. Verai švabienei 
lietuvių namų savininkų draugi-! už kūrinį Vardan tos Lietuvos, 
ja ir LB Marąuette Pa rko apy- š i galerija finansiškai stipri — 

t is t lAnvrr'-car. 
9727 S Wf*t.err 
m 60643 Tel 

Travel bureau 
Ave., Chicago, 
312) 238-9787. 

(ak.). 

Išparduodami gintarai, ke-

pietę ruošia L. D. K. Birutės 
Draugija, L. K. V. Ramovės 
Sąjunga ir šauliai. (pr.). 

X Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija kvie-

ramikos figūrėlės ir kt., mėgst i ' čia atsilankyti į metinį banketą 
rankdarbiai, eglutei šiaudinukai lapkričio 21 d., šeštadienį, šau-
— šį penktadienį ir šeštadienį, 
lapkričio 13 ir ) \ d . nuo 10 vai . ' 
r. iki 3 vai popiet. 3731 W. 66 
S*rwt. Tel. u .V9073. fSk.). 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman £ 
Brmdsbaw, Ine,, patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pkrdavimp Susi
domėję skambinkite 977-7916-

(ak.) 

lių salėje, 2417 W. 43 Street. 
Bus nuotaikinga programa, šal-
ta-šilta vakarienė, šokiams gros 
Knol orkestras Pradžia 7 vai. 
vak. Dėl bilietų prašoma skam
bint tel. 523-1297 arba 523-9164. 

fpr.). 
y VAŽIUOJAME j Sunny 

Hillv. Kloiida, ir kitur gruodžio 
i dieną Marius Kk-fa. teief. 
737-1717. (ak.). 

Juozas Plačas, LB Švietimo tarybos pirmininkas 
Antaną Gustaių LB tarybos suvažiavime. 

(dėžinėje) sveikina rašyt. 
Nuor. K. Daugėtos 

vadovybės įnašai; Lietuvių Skau
tų Sąjungos šakų, padalinių, 
vienetų ir k. įnašai; paskirų as
menų aukos; palikimai ir dova
nos; kitos pajamos. LSF auko
tojais gali būt i įvairus asmenys 
ir organizacijos. Aukotojai skir
stomi į kategorijas: 

Fundatoriai, paaukoję 1,000 
dol. a r daugiau, garbės rėmė
jai .paaukoję 500 dol. ar dau
giau, rėmėjai, paaukoję 100 dol. 
ar daugiau ir aukotojai, paauko
ję mažiau, kaip 100 do i 

Veiklai pagyvinti, LSF pirm. 
v. s. č . Kiliulio kviečiamas, v. 
s. P. Nedas įsteigė LSF padali
nio skyrių ir Chicagoje, kurio 
valdybą sudaro: v. s. A. Kara
liūnas — pirmininkas, v. s. S. 
Jelionienė — sekretorė, v. s. R. 
Račiūnas — iždininkas, v. s. P . 
Nedas — renginių vadovas, vyr. 
sk. A. Likanderienė — kores
pondentė i r s. L Serelienė — 
narė. 

Lietuvybei dirbančio jaunimo 
darbams ir jų užmojams finan
sinė parama yra visada reika
linga, tad lėšų telkimas yra vie
nas iš pagrindinių LSF Chica
gos skyriaus valdybos uždavi
nių. 

Tuo tikslu š. m. lapkričio mėn. 
15 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, 3-čią vai. p . p., įvyks 
koncertas, kurio programą at
liks solistai: D. Stankaitytė i r A. 
Grigas, akopanuojant muzikui 
A. Vasaičrui. Bilietų platinime 
talkina Varnelių prekyba. 

L S F Chicagos skyriaus val
dyba maloniai kviečia visus Chi
cagos lietuvius pasiklausyti 
aukštos muzikinės vertės kon
certo ir savo atsilankymu pa
remti lietuviškojo jaunimo veik-

jla. Puoselėkime mūsų jaunųjų 
darbus, globokime ir auginkime 
lietuviškąsias atžalas išeivijoje 
kad jos tap tų "Kudirkos stul-
nais" L b , k. 

Kai plėšikas apiplėšė Cicero 
Sąjungos j m o t e r j L v n n Macejik, 25 

Chicagos policijos vadas R. J. i 
Brzeczek paskelbė, kad bus pra- j 
dėti skelbti vardai vyrų ir mo- į 
terų. mieste areštuojamų už j 1905 m. Vienos mėsininkas 
palaidą elgesį. ; Johann Georg Lahner pagal 

j naują receptą pagamino dešrą, 
I kurią pavadino "frankfurter". 

1918 m. įsteigta Austrijos 
respublika. 

1941 m. britų lėktuvnešis "Ark 
Royal' buvo torpedų paskandin
tas Viduržemio juroje. 

1975 m. Pasaulio sveikatingu
mo organizacija pranešė, kad 
pirmą ka r t ą Azijoje nebuvo rau
pais apsikrėtusių. 

1980 m. 13 amerikiečių žuvo, 
kuomet karinio transporto lėk
tuvas sudužo Egipte. 

m., 
kada ji buvo Chicagos miesto 
centre. Ji ta ip supyko, kad 
rėkdama ėmė vytis vagį. Iš tu
nelio išsivijo į gatvę. Jos šauks
mą išgirdę, padėjo vytas ir du 
advokatai Bebėgdamas vagis 
pateko į poUcininko rankas. Nu
statyta, kad pagrobėjas buvo 
R. Hali, 18 m. Pas jį ras ta mo
te rs piniginė su 51 dol. 

{r 
A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU H DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $84)5. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 4545 West 68rd Street 

Chicago, m . 60829 

niinois gyventojai dar prideda 40 et. valstijos mokesčių. 

"% 

# MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI 
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar 

neaiški. Kainos k y l a Infliacija didėja. Lietuviškai spau
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai y r a priversti vėl 
pakelti prenumeratos mokestį. 

Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
t a lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip 
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams 
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir 
ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje. 

Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, COOK COUN-
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-Ame-
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai 
siųstų čekius t ik U.S. doleriais. 

Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks 
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per 
daug neaceunkins. 

Jūsų, 

KUN. P. CIBULSKIS, MIC 
„Draugo" administratorius 




