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ŽINIOS I * VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Įsakinėjate Bažnyčiai, norite 
Bažnyčią valdyti. Ką gi gal ir pa
vyks, juk Jūs naudojatės kumš
čio teise, ateitis parodys, bet tokia 
JŪSŲ valdoma Bažnyčia bus jau 
ne Kristaus Bažnyčia, ne Katali
kų Bažnyčia. 

Baigdamas nuoširdžiai kviečiu, 
— nusiimkite tamsius neapykan
tos akinius, broliai ateistai! Ne
užmirškite, kad ir tikintieji, ir 

kiemą, nugriovė koplytėlę, susi 
krovė į sunkvežimį kartu su ! 
statulėlėmis ir išsivežė- Aišku, 
tai buvo padaryta Kretingos vyk. 
komiteto paliepimu. Toks elgesys 
labai papiktino ne tik mane, bet 
ir visus tikinčiuosius. 

Prašau Jus, tikintiesiems reika 
laujant, įsakyti, kad man būtu 
grąžinta neteisėtai pagrobta kop
lytėlė kartu su statulėlėmis: 

1. Juk yra leidimas prie savo 
kunigai yra žmonės. Neužmirš- namu statyti kryžius ir tuo pačiu 
kitę. kad neapykanta ir prievar- • koplytėles. 
ta ideologinės kovos laimėti neį 
manoma! 
1981. IV. 10., 
Grinkiškis. 

Kun. J. Vaičekauskas 

Kretinga.. 1981 gegužės 10 d. 
Barbora Lėliūnaitė, gyvenanti 
Kretingoje, Komjaunimo 5, ir 
136 tikintieji parašė LTSR KP 
CK pirmajam sekretoriui P. Griš
kevičiui tokio turinio pareiškimą: 

"S. m. balandžio 14 d. savo kie
me pasistačiau mažą žemaitišką 
koplytėlę pagal Telšių vyskupi
jos kurijos raštą, išsiuntinėtą vi-
sieks kunigams 1954. X. 11 d., 
kur pasakyta: "Kryžius statyti ga
lima ne tik šventoriuose, kapinė
se, bet ir tikinčiųjų kiemuose". 
(N- 577). Aišku, tas leidimas bu
vo tikrai suderintas su Religijų 
Reikalų Tarybos įgaliotiniu, t. y. 
su valdžia, ir niekada nebuvo at
šauktas, todėl ir dabar galioja, 
nes remiasi LTSR Konstitucijos 
52 str. 

Bet š. m. gegužės 5 d. Kretin
gos raj. vykd. komitetas mane 
kvietė "dėl savavalinės statybos". 
Nenuvykau, nes sirgau. Po to raš
tu gegužės 5 d. N . 158 įsakyta 
vieno mėnesio laikotarpyje kop
lytėlę nugriauti. 

O gegužės 15 d. 4 vai. nepažįs
tamų vyrų grupė įsibrovė į mano 

2. Pats Kretingos raj. vykd. ko
mitetas nesilaikė savo nuostato 
nes koplytėlę likvidavo 20 die 
nų anksčiau nustatyto termino, 
0 per tą laiką būčiau viską tai
kiai išsiaiškinusi ir sutvarkiusi. 

3. Koplytėlę nugriovė naktį. 
lyg jausdami savo juodą darbą: 
kaip plėšikai: juk ir dienos metu 
tokiam vyrų būriui niekas nebū
tų galėjęs pasipriešinti. Tuo jie 
parodė, kad tarybinės Konstitu
cijos garantuojama religinė lais 
vė yra priešinga gyvenimo tik 
rovei, nes religija jėga griauna
ma, o ateizmas prievarta bruka 
mas tautai. 

4. Tarybinei Konstitucijai ga 
rantuojant sąžinės bei religijos 
laisvę, logiškai sprendžiant būtų 
net juokinga reikalauti arba pra
šyti leidimo savo kieme pasista 
tyti koplytėlę ar kryžių. Ateis
tams, žinoma, nesvarbi nei Kons
titucija, nei žmogaus teisė: jie fa 
natiškai naikina visa, kas tik sie
jasi su religija. Tai liudija kelis 
ksrtus nuteriotas Kryžių kalnas 
vandališkai sunaikinti pakelių 

! kryžiai ir religiniai paminklai 
1 Plungėje, Pajūryje, Kelmės kapi 
į nėse ir visoje Lietuvoje; sudegin

tos ir sandėliais paverstos bažny 
čios-

(Bus daugiau) 

ŽENEVOS ATOMO 
GINKLŲ DERYBOSE 

(Tęsinys) . šioti iki 800 kilotonų atominių 
Sovietų prezidentas Brežnevas,i bombų. Amerikos dar naujesnis 

kalbėdamas apie ginklų pusiaus- j FB — 111, kurie Europoje nelai-
vyrą Vakarų Vokietijos vizito I k o m i - Branduolinius užtaisus ga 
metu, teigė, kad sovietai turi vi
sų tipų žemėje iššaunamų rake
tų 496, o povandeniniuose laivuo
se — 18. 

Derybose plačiau bus paliesti 
karinės aviacijos klausimai. Brež
nevas pripažino, kad sovietų ka
rinė aviacija turi 461 lėktuvą, ku
rie gali nešti branduolines bom
bas. Nato karinių ekspertų nuo
mone, tokių lėktuvų sovietai ir ki
tos Varšuvos sutarties narės gali 
turėti daugiau 2,000. Tarp tų 
lėktuvų yra TU — 26, Vakaruo
se vadinamų "Backfire". Jų sovie
tai turi tarp 85 ir 95. Lėktuvu ko
vos laukas yra 1,600 mylių, jie 
neša iki 8 tonų AS — 4 ir AS — 6 
raketų. Kitos dvi sovietų branduo

lį nešti ir 265 Amerikos F - - 4. 
Sovietai prie branduolinių JAV 
bombonešių priskaito ir Šeštojo 
JAV karo laivyno lėktuvus Vi
duržemio jūroje. 

Negana to, sovietai tvirtina, 
kad Nato branduolines jėgas pra
turtina ir prancūzų bei britų ka
rinė aviacija. Britanijos aviacijos 
Vulkanai, kurių britai turi 56, 
yra pilnai strateginiai bombone
šiai. Jie ginkluoti branduolinė
mis "Blue Steel" raketomis. Bom
bonešių skridimo spindulys su 
vienu kuro paėmimu yra 2,875 
mylios. 

Prancūzų kontribucija į Vaka
rų branduolinės aviacijos inven
torių yra 33 Mirage — 4 bombo-

linių lėktuvų rūšys: TU — 22 ir I n e š i a i> ginkluoti AN — 22 ato-
T U — 16, Nato kodo vardyne ži-I ulinėmis bombomis po 60 kiloto 

Trečiadienio generalinėj audiencijoj popiežius Jonas Pau liūs II-sis turėjo ir ypatingą gru{ 
narius, kurie po audiencijos surengė 20 min. spektaklį. Viena 9 metų mergaitė tarė žodį 
džiuginti. Mes dažnai savo 
popiežius stebi cirko klaunus, 

darbe rizikuoiame gyvybėm is. 
kurie boksavosi su kengūra. 

Jei gaii, prisimink mus 

— Italijos Orfei cirko i 
Mes norime Tave pra-

savo maldose". Nuotraukoje 

DIDELĖ AUDRA 
BALTIJOS JŪROJE 
Klaipėda. — Tuo pačiu metu, , sipiltų į Kuršių marias ir į Balti-

kada Šiaurinėje jūroje siautė di- ; jos jūrą. Audringa jūra ne kartą 
dėlė audra, padariusi sunkių i užtvaras nutraukė, jos buvo tie-
nuostolių laivininkystei ir naftos! siamcs iš naujo. Laimingu atve-
gręžinių įrengimams, audra palie- j ju kelias dienas pūtė stiprus Va
te ir Baltijos jūrą. Lapkričio 231 karų vėjas, sustūmęs vandens pa-

TRUMPAI 
I i VISUR 

BRUTALUS TIKĖJIMO 
SLOPINIMAS ALBANIJOJ 

Graikijos stačiatikių Bažnyčios 
vyskupai griežtai pasmerkė reli
ginės laisvės slopinimą Albani
joje. Savo visuotinės asamblėjos 
proga paskelbtame pareiškime 
graikų vyskupai su neapsakomu 
skausmu konstatuoja, jog apie ke
turi šimtai tūkstančių graikų 
stačiatikių, gyvenančių pietinėje 
Albanijoje, yra brutaliai verčia
mi gyventi be Dievo ir be tikėji
mo. Toje Albanijos srityje nebė
ra vyskupų, nė vienam kunigui 
nėra leidžiama eiti savo parei
gas, visos bažnyčios buvo pavers
tos muziejais arba pasilinksmini
mo vietomis ir tūkstančiai tikin
čiųjų yra įkalinti vien todėl, kad 
yra krikščionys. Jokiame kitame 
ateistų valdomame totalitarinia
me krašte nėra vykdomas toks 
brutalus tikėjimo slopinimas. Grai 
kų stačiatikių vyskupai kreipiasi į 
Stačiatikių Ekumeninį Patriar
chatą, į Krikščioniškųjų Bažny
čių Ekumeninę Tarybą, į visų 
krikščioniškųjų Bažnyčių vado-
vis, taip pat į Jungtinių Tautų 
organizaciją ir į viso pasaulio vi
suomenę atkreipti dėmesį į krikš
čionių persekiojimą Albanijoje ir 
kviesdami visus paraginti Alba
nijos vyriausybę, kad ji nustotų 
persekiojusi tikinčiuosius ir atsta
tytų tikėjimo laisvę, kurią užtik
rina Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija ir kitos tarptautinės 
sutartys. Graikijos stačiatikių vys-

vo brolius Albanijoje ir toliau lik
ti tvirtais savo tikėjime į Kristų, 
užtikrindami, kad Graikijos sta
čiatikių Bažnyčia melsis ir veiks 
už pilnos religinės laisvės atstaty
mą Albanijoje. 

— 25 dienomis vėjo gūsiai siekė 
iki 30 metrų per sekundę, kas lai
koma vidutiniu uraganu. 

Klaipėdoje ant šiaurinio jūrų 
prekybos molo bangos išmetė 
perpus lūžusį naftos tanklaivį, 
Gibraltare registruotą, 'Globė Aši
mi' . Laive buvusi nafta pasipy
lė į jūrą. Laivą gelbėti ir surinkti 
vandenyje išsiliejusią naftą bu
vo atsiųsta, kaip rašo Vilniaus 
"Tiesa", galinga gelbėjimo tech
nika iš Ventspilio ir Leningrado. 
Naftą siurbė 80 asenizacinių 
mašinų, laivas "Naftininkas". 
Apie 1,000 žmonių keturias die
nas dirbo tiesdami plūduriuo
jančias užtvaras, kad nafta nepa-

virsiuje plūduriuojančią naftą 
prie Klaipėdos krantinių. Čia nuo 
jūrų prekybos uosto iki vakarų 
laivų remonto dirbtuvių, kelių ki
lometrų ilgio ruože, atkakliai bu
vo semiamas mazutas — vande
nyje sukietėjusi alyva. Klaipėdie
čiams padėjo kaimyninių uostų 
žmonės ir mašinos. 

Taikingas Varšuvos 
pakto pareiškimas 

Bukareštas. — Rumunijoje pa
sibaigė Varšuvos sutarties vals
tybių užsienio reikalų ministerių 
suvažiavimas. Paskelbtame ko
munikate sakoma, kad Varšuvos 
pakto jėgos neturi intencijų smog
ti pirmą branduolinį smūgį, jei 
kiltų karas. Priešingai, sutarties 
šalys panaikintų savo karinę są
jungą, jei tą patį padarytų Nato 
šalys. Pareiškime Vakarai kalti
nami dėl tarptautinio klimato 
pablogėjimo ir karo pavojaus di
dėjimo. 

Komunikate rašoma, kad vals 
tybė, kuri pirma panaudotų 
branduolinį ginklą, padarytų di
džiausią nusikaltimą prieš visą 
žmoniją. Varšuvos pakto šalys 
niekada nesiekė ir niekad nesieks 
karinio pranašumo, sakoma pa
reiškime. 

Lenkijos milicija 
išvadavo mokykla 

Varšuva. — Lenkijos vyriau
sybė panaudojo miliciją užbaig
ti ugniagesių mokyklos "sėdėji
mo" streiką. Mokyklos rūmus 
buvo užėmę 320 pusiau karinės 
ugniagesių akademijos kadetai, 
specialiomis uniformomis. Jie rei
kalavo, kad jų mokykla būtų 
perduota švietimo ministerijai. 
Dabar ji yra vidaus reikalų mi-
nisterio žinioje. 

Milicija puolė mokyklos pasta-
komunistų partijos vadu Erichu *> i š l a u ž ė d u r i s i r langus, nu-
Honeckeriu. Kanclerio spaudos! Pįovė grandines ir spynas, kurias 
ryšininkas Kurt Becker pasakė, 

Greit susitiks 
Vokietifų vadai 

Bona. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė paskelbė, kad kancle
ris Schmidtas ateinančią savaitę 
vyks į Rytų Vokietiją susitikti su 

— Vakarų Berlyne buvo suim
ti penki šnipai: keturi sovietai ir 
vienas vokietis. JAV karinė įstai
ga įteikė sovietų štabui griežtą 
protestą ir atidavė suimtus rusus, 
vienas jų — aukštas diplomatas. 
Šnipai buvo susitarę susitikti su 
JAV kareiviu, kuris turėjęs atneš
ti slaptų dokumentų, tačiau jis pa
pasakojo savo dalinio vadui apie 
bandymą jį užverbuoti agentu, j 

— Irano radijas paskelbė, kad j 
du Irako lėktuvai bombardavo j 
Teherano priemiestį, užmušė 8j 
žmones. 

— Zaires prezidentas Mobutu 
Washingtone pareiškė korespon
dentams, kad jis planuoja atgai
vinti diplomatinius ryšius su Izra
eliu. Ryšiai buvo nutraukti, iš
reiškiant simpatiją Egiptui, po 
1973 metų karo.Jis pasakė,kad Za-
rė duos Čado taikos priežiūros ka- j 
riuomenei 2,000 kareivių. 

— Korsikos saloje lėktuvo ava- j 
rijoje žuvusių jugoslavų skaičiusį 
pakilo iki 180. Jų tarpe šeši įgu
los nariai. 

— Prie Londono ore vos nesu
sidūrė keleivinis 747 lėktuvas su 
kitu lėktuvu, kurį vairavo kara
lienės vyras, princas Pilypas. Kai 
kurie laikraščiai rašo, kad jis jau 
per senas skraidyti. 

nomi kaip "Bliders" ir "Badgers". I 
Pirmųjų sovietai turi 125, o ant- į 
rujų — 310. 

Salia bombonešių sovietai dar 
tai 480 SU — 24 ir 500 MIG — 
27. Sovietai šių naikintuvų — 
bombonešių jėgų nepriskiria prie 
strateginių branduolinių ginklų, 
tačiau juos labai nesunku pritai
kyti atominėms bomboms- SU — 
24 galėtų paimti šešias tonas ra
ketų, o MIG — 27 neša tris tonas. 

Kaip Vakarų stebėtojai perver
tina sovietų lėktuvus, taip ir so
vietų žvilgsnis į Nato lėktuvus 
skiriasi nuo Vakarų. Amerikos 
Europoje laikomi 164 F — 111 
bombonešiai, kiekvienas gali ne-

Nauja Ispanijos 
vyriausybe 

Madridas. — Ispanijos prem
jeras Calvo Sotelo pristatė kara
liui Juan Carlos savo naują mi
nisterių kabinetą, kuriame yra 
keturi nauji veidai. Jų tarpe — 
moteris Soledad Becerril Busta-
mante, nauja kultūros ministerė. 
Svarbiausios ministerijos liko ne
pakeistos. Daugiausia kalbų sukė
lė gynybos ministerių paliktas ci
vilis Alberto Oliart. Opozicija 
reikalavo, kad šią ministeriją 
tvarkytų karininkas, tuo sustip
rindamas valdžios kontrolę gink
luotoms jėgoms. 

Ispanijos užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad ruošiama
si vėl atidaryti, po 12 metų, Ispa
nijos — Gibraltaro sioną. Dery
bos su Britanija vykstančios pla
ningai. Premjeras Calvo Sotolo 
rengiasi aplankyti Britaniją sau
sio 8 d. su oficialiu vizitu. 

kad šis susitikimas bus dialogo 
tarp Vakarų ir Rytų tęsinys. Bus 
kalbama apie santykių stiprini
mą, ekonominius klausimus ir 
padėtį Europoje 

Kancleris buvo sutikęs Hone-
ckerį 1975 m. Helsinkyje ir vė
liau matėsi su juo Jugoslavijoje 
per prezidento Tito laidotuves, 
tačiau vokiečių žemėje abu vadai 
nebuvo susitikę jau nuo 1970 me
tų. Pasimatymas planuojamas 
gruodžio 11 d. Rytų Vokietijoje. 

— Naujoji britų socialdemo
kratų partija laimėjo parlamente 
dar vieną narį Ronald Brown, 

— Belgijos karalius pavedė bu
vusiam užsienio reikalų minis-
teriui Charles Nothomb sudary
ti vyriausybę. 

— Britanijos vyriausybė, kovo
dama su ekonomine krize, pakė
lė piliečių mokesčius už sveikatos 
patarnavimus, padidino savival-

kupai kviečia nelaiminguosius sa- turės 25 atstovus. 

kuris perėjo iš darbo partijos. So 
cialdemokratai dabar parlament* ''dybių mokesčius ir valdiškų butų I įsakyta paskelbti 

užkabino studentai. Puolime bū
rys milicininkų nusileido helikop
teriu ant rūmų stogo. Studentai 
nesigynė. Jie buvo susodinti j au
tobusus ir išvežti į miesto pakraš
čius. Mokykloje rasti "Solidaru
mo" veikėjai ir kitų mokyklų ar 
įmonių atstovai buvo suimti ir 
nuvežti į policijos įstaigą apklau
sinėjimui. 

Šimtai žmonij stebėjo milici
jos puolimą, triukšmavo, koliojo 
milicininkus, giedojo Lenkijos 
himną. Susirėmimų nebuvo. Vie
nas suimtas kadetas pasakė, kad 
jų niekas nemušė, tik šiek tiek 
apstumdė. Šis puolimas išvadavo 
mokyklos direktorių pulk. K. 
Smolarkiewicz, kurį studentai lai
kė uždarę jo kabinete. 

"Solidarumo" vadas Walesa 
ragino minią laikytis nuosaikiai, 
tačiau visoms Varšuvos įmonėms 

streiko budėji-

nų kiekviena. Salia tų ilgų distan
cijų bombonešių, prancūzai dar 
turi penkias eskadriles Mirage — 
3 ir Jaguar lėktuvų, tačiau tie lėk
tuvai Prancūzijos klasifikuojami 
kaip trumpų atstumų strateginiai 
ginklai. 

Sovietų diplomatai teigia, kad 
strateginiais ginklais reikia laiky
ti Amerikos F — 4 naikintuvus 
— bombonešius, tai, panašiai, 
tie lėktuvai ir kitose Nato šaly
se gali būti lengvai pritaikyti 
atominių bombų nešiojimui. 
Vien Vakarų Vokietija turi 60 F 
— 4 lėktuvų. Jų turi: Belgija, Ita
lija, Graikija, Turkija ir Olandi
ja-

Pirmaisiais Ženevos derybų mė 
nėšiais teks daug kalbėti apie pap
rastą aritmetiką. Teks išspręsti, 
kurie ginklai branduoliniai, kurie 
— ne. Kurios raketos strateginės, 
o kurios — ne. Amerikos dele
gatas Paul Nitze, 74 metų, yra 
patyręs derybų dalyvis, puikiai ži
nąs sovietų triukus. Maskvos dip
lomatiniuose sluoksniuose sovie

t a i jau įrodinėja, kad "Pershing 
— 2" raketos ne tik padidintų 

| pavojų Sovietų Sąjungai, bet galė
tų prisidėti prie branduolinio ka
ro sukėlimo "per klaidą". Sovie
tų argumentas toks: "Jei jūs pa
leistumėt savo strateginę Minu-
teman raketą iš JAV-bių. mes dar 
turėtumėme 20 minučių paleisti 
savąsias raketas. Mūsų vadai dar 
turėtų laiko paskambinti į Bal
tuosius Rūmus ir pasiteirauti, ar 
iūs jau pradedate puolimą, ar 
įvyko kokia klaido. Tačiau su 
"Pershing — 2" raketomis tokio 
laiko skambinimams nebebūtų. 
Tos raketos iš Vak. Vokietijos į 
mūsų taikinius skristų tik 6 ar 8 
minutes. Mums tektų skubėti 
"paspausti savo mygtukus", kal
ba sovietų pareigūnai Maskvos 
diplomatiniuose suėjimuose. Kai 
kurie net užsimena, kad, jei Ame
rika nebandys rimtai susitarti 
Ženevos derybose ir atgabens į 
Europą savo sparnuotąsias ir 
"Pershing 2" raketas, sovietai bus 
priversti dislokuoti savo SS — 20 
raketas Kubos žemėje. Tuo būtų 
atsakyta į Amerikos raketų dislo
kavimą sovietų pašonėje. 

(Pabaiga) 

nuomas. mą 

Amerikos naujasis ambasadorius Prancūzijoje Evan Galbraith (kair&je) įtei
kė skinamuosius raštus Prancūzijos prezidentui Francois Mitterrandui. Am
basadorius puikiai kalba prancūziškas 

KALENDORIUS 

Gruodžio 4 d.: Jonas D., Bar
bora, Vainotas, Liugailė. 

Gruodžio 5 d.: Sabas, Krispina. 
Vintilas, Alanta. 

Saulė teka 7:00, leidžiasi 4-20. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ratūra dieną 36 L, naktį 25 l 
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A P Y S K A I T I N I S P R A N E Š I M A S S Ą J U N G O S 

S U V A Ž I A V I M E 

(Tęsinys) 

Vadovų k u r s a i 

J a u daugelį metų kalbame 
apie vadovų paruošimą. P o di
delių vargų ir trijų metų pra
šymo esame dviem savai tėms 
išrūpinę lietuvišką Tėvų pran
ciškonų vasarvietę Wassago-
je, netoli Toronto. Tikimės, 
kad naujoji Centro valdyba 
ten suruoš vadovų parengimo 
kursus. 

Dr . N a s v y t i s 

Šiemet mus negrįžtamai ap
leido žymus sporto darbuo
tojas, šachmatininkas inžinie
rius Algirdas Nasvyt is . Jo 
labai pasigesime. 

S a n t y k i a i su LB 

Nuo pat pradžių siekėme 
suartėjimo su vienintele išei
vijos plačiąja jungtimi - Lie
tuvių bendruomenės organi-
zacija.Ta kryptimi skat ino ir 
tuometinis Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pir
mininkas Bronius Nainys. 
Nelikome ir mes j a m skolingi. 
Po jo atėjo kiti. 

Dabar, pasisekus Toronte 
Pasaul io lietuvių dienoms, 
dažnų Bendruomenės veikėjų 
yra pamirštama, kad n e tik 
mintis Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėms atėjo t i k i š mū
sų, netikėkite pasigyrimams, 
bet iš mūsų atėjo ir visas 
Pasaulio lietuvių dienų kon-
ceptas. Ne kam ki tam, bet 
mums dėkinga turėtų būti 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba už tai, kad ji 
tapo Dienų vyriausiuoju. Ne 
kam kitam, bet mums ji turė
tų būti dėkinga už tai, k a d jai 
nukrito nevienas, kad ir kiek 
nusmukęs, kanadiškas do
leris. Ne jie mums davė, kaip 
kartą išsireiškė Vytautas 
Kamantas , bet mes jiems. Ne
svarbu, iš tikrųjų, kas kam, 
svarbu kad tik l ietuviškam rei
kalui; svarbu, kad nebūtų 
tauškalų, kad nebūtų netie
sos, kurios per daug iš Bend
ruomenės žmonių tuo reikalu 
girdime. Tai reikia viešai 
pasakyti . 

Tačiau tai, jidiškai sakant , 
buvo "vakar", o kaip šian
dien. Nežiūrint, kad patyrėme 
eilę nesklandumų su dabar
tine Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdyba, nežiūrint, 
kad mes. sportininkai, jaučia
mės esą įstatyti jei ne prie
šininkų, ar net ir priešų, tai 
bent paklusniųjų vieton, mes 
tokiais nesijaučiame ir tokiais 
nesam. Niekad nesišalinome 

nuo bendradarbiavimo su Lie
tuvių bendruomene. Nemano- j|g 
me, kad šalintumės ir ateityje. 
Tiktai ateinančiai Sąjungos 
vadovybei čia patariame pa
stebėti kad ne visi yra tokie 
idealistai, kokiais mes bent 
stengėmės būti. 

C e n t r o Va ldybos d a r b a i 

Štai jau ir šeštas ir pasku
tinis mano, kaipo Šalfo centro 
valdybos pirmininko, praneši
mas suvažiavimui. 

Buvo sunkūs laikai prieš še
šerius metus, perimant Sąjun
gos vadovybę. J ą perėmėme, 
kai nebeatsirado kitų, kai 
Sąjunga jau stovėjo prie nebu
vimo. Nebuvo lengva sukvies
ti žmones į Centro valdybą, j 
apygardas , į sekcijas. Ačiū 
Dievui, viskas pavyko. 

Pradėję darbą, rūpinomės 

Pabaltiečių varžybose Chicagos latviai kovoja dėl kamuolio prieš Cicero "Ateitį". Nuotr . J . Degučio 

nų atskaitomybėje buvo di
džiausia maišat is , žaidynių 
atskaitomybei nebuvo jokio 
priekaišto. Nežinau, ar pini
ginėje atskaitomybėje būtume 
buvę tiek tvarkingi , jei ne mū
sų iždininkas J o n a s Nešukai-
tis, kuriam visi turėtume būti 
dėkingi už jo pareigingumą, 
darbštumą, tvarkingumą ir — 
kantrybę. 

Po šešerių metų Sąjungos 
vadovybę apleidžiame ramia 
sąžine. Jauč iamės atlikę be-

kaip išeiti iš rutinos, kaip su- veik viską ko iš mūsų būtų 
krėsti, ka ip sujudinti visą mū- galima reikalauti . Patys gerai 
sų sportinį gyvenimą. Pasiū
lėme ruošti Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, nors negai-
vojom, k a d tai pavyks, kad tai 
buvo realu. 0 pavyko! Tai kai
navo daug rūpesčio, laks
tymo, šeimos apleidimo ir pini
go — vien aus t ra l ieč ių 
atkvietimas pareikalavo 24,-
000 dol. Juk žaidynes nutaręs 
sąjungos suvažiavimas pini
giniai nusiplovė rankas. Dir
bančių rankų buvo nedaug, o 

gėmė8 nepavargti ir atlikti vis
ką, kiek sąlygos ir jėgos leido. 
D a u g užsimojimų neįgy
vendinta, daug sportinių dir
vonų neišarta. Iš kitos pusės, 
ką beveiks mus sekantieji? 

Abejose Centro valdybos To
ronte kadencijose ištisai išbu
vo P r a n a s Berneckas, Jonas 
Nešukaiti8 ir Algimantas Ba-
nelis. Dabartinėje valdyboje 
yra d a r Sigitas Krasauskas, 
Mečys Empakeris, Mindau
gas Leknickae, ir Algirdas 
Bielskus. Valdyboje dar yra 
buvę Stasys Dargia, Ramūnas 
Underys ir Antanas Liūdžius. 
Visi valdybos nariai visą lai
ką dirbo sutartinai. 

P a d ė k o s 
Baigdamas. ' "noriu nuošir-

pavykoi 
Ne visur sekėsi, kaip norėjo- sporto istoriją, įsteigę archy 

me. Sakysim, pasaulio lietuvių Vą, įsteigę ilgalaikę finansinę 

žinome savo trūkumus, neat
liktus darbus. Manome, kad 
atliktieji darbai atsveria neat
liktuosius. Atėjome: nuo nebe-
išrinkimo Centro valdybos iki 
suvažiavimo, kuriame siūlomi 
net keli sąrašai ; nuo beveik džiai padėkoti visiems Centro 
piniginio bankroto iki, paly- valdybos nariams, ypač išti-
ginamai, pilnos kasos; nuo sai jose išbuvusiems Jonui 
mūsų bendruomenės visiško Nešukaičiui i r Algimantui 
nesiskaitymo su sportininkais Baneliui už malonų bend-
iki konferencijų su Bendruo- radarbiavimą sėkmėse ir kri-
menės viršūnėmis. zėse. Apygardos vadovams, 

Paliekame Sąjungą, įpusėję sekcijų vadovams, Garbės teie-

L E N A V A L A I T Y T Ė 
P A D E D A F U T B O L U I 

Garsi Vak. Vokietijos po
puliarios muzikos da in in inkė 
Lena V a l a i t y t ė į d a i n a v o 
plokštelę "Adios E s p a n a " pa
remti V. Vokietijos futbolo 
rinktinei, kuri neseniai kvali-
fikavosi pasaulio futbolo pir
menybėms Ispanijoje. Numa
toma tų plokštelių parduot i 
500.000; kiekvienas r ink t inės 
žaidikas gautų po 20.000 DM. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

T R U M P A I 

sąjungos įsteigimas įklimpo. 
Ne dėl Centro valdybos, ne dėl 
Sąjungos neryžto, bet, kad 
neatsispyrėm pašalinėms jė
goms, tur inč ioms s a v u s , 
mums nesuprantamus išskai
čiavimus. 

Kruopščiai tvarkėme Sąjun
gos piniginius reikalus. Sąjun
gos iždą gavę su nepilnais tri
mis t ū k s t a n č i a i s , n a u j a i 
Centro valdybai perduosime 
su septyniais. Tai dar ne vis
kas — Istorijos fonde lieka 
6,000 dol., Free Olympiad 
kasoje 500 dol., sporto fonde 
34,000 dol. Taigi nukeliavome 
nuo trijų iki keturiasdešimt 
tūkstančių. 

Sunkiai sukauptų lėšų nemė
tėme be reikalo, nors reikala
vimų buvo daug, pasklidus 
gandui, jog Centro valdyba 
yra labai turtinga. Leidome 
tik patiems būtiniausiems dar
bams. I š mūsų Revizijos komi
sijos nei kitų negirdėjome prie
kaištų dėl atskaitomybės. Kai 

Sąjungos gyvybę garantuo
jantį sporto fondą. 

Kaip savo lyg programi
niame pasikalbėjime "Drau
ge" 1976 metais pastebėjau: 
(cituoju) "vadovybės pareiga 
žiūrėti, kad natūral i trintis ne
būtų stabdžiu visai sportinei 
versmei. Stengiamės būti ly
gintojais (ne įsakinėtojais)". 
Man atrodo, k a d tokiais ir iš
likome. Ne įsakymais, ne nu
rodymais vadovavomės, bet 
įtikinėjimu, sutarimu, kiek 
įmanoma nešališkais spren
dimais, dažnai net nuolan
kumu. Mums y ra nepaprastai 
džiugu (ir tai j au didelis atpil
das), kad šiandien Sąjungoje 
susikalbame. Je i kam kas ne
patiko, ta i bent nekenkė, jei 
kas godžiai laukė mūsų su
byrėjimo, tai į jį per daug nė
štume. O kiti dorai prisidėjo, 
gyrė mūsų darbus (kartais net 
per daug). Ačiū ir vieniems ir 
kitiems. 

Šešeri metai yra ilgi, ypač 
Toronto Pasaulio lietuvių die- savanoriškame darbe. Sten-

Detroito lietuvių jaunimo ledo rutulio komanda su savo rėmėju Stasiu Geidžiu, Stanson kompanijos 
savininku (I eilėje antras iŠ kairės). Nuotr. J . Urbono 

mo ir Revizijos komisijos na
r iams už darnų darbą. 

"Draugo" sporto skyriaus, 
"Pasaulio lietuvio", 'Tėviškės 
žiburių" redaktoriams už spor
to propagavimą. Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių organi
zacinio komiteto ir komisijų 
na r i ams už vertingą talką. 
Australijos lietuviams spor
t ininkams už ftgai atmintiną 
brolišką ir š o r i š k ą bend
ravimą. Kanados Lietuvių fon
dui ir JAV lietuvių fondui už 
piniginį ramstį. Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdy
bai, Kanados LB Krašto val
d y b a i , JAV į LB Kraš to 
valdybai už moralinę ir pini
ginę paramą; ir visiems, dar
bu, pinigu a r gera valia pri
sidėjusiems prie sėkmingos 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinės veiklos per praėju
sius šešerius metus. 

Sekančiai Centro valdybai 
linkime neapleisti mūsų sąjun
gos i r siekti dar platesnio, dar 
gyvesnio, dar lietuviškesnio 
sportinio gyvenimo išeivijoje. 

Pranas Berneckas, 
ŠALFASS-gos Centro 

valdybos pirmininkas. 

F U T B O L A S 
Iš kva l i f ikac in ių 

12-tom8 pasaulio pirmeny
bėms ateinančią vasarą Ispani
joje visos kvalifikacinės rung
tynės turi būti užbaigtos iki 
gruodžio 19 d. Jose dalyvaus 
24 kraštai: 14 iš Europos 4 iš 
P. Amerikos ir po du iš Afri
kos, Azijos ir Centrinės bei 
Šiaurės Amerikų. 

Europoje varžybos buvo itin 
karštos ir pilnos staigmenų. 
Ypač sunk ia i , nuga lė jus i 
Vengriją 1-0, pagaliau k vali-
fikavo8i Anglija. Prancūzija 
įveikė Olandiją 2-0 ir pasaulio 

j vicemeisteriui užsidarė durys. 
I Lengvai kvalifikavosi V. Vo

kietija, Jugoslavija ir Sov. 
Sąjunga, paklupdžiusi Valiją 
net 3-0. įdomu, kad Centrinės 
Amerikos grupėje USA rink
tinė ir Kanada nebeturi vil
ties, gal net ir Meksika, nes 
netikėtai pirmauja Hondūras 
ir EI Salvadoras. 

— T i n k l i n i o tu rny ras pa
baltiečių klubams, turėjęs 
įvykti lapkričio 28-29 d. Chi
cagoje, at idėtas į gruodžio 19-
20 d., ta ip pa t Chicagoje. Suin-
t e r e s u o t i k l u b a i t u r i 
neatidėliotinai skambint i apy
gardos vadovui Z. Žiupsniui, 
telef. (312) — 776-6412. 

Datos pakeitimo priežast is 
buvo latvių jaunimo kongre
sas, įvykęs lapkr. 28-29 d. 
Užsiregistravę klubai š ia i da
tai j au sutiko dalyvaut i ir 
gruodžio mėn. 19-20 d. 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
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susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Dainininkė Lena Valaitytė tarp garsiųjų Vokietijos futbolo 
rinktinės žaidėjų Breitner ir Rummenigge. 

į % į. * * 

— T e n i s o pirmasis " round 
robin" tu rnyras , organizuo
jamas Cbicagos lietuvių lau
ko teniso klubo, įvyks šešta
dienį, gruodžio 5 d., 8 vai . vak. 
Hinsdale teniso klubo aiškštė-
8e. Po varžybų įvyks klubo me
tinis susir inkimas ir naujos 
valdybos rinkimai. 

— Ba l tų a t l e t i k o s f ede 
racijos metinis suvažiavimas 
įvyko pere i tą s a v a i t g a l į 
Toronte, lietuvių Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Buvo iš
rinkta nauja federacijos val
dyba ir suruoštas banke tas . 

— V y t a s G e r u l a i t i s laimė
jo t a r p t a u t i n į t u r n y r ą 
Johanesburge, P . Afrikoje, 
baigmėje įveikęs J . Boroviak 
6-4, 7-6, 6-1. J i s gavo 37.500 
dol., bet už ginčus su teisėju 
vėl buvo nubaus tas 450 dol. 
Pagal "New York T imes" jis 
šiuo metu yra vėl pakilęs į 5-tą 
vietą pasaulyje. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius Daga! susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą pirmad irketv I 4 » 
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 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

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

Kasdien l 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 >k i 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto 4N 1 v c p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919 

Ofs HE 4-1818: Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

( 7 1 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai p*rmad antrad . ketvirtad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

'penktad 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - 8 E 3 5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

O f i s o t e l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Pd. 

Valandos pagal susi tar imą 

Ofs. 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Eigin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
Tel. — — 372 5222. 236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai 
t 111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal sus i tanma 

61 32 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitar'ma 

jstaigos ir buto tel. 652 -1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPI.OMATE AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr i 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid 4 4 8 5545 

0R. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namų 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais oagai susitarimą 

Iškilus lietuvis tenisininkas 
Rolandas Grybauskas 

Tel REliance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarime an t r . trečiad., 
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel. - 778 3400 



Džiaugsmai ir mintys 

SIMPOZIUMUI 
PRAŪŽUS 

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas Chicagoje buvo toks di
dingas, kad jis pasiliks neuž
mirštas ilgus dešimtmečius vi
siems, kurie jame dalyvavo. 
Juk tik kas ketvirti metai mes 
susilaukiame tokio gausaus 
mūsų pirmaujančių intelek
tualų, talentingųjų žmonių 
bendro subuvimo. Ateiviai lie
tuviai, kurie nuo praėjusio 
šimtmečio ar nuo šio pradžios 
garsėjo tik kaip kasyklų ir 
skerdyklų darbininkai, dabar 
jau renkasi būdami universi
tetų ir kolegijų profesoriai, 
knygų autoriai, įvairių pir
maujančių bendrovių eksper
tai ir egzekutyvo nariai, kurie 
savo išsimokslinimu, gabu
mais, išradimais rungtyniau
ja su šio krašto atitinkamų 
sričių pirmūnais. 

Klausantis įvairių paskaitų, 
buvo nuoširdžiai galima di
džiuotis, kad mes turime tokių 
aštrių ir jaunų protų, tokių 
aukšto išsilavinimo žmonių, 
kurie jaučia ryšį su tauta, iš ku
rios iškilo, ir kurie nori bend
rauti su savo žmonėmis. 

. Jeigu lituanistinėse mokyk
lose, kur jau buriasi mūsų rink
tinis prieauglis, pertraukų me
tu daugiau girdisi anglų kalba, 
šiame simpoziume Jaunimo 
centre jokiuose tarpusavio 
pasikalbėjimuose nesigirdėjo 
kitokios kalbos, kai tik lietu
vių. Net teko girdėti vienos 
dalyvės pastabą vienam lek
toriui: "Girdėjau jus praeita
me simpoziume ir dabar. Kaip 
didelė pažanga lietuvių kalboje 
padaryta". 

Malonu buvo, kad pavyko 
įtraukti net ir vieną kitą kita
tautį lituanistą į šį simpoziu
mą. Tarp paskaitininkų buvo 
Cbicagos universiteto kal
botyros departamento vedėjas 
Bill J. Darden. Šis amerikietis 
tiek pramoko lietuvių kalbos, 
kad net universitete skaito pa
skaitas iš lietuvių kalbotyros. 
Šiame simpoziume taip pat 
dalyvavo Chicagos universite
to Eric Pratt Hamp, indoeuro
piečių kalbotyros profesorius. 
Jis tiek išstudijavęs lietuvių 
kalbą, kad mūsų kalbotyros 
temomis rašo leidiny "Baltis-
tica" ir kituose tarptautiniuos 
kalbotyros žurnaluos.. 

SKIRTINGUS STATISTINIUS 
METRAŠČIUS PASISKAIČIUS 

Įdomesni JAV ir Sov. Sąjungos duomenys 

Pianistė Raimonda Apeikytė 
— interpretatorė 

Simpoziumas buvo turtin
gas ne vien mokslininkais ir 
kūrėjais, kurių — vien paskai
tininkų — buvo netoli 160, bet 
ir labai gausus sritimis, kurios 
buvo apimtos. Gal net per gau
sus, kad kartais tuo pat metu 
sesijos buvo aštuonetoje salių, 
daugeliu atvejų įdomios, kad 
klausytojui nelengva buvo išsi
rinkti, kur pasukti. Kai kurie 
net kelia balsą, ar nereikėtų 
ateityje arba simpoziumo die
nas padauginti, arba apimti 
kiek mažiau sričių, kad būtų 
įmanoma daugiau tomis pas
kaitomis pasinaudoti. Tačiau 
abidvi suminėtos galimybės 
turi ir savų minusų, ir gal dar 
ateinantis simpoziumas už ket
verių metų bus sušauktas pa
gal tą patį planą. 

Dauguma paskaitininkų bu
vo aukšto lygio. Švytėjo jų pro
to įžvalgumas, rūpestingas 
pasiruošimas ir sugebėjimas 
savas mintis patraukliai per
teikti. Tačiau pasitaikė vienas 
kitas ir kiek mėgėjiško lygio, 
gal ir perteikęs pluoštą faktų, 
nesigilindamas į jų reikiamą 
analizę. Pasitaikė ir vienas ki
tas šuolis į šalį. Vienas jaunas 
mokslininkas savo paskaitoje 
ėmė kalbėti apie "ortodoksijos 
varžtus". Bet į ortodoksijos 
sąvoką juk įeina ir priėmimas 
tam tikrų pagrindinių tiesų, 
kurių kaip tokių negalima pa
gal savo nuožiūrą atmesti. \ or
todoksiją juk galima įskaityti 
ir Lietuvos bei religijos meilę, 
bet tai nėra varžtai. Prelegen
tas suminėjo, kad kai kurie 
mūsiškiai nuo ortodoksijos nu

krypo į egzistencializmą, kuris 
irgi išblėso. Beliko tik kažkoks 
nihilizmas, kurio idėjos mums 
būtų žalingos. 

Šiame simpoziume gal kiek 
ryškiau negu anksčiau reiškė
si polinkių į liberalizmą. Vie
nu kitu atveju gal net pra
siveržė srovinių nuotaikų, kaip 
tai atsitiko V. Kavoliui "dis
kvalifikuojant" kitą moksli
ninką. Sroviškos nuotaikos 
nesiderina su mokslo platfor
mos autoritetu. Mokslo kated
roje sakomas žodis turi atsis
pindėti džentelmeniškumu, 
neturi būti naudojamas kitų 
pažiūrų mokslininko anek

dotiškam pristatymui. Bet toks 
įvykis buvo išimtis. Pats V. 
Kavolis buvo įdėjęs nemažai 
rūpestingo darbo savo paskai
tą ruošdamas ir ji savo vertę 
turi. Simpoziume pamal
domis, invokacijomis, teologi
jos sesija buvo ir religijai pa
rodytas respektas. 

Reikia ypatingai pasi
džiaugti simpoziumo leidiniu. 
Jis pateikia dalyvavusių mū
sų mokslo ir kultūros pirmūnų 
suglaustas biografines žinias, 
informuoja apie jų paskaitų tu
rinį, papuoštas paskaitininkų 
nuotraukomis, informacijos 
pateikiamos lietuvių ir anglų 
kalbomis. Šis leidinys tai išlie
kanti kultūrinė vertybė. Jame 
abiem kalbomis aptartos ir 
parodos: gintaro ir moterų dai
lininkių, knygų paroda, in
žinierių bei architektų. Net ir 
nebuvusieji simpoziume iš šio 
leidinio galės patirti, koks 
didingas jis buvo ir kokios iš
liekančios kultūrinės vertybės 
buvo jame iškeltos. Žinoma, 
būtų idealu, kad visos paskai
tos būtų išleistos. Deja, tai 
surišta su didelėmis išlai
domis. Bet ir šioje srityje jau 
daug kas numatyta. "Techni
kos Žodis" jau savo specialia
me simpoziumo leidinyje pa
naudoja dalį medžiagos. Yra 
nusistatymas technologijos, 
inžinerijos, architektūros pa
skaitas perleisti per 'Techni
kos Žodį" ir paskui išleisti 
atskiru leidiniu, panašiai, kaip 
"Technikos Žodis" yra išleidęs 
knygą "Trečiasis mokslo ir 
kultūros simpoziumas. Griež
tieji mokslai, technologija ir 
architektūra". Reikia tikėtis, 
kad mūsų gydytojų leidžiamas 
žurnalas panašiai padarys. 
Lituanistines paskaitas anks
čiau išleisdavo Lituanistikos 
institutas. Dabar jis susiduria 
su finansiniais ir personalo 
sunkumais, bet reikia tikėtis, 
kad juos nugalės. Galėtų dalis 
paskaitų pereiti per "Aidus" ir 
"Draugo" kultūros priedą, ku
ris jau dabar susirūpinęs bent 
duoti eilės paskaitų santrau
kas. Žinoma, paskaitininkai 
dar turės galutinai paskaitas 
paruošti, skaidrių vieton pa
rūpinti nuotraukas ar brai
žinius. 

Surengimas šio simpoziumo 
buvo didelis užmojis. Tiesio
giai prie jo organizavimo dir
bo apie 20 žmonių, o daline tal
ka buvo daugiau prisidėję. 
Šaukiant simpoziumą buvo 
pramatyta jo finansinė sąma
ta 25-30,000 dol. Gal ir pavyks 
tose ribose išsitekti: Gerai, kad 
simpoziumas vyko Jaunimo 
centre, kuris lengviau prieina
mas Chicagos lietuviams. Tie
sa, čia nėra arti viešbučių, bet 
tai atstojo visas dienas vei
kianti kavinė ir daugelio čika-
giečių svetingumas ir vaišin
gumas. 

Dauguma mūsų mokslinin
kų dirba amerikiečių mokslo ir 
pramonės įstaigose, apsupti 
svetimos aplinkos, čia jiems 
buvo proga arčiau pabendrau
ti su lietuviškąja publika, pa
alsuoti lietuviška atmosfera. 
Prisiminus dar puikų vaidini
mą ir literatūros premijos įtei
kimą, Sis simpoziumas buvo la
bai brangi 
šventė. 

Vienas mano mielas bičiulis 
prieš porą savaičių patarė 
nerašyti straipsnių, taip baisiai 
apkrautų skaičiais. Niekas, 
sako, jų daugiau nesupranta. Ir 
dar pridėjo, ot, prieš porą metų, 
tai dar rašei kaip žmogus, buvo 
smagu skaityti. 

Labai atsiprašau, bet ką man 
dabar bedaryti, kai kuo dau
giau man metų, tuo dažniau 
kažkaip su skaičiais susiduriu. 
Aną dieną užsukau mūsų kai
miško miesto knygynan, žiūriu 
gi jau beatėjęs naujausias JAV 
statistikos metraštis. E, pagal
vojau, ir vėl teks apvilti savąjį 
draugą. Metraščiuose, kaip 
žinot, skaitymo nedaug, o tik 
skaičiai, skaičiai... Tačiau 
kokie skaičiai, kaip apdoroti, 
kokie aiškūs, tik imk ir nau
dokis, nei perskaičiuoti nerei
kia. Tai ne sovietiška meto
dologija. 

Pagalbon dar pasitelkiau tų 
pačių metų tokį subluškusį 
sovietinį imperinį metrašti 
daugiau, nei tris kartus plones-
nį už JAV konkurentą. 

Pradėkime pačiais 
didžiaisiais skaič ia is 

JAV 1979 turėjo 2,3688 tril. 
BTP (gross national product), o 
1981 treč. ketvirt., skaičiuojant 
metiniai, jau 2,957 tril. dabart. 
dol., o pastoviais dol. (1972) — 
1,513 tril. Sov. S. 1979 BTP 
turėjo 1.0281 tril. dabrt. rb. JAV 
spaudoj galima rasti aiš
kinimų, kad esą Sov. S. BTP 
visai neskaičiuojamos, o tik TP 
(national income). Pasakos. 
Sovietines BTP paėmiau iš jų 
minėto 1979 metraščio. Tiesa, 
jos jų metrašty tepaminėtos 
viena eilute ir tik vieną kartą už 
tai septyneriems metams. 1978 

LEONARDAS DARGIS 

jos buvo 995.7 bil. rb. dydžio, 
arba per visus metus visas 
sovietinis ūkis tepaaugo 32.4 
bil. rb. 

BTP aptarimai skiriasi. JAV 
BTP susideda iš visų galutinai 
baigtų gėrybių ir patarnavimų 
gamybos, o moksliškesnis 
sovietinis rodiklis — tik iš baig
tų medžiaginių gėrybių gamy
bos, kurios gamybos vyksme 
taip pavargsta, kad didžiausia 
dalimi pačios susi vartoj a, o 
mažesnioji sudaro naujai 
sukurtą TP vertę. Iš šitos nau
josios vertės, ją perskirstant, 
atsiranda biudžetas, o iš pasta
rojo ir „negamybinė sfera" 
apmokama. Taigi, dialektiškai 
pliurpiant, nors BTP patar
navimai negaminami, jų šioks 
toks apmokėjimas, perėjęs 
skaistyklines pakopas, paga
liau vistiek ateina iš to pačio 
BTP šaltinio. 

„Negamybinė sfera" esanti 
labai svarbi. Jon gi įeina 
mokslininkai, be kurių nebūtų 
pažangios gamybos, net pats 
Brežnevas, jei jis apmokamas, 
kaip valdininkas, o ne kaip 
generolas. Visgi tie negamy-
bininkai, palyginus su gamy
bininkais apskritai skurdžiau 
apmokami. Kodėl? Gal dėl to, 
kad socialistiniame ūkyje 
kainos (na, ir uždarbiai) nusta
toma planingai, kaina gali dau
giau ar mažiau nukrypti nuo 
vertės (P. Kiuberio aptarimas). 

Tie nukrypimai 
nuo vertės tenai daina 

be galo 
Va, iš minėtų BTP TP beliko 

430.9 bil. rb., o ir iš tų 107.2 bil. 

kaupimo, kuris biudžeto keliu 
grįžo gamybos kėlimui. Liku
tis, pavadintas vartojimu, irgi 
ne visas teko gyventojams, o tik 
po atskaitymo įstaigų varto
jimo. Gyventojams, jei im
perinės normos panašios į okup. 
Lietuvos, turėtų būti pavelyta 
65.3% visų TP, arba iš viso 
281.38 bil. rb., arba 27.37% visų 
BTP, arba vienam gyv. 1,063.75 
rb., arba 531.88 lt. 

JAV asm. 1979 vartojimui ne 
paskirta, o teko 1.5098 tril. dol., 
arba 63.74% BTP, arba vienam 
gyv. 6,848 dol. 

Arba ir vėl 1979 mėsos visoj 
imperijoj pagaminta 9,582,000 
t, arba po 36.22 kg vienam gyv. 
Iš to kiekio Baltijos valstybės 
pagamino 9.5%, o tik Lietuva — 
4.84%. Sviesto imperija paga
mino 1,325,000 t. Iš to kiekio 
Baltijos valstybės — 8.8%, o tik 
Lietuva — 4.04%. 

Visos Sov. S. mažmeninė 
prekyba, įskaitant visų rūšių 
valgyklas ir restoranus buvo 
253,962,000 rb dydžio. Iš jų 
131,030,000,000 valgio prekių, 
arba vienam gyv. už 495.36 rb, 
arba 247.68 lt, kai 1938 Lie
tuvos maisto pragyvenimo 
minimumas suaugusiam buvo 
301.56 lt. Be to, jų rodiklyje yra 
45.558 bil. suma išleista 
„kitoms valgomosioms pre
kėms". Įdomu, ar jas buvo 
galima valgyti, gal greičiau 
gerti? 

• • 
Ką ir kalbėti, JAV 
atitinkami skaičiai 

svarus 
1979 mažmeninė prekyba iš 

viso buvo 886 bil. dol. dydžio. 
Jos tarpe tik valgiui, be alko
holinių gėrimų ir rūkalų, išl-

Čiurlionioansamblis pagerbiasavodainomismuz. 
muz. A. Mikulskis. 

ilevičių jo 90 metų sukakties proga. Diriguoja 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

Moterys Lietuvių tautos 
kultūros istorijoje yra ryškiai 
pasireiškusios savo kūry
bingumu: spalvų ir raštų deri
nimu audiniuose bei liaudies 
dainų kūryboje. Visa tai lietu
vės moterys yra paveldėjusios 
iš senųjų kartų ir genetiniai 
priklauso kūrėjų grupei, kurių 
potencialai tik neseniai pra-
dėjo rodyt i s . A t g a v u s 
nepriklausomybę ir šiam šimt
metyje susidarius palankes-
nėm socialinėm pažiūrom bei 
sąlygom, išaugo didokas skai
čius moterų dailininkių, rašy-
tojų ir kompozi tor ių: 
Laumenskienė, Dirvianskaitė, 
Gražina Bacevičiūtė, Brun-
zaitė, Cerienė, seselė Ber
narda, Metrikienė, aš, na ir 
dabar Raimonda Apeikytė 
bando savo pirmuosius 
kompozitorinius kūrybos žin
gsnius. 

šiuo metu komp. Gražina 
Bacevičiūtė (nors jaučiasi 
lenke) yra laikoma viena iš 

eista 267.9 bil. dol., arba vienam 
gyv. 1,207 dol. 

Turime ir keistenybių. Viso
kiai reklamai 1979 išleista 4972 
bil., arba beveik 46% tos sumos, 
kuri buvo išleista gynybai. 

Sovietiniame biudžete ir to
liau paskelbta 1979 karo išlai
dų simbolinė 17.2 bil. rb sumelė. 
Kartu tačiau ir amerikiečiai 
pabudo, skelbdami savo 
metraščiuose ne tik savo, bet ir 
Sov. S. karinio pasiruošimo 
duomenis. Abeji apskaičiuoti 
dol. JAV 1979 gynybai išleido 
108.4 bil., arba vienam asm. 494 
dol., o Sov. S. —153.6 bil., arba 
po 588 dol. asm., arba daugiau 
nei valgiui. Padidintos karinės 
išlaidos nurašomos tiesių tie
siausiai iš BTP, kaip gamy
binės išlaidos. 

Dėl to nesmagu klausyti, kai 
krašto vadai kongrese beveik 
mušasi dėl kiekvieno gynybai 
leidžiamo dolerio. Net liberalas 
J. K. Galbraithas teisingai juos 
moko. Jis suprato, kur sovietinė 
pramonė suka, matė jos karinį 
kryptingumą, neribotą net 
mažesnėmis BTP. Jis ragino 
suprasti, kad ne išteklių 
visuma, ne BTP didumas, o jų 
apgalvotas ir racionalus nau
dojimas yra lemiamasis veiks
ny s. Ne garny bos visuma, o gali
ma panaudoti karinė gamyba 
nulemia. Civilinė gamyba kaip 
tik linkusi naudotis ta pra
monės dalimi, kuri tinka ir kari
niam pasiruošimui. Naujojo 
karo atveju laiku padidinti kari
nę gamybą, net karo stovio 
įvedimu, nebus laiko. 

svarbiausių avangardo moterų 
kompozitorių pasaulyje. Jos 
lietuvišką kilmę su užsi
spyrimu gyniau prieš porą 
metų įvykusioje moterų 
kompozitorių konferencijoje, 
Immaculate Hearth College, 
Hollywoode. 

Ž i n o m a , m u z i k i n i s 
komponavimas dar vis yra lai
komas vyrų profesija, ir atsi
spirti vyrų dygliams reikia 
publikos bei atlikėjų svarumo. 
Nuo kontrapunkto iki moder
nių kompozicijos techninių 
priemonių žinojimo reikia 
viską įsisavinti, persijoti 
beveik per matematines for
mules ir plačioj galimybių 
sistemoj išlaikyti melodijos 
liniją, minties vientisumą bei 
muzikinio galvojimo logiką. 
Kompozitoriui reikia tų visų 
priemonių, kad jis galėtų 
pilnai save išreikšti. 

Raimonda Apeikytė iki šiol 
yra žinoma kaip gabi pianistė, 
įsigijus mokslo laipsnius Kali-
forn i jos u n i v e r s i t e t e 
Northridge. Ji yra parengusi 7 
solo fortepijono rečitalius ir 
yra skambinus 11 kartų kaip 
solistė su amerikiečių simfoni
niais orkestrais. Su koncertais 
apkeliavo Pietų Ameriką, 
Kanadą ir daugelį miestų Šiau
rės Amerikoje. Paskutiniu 
metu Raimonda Apeikytė pra
dėjo reikštis ir kaip kompozi
torė: sukūrė 5 solo dainas ir 
kūrinių fortepijonui, su kuriais 
ji pasirodys rečitalyje, ruošia
mam Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles skyriuj. Kon
certas įvyks š.m. gruodžio 13 
d., šeštadienį, 8 v. vak. Šv. 

Kazimiero parapijos salėje. 

Koncerto programa bus 
įdomi savo įvairumu. Pianistė 
atliks Mozart'o Fantaziją ir 
Sonatą, mūsų kaimynų latvių 
kompozitoriaus Janio Medinš 
„4 dainas" ir Chopino Baladę 
g-min. Antroje dalyje pasi
rodys su savo kūryba: solistai 
Birutė ir Rimtautas Dabšiai 
atliks 3 dainas. „Atleisk man, 
Viešpatie" (žodž. Vinco 
Karoso) padainuos sol. R. 
Dabšys, „Romansas" (žodž. 
Putino) ir „Motinai" (žodž. B. 
Brazdžionio) padainuos sol. B. 
Dabšienė. „Fantaz i ją" 
paskambins pati kompozitorė. 
Programą užbaigs Enriąue 
Granados ištrauką iš Goyscos 
suitos „Quegas O La Maya" — 
„II Ruisenol" ir virtuoziniu 
Listo „Mefisto" valsu. 

Lietuvių Bendruomenė 
kviečia Los Angeles visuo
menę j šį retą ir įdomų rečitalį. 

Giedra Gudauskienė 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Nors bene tokia pati ir visos Lietuvos savybė, 
tačiau pripažįstama, kad pirmųjų, tuo labiau Sūdu
vos inteligentų, stovėjusių arčiau kaimo žmonių, 
bent jų tarnybine paskirtimi, yra buvę daugiausia 
kunigų. Jei nepriklausomybės pradžioje daugeliui 
darbo sričių trūko specialistų, tai buvo pakankamai 
vaistininkų ir perteklius kunigų. Paskutinieji net yra 
buvę užėmę valstybės kūrimo darbe daug atsakingų 
vietų ir vėliau dar jose dirbę. 

Tuo tarpu pasauliečių, išėjusių mokslus, savo 
krašte pasilikusių pavyzdžių rečiau pasitaikydavo. 
Jie arba patys negrįždavo, arba neleidžiami grįžti 
tarnybos nuostatų. Ypač savo krašte ir profesijoj 
darbą sunkiai gaudavo gimnazijos mokytojai. Paro
do J. Jablonskio, Jasulaičio, Armino, Botyriaus, 
Staniškio, Kriaučiūno ir kitų pavyzdžiai. Tik 
laisvųjų privatinių profesinių profesinų turėjo teisę 
pasilikti savame krašte ir sąlygas pragyventi. Todėl 
Marijampolės gimnaziją baigusių lietuvių, neėjusių į 
kunigus, žymi dalis pasirinkę gydytojo, vaistininko, 
teisininko darbą: dr. J. Basanavičius, K. Grinius, V. 
Kudirka, J. Bagdonas, Staugaitis, Matulaičiai, Bliū-
džiai, V. Tercijonas, J. Rugys, V. Pietaris, Paval-

mokslo ir meno &8 Teisininkai — Ciplijauskas, Stankūnas, Skrin-
J. Pr. j ka, Vaičaitis, Bukaveckas, Bulota... ir daug kitų. 

Kadangi į mokslus būdavo skiriami gabiausi 
šeimos vaikai, — vienas, rečiau du, rečiau trys, — 
mokykloje ir namie rodę daugiau palinkimo prie kny
gų negu prie darbo, tai jų daugumas, neatsižvelg
dami į sunkumus, stengdavosi gerai mokytis. Ypač 
įsiritę į V-ją klasę pradėdavo kilti į pirmaujančiųjų 
eilę. Sidabriniais ir auksiniais atestatais baigdavo ir 
iš tų, kuriems tėvai (ar globėjai) nutraukdavo lėšas 
ar jas sumažindavo dėl atsisakymo eiti į kunigus ar 
dėl kitų priežasčių. Priežastis, dėl kurių dažnokai 
tėvai ir rėmėjai atima ar gali atimti vaikus iš 
„klasių", ypač iš žemesniųjų, žinojo visi vaikai. Žino
jo ir mažas Jablonskiukas, būdamas Rygiškių Jonas, 
papasakojęs savo atsiminimuose. Jis, likęs Il-je 
klasėje antrus metus, bijojo, kad kun. Sipaila, jo 
dėdulė, supykęs nenutrauktų paramos, o tėvai — 
nepaliktų ūkyje dirbti. Gelbėdamasis, kaip jis tada 
suprato ir mokėjo, savo pažymėjime žodžio neke
liamas ištrina ne, prie II prirašo I ir išeina, vietoje 
nekeliamas, keliamas į III-ją klasę. Tai, žinoma, 
nusikaltimas. Kažin kaip būtų nuriedėjusi mūsų 
bendrinė rašomoji kalba, jeigu būtume neturėję 
Rygiškių Jono? Jo dėdulės būta supratingo: jis, nety
čia kitais metais sužinojęs apie vaiko suktybę, jo net 
nebaręs. O vėliau vis daugiau atsirasdavo tokių tėvų 
ir dėdulių, kurie klupstelėjusiems vaikams ar globoti
niams mokslo nenutraukdavo: žinojo, kad suklupi
mas gali būti ne vien dėl vaiko kaltės, bet ir tyčia 
pakišta koja. 

Ačiū kun. Šipailai už Rygiškių Joną. O visiems 
kitiems tėvams už jų vaikus išauklėtus, išmokslintus 
Sūduvos krašto ąžuolus. 

MOKINIU GAUSĖJIMO IR 
MAŽĖJIMO PRIEŽASTYS 

Lietuvos valstiečiai, būdami atleisti nuo baudžia
vos (1861) geresnėmis sąlygomis negu Rusijos, turtė

jo. Tai įgalino Sūduvos kraštą šviestis. Ūkininkai 
atsigriebę pradėjo gausiai leisti vaikus į mokslus. O 
tada visi vaikai, ir ne visu 100% atitinką gimnazijos 
reikalavimus, būdavo priimami. 

Pradžioje rusai, nesitikėję lietuvių tautinio kilimo, 
bet — dėkingumo, nematę tautinio kilimo pavojaus, 
manė juos gražumu čia perauklėti, tai ne iarė kliūčių 
gimnazijai augti ir gausėti lietuviais mokiniais. Dar 
lietuviams įstojimą padėjo palengvinti ir tokie veiks
niai. 

Tuo tarpu Maskvos universitete lietuvių susipra
tusių studentų buvo daugiau, negu kituose Rusijos 
universitetuose. Pagal dr. K. Griniaus atsiminimus, 
jų daugumas baigusių Marijampolės gimnaziją 
Remiantis M. Gustaičio pasakojimu P. Kriaučiūno 
monografijoje ir Br. Prapuolenio „Šv. Kazimiero 
Aidai", tie lietuviai studentai susipažįsta su tada 
buvusiu universiteto docentu Katkovu, iš liberalo po 
1863 m. lenkmečio virtusiu monarchistu. Jis matė 
Rusijai augantį pavojų iš lenkų pusės, ypač veikiant 
sujungtomis jėgomis su lietuviais, ką yra parodęs 
1863 m. sukilimas. Lietuviams studentams pavyksta 
jį dar stipriau įtikinti lenkų siekimais išlaikyti lietu
vius savo pusėje kovai prieš rusus vienos didelės 
sujungtos valstybės (Liublino unija) šalininkais. 

Katkovas, padedamas profesorių Kirkovo, Gerse-
no, Tortunotovo, kelia lietuvių apsaugojimo nuo 
lenkų įtakos klausimą leidžiamajame laikraštyje 
„Moskovskoja Vedomosti". Aidas, atsiliepdamas ir 
ritoje spaudoje, pasiekia carą Aleksandrą II-jį. 
Ministeris Delicmovas tą nuomonę palaiko. Jai prita
ria ir caras. Progą išnaudoja Maskvos lietuviai 
studentai, Andrius Matulaitis, Andrius Botyrius... 
Marijampolės gimnazijos labui. Mokinius priimama 
net pralenkiant kai kurias įstojimo taisykles — perau
gimą ir kitas. Atidaroma I — IV lygiagretės klasės. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktad 

Dr. Leonardas J>. Simutis skaito pas 
vičių jo 90 metų sukakties proga. 

"TĖVYNĖS GARSAI" SKELBIi 

D2IUGIĄ NAUJIENĄ 

MŪSŲ dienose nedaug geru ži 
niŲ ne tik pasaulinėje arenoje, be 
ir mūsų lietuviškoje padangėje 
Dejuojame, kad laikraščiu prenu 
meratoriai mažėja, lituanistinėm 
mokykloms trūksta mokinių, po 
l&niuose žingsniuose nelabt 
lengvai surandame bendros kai 
bos, lietuviškosios radijo trans 
liacijos stumiamos į tokį laikž 
kad klausytojai, norėdami jas sel 
ti, turi atsisakyti poilsio ir vistk 
mokėti aukštą kainą. 

Ir mūsų "Tėvynės garsai", bi 
darni mūšy gyvenimo neatskirū 
ma dalis per 32 metus, pastara 
šiais mėnesiais buvo nustumti 
pamotės kategoriją ir laiko ir trar 
sliacijų ilgumo atžvilgiu. 

"Tėvynės garsai", tegalėdan 
transliuoti tik kas antrą sekrm 
dienio ankstyvą rytmetj vien 
pusvalandi, skurdžiai tegalėj 
tinkamai reprezentuoti lietuvii 
ir tarnauti lietuviu interesai, ki 
riam jie buvo įsteigti. 

Radijo štabas, vadovaujama 
Juozo Stempužio, praleido nem; 
žai valandų ieškodami išeities 
šios nelemtos padėties. Bu\ 
kontaktuojamos Clevelando 
apylinkių radijo stotys, vedam< 
derybos su FCC • (Federal Gon 
munication Gommision), su švi< 
timo įstaigomis, kalbėtasi su įt; 
kingais Clevelando politini 
švietimo ir visuomeninio gyven 
mo atstovais. 

Laikas bėgo. Radijo klausyt< 
jai tirpo, dėmesys lietuviškam ž< 
džiui, muzikai, dainai ir inform; 
cijai blėso. Buvo rimtas pavoju 
kad "Tėvynės garsai" gali pas 
traukti užmarštin ir nustoti I 
vaidmens, kurį puikiai tesėjo p 
tris dešimtmečius. 

Bet štai, artėjant į kalėėdi 
laikotarpį, šimtai radijo klaus 
tojų gavo šio turinio laišk 

Malonūs Tėvynės Garsų 

radijo klausytojai 

Pranešame jums gerą žin: 
Pradedant 1981 gruodžio 6, T. 
vynės Garsų radijo programa b 
transliuojama kiekvieną sekm 
dienį nuo 7 vai. vak. iki 8 v 
vak. per W J W radijo stotį, ki 
girdima AM 850 banga. Tien 
kurie brangina gyvą lietuvis 
žodį, dainą ir tautinę kultūrą a 
skritai, ši žinia yra džiugi, jie 
laukė. 

W J W radijo stotis turi galir 
siųstuvą, jos transliacijos girdin 
beveik visoje Ohio valstijoje 
Columbus miesto. Lietuvišk 
programa šioje stotyje kaini 
apie 15,000 dol. per metus. To 
mes kviečiame visus klausyto 
savo auka padėti išlaikyti Tė' 
nės Garsus šioje stotyje bent \ 
nerius metus, kol pradės veikti 

; 

enis, 1981 m. gruodžio mėn. 4 d. j pal 
tu\ 

aitą Clevelande a p i e muz. Juozą 2ile-
Nuotr. V. Bacevičiaus su 

i tų 

ta stotis, žadanti duoti lietuvis- j 
kai programai laiką palankesnė-j 
mis sąlygomis. 

» 
Mes prašome visų stiprios pa- • 

ramos. Kurie gali būti šimtinin
kais ar tūkstaninkais k norėtų, 
kad jų auka būtų atleista nuo fe-j 
deralinių mokesčių, prašom tei-
rautis pas radijo vedėją, kaip iš-: 
rašyti čekį. Apie aukos gavimą 

> bus kiekvienam pranešta raštu. 
Laukiame jūsų nuoširdžios ir 

dosnios paramos-
Su gilia pagarba, 
Visuomenės atstovai:Kun. G. 

Kijauskas, S. J., dr. H. Brazaitis, J. I 
Malskis, V. Mariūnas, V. Bučmie. 

i nė, Z. Dučmanas. 
Radijo štabo nariai: M. Len-' 

' kauskienė, D. Staniškienė, R. Ku- į 
' dūkis, A. Rukšėnas, Jį Stempužis. j 

Taip pat kitoje stotyje — WZ j 
ZP FM 106 ir toliau bus girdima j 

i asantrą sekmadienį 6 vai. 30 min. 
; ryto Tėvynės Garsų programa. 
: Jos turinys bus religinės minties. 
Asmenys, kurie dėl ligos ar senat
vės neturi galimybių dalyvauti I 
lietuviškose pamaldose, nuo lap-
kriok) 29 galės girdėti lietuvišką j 
pamokslą ir religines giesmes per; 
per radiją. Šioje programoje taip; 
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12847 SO WESTERNAVE 
385-9799 

STOKMOUM MON TMRUFPI 10 T< 

S I U N T I N I A I 
Siunčiame jūsų sudarytus siur 

iš įvairių prekių. Pageidaujamos pi 
b i m o milteliai, skutimosi peiliukai, b 

PULASKI TRAV 
6050 S, Pulaski 
562! W. Fullerton 

Kreiptis J GRA2IN 

Kasdien nuo 10 vai 
Seštad. nuo 10 vai. r> 

PROGRESSIVE DR 

VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAM 
čiausiai. I l l inois valstijos, tarptai 
ž'imams, traileriams). 

• 

; bus skelbiamas dvasinis lie-
riškų renginių kalendorius. 
Prašom siųsti žinias ir prane-
įus Tėvynės Garsų radijo ve-
ui šiuo adresu — 4249 Lam-
t Road, Cleveland, Ohio 
.21. 
ungdamiesi į šį džiaugsmą ir 
augo skaitytojai dėkoja visuo-
nės atstovams ir radijo štabo 
iarns už jų pastangas grąžin-
'Tėvynės Garsus" į vietą, ku-
i jie priklauso, ir būti mūsų gy-
timo gyvoji ląstelė padedanti 
ms išsilaikyti viską tirpdan-
ie tautų masėje, 
leikiamos paramos 'Tėvynės 
rsai" susilauks, kaip susilauk-
ro ir praeity. Clevelando ir 
'linkiu lietuviai tą parodė per 
imtmečius. Dabartinių klau
s ų dauguma taip greitai ne-
.ikeičia. 

rrokšdami geriausios sėkmės, 
kime, kad tarp visų kitų numa
ut pagerinimų ir naujovių "Tė-
įės Garsų" štabo kūrybingi 
riai surastų vaistų ir kelią į vi-
riniosios ir jaunesniosios kar-

radijo auditoriją, kuri užtik
tų radijo programos testinu-

V. Rociūnas 

MJJUJU METŲ SUTIKIMAS 

Apylinkės valdyba nutarė ir 
lis metais ruošti Naujųjų Me-

sutikimą visiems lietuviams, 
įtikimas įvyks gruodžio 31 cL, 
tvirtadienį, 8 v. v. Lietuvių na-
ų viršutinėje salėje- Vaišes pa-
:oš p. Mainei ienė, gros G. Mačio 
kestras. Stalus ar atskiras vietas 
isisakyti pas Aldoną Miškinie-
;, tel. 486 - 8517 arba Jurgį 
Ealskį, tel. 486 - 3165. Kaina 
meniui S 17.50.. Ir šiemet sve-
ų laukia skanios vaišės, jauki 
jotaika, smagūs šokiai. 

VAKARGN-Č. m C I N Z O 

"MONA:* 
Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 

:30 v. v. Dievo Motinos para-
ijos mažojoje salėje rašyt. Va-
/s Kavaliūnas aptars neseniai į 
lygų rinką atėjusį Edvardo Cin-
> romaną "Mona". Pašnekesio 
m a "Mona ir jos pasaulis". 
Belgijoje gyvenantis lietuvis ra

itoj as Edvardas Cinzas mūsų 
caitytojams dar ne taip gerai 
ažįstamas- "Mona" yra jo tre-
asis kūrinys išeivijoje, savo fa
ilą romano "Raudonojo arklio 
įsara" tęsinys. Cinzas yra drąsus 

originalus prozos žodžio meis-
as. Vakaronė, skirta romanui 
VTonai", žada duoti progos gy-
>ms diskusijoms. 
Visi mielai laukiami. 

V. M. 

MŪS1 

"Žalgi 
landė, v 
pareigoj i 
tuvos la 
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15 d. \£ 
aukas ST 
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dijo vai. 
vos suki! 
25 dol. 
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prašant, 
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* Engine 
* Transn 
* Electri* 
* Front 
* Alignn 

310 E 

24 hr. err, 
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Comp 

* Tune-u 
* Transr 
* Batter 

2G41 W . 

EUROPE 

C 
Expert 
trained 
Service. 
* Towin) 
3341 N. 

HECTOR 
Complet 

Services: 
Systems, 
Towing 

471 

HA 
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Comp. b 
ical worl 
alternato 
teries. Y 

3244 W 
Biing 

Fantastlc Sel«clioo Of The 
orld's Most Beautiful Dacorations 

AWAY 
139 00V»IU€ 

LAYAWAY 

8 4 0 ' " A P L E M AVE 
OAK IAWN 599-2650 
i«»SAT 10 TO 6 SUN 10 TO 6 

Į L E N K I J Ą 
itinius arba sudarysime siuntinius 
•ekės: Cukrus, Crisco, kava, skal-
andažėliai ir t. t. 

EL AGENCY 
- Tel. 581-l200 
— Tel. 889-6473 
A OLSZEWSKA 
ryto iki 7 vai. vak. 
t o iki 3 vai. popiet 

^ 

rVTNG SCHOOL 
— pigiausiai, lengviausiai, grei-

itiniai, įvairių katagorijų (sunkve-

IF1 
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F DARBAS IR AUKA 

io" šauliu kuopa Cleve-
•kdydama šauliškus įsi-
nus dirbti tėvynės Lie-
ui, remti lietuvišką kul-
;iklą išeivijoje, lapkričio 
dybos posėdyje paskyrė 
audai paremti: žurnalui 

50 dol., "Dirvai", 
", "Laisvajai Lietuvai" 
L; "Tėvynės garsu" ra-
ndėlei 50 dol. ir Lietu-
mo minėjimo komitetui 

Amerikos jaunu moterų 
velande ir šiais metais 
"Žalgirio" kuopos šau-
) dalyvauti tautybių fes-
>apuošti ir State Theatre 

t Jinti ir vėl 
J eglutę Cle\ 
Hopkins ae 
padedant b 
įsipareigoju: 
lietuviškas 
Justice cent] 
tose. 

"Žalgirio' 
ja Clevelan 
nei už parė 

1920. V. 
Lietuvos St 

PTICEK 
SPECIJ* 

lietuvišką Kalėdyi eg- normaiiy 74 ' 
p pat Clevelando mies-
^bei prašant, "Žalgirio" 
auliai-ės sutiko atnau-

Thura. — Po 
py sour douį:': 

5523 S. m 
PHO 

HJR CAR NEEDS REPAIRS, DONT WA1 
BEFORE rr QUITS. 

See any of the dealers listed be 
For Complete Services On Any of Tht 
* Auto b o d y repairs — Painting * Tire 
* Rust proofing — Detailing • Rep 
* Tune-ups — Brakes * Trai 
Satisfaction guaranteed at prices that ca 

Grange A u t o 
e Mechanical & Auto Body 
a i 
Diagnosis * Tune-ups 
ission Work 
ai * Air Conditioning 
:nd Repairs 
jnt/Brakes 

PHONE 579-0104 
st Burlington, La Grange 

Tgency service call: 579-5066 

& D AUTaMOTIVE 
ete Auta Repair Service 
•s * Brakes 
'n Worįį, * Exhaut Systems 
«/Electncal 
71st St. — Call 737-4176 

L\ & AMERICAN MOTOR 
REPAIR SERVICE 
<i MERCEDES BENZ 
lotor Repairs. Mechanica 
n Europel Sun Diagmostic 
rowing Service. 

Service ̂  1 
Lincoln Ave. Call 929-4288 

S AUTO CONSTRUCTTION 
1 Auto Body & mechanical 

Tune-upv Brakes, Exhaust 
E'ectrical, Transmissioii, 

iervice. 
) West Nofth Avenue 
Calk 745-5815—16 
Entranc©' Tn Rear 

IRVS AUTO REPAIR 
Se* Xew Management 
dy, fender work & mechan-

Tune-upš. braJces, starters, 
s, exhaust" systema & bat-
>u name it — we do it. 
Ask for Pat John 
IRVING PK. TeL 539-9057 
his ad for 10% Discount 

COMMUNT 
Complete ai 

Services. Aut 
pairs. Tune-u 
repairs. 
5200 W. Mc 

MARTTA 
The 

Complete ex 
absorbers 

Dc 
6547 S. Westi 

J & S FO 
Compli 

Volkswagon, 
Audi and B.l 

6801 16tli 
CA 

UNIVERSA 
Complete 

• Tur 
* Transmis; 

• Batti 
8836 S. Macį 

! . U ! » 
Specials on: 
Brakes, Eng 
Changes, Sn< 

1760 M 
C 

ARCH 
ArctM 

4 block 
New - used 

0 
ALT Sta.1 

Open 6 day 
5244 S 
Call 7! 

PASSBOOK 
SAVINGS.. 

InMrMtRatM 
HM on Smtnv 

M M B Compoundtd 
Owly and PaM (Mrtvlt 

Mutual Fede 
Savinas and L 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICA( 
Peter Kazanautkas, Pras. Tel. 

HOUHi NM.1M«.rrl.*>'4 Tt»ur.»-t ( 

SERVING CHICAGOLAND SI1V 

B E A L B S T A T 

.ORIDA 
LAL D3 Angelė 

Rezidencinei ir KCHT 
Aparlmetitai • Kondom 

E. 
REAJLTOR BRO 

) 1 A . 1 £ j TeiefooM (813) 360-2448. 

pastatyti lietuvišką 
(lando tarptautiniam 
odrome. Sesės šaulės, 
oliams šauliams, yra 
tos pastatyti penkias 
?glutes Clevelando 
! ir kitose viešose vie-

kuopos šauliai dėko-
lo liefiuviu visuome-
limą jų veiklos. 

E. P. 

15 Kaune susirinko 
igiamasis Seimas. 

& SON BAKERY 
JS EYE31Y DAY 
id speciai, 1 lb. loaf 
, now 3 for $1 49. 
ish Whiskey Rye cris-
white Bread. 74 c. lb. 

RRAGAN'SETT AVE. 
• — 585-5500 

H GET IT FKED, 

Follovving: 
— Balancing 

įcement Parts 
imission Work 
't be beat. 

cu 
VIZITINI! 

RE] 
Viziuiuų kor te 

g i a ž o s p a p r o t y s 
ėiai naudoja. B* 
mų a t s t o v a m s ' 
tinęs korteles . 

Kreipkitės i 
traciją visais ] 
Būsite patenkin 
ma. 

Y AUTO SERVICES 
o body & mechanical 
painting & damage re-

s, Brakes. Transmission 

iroe Call: 379-1065 

MUFFLER SALES 
Vluffler Pioneer 
aust systems & shock 
or both Foreign and 
nestic Autos. 
rn Ave. Call 737-8200 

tEIGN CAR REPAIR 
te Auto Services 
Vlercedes-Benz, Porsche-
I.W. 
St^ Bemvyn, Dlinois 

X — 748-3444 

~AUTO REPAIR SHOP 
Mechanical Services 

Hips * Brakes 
on Repair & Tune-ups 
ries and Electrical 
naw Ave. Call 768-5528 

T GARAŽE 

Tune-ups, Winterizing, 
ne & Transmission Oii 
w Tire Mounting. 

Lunt, Chicago, 111. 
LLL: 764-1806 

IR AUTO PARTS 
• & Kobrtar Avės. 

E. of Cicero Ave. 
& rebu'lt auto parts 

r all makes 
;ers & Transmisstons 
: a week — Mon.-Sat 
>. ABCHEB AVE. 
5-5099 or 735-52S5 

SIUNTINI/1 
ir kitus 

NEDZINSKAS, 4< 

Chicago , IU. 60 

i i l i l l l l i i l i l l l i l l l l l l l l 

M. A. $ 
1NCOME 1 

NOTAH 
4259 S. Maplev 

Taip pat dar 
GIMINIU i&k 
PILIETY BfiS 

iitokie 
•iiiiimamnmniir 
l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
įvairių prekių p a 
iš mūsų sandėlic 

COSMOS P A I 
2501 W. 69th S t 

SIUNTIMU 
TeL — 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii 

V A L 
K11JMUS 

Plauname 
visų rū 

B U 
T e l — I 

• • • • • • • • • • • « 

111111111111111111111111 

TELE^ 
Spalvotos ir 

Stereo ir 
Pardaviinj 

M I G L 
2346 W. 69 
:n)rinniiiiHiiim 

1 • • . • i n C l i f l l f ' M ' l i 

P L U I 
Licensed. E 

Nauji darbai 
vės ir vonios ka 
k t. plytelės. G 
vamzdžiai išvalo 
£4 galite kalbėt 
;;ivo pavardę ir 

SERAPINE 
'•• •IltlUlIiUIlMII 

M O 
SERfiNAS pe 
kitus daiktus. 
dimai ir piln< 
Priimame MAST 

Telef. -

fcines Nuosavybes 
iiumai • Nuomavimas 

Karnienė 
LF.R • • • NOTART 
burg Beach, FL 33706 
v'akare (813) 347-2413 

i i i l l l l i u i l i i i l l l l l i i 

A. V I 
M O 

Apdraustas 
įvairi 

Tel. 376- 181 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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naujinti. Garažą 
namo. Rūpinate-
su patyrimu, už 
dės, skamomant 
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S 0 P H I 
RADIO SEI 

Lietuvių kalba : 
dieniais nuo 8: 

Stotis M 
Transuojama 

Marąuette Pke., 

7159 Sc. 
Chlcs 
TeL 

^SSIFIED ADS 
L A i \ t A ) l > 

J KORTELIŲ 
(KALU 
* 

lių naudojimas yra 
. Biznieriai jas pla
st tinka ir visų luo-
turėti gražias vizi-

"Draugo" adminis-
janaJiais reikalais 
ti mūsų patarnavi 

ii 1 LIETUVA 
> kraštus 
959 Archer Avenue, 
632, tel. 927-5980 

lllllllUllllllllilIillliili 

I M K U S 
'AX SERVICE 
I PUBLIC 
rood, tel. 254-7450 
•omi VERTIMAI. ' 
vietiniai, pildomi 

PRAŠYMAI ir 
1 blankai. 
ilIlIUlIHUUilIlIlilIlIlIi 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
sirinkimas nebrangiai 
». 
( C E X S E X P R E S S 
, Chicago, O. 60629 

\\ Į LIETUVA 
- 925-2737 
Vytautas Valantina: 

IIII11U1I1UI11UIIIIIIIIIIL 

. O M E 
Ui BALDUS 
ir vaškuojame 
iių grindis. 
BNYS 

l£ 7-5168 

i i i i i i i i i i imniii i i i i i i i i i i i 

/ i Z IJOS 
paprastos. Radijai. 
Oro Vėsintuvai, 
is ir Taisymas. 
I N A S TV 
S t , tel. 776-1486 
imniiniiiiuiiuiiiiuiit 
I M < i l | M ; M l i ! H l l ! l l t l M l t . 

m B 1 N G 
londed, Insured 
ir pataisymai. Virtu-
binetai. Keramikos ir 
lass blocks. Sinkos 
mi elektra. J automa 
i lietuviškai, palikite 
telefoną. 

k S — 6 3 6 29641 
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R E A L E S T A I S 

OPEN SUNDAY 
1 to 4 P.M. 

2448 W. 83rd Street 
Brick 2 bedroom. Formai dinii 

room. Ful l basement 

Owner transf er red — Mušt se 
$42,000.00 

Mary Gunn, R. E. 
6 3 6 - 9 7 0 0 

ŠIMAITIS REALT! 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 

I N C O M E T A X 
Insurance — Notary Publ 

TeL 436-7878 
2951 West 63rd Street 

7719 S. ALBANY AVENUE 
Immaculate brick ranch, 3 bdrms, 1 
baths. Finished bsmt. 2 / 2 car garą 
$64,500. 

LEADER REALTY — 465-4200 

V I N G 
rkrausto baldus ir 
Ir iš toli miesto lei-
1 apdrauda. 
ER CHARGE ir VISA 
- WA 5-8063 

i l l i l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l i i i l 

L l M A S 
V I N G 
perkraustymas 

ų atstumų 
$2 arba 376-5996 
l i i i l i i i i l i i i i i i i i imiii i i i l i 

i i i i i i i i i i i imiuii i i i i i i i i i i i 
>SITVARKYME 
crstatyti, pakeisti, at-
į. Viduje ar iš lauko 
>? Visuomet C Jums 

prieinamą kain4, pa
po B-os vai. vakaro. 

476-3950 
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E B A R Č U S 
MOS VALANDOS 
Šeštadieniais ir Sekma-
30 iki 9:30 vai. ryto. 
'OPA 1496 AM 

iš nuosavos studijos 
vedei*" Aldona Daukus. 

Maplewood Ave.. 
go, IL 66629 
— 778-1543 
I " I I I I I I I I I I M I I I M I I I I I 

Už $42,500 — pirksite švarų, gra 
mūr. 4 mieg. namą ant Lithuani 
Plaza Court 4 maš. mūr. garaž. su j' 
žiavimu iš šono. 2l/z vonios. Pilnas 1 
sys. Žemi mėn. išsimokėjimai. Kre 
tis angliškai j 

GROEBE — TeL 636-9700 

ninmimnmniHiii iiiiiiUHiitnniiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavim 

INCOME 1AX 
Notariatas — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kcdzie Ave. — 778-22 

iKimiUltlIlIlIllIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIHIIlJI 

I S I G 1 K I T E D A B A I 

Andrius Kuprevičius 
lietuvių kompozitorių 

darbai 
Lietuviškajam piano rėpi 
tuarui plokštelėj atstovau; 
St. Šimkus, K.V. Banaitis, V. 
V. Bacevičius, D. Lapinskas ir 
kubėnas, J. Gruodis, J. Gaidt 
V. Baceviččius, D. Lapinskas ii 
švedas. Visų jų kūrybą plokšti 
aplanke taikliai aptaria muz. 
Kučiūnas. O meistriškas Andri 
Kuprevičiaus atlikimas žavi pe 
reikliausią ausį.. 

Plokštelė su persiuntimu $8.J 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 454S W. 63rd 
« Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prid 
4 r et. valstybės mokesčio. 

iiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimimiiiii 
L E O N A R D A S ANDRIEKUS 

E T E R N A L DREAT 
Selected Poema 

Edited and translated by 
Jonas Zdanys 

Published by Manyland Išoo 
Inc., Woodbaven, N. Y. 198C 

Kieti viršeliai. Kain^ su p 
siuntimu $6.85. 

Užsakymus s iųst i . 

DRAUGAS, VĄ5 W. 6Srd S 

Chicago, IU. 60629 
<iiiiiiiiiiiiii!<iimiiiitiiiiiiiiiimiiiiiii 

Biznieriams apsimoka skel 

"Drauge". 
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A. KAIRIO ROMANĄ "PO DAMOKLIO 
KARDU" II DALI PASITINKANT 

(Tęsinys) 

Dovydo Gordono, vokiečiu 
okupacijos metais lietuviu išsau
goto nuo mirties, įtraukimas į 
NKVD ir yra autoriaus gerai su
megzta intrigos užuomazga. Žy
das Dovydas Gordonas yra NK 
VD veikloje. Jis dabar yra pri
vilegijuotoje padėtyje, lietuviai 
—'blogoje, jis yra viršuje, lietu

vis apačioje. Jo veikla ir yra ro
mano intrigos plėtojimas. 

Pažindami Dovydą Gordoną 
iš I dalies, su baime nujaučia
me, kad bus blogai, daugeliui 
jis 'keršys, gal net savo gerada
riams. Dovydą Gordoną kiek at
šaldo susitikimai su būsimos tar
nybos bendradarbiais Uja Hesinu, 
kurio tėvą yra pasmaugęs ir bro
lį pakoręs, Miša Arkadovu, ku
ris, pasirodo, yra vedęs jo buvu
sios mylimosios seserį. O ir jis 
pats turi užpildyti didžiulę anke
tą, „duoti trijų metų apyskaitą. 
Smulkiai ir tiksliai detalizuoti 
kiekvieną dieną". 

JUOZAS MASILIONIS 

ną. Tai juk, savaime aišku, ne
įtikėtini įsakymai. Jais ir nereikia 
tikėti. Tai autoriaus pavartotos 
hiperbolės, simbolizuojančios 
apskritai didžiulius 'bolševiku už
mojus, nesiskaitančius su realy
be. Ar ne tos rūšies tikrieji bu
vo užmojai Kazachstano plėši
nius plėšiam, kukurūzus sėjant 
ten, kur jie neauga, penkmečius 
nustatant ir juos atliekant, pasi
žiūrėjus į lubas. Antra, tai prie
monė ir partizanams, ir Gordo-
nui gelbėti: kol kerta mišką, kol 
sausina ežerą, kol kasa kalną, tol 
partizanai gali pasitraukti ir bū
ti ramūs, tol ir ant Gordono są
žinės neužgula nė vienas nušau
tas partizanas. Panašiai rusus 
vaizdavo ir V. Kudirka. Pvz. „Cen
zūros klausime" net išvietę ga
bena į Vilnių ištirti, ką ji turi 
bendro su spaudos draudimu, o 
„Lietuvos tilto atsiminimu" ru
sas valdininkas, vietoj tik lietu
viškų raštų gaudymo, suima už 
bet kokio popierėlio turėjimą. Ku
dirka hiperbolėmis ėjo į mažy-

JAUNIMO CENTRO RŪPESČIAI 
Apie Jaunimo centrą išsamiai' nos pajamos. Taigi iš gaunamų 

pranešė valdybos pirmininkė Iro- pajamų jokiu būdu negalima pa
na Kriaučeliūnienė. Jaunimo cen- . dengti vien ūkio išlaidų, 
tro tvarkymą prieš vienerius me- j Toliau pirmininkė suminėjo 

Nei Kraujūnas, nei Arkado- bes, o Anatolijus Kairys — j di 
vas nesidomėjo žydais, nei juos 
ištikusia tragedija. Jie tik maukė 
degtinę ir gyrėsi, kuris kiek nu
šovė „banditų", kaip juos įvilio
jo ir sulikvidavo. Esą "žydšau
džių" pretekstu galima pusę Lie
tuvos iššaudyti —ir nebūsi kal
tas" (119 psl.). 

Įsisiūbavus partizanų, vadina
mų Miško brolių, veiklai, NKVD 
viršininkas Ipolitas Kraujūnas 
pasišaukia Operacinio skyriaus 
specialiems uždaviniams virši
ninką Dovydą Gordoną į savo 
kabinetą ir duoda uždavinį lik
viduoti viename miške veikian
čius partizanus, ypatingai 'jų va
dą, pasivadinusį Tvirtove. „Tavo 
pareiga jį sugauti — gyvą ar ne
gyvą... Arba — arba!" 

„Gordonas Miško 'brolių me
džioklei entuziazmo nerodė. Jis 
bijojo. Bijojo pats savęs —pa
reigų, gerai neatliks. O pareigu 
neatlikimas enkavedistui reiškia 
karjeros galą... Vienas dalykas 
tardyti kalinį celėje, kas yra jo 
ipecialybė, ir visai kitas gaudy
ti vėją miške — žeminantis už
siėmimas" (151 psl.). 

Pažiūrėkime į tris Gordono va
dovautus Miško broliu gaudymo 
atsitikimus. 

Pirmasis —Mėlynosios girios 
valymas. Šiame žygyje „pasižymė
ti norėjo tik enkavedistai, darą 
karjerą. Visi kiti, atseit stribai, 
ėjo keikdami savo likimą, uogas 
ar grybus rinkdami, į medžių vir
šūnes žiūrėdami, vieni kitus šau
dydami. Perėjo Gordonas visą 
mišką ir nė vieno partizano ne
rado. Skambina Arkadovui, pra
šydamas patarimo. Ir gauna įsa
kymą: „Iškirsti! Visą mišką. Iki 
vieno medžio!" 

Įsakymas yra įsakymas. Tai ir 
•kirto dieną ir kitą. Savaitę ir ki

tą. Beržynas liko Pelenynu. Ir Gor
donas, ir jo padėjėjas Hesinas ži
no, kad tai beprotybė, bet ką 
kita turėjo daryti. 

Jei pirmajame žygyje dalyvavo 
apie 80 gaudytojų, tai antrame 
žygyje —likviduoti Juodupės ir 
Baltupės partizanų vyksta su dau
giau kaip 400 gerai ginkluotų en
kavedistų ir stribų. Sukeistų kelio 
rodyklių paklaidinti atsiduria 
prie ežero, kuriame yra sala. 
Gordonas skambina Kraujūnui, 
ką reikia daryti.Atsakymas, ži
nant pirmąjį, aiškus: „Nuleisti 
ežerą!" Na ir dirbo, padėję šau-

dumą — miškai, ežeras, kalnas. 
Su V. Kudirka A. iKairį sieja ir 
bent vieno veikėjo pavadinimas 
niekinančia pavarde —tai Krau
jūnas. Be aiškinimo aišku, už ką 
jam autorius tokią pavardę davė: 
turėjo daug- kraujo pralieti. O 

j žūsta Kraujūnas panašiai, kaip 
! Vaižganto „Pragiedrulių" rusas 
! Aggiejevas, kurį 
; įmurkdo į dumblą 
į padaro ir Gordonas su Kraujū-
į nu, nes, pasirodo, Kraujūnas, bū
damas tarybiniu partizanu, jį, 
Gordoną, pašovė. 

tuvus, dvi savaites, visokių bul
dozerių padedami, kolei ežerą nu
leido, bet partizanų nei ežere, nei 
po ežeru nerado. Vyksta į Juo
dupę, o kelias staiga atsimuša į 
kalną. Skambina Arkadovui, ir 
išgirsta, ką ir galima tikėtis: 
„Nugriauti!" Na ir kasa, griau
na kalną... 

Tiek dabar klausytojas, tiek 
šios knygos skaitytojas šyptels, 
kodėl rašytojas tokius jau keistus 
įsakymus įkiša į enkavedistų vir
šininkų lūpas: iškirsti didžiulį 
mišką, nuleisti ežerą, nukasti kai- i 

Buvo NKVD posėdis atrinkti 
pagerbimui tuos asmenis, kurie 
vokiečių laikais gelbėjo žydusJCą 
tik siūlo —vis ar bandito moti
na, ar bandito žmona, ar pats 
gelbėtojas banditas. Per posėdžio 
pertrauką Gordonas mąsto ir su
pranta, kad žydų gelbėtojai yra 
geri lietuviai, pirmos rūšies pat
riotai, bet aiškūs kaip dieną oku
pacinės rusų valdžios priešai. 

„Jeigu Algirdas, Zita, Radvila, 
dr. Silvestras ir jo motina, Irena 
Tauraitienė, Povilas Norkus (iš
gelbėję daug žydų, —J~M.) yra 
banditai, išgelbėję tiek žydų, tai 
kas jie, čia susirinkę, įskaitant jį 
patį. Kokie epitetai jiems prikerg-
tini? Banditai kvadrate? Bandi
tai kube?" (195 psl.). 

Kitur Gordonas palygina lie
tuvių pasipriešinimą rusams su 
žydų pasipriešinimu anglams ir 
prieina išvadą, kad Lietuviai el
giasi teisingai (250 psl.). Ginda
mas lietuvius, Gordonas prisipa
žįsta prie savo darbų: kokius žy
dus jis nužudė. Tai romano kul
minacinis taškas, po kurio grei
tai turi būti atomazga. Nesigili
nant į smulkmenas, į dar kai ku
riuos šeimyninius susipainioji
mus ir atpainiojimus, romanas 
baigiasi: vyriausias veikėjas Do
vydas Gordonas kalėjime. Šį kar
tą autorius pasielgė gudriau ir 
Gordono nenumarino. Ko gero 
Dovydą Gordoną galime sutikti 
Izraelyje, jei rašytojas panorės 
parašyti III dalį. 

Romanas parašytas pusiau žur
nalistiniu, pusiau beletristiniu sti
liumi, daug kur įpinant ir pasa-
kiškumo, lengvai Skaitomas. Yra 
gražių gamtos, ypač miško vaiz
dų, primenančių Daukantą. 

Į antrąjį bolševikmetį Lietuvo
je čia pažvelgta iš enkavedistų 
pusės, iš žydų ir rusų pusės, to
dėl toks požiūris yra mums nau
jesnis, retesnis. Paprastai partiza
niniuose romanuose matome par
tizanus iš arti, o jų puolėjus iš 

tus perėmė iš Jėzuitų pasaulie
čiai. Vadovybę sudaro taryba ir 
valdyba. Joms tenka visi JC ad
ministravimo rūpesčiai. 

Pirmininkė Irena Kriaučeliū
nienė pažymėjo, kad buvo jau
čiamas lietuviškosios visuomenės 
nepasitikėjimas pasauliečių at
stovais, juo labiau moterimi, sto
vinčia valdybos priešakyje. 

Jaunimo centrą valdo I2-kos 
žmonių taryba ir 5 žmonių valdy
ba. Dirbama pagal Illinois vals
tijos įstatymų reikalavimus, prisi
laikant sudarytų įstatymų. Ant
rų metų kadencijai JC taryba pa
kvietė pirmininke Ireną Kraiuče-
liūnienę, kuri tarybai pristatė ir 
buvo patvirtinta 1981 — 82 metų 
kadencijai valdybj: pirm. Irena 
Kriaučeliūnienė, vicepirm. ir iždo 
tvarkytojas Henrikas Laucius, se
kretorė Alė Steponavičienė, iždi
ninkas narių reikalams Viktoras 
Diminskis ir korespondentė Biru
tė Jasaitienė-

Pirm. Irena Kriaučeliūnienė sa
vo pranešime ypatingą dėmesį 
atkreipė į JC narių telkimą bend
ram darbui. Ji pažymėjo, kad ge
gužės 3 d. JC narių skaičius te
siekė vos 315 asmenų. Tai mažo
kas skaičius, turint galvoje, kad 
JC patalpomis nuolatos naudo
jasi apie penki tūkstančiai žmo
nių. Sudaryta trijų asmenų komi
sija — V. Stropus, dr. V. Darnu
sis, J. Šidlauskas, kurie visaip 
stengsis verbuoti naujus narius. 

2altvykštis j Nario mokestis tik 20 dol. Bet pa-
liūną. Taip j sigendama naujų narių su dides

niu balsų skaičiumi (20 dol. įmo
kėjęs turi vieną balsą). Komisija 
savo darbą jau pradėjo. Į tai tu
rėtų ypatingą dėmesį atkreipti 
lietuviškoji visuomenė. 

Pirmininkė papasakojo ir JC 
išlaikymo problemas. Savaitei JC 
išlaikyti reikia mažiausiai 1000 
dol. Tuo tarpu išnuomavimu 'pa
talpų — salės, kavinės ir kitų — 
jokiu būdu nesurenkama tiek lė
šų. Taigi į metus, be remontų, 
išleidžiama virš 52,000 dol. Tad 
yra būtina lėšas sutelkti kitais 
būdais — nario mokesčio, rengi
nių ir aukų pavidale 

Pajamų gaunama už salę nuo
mos apie 20,000 dol., iš kavinės 
apie 5,500 dol., mažosios salės 
nuomos 1,000 dol. Čiurlionio ga
lerijos apie 1,500 dol., iš mokyk
lų apie 6,300 dol. ir kitos mažes-

eilę darbų, kurie buvo atlikti šią 
vasarą. Įrengtas kambarys Liet. 
Fondo kredito kooperatyvui, iš
nuomotas LF kambarys, LB Švie
timo tarybai išnuomotas kamba
rys knygom bei vadovėliam, Čiur
lionio galerijai perleistas kamba
rys sudėti paveikslams, Laisvės 
fondui įrengtas kambarys, PLB 
kambarys. Atlikta naujų įrengi
mų — kavinėje — uždėtas nau
jas stogas, įdėti nauji kilimai, ply
telių grindys, lubų plokštės. Vir
tuvėje nauja virimo krosnis, nau
jos grindys, sutvarkyta ir perda
žyta indauja ir visos spintos- Iš 
pagrindų atremontuota didžioji 
salė — naujos scenos užuolaidos, 
langų uždengimai, nauji apskriti 
stalai, nauja užuolaida apatinė
je salėje. Sutvarkyti sandėliai, nu
plautos sienos, langai, lem
pos. Žvyriu užpilta mašinom sta
tyti aikštė prieš koplyčią. 

Kaip matome, JC išlaikymas 
brangiai atseina, reikalingi nuo 
latiniai remontai, priežiūra. Ta 

čiau pirmininkė Irena Kriauče 
liūnienė į visa tai žiūri optimis 
tiškai. 

Kaip minėjome, prie valdybos 
veikia JC Moterų klubas, vado
vaujamas S. Endrijonienės. Ji pa 
darė trumpą veiklos apžvalgą, 
suminėdama, kad Moterų klubas 
deda visas pastangas ir visokerio
pu būdu telkia lėšas JC išlaiky
mui. T a m tikslui suorganizavo 
"krautuvėlę", kurioje parduoda
mi įvairūs tautodailės ir kiti da
lykai. Be to ruošia vakarones ir 
kitus renginius, kurių pelnas ei
na JC naudai. 

Po atviro nuoširdaus pokalbio 
pirmininkė Irena Kriaučeliūnie
nė pakvietė visus dalyvauti gruo
džio 6 d. Jaunimo centro vaka
rienėje, nes tik bendru darbu ga
lima išlaikyti savo pastogę. 

J. Janušaitis 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 4 d. 

BAISUS JAUNUOLIS ; degė jos namus. Nusikaltimą 
j padarė su savo sėbru T. Hollo-

Dennis Adams, 17 m., teisme way, 19 m., prieš kurį liudijo, 
prisipažino, kad, būdamas gin-1 užtat jo bausmė sumažinta — 
kluotas, įsibrovė j namus InezĮ28 metai kalėjimo. Nusikalti-
Lazzari, 86 m., ją nužudė ir pa- i mas įvyko Chicago Heights. 

Buv. "Lituanicos" komandos žaidėjui 
A. f A. ALBERTUI MARTINKUI 

staiga mirus, jo žmonai Birutei ir vaikams 
gilią užuojauta reiškia 

FUTBOLO KLUBAS "LITUANICA" 

IO'-r — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 
n / apdrni ida uiin ugnies ir nutomo-
liilio psis mu-s. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

toli. Čia priešingai —gauname 
pažinti ir susipažinti su jų gau
dytojais ir gaudymo motyvais iš 
arti, o su partizanais iš toli, sa
kyčiau, tik iš ženklų, kad jų čia 
būta. 

Rašytojas Anatolijus Kairys pa
prastai kreipia didelį dėmėsi, kad 
jo raštų kalba būtų gera, nebi
jo jų duoti kalbininkui peržiū
rėti. Deja, šioje dalyje yra -lftcę 
keletas sintaksinių klaidų, brūkš
nelio rašymas, kur nėra tiesio
ginės kalbos, na, ir keletas gru
bių rašybos klaidų, kurios gal 
nėra korektūros klaidos. Išspaus
dinta: mastu (203), būdįs (208), 
grieščiau (214), pasiustų (221), 
grisk (297) ir kt. 

(Pabaiga) 

BRINKMAN & SONS 
Plastering, Stucco Repair 

No Job Too Small 
27 W. 117 Army Trail Road, 
West Chicago — TeL 289-7101 

SUPPO SMELTING A REFINING CO. 
Absolute Top $'s for any form of: 
fcold, silver. sterling or plated mateli
ai, diamonds, all non-ferrous metais 
(all copper & brasses. cobalt, tungsten 
& moly alloys), eleetronie serap, etc. 

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

CERTIFrED R00FING COMPANY 
Fiat Rooflng Specialiste. Shlngle * Roll Roofs Ali Types New & Repaired. 

2 FLATS RECOATED FOR $223.00 
T U C K P O I N T I N G 

NO JOB TOO LARGE. CHIMNEYS FROM J35.00-UP 
Gutters & Downspout», AhanLnum 6 Gatvanized. AJ1 Work 

Guaranteed, Fully Insured. Frae Esttmates. CALL — 525-0830 
10% DISCOUNT TO SENIOR CITIZENS 

^ A. f A. 
G E N O V A I T E I L A U Č I E N E I 

m i r u s , 
jos vyrui Jonui, sūnui Henrikui, dukrai 
Lucijai su šeimomis, Kulių ir Acalinii šei
moms ir visiems pažįstamiems gilią užuo
jautą siunčia pusbrolis ir krikštasūnis 

v", VLADAS KALYTIS 

A. f A, ONA ŠIMKEVIČIENE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė gruodžio 2 d., 1981 m., 11 vai ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Pajūrėlių parap.. Kuisių kai

me. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers vaikai: Vytautas Kybartas, 

Juozas Kybartas, Vladas Kybartas, Aleksas Kybartas, Vince Kybar-
taitė, Adolfina Kavaliūnienė, Elena Gužu lai tiene, Birutė Ignatavi
čienė Kanadoje, jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Gyvojo Rožančiaus draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 10 vai. ryto Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 5 dieną. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: GIMINES. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. R£ 7-1213.1 

A. + A . 
VERONIKA ROMEIKAITE 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1981 m. gruodžio 3 d., Oak Forest 

ligoninėje. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarko valsčiuje. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Nuliūdę liko: pusseserė Ona Vaičekonienė, Floridoje, teta Ona 

Mazik Pittsburghe, sesers vaikai Lietuvoje ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Stepono C. Lack-Lackawicz šermeninėje, 
2424West Lithuanian Plaza Court. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 7 dieną. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kur įvyks pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Pusseserė ir teta. 

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

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

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vRamtnal, Importuoti kvepalai, gydomo* žoiss r U 

Važiuojamos Mdfts. remsntal ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Namokamal supakuojame dovanas 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

DANUTE BIELKEVICIET 
KAMARAUSKA1TE 

Mirė 1978 m. gruodžio men. 4-tą dieną. Pa
laidota gruodžio 7-tą d. Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną ramybę. 

Šv. Mišios už jos sielą bus atlaikytos Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, Rockford, Illinois. 

Nuliūdę lieka: 
Vyras DR. ALGIMANTAS 
dukros REGINA ir VIRGINIJA 
tėvai ADOLFAS ir SOFIJA 
KAMARAUSKAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS i r GERALDAS F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 S o . California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 4 7 f - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Liejimu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE TeL Y Arda 7-HS»-3» 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪH0$ 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 South west Highway, Palos Hflls, Illinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS -
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

VASAiTiS - BUTKUS 
144« SO. S*th AVE., CICERO, OJL Tol. OLympte 2-1003 

— i 

1 
v 



x KTBL dr. Tomas žiūraitis, 
iš Wasningtono atvykęs savo 
brolio a, a. Leono mirties meti
nėms ir į Mokslo ir kūrybos sim
poziumą, dar tebevieši Chicago-
je, lankydamas sergantį kitą 
brolį ir pažįstamus. Jis, lydi
mas savo brolienės, atvyko į 
"Draugą" ir painformavo redak
ciją apie darbus Washingtone. 
Ateinančią savaitę jis išvyks j 
Washingtoną ir darys sveikatos 
patikrinimus. 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. gruodžio men. 4 d. 

X šv. Kryžiaus ligonine pir-
į moji įsitaisė chirurginio tikrini-
! mo modernų aparatą, kuris turi 
į 400 pacientų tikrinimo sistemą 
Tai padės geriau prižiūrėti po 

' (mirurginės operacijos pacien- ; 
tus, kurie išgyvena sunkumus. 

X Kuo. Juozas Domeika, Tuc-
son, Ariz., atsiuntė didesnę au
ką dienraščio paramai. Kun. J. 

j Domeiką skelbiame garbės pre-
I numeratorium, o už lietuviško 
I žodžio vertinimą tariame ačiū. 

X Lietuvių Prekybos rūmai 
j turės savo susirinkimą trečia-
I dienį, gruodžio 9 d., 8 vai. vak. 
| Dariaus - Girėno posto salėje. 
Bus įvairumai — muzika "Trou-
ble" orkestro, kuris atliks kalė-

I dines giesmes ir muziką Bus 
I pasveikinti nauji nariai, būtent 

'•• dr. Meilutė Indreikaitė - Biskie-
; nė, Jonas Marozas. Jonas Matu-
I kas ir Anthony O. Svrusis. Po 
to kavutė ir kalėdiniai užkan-

I džaai 

X "EMa", Bulletin Iithuanien 
— Service D'Information et de 
Documentation, lapkričio mėne
sio Nr.. pasiekė redakciją Tai 
prancūziška ELTOS laida, ku
rioje duodamos ištraukos iš do
kumente gautų apie Vytauto 
Skuodžio, Povilo Pečeliūno, G. 
Iešmanto ir kt. teismą ir pasa
kytas ar raštu įteiktas kalbas. 
Paimta iš "Liet. K a t Bažnyčios 
Kronikos" Nr. 46. Taip pat duo
dama apie veiklą Skuodžio rei
kalu Amerikoje, apie Bažnyčios 
persekiojimus, apie naujausią 
pabėgėlį dr. K. l&ringį. Biuletenį 
redaguoja ir gerai medžiagą at
renka Birutė Venskuvienė. 

X Marquette Parko lituanis
tinė mokykla šį šeštadieni ruošia 
metinę vakarienę su programa, 
kurią atliks "Vaivos" vokalinis 
vienetas. Tai daro sutelkti lėšų 
mokyklai išlaikyti ir lituanisti
nėms pamokoms modernioms 
priemonėms įsigyti. 

x Sol. P . Godas pakviestas 
dainuoti Lyric operos statoma
me komp. Massenet "Don Ki
chote", š i opera bus statoma 
gruodžio 9, 12 ir 18 d. operos 
rūmuose Chicagoje. 

X Juozas Juozaitis, Juno 
Beach, Fla., Vytas Zdanys. We-
thersfield, Conn., Daumantas 
Cibas, Vista, Cal, M. Karaška, I 
Fredericksburg, Va , Makutėnas: 
Dental Laboratory, Indianapo-
lis, Ind.. visi užsisakė naujau-1 
sių leidinių už didesnes sumas. 

X Vincas Bitinas. Miami Beach,l 

Fla., J. Adomaiti, Canandai-
cua, N. Y., Vincas čepukaitis. i 
Cleveland, Ohio. atsiuntė po 51 
dol. aukų įvairiomis progomis, j 
Po 3 doL: Antanas Zaura, A. I 
Viržintas, R. Geidukytė, P. But-! 
kus, R. Marčiulionis ir Petras į 
Noreika. Visiems tariame ačiū. 

X Apolinaras Skopas, Cicero, Į 
HL, mūsų bendradarbis. Jonas, 
Balčiūnas, Willow Springs, UI., 
buvo užsukę į "Draugą" ir įsigi- j 
jo naujausių leidinių už didesnes 
sumas. 

X Česlovas Ramanauskas, 
Chicago, UI., už kalėdines korte- į 
les ir kalendorių atsiuntė 15 dol.! 
auką. Nuoširdus ačiū. 

X LF Federalinis Kredito Ko-
operatyvus duoda paskolas savo ! 
nariams žemesniais procentais Į 
kaip bankai ar taupymo ben-! 
drovės. Kredito Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo \ 
12-6 vai. vak. Lietuvių Fondo į 
patalpose, sekmadieniais nuo į 
10-1 vai. Jaunimo centre, (sk.). 

X Lietuvių grupės kelionė į i 
Havajus — 1982 m. vasario1 

13 d. 8-rių dienų išvykoje ap
lankys dvi salas: Honolulu 
— Oahu ir Maui. Pilna kaina 
asmeniui (be maisto) gyvenant 
dviese viename kambaryje — 
839 doL Dėl informacijos kreip
tis į (American Travel bureau 
9727 S. Western A ve., Chicago, 
m. 60643. ML (312) 238-9787. 

(sk.). 

X Ieškome 78-RPM lietuviškų 
ir angliškų plokštelių. Ypač 
Pupų Dėdės ir Dolskio plokšte
lių. Prašome skambint Nijolei 
Gferštikienei tai. 312—599-9252. 

(sk.). 

X Marijos aukšt. mokyklos 
Tėvų klubas turės savo įprastinį 
susirinkimą sekmadienį, gruo
džio 13 d., 2:30 vai. p. p. dešina- į 
tame kambaryje. Informaciją 
teikia Richard Spry. 

x Vladas Garbenis, J. Vailo
kaitis, Vladas Vaišvila, Frank 
Butvinas, čikagiškiai, atsiuntė 
po 10 doL aukų už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū 

"Vaivos" vokalinis vienetas, vadovaujamas Fausto Strolios. Iš kairės I eil.: Ant. Kivenas, Vitas Plioplys, Regina 
Ruesch - TurnevičiūtS, Viktoras Kelmelis, Arvydas StaHo nis; II eil.: Laura LauciūtS, Laima Vadeišaite, Alvyde Eitu-
tytė, Vida Momkutė, Marija Petkūnaite, ir vadovas Faustas Strolia. šį šešadienj, gruodžio 5 d., švč. M. Marijos 
Gimimo par. lit. mokyklos baliuje atliks programą "My Fair Lady" — Mano kilnioji dama. 

Nuotr. A. G. Plačo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dr. Antanas Razma kalba Jaunimo 
centro kavinėje St Barzduko minė
jime. Nuotr. Z. Degučio 

X Stefanija Barnius, Chica
go, BĮ., pratesdama prenumera
tą, atsiuntė 8 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Vytau
tas Bindokas, Chicago, BL, 6 dol. 
Visiems ačiū. 

X Živilė Žymantaitė - Chirkon 
Los Angeles, susilaukė pirmojo 
sūnaus, kuriam duoti Felikso 
Kristoforo vardai. P. ir S. Žy
mantai, gyveną prie Chicagos, 
jau džiaugiasi trečiuoju anūku. 

X ''MisericordJa'' prieglaudą, 
vedamą vienuolių, dėl jos sunku
mų sutikto kaip viceprezidentas 
perimti Brian O. Shannon, bai
gęs Notre Dame universitetą ir 
dabar vadovaująs Berkshire 
Foods, Inc. Jis padės globoti 
350 protiškai atsilikusių vaikų. 
Reikia surinkti apie aštuonis 
mil. dol. papildyti lėšoms ir atre
montuoti senus pastatus. Da
bar vaikai yra priglausti 2916 
W. 47 St. ir 6300 No. Ridge Ave. 
Vaikai globojami Chicagos ar-
chidiecezijos Charity organiza
cijos. 

X Jei norite papuošti savo 
namus šventėms nauju, dailiu 
rankšluosčiu ar juosta — rankš
luostinę, juostinę ir kitokių 
liaudies meno dovanų galite įsi
gyti šį sekmadienį, gruodžio 6 d., 
nuo 10 iki 12 vai Dovanų stalą 
Jaunimo centro vestibiulyje ruo
šia skautų Lituanicos tuntas. 

(pr.). 
X Norman Bursteįn, Chicago, 

111., žinomas lietuvis kailių pre
kybininkas įteikė gražią ir ver
tingą dovaną Jaunimo centro 
metinės vakarienės komitetui. 
Šią dovaną, traukimo bųdu. bus 
galima laimėti š : sekmadienį va
karienės metu. (pr.). 

X Nauja aukso puošmena 
siunta, ką tik gauta iš Italijos. 
18 ir 14 karatų apyrankės, Kleo
patros, grandinėlės ir k t Gera 
proga pigiau negu bet kur nusi-

' pirkti. Skambint J. Šimaitienei 
763-0337 arba 436-7879. f ak.). 

ŠV. VARDO DRAUGIJOJ 
Marąuette Parko netuvių pa- j 

rapijoj veikia šv. Vardo drau- j 
gija Prieš kiek laiko joje bu- i 
vo gausus būrys vyrų. Pasku
tiniu laiku vis mažėja. Lapkri
čio 8 d. susirinkime tuoj po pa
maldų dalyvavo apie 50 narių. 
Kun. A. Zakarauskas po susi
rinkimo atidarymo kvietė vy
rus domėtis daugiau draugijos 
augimu ir padėti parapijai. 
Jos mokyklai sunku, nes moky
tojai vis kelia algas, o pajamos 
nedidelės. Nenorima apkrauti tė
vus, kurių tvaikai lanko mo

kyklą, mų remontui 100 doL, "Drau-
Buvo iškeltas klausimas, kad gui" ir kitiems laikraščiams po 

jaunimas ateitų į draugijos j 20 dol., visoms radijo stotims 
veiklą. Apgailestauta, kad jau- po 30 dol., Liet. Fondui 50 dol. 
nimas ne tik nesidomi Šv. Vardo I Pranešimą baigiant perskaity-

x lietuvių Opera, pastatyda
ma pirmą kartą "I Lituani" ope
rą, turėjo apie 16 tūkst. nuosto
lio, š į nuostolį šiek tiek suma
žino gerieji mecenatai ir auko
tojai jau po tos operos spektak
lių įteikdami savo aukas, ir 
dabar, atsiųsdami kartu su lai
mėjimų bilietais' savo (čekius. 
Štai, Birutė irPaufcus Gyliai iš 
tolimosios Washingtono val
stybės, gal būt it Trekad nebuvę 
mūsų operos- spektakliuose, kas
met didesne suma remia šią kul
tūrinę lietuvių veiklą, ir dabar 
su bilietais atsiuntė 500 dol. 
čekį. O Chicagoje BaJtic Blos-
«oms — Kazė Kuraitytė, visad 
ouikiomis gėlėmis aprūpindama 
Operą, dabar įteikė 200 dol. au
ką. Gi Raltic Monuaments — 
Leonidą Kazėmenė, neseniai; 
pradėjusi meniškais paminklais j 
patarnauti lietuviams, Operos '• 
veiklą palydėjo 200 doL čekiu. I 
Dr. Justinas Dėdinas vėl at
siuntė 150 doL, o rašytojas -
poetas Stasys Santvaras iš Bo
stono, operų libretų vertėjas, 
kuriam operinė veikla gerai ži
noma, susitikęs su Operos va
dovybe, įteikė 100 dol. Antrojo 
Kaimo artistai paaukojo 100 dol. 
honorarą, Aleksandra Gylienė, 
Lee's restorano savininkė Wa-
shingtone, atsiuntė 80 dol., dr. 
Adolfas Delta 80 dol., dail. Ada 
ir dr. Pranas Sutkai iš Home-
wood 80 dol., Marytė ir Leopol
das Kupdkevičaai 60 dol., ne re
tai ir maisto gėrybėmis iš savo 
Talman delikatesų krautuvės at
simeną Operą, DaRa ir Vladas 
Būtėnai iš sostinės 50 dol.. Louis 
ZurHs, buvęs operos choristas, 
50 dol., Dana Latvytė iš ką tik 
laimėtos operoj šimtinės at
skaitė 40 dolerių auką, sol. 
Vaclovas Verikattfe iš Toronto 
įteikė 30 dol., dr. Kazimieras 
Rankos 30 dol., soL Prndencija 
Bickienė, mirusio sol. Algirdo 
Brazio tėvelio priaimmimui, at-

{ siuntė per Algirdą 25 dol. čekį, 
Ričardas Kunstmanns išrašė 20 
dol. auką ir Karolis įteikė 20 
dol. Neo-Ldtuanų orkestras, 

į vadovaujamas Algio Modesto, 
įkuria įvairiomis progomis groja 
I Operai, per keletą metų yra sa~ 
I vo honorarą paaukojęs jau 1,000 
į dol. sumoje, šiems visiems Ope
ros geradariams Lietuvių Ope
ra visad tiks giltai dėkinga. 

I (pr.). 

draugija, bet į pamaldas nesi
lanko. 

Šv. Vardo draugija prašo pa
dėti parapijai ir mokyklai. Bu
vo pagerbti praėjusiais metais 
mirę nariai: St. Lukoševičius, 
Juozas Kačinskas, Povilas Nau
sėdas, Antanas Barakauskas ir 
Jonas Perkins: Pirm. Kalvaitis 
prašė lapkričio 11 d. prisiminti 
ir pagerbti visus karius, kurie 
žuvo dėl Amerikos laisvės arba 
už kitų tautų- laisvę. Kalbėjo 
Blekys, Barakauskas, Janula ir 
kt. Kun. RV iCuzrmnskas prane
šė apie L. K. Bažnyčios Kroni
kos leidimą. Trys nariai sunkiai 
serga: Aukškamis, Mačys ir Ku
činskas, jfe bus aplankyti 
Draugija turi kasoje pusantro 

tos narių padėkos už gautas pi
nigines dovanas ligos atveju. 

Toliau sekė naujos valdybos 
rinkimai. Pusiau slaptu balsa
vimu išrinkti: pirm. J. Jurkšai-
tis, visepirm. L Vasylevas, 
sekr. J. Vasiukevičius, kasin 
Pr. Sideravičius, fin. sekr. J. j 
Skama Kontrolės komisijon: į 
Pr. Mozūraitis, Ant. Liudžius, j 
J. Tamulis (jis ir klubo korės- j 
pandentas). 

Darbotvarkei išsisėmus ir su
sirinkimą uždarius, naujoji klu
bo valdyba paprašė narių neiš
siskirstyti, bet pasilikti Vyčių 
salėje pabendrauti prie kavutės. 
Tokie pabendravimai artina na
rius — zanavykus, sukelia prisi
minimus iš praeities ir sustipri-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

MUŠEIKOS KALĖJIME 
Du vyrai sumušė protiškai at

silikusi Stevie Lynch, 18 m , ir 
iš jo atėmė 5 dol. Teisme prisi
pažino kaltais. Buvo nubausti: 
M. Heathcoat, 22 m, kalėti 9 
metus, o M. Clark, 21 m., kalėti 
7 m. Visi gyvena Chicagos 
šiaurėje. 
GINKLUOTI TARNAUTOJAI 

Oak Parko gazolino stoties 
savininkas Don Bennefct ir ke
turi jo tarnautojai turi prie 
diržų revolverius, tvirtindami, 
kad tik šitaip ginkluoti jie gali 
saugiai atlikti savo darbą. Ta 
gazolino stotis per paskutinius 
12 m. buvo apiplėšta tris kar-

I tus. Policija spaudžia, kad jie 
ginklus laikytų tik gazolino sto
ties viduje, o nesinešiotų, bet jie 
tvirtina kad ginklai jiems bū
tini apsaugai. 

KLAIDINGA KOMPENSACIJA 
Chicagos miesto susisiekimo 

įstaiga per metus išmoka 8 mil. 
dol. kompensacijos ir daugeliu 
atvejų be pagrindo, nes tarnau
tojai dažnai neteisingai nusi
skundžia sirgę arba dedasi bu
vę sužeisti. Nuspręsta pagriež-
tinti kovą su piktnaudojimais. 

PABRANGO NAMAI 

vyje. 
tūkstančio doL Buvo pasiūlyta j na tolimesnius 
suglausti daugiau gretas ir veik
ti. Buvo kfeĮt seniau iškilęs pa
maldų laiko1 klausimas, bet da
bar jos yrą" & v. ryte kas antrą 
mėnesio sekmauienį Vyrai, jau
nuoliai, ateikite į šv. Vardo 
Draugija. 'Člfa yra daug ko 
veikti vpac%erus darbus at
likti Dievui^ff' tėvynei. 

Balys Svalfa 

ryšius tarpusa-
J. Tamulis 

f 

U ŠAKIŲ KLUBO VEIKLOS 
Laikas greitai slenka, vieneri 

metai klubo valdybos kadenci
jos prabėgo, nariai susirinko 
išklausyti pranešimų ir rinkti 
naują valdybą. Metinį susirin
kimą atidarė klubo pirmininkas 
J. Jurkšaitis: Prezidiumą suda
rė: vicepirm. L Vasylevas, ka
sininkas A. Dumčius, sekr. J. 
Vasiukevičius. Pradžioje pa
gerbti atsistojimu mirusieji na
riai, būtent .Antanina Šuopienė, 
Antanas B^kevičius, Juozas 
Liubinas. Mary Šimkus. Toliau 
pranešta geresnė žinia, kad į 
klubą įstojo nauji nariai: M Er
nestas ir Eug. Resevičienė. Jie 
priimti plojimu, tuo būdu bent 
dalinai klubo nariai pasipildė. 

Klubo veiklos pranešimą pa
darė pirm. J. Jurkšaitis. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad klubo 
veikla buvo judri ir nenuosto-
linga. Surengti piknikai, meti
nė vakarienė (derliaus šventė) 
ir kit. Dėkojo visiems prisidė
jusiems prie parengimų pasise
kimo, išvardindamas pavardė
mis. 

Nors pats pirmininkas dau
giausiai pasidarbavo sėkmingai 
klubui vadovaudamas, bet jis 
savęs nepaminėjo, todėl sekr. J. 
Vasiukevičius čia pat pirminin
kui nuoširdžiai padėkojo. 

Pranešimą baigus, aptarta se
kantiems metams numatomų 
parengimų ir fkitos veiklos 
datos. 

K eilės ėjo visuomeninei vei
klai paremti aukų paskirstymas, 
taip jau kas metai skiriamos 
sumos. Ir dabar be ginčų pri
tarta pirmininko pasiūlymui 
skirti: Liet. pasiuntinybės rū-

REGISTRACIJA 
LIETUVIŲ KB13JU 

Ulirois universiteto Chicago
je registracija žiemos ketvirčim 
bus gruodžio 15-16 dienomis. Šie | 
lituanistikos kursai dėstysimi: 

LITO 102: Pradinio kalbos 
kurso tęsinys su kalbos labora
torija; 

LITO 104=: Pažangesnis kal
bos kursas, sintaksė; 

LITO 225: Vertimas — lietu
vių ir anglų kalbos; 

LJTH 230: naujas kursas — 
Išeivijos literatūra; 

LITO 290: Savarankiškas dar
bas. 

LITO 102 ir 104 susitinka ke
turis kartus į savaitę; kiti — 
triskart. Už visus gaunamos 4 
įskaitos, išskyrus 299, kur susi
tariama pagal uždavinį. Stu
dentai, negalį nustatytu laiku 
dalyvauti, gali susitarti kitu 
laiku susitikti visiems kursams, 
išskyrus pradiniam. 

LITO 102 dėstysimas asisten
to Gintaro Aukštuolio. Visus 
kitus dėsto dr. Marija Stankus-
Saulaitė. Informacijai skambin
ti dėstytojams 996-5465 arba 
slavų fakultetui 996-4412. 

Soviet Genocide in 
Lithuania 

JOSEPH PAJAUJIS-JAVTS 

Leidinys, gausiai dokumentuotas ir 
iliustruotas — pradedant Molotovo-
Ribbentropo pakto slaptais protoko
lais. 3e kitos medžiagos, knygoje ap
rašoma apie Lietuvos tragišką likimą. 

Išleido Manyland Book leidykla, kie
ti virieliai, 24G psl. Kaina su persiun
timu $12.25. 

UZsakymus siusti: 
DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 66 

et. valstijos mokesčio. 

Per paskutinį dešimtmetį na
mų kaina Chicagoje pakilo 160 
nuoš., beveik po 4.0,000 dol. kiek
vienas namas. Per dešimtmetį 
Chicagoje pastatyta 345,515 
naujų butv ir dabar mieste iš 
viso yra 2.6 mil. butų. 

APGAULINGOS 
TELEGRAMOS 

Victor \Veiss, 63 m., savinin
kas Weis Tire Co.. spaudai pa
reiškė, kad naciai Lietuvoje yra 
išžudė 25 jo giminaičius: sene
lius, dėdes, pusbrolius. Dabar 
jis įtaria nacius, kad šiame kraš
te jie jo bendrovės vardu siun
tinėja melagingas telegramas 
jo klientams žydams, kad esą jie 
netekę pasitikėjimo. Daromi ir 
kiti antisemitiniai pareiškimai. 

IEŠKO VAGIŲ 
Chicagos policija ir FBI agen

tai darė kratą ir apžiūrinėjo dvi 
automobilių dalių pardavimo 
įmones ir vieną taverną. Įta
riama, kad tos įmonės įveltos į 
vogimą automobilių, juos vėliau 
išardant ir parduodant dalis. 
Per paskutinius trejus metus 
Chicagoje daugiausia iš visų 
JAV miestų buvo pavogta au
tomobilių ir jų nesurasta. 

2 MIL DOL UŽ KOJAS 
Pamela Brown, 23 m., gaus 

2,1 mil. dol. kompensacijos už 
amputuotas kojas po sunkveži
mio nelaimės. Taip priteisė Cook 
apskr. teismas. 

KALĖJIMAN 35 METAMS 
Buvęs policminkas Leon Wa-

shington, 35 m., už nužudymą 
policijos superintendento pava
duotojo James Riordan nuteis
tas kalėti 35 m. 

80 METŲ KALĖJIMO 
Mokslą nutraukęs gaujos na

rys Jose Estrada, 17 m., nuteis
tas kalėti 80 metų už nužudy
mą dviejų priešingos gaujos na
rių Chicagoje. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Algimantas Gečys, JAV 
LB Visuom. reikalų tarybos pir
mininkas, lapkričio 16 d. lankė
si kongr. Charles F. Dougherty 
jstaigojs Washingtone, kur pa-
siinformavo kongr. Dougherty 
ir kongr. Brian Donnelly vado
vaujamo ad hoc komiteto Pa
baltijo valstybėms ir Ukrainai 
veiklos klausimais. Dabartiniu 
metu minėtam kamitetui pri-

| klauso 44 kongreso nariai. Ko-
I miteto veiklai plečiantis, šiomis 
Į dienomis buvo atspausdintos 
i specialios laiškinės formos, ku-
| riose stambiomis raidėmis pažy-
! mėtas komiteto vardas. Komi-
t tetas įgauna vis platesnį val-
įdžios įstaigų pripažinimą. Prieš 
keletą savaičių abu kopirminin-
kai JAV žvalgybos įstaigų buvo 
pakviesti informaciniam, posė
džiui apie padėti Pabaltijo val
stybėse. Kongr. Donnelly JAV 

i LB krašto valdyba atžymėjo 
i Bostone Įvykios JAV LB tary
bos sesijos metu. 

— JAV LB Atstovų rūmų 
narys kongr. Charles F. Doug
herty (resp.-Pa.). pakvietė Phi-

jladelphiįos LB apylinkės pirmi-
j ninke Teresę Gečienę įeiti į jo 
; sudarytą komisiją jaunuolių 
į parinkimui į JAV laivyno, ar-
miios, oro pajėgų ir pakrančių 
sargybos karines akademijas. 

AUSTRALIJOJE 
' — Adelaidės Metuviai katali-
I kai gražiai pasirodė arkivysku-
S po M. Beovicho laidotuvėse. 
! Prie karsto jie padėjo gražų vai-
j niką su atitinkamu įrašu. Lie
tuvių grupei vadovavo klebonas 

! kun. Albinas Spurgis. 
— Juozas Lapšys, žinomas 

I Australijos lietuvių visudmeni-
I ninkas. ALB garbės narys, at-
j šventė 70 metų amžiaus sukaktį. 

— Skauto "Džiugo" tuntas 
: ruošia vasaros stovyklą, kuri 
Įvyks sausio 2-10 dienomis Gil-

; welio parke. Stovyklą globoja 
;H. Antanaitis, stovyklos virši
ninkė — Danutė CižausMene. 

i Tau sudarytas ir darbingas sto-
I vykios štabas. 

— Oanberros ramovėnai lap-
j kričio 29 d. gražiai paminėjo Lie-
j tuvos kariuomenės atkūrimo su-
įkaktį. Paskaitą skaitė ramo-
įvėni: pirmininkas majoras A. 
| Brūzgas, meninę programos da-
įlį atliko skautai,-tės ir tautinių 
šokių grupė "Audėjėlė". 

LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruna-
kis, iliustravo dail. J. Strungy*. 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, !f51t5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyv. dar prideda $1.40 

valstijos mokesčio. 
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LITHUANIA 700 YEARS 
Edited by DR. ALBERTAS GERUTIS 

Fifth revised edition 
Contents - - The Origins of the Lithuanian Nation. Lithu 
ania to World War I. Independent Lithuania Occupied Li
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation Attempts from 
Abroad. The Prospects for Lithuanian Liberation. 

Hard cover, 466 pages. Published by Manyland Books, 
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar prideda 90 o t valst. mokesčio. 
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