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Rašo Lietuvos kunigai 
ir tikintieji 

Viduklė. Raseinių rajono 
Liaudies teismui pil. Svarins
ko Alfonso, Vaclovo s., gyv. 
Viduklėje, Šaltinio gt. Nr. 1 

S k u n d a s 
Šių metų kovo 20 d. gavau 

Administracinės komisijos 
prie Raseinių raj. Liaudies 
deputatų tarybos Vykdomojo 
komiteto nutarimą, datuotą 
1982 m. kovo 16 d., kuriame 
rašoma: 

„Viduklės religinės bendruo
menės klebonas 1982 m. vasa
rio 20 d. 21 vai. surengė 
klebonijoje vaikų susirinkimą, 
kuriame dalyvavo apie 30 
vaikų. Šiame susirinkime daly
vavo ir apie 15 tėvų. Susirinkę 
mokiniai vaidino. Vaidinimo 
dalyviai buvo nusigrimavę, 
persirengę atliekamos pjesės 
personažais. I r tuo būdu pažei
dė 1966.5.12 LTSR ATP įsaką: 
„Dėl administracinės atsako
mybės už įs tatų apie religinius 
kultus pažeidimo. Skirti pil. 
Svarinskui Alf. V. administra
cinę nuobaudą 50 rublių". 

Šis nu tar imas yra juridiniai 
nepagrįstas ir neteisingas. 

O buvo ši taip. 1982 m. vasa
rio 20 d. po vakarinių pamaldų 
Užgavėnių b lynams į kleboni
ją atėjo tėvai su vaikais. Kiek 
jų buvo nežinau, nes neskai
čiau. Ir protokole nurodyti 
skaičiai iš lūpų! Parapijiečiai 
norėjo drauge su klebonu 
praleisti kokią valandėlę: 
pasivaišinti ir pasilinksminti. 
Deja, visa nuotaika buvo skau
džiai sujaukta. Kol vakarienė 
buvo paruošta (mat, šeiminin

kė taip pat dalyvavo vakarinė
se pamaldose), žmonės kalbė
josi, juokavo ir vaikas 
deklamavo eilėraštį. Tuojau 
pat, per neuždarytas duris įėjo 
Viduklės apylinkės pirminin
kas Edmundas Kringelis, mili
cijos įgaliotinis vyr. Įeit. But
kus ir du kviestiniai 
Remeikis ir Edvardas Lybikis 
(tarp kitko girtas!). Ir surašė 
klebonui protokolą, kad buvo 
susirinkę 30 vaikų, deklamavo 
eilėraščius. Į klebono pastabą, 
iš kur žino, kad 30 vaikų, 
apylinkės pirmininkas atsa
kė: „Parašiau — apie" . 
Administracinės komisijos 
nutartyje šis ka l t in imas 
praplėstas ir nurodytas įsakas, 
kurį klebonas pažeidė. Įdomu, 
kuo rėmėsi administracinė 
komisija, darydama tokį išsa
mų „nusikaltimo" aptarimą? 
Nejaugi naudojosi Saugumo 
duomenim? 

P e r s k a i č i a u , , L T S R 
Aukščiausios Tarybos ir 
Vyriausybės žiniose" 1966.5.12 
įsaką ir „LTSR Baudžiamojo 
kodekso komentaro" 225-26 p. 
ir neradau, žiūrėdamas net per 
padidinamąjį stiklą paragra
fo, kurį tyčiniai ar ne sulau
žiau. Manau, kad ir teismas 
veltui ieškotų šiame įsake 
reikiamo paragrafo. 

Paprastai teisminėje prakti
koje pirmiausia nustatomas 
nusikaltimas ir po to ieškoma 
paragrafo. Dabar gi ant 
paragrafo raidės, tarsi ant 
kurpalio, bandoma užtraukti 
„nusikaltimą". 

(Bus daugiau) 

Žvilgsnis į rinkimus 
W a s h i n g t o n a s , — Ameri

kos rinkimų studijų komitetas 
paskelbė s t a t i s t i k ą apie 
lapkričio 2 d. balsavimus. Šį 
kartą, nors ta i buvo vadinami 
vidurio kadencijos rinkimai ir 
prezidento rinkti neteko, paste
bėtas didesnis balsuotojų susi
domėjimas. Rinkimuose balsa
vo 40.25 nuoš. registruotų 
balsuotojų, kada 1978 m. 
balsavo tik 37.98 nuoš. 

Iš viso Amerikoje balsavo 
68 mil. žmonių. Valstijos, kur 
balsavo daugiau 50 nuoš. 
žmonių, buvo: Minnesota, abi 
Dakotos, Montana, Utah ir 
Oregonas. Valstijos, kur balsa
vo mažiau 30 nuoš.: Georgija. 
Pietinė K a r o l i n a , Texas . 
Mažiausiai balsavo sostinėje 
Washingtone ir Columbijos 
distrikte — 23.7 nuoš. 

Statistika rodo. kad valsti
jose, kur daugiau žmonių 
balsavo, demokratai daugiau 
laimėjo. Todėl laikoma labai 
pas i sekus ia darbo unijų 
federacijos AFL-CIO akcija 
registruoti balsuotojus ir juos 
raginti atlikti pareigą. Darbo 
unijoms p a d ė k ą išreiškė 
demokratų nacionalinio komi
teto direktorius Gene Eiden-
berg. Prie balsuotojų skai
čiaus pakėlimo prisidėjo ir 
juodųjų organizacijos, kaip 
Chicagos „Push" . kuri ragino 
užsiregistruoti ir balsuoti 
nemažą skaičių juodųjų mies
to gyventojų. Tas daug padėjo 
demokratų k a n d i d a t a m s . 
Labai aktyviai juodieji balsa
vo A labamoje . Š iaur inė je 
Karolinoje ir Virginijoje. 

Šiomis dienomis posėdžiau
ja N a c i o n a l i n ė komisi ja 
socialinės a pd raudos refor-

— Švedijos vyriausybės 
nutarimas nuvertinti švedų 
kroną palietė Nobelio premi
jos laimėtojus. Ekonominės 
premijos laimėtojas Stigler 
būtų gavęs 183,000 dol., o po 
spalio 8 d. nuvertinimo jis 
tegaus 156,000. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Erdėlaivis „Columbia" 
vakar sėkmingai pradėjo savo 
kelionę į orbitą su keturiais 
astronautais. Dar nenusta
tyta, kur jiems teks nusileisti: 
Kalifornijoje ar Floridoje. Tai 
priklausys nuo oro sąlygų. 

— Juodas Chicagos atsto
v a s K o n g r e s e H a r o l d 

Mirė Brežnevas 

w. ; H 

Sovietų Sąjungos prez:der.:as Leonidas Brežnevas KOV a su vėju 
Bonos aerodrome, paskutinio savo vizito Vakarų Vokietijc e metu. Jis 
mirė lapkričio 10, 8:30 vai. ryto Maskvos laiku. Apie jo mirtį Maskva 
paskelbė po 24 valandų. Galima tik spėlioti, kas užims jo paliktą vietą. 

Izraelitų sodybos 
uotose žemėse 

moms. Komisijoje yra aštuoni 
respublikonai ir septyni 
demokratai. Posėdžiai bus 
baigti šeštadienį. Tuomet 
komisija pasiųs savo rekomen
dacijas prezidentui, kuris 
komisijos prašė patarti, kaip 
išgelbėti iŠ bankroto socialinio 
draugimo pensijų fondą, ku
riam per ateinančius septy
nerius metus pritrūks tarp 75 ir 
200 bil. dol. 

Tarp įvairių pasiūlymų nė 
vienas negavo visų komisijos 
narių pritarimo. Demokratai 
siūlo pakelti mokesčius, 
respublikonai mano, kad teks 
palaipsniui pakelti į pensiją 
išeinančių amžiaus ribą, 
pradėti pensijas mokėti nuo 68 
m. amžiaus. Dar minimi siūly
mai: uždėti 2 centų mokefsčius 
gazolinui, uždėti mokesčius 
tabakui ir alkoholiui, kad tie 
„nuodėmių mokesčiai" išgel
bėtų pensijų fondą. Kitas siūly
mas — priversti pensininkus 
mokėti pajamų mokesčius nuo 
tos dienos, kada jų gautos 
pensijos pralenktų jų bedir
bant mokėtus socialinio 
draudimo mokesčius. Rimtai 
svarstoma įjungti į socialinės 
apdraudos sistemą visus 
federalinius, valstijų ir 
savivaldybių tarnautojus, kas 
irgi padidintų fondo pajamas. 

okup 
W a s i n g t o n a s . — Pre - netoli nuo Tel Avivo. Naujų 

zider.-as Reaganas lapkri- pastatų ypač ieško imigrantai 
čio 19 priims Izraelio premjerą iš Sovietų Sąjungos. 
Beginą. Jis vėl bandys kelti Sodybų steigimui nemažai 
Izraelio sodybų okupuotose padėjo Izraelio žemės nusavi-
Jordano žemėse klausimą, nes nimo įstatymai. Iki 1981 metų 
naujų gyvenviečių statyba Izrael is n u s a v i n o žemes, 
kenkia taikos ieškojimo kurios buvo registruotos, kaip 
pastangoms. Premjeras Bėgi- valstybinės Jordano nuosavy

bės; žemes, kurios priklausė 
žydams iki 1948 m.; žemes, 
kurių savininkai palestinie
čiai pabėgo; žemes, kurios 
buvo s k e l b i a m o s , k a i p 
reikalingos kariuomenei ar jos 
manevrams ar gyvybiniais 
saugumo sume*imais. Tačiau 
pernai aukščiausias Izraelio 
teismas paskelbė, kad kariuo
m e n ė s r e i k a l a m s žemių 
nusavinti negalima. Tada 
Izrael is pas i rėmė sena i s 
O t tomanų imperi jos įsta
tymais, kurie leidžia nusavinti 
akmenuotą, nederlingą, nedir
bamą, tuščią žemę. Butų staty
bai ši žemė tinka. 

Paskutiniu metu žydai ėmė 
kolonizuoti Hebroną, kuriame 
nuo 1929 metų nebuvo nė vieno 
žydo. Pačiame miesto centre 
buvo nugriauta 12 arabų namų 
ir s tatomas didelis daugiabu
tis pastatas , kuriame gyvens 
21 žydų Šeima, Gush Emunim, 
„tikinčiųjų bloko" nariai. 
Miesto centre jau apsigyveno 
17 šeimų, jų tarpe rabinas 
Moshe Levinger su 11 vaikų. 
Hebrone gyvena 70,000 arabų. 
Rabinas Levinger jau surado ir 
atstatė 16 šimt. statytą žydų 
sinagogą Avraham Avinu. 
Naujus žydų butus dieną-nak
tį saugo ginkluoti vyrai, buvę 
Izraelio kareiviai. Jau pasitai
kė grasinimų ir susikirtimų, 
tačiau žydai nesirengia trauk
tis iš savo biblinio miesto. 

nas greičiausiai vėl aiškins, 
kad Judėja ir Samarija (Vaka
rų krantas) yra amžina žydų 
žemė, kurią Jordanas tik laiki
nai valdė tarp 1948 ir 1967 
metų, o dabar ta žemė yra ir 
bus Izraelio. 

Jordano karalius Husseinas 
a t v y k s į W a s h i n g t o n ą 
gruodžio 21. Iki to laiko jis ieš
kos arabų valstybių ir 
palestiniečių pritarimo prezi
dento Reagano rugsėjo 1 d. 
pasiūlymui, kad palestiniečiai 
ieškotų bendro su Jordanu 
sprendimo savo autonomijos ir 
nepriklausomybės klausimui. 
Šiomis dienomis Sirijoje susi
rinks 60 palestiniečių vadų 
taryba, o po to Alžire ar Tuni
se organizuojamas Palestinos 
nacionalinis kongresas su 300 
atstovų. Jie svarstys, kokiais 
būdais siekti Pa les t inos 
žmonių tėvynės ir kur ji turėtų 
būti. 

Prezidento Reagano sugesti
ja, kad Izraelis sustabdytų 
Vakarų kranto kolonizavimą, 
visai nedavė vaisių. Izraelyje 
veikia kelios piliečių grupės, 
kurios rūpinasi, kaip greičiau 
apgyvendinti žydais okupuo
tas arabų žemes. Viena — 
„100,000 plano" organizacija, 
kurios vadas M. Drobles siekia 
per penkerius metus apgyven
dinti Vakarų krante 100.000 
naujakurių. Didžiausia kliūtis 
yra Izraelio statybos bendro
vių menkas pajėgumas statyti 
namus. Statybos pramonė 
tegali pastatyti 3,000 butų per 
metus. Juose galės apsigyven
ti 12-15,000 kasmet. Esamuose 
Izraelio miestuose jaučiama 
butų stoka, todėl jaunos poros 
mielai važiuoja į naujas sody
bas, kur gali daug greičiau 
gauti butą. Izraelio laikraš
čiuose pilna viliojančių skelbi 
mų, kurie už 15,000 dol. žada 
naują vilą su ketvirčiu akro 
žemės tarp vvnuogynų ir sodų. 

ngton paskelbė, kad jis 
kandidatuos į Chicagos miesto 
mero vietą. 

— I z r a e l i o l a i k r a š t i s 
..Haaretz" paskelbė, kad PLO 
pirmininkas Yasser Arafat per 
tarpininkus veda derybas su 
JAV. J is siekiąs pakvietimo 
aplankyti Washingtoną. 

— Trijų sovietų politinių 
kalinių žmonos: Orlovo, 
Koryagino ir Antsupovo 
kreipėsi į Europos Saugumo ir 
Kooperavimo konferenciją 
Madride, prašydamos padėti 
išvaduoti jų vyrus. 

— Senatorius Charles Percy 
pareiškė, jog sunku bus 
pravesti per Kongresą preky
bos privilegijas Rumunijai, jei 
ji toliau ims iš emigruojančių 
savo piliečių vadinamus švie
timo mokesčius. 

— JAV marinai pradėjo ma
nevrus, išsikeldami iš jūros į 
Maroko teritoriją. Ispanijos 
vyriausybė šiuos manevrus 
pasmerkė. 

— Vakarų Vokietijoje gan 
populiarus politikas Manfred 
Rommel, garsaus vokiečių 
fieldmaršalo Eranno Rom-
meiio sūnus, 53 metų. Jis kaip 
krikščionių demokratų kandi
datas vėl laimėjo Stuttgarto 
burmistro vietą, gaudamas 70 
nuoš. visų balsų. 

— Šešios Persijos jūros 
valstybės nutarė prašyti Siri
ją, kad ji paveiktų Iraną 
užbaigti karą su Iraku. Pripa
žįstama, kad visi karo paliau
bų siūlymai buvo Irano griež
tai atmesti. 

— Izraelio radijo stotis 
pirmą kartą po 35 metų pradė
jo transliuoti Richardo Straus-
so muziką. Jos mėgėjai 
įrodinėjo, kad Straussas 
nebuvo nacis ir niekad nebu
vo antisemitas. Buvo kaltini
mų, kad 70 metų amžiaus R. 
Straussas 1933 m. buvo išrink
tas Vokietijos muzikų draugi
jos pirmininku, tačiau jį iš tos 
vietos Hitleris greit pašalino. 

— Septynių arabų valstybių 
delegacija, vadovaujama Jor
d a n o k a r a l i a u s , l a n k y s 
Prancūziją, Sovietų Sąjungą ir 
Kiniją, ieškodama paramos 
arabų planui Viduriniųjų Rytų 
klausimo sprendimui. 

— Illinois gubernatoriaus 
rinkimuose nepastebėta jokių 
sukčiavimų, pasakė JAV 
prokuroras Dan Webb. Nėra 
įrodymų, kad būtų bandyta 
„vogti balsus". 

— New Yorko teismas 
išteisino penkis vyrus, kaltina
mus ginklų siuntimu į Šiauri
nę Airiją. 

— Italijos valdžia paskelbė, 
kad ji mielai padidins savo 
kareivių Libane skaičių, jei 
tam pritartų Amerika ir 
Prancūzija, kurios ten irgi turi 
kareivių tarptautinėje taikos 
priežiūros grupėje. 

— Izraelis nutarė statyti 
okupuotose arabų žemėse dar 
20 žydų sodybų, nors jas 
pasmerkė prezidento Reagano 
vyriausybė. 

Paskola Meksikai 
Washing tonas . — Tarp 

tau t in i s valiutos fondas 
patvirtino paskolas dviem kri
zės paliestom P. Amerikos 
vals tybėm: Argent inai ir 
Meksikai, kuri gaus 3.8 bil. 
dol., o Argentina — 2.1 bil. dol. 
Meksikos skolos užsienio ban
kams siekiančios 80 bil. dol., iš 
jų apie 12 bil. yra skola devy
niems JAV bankams. 

Valiutos fondas reikalauja, 
kad paskolas gaunančios 
valstybės pradėtų taupymo ir 
išlaidų mažinimo programas 
Meksikos vyriausybė jas jau 
pradėjo. 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra „Tass" vakar po 24 
vai. laukimo paskelbė, kad 
trečiadienį, lapkričio 10 d. 8:30 
vai. ryto mirė Sovietų Sąjun
gos aukščiausiojo sovieto 
prezidiumo pirmininkas ir 
komunistų partijos centro 
komiteto generalinis sekreto
rius Leonidas Brežnevas. J is 
buvo pirmas sovietų vadovas, 
užėmęs abi tas valstybės ir 
partijos aukščiausias vietas. 
Brežnevas gimė 1906 m. 

Jau trečiadienį Maskvoje 
pasklido gandas, kad mirė 
aukštas pareigūnas. Numa
tytos televizijos programos 
buvo pakeistos „rimtes
nėmis". Radijas pradėjo siųsti 
klasikinę muziką, gedulingus 
maršus. Niekas neskelbė, kas 
mirė. Užsienio diplomatai ir 
maskviečiai spėliojo, kad mirė 
Kirilenko arba politinio biuro 
narys Arvidas Pelšė, 83 metų, 
komunistų partijos kontrolės 
komis i jos p i r m i n i n k a s . 
Kirilenko ir Pelšė abu nedaly
vavo sekmadienio revoliucijos 
šventės parade, kuriame daly
vavo Brežnevas. 

Leonidas Brežnevas pateko į 
sovietų vyriausią vadovybę 
1964 m., po Nikitos Chruščiovo 
pašalinimo. Jis buvo paskir
t a s partijos general iniu 
sekretorium. Podgornui teko 
aukščiausios tarybos pirminin
ko vieta, o Kosyginui — valsty
bės premjero vieta. Komunistų 
partijos 25-tasis kongresas 
patvirtino Brežnevą vyriausiu 
partijos ir valstybės vadovu 
nuo 1977 m. birželio mėnesio. 

JAV prezidentas Ronaid 
R e a g a n v a k a r p a s i u n t ė 
Kremliui savo užuojautos tele
gramą dėl Brežnevo mirties. 
Telegramoje sakoma, kad 
Amerika siekia geresnių santy
kių su Sovietų Sąjunga ir ieško 

Lenkų protestai 
Varšuva. — Trečiadienio 

protestai Lenkijoje buvo ma
žesni, negu buvo laukiama. Mi
licija suėmė apie 800 žmonių. 
Sužeista 17 milicininkų ir 10 
demonstrantų. Didžiausi nera
mumai buvo Wroclaw mieste. 
tačiau milicija turėjo daug 
nemalonumų ir kituose 23 mies
tuose. 

Valdžios nuomone, protesto 
diena parodė, kad lenkai „Soli
darumo" vadų nebeklauso ir 
pasipriešinimas valdžios poli
tikai mažėja. 

Nuteisė šnipą 
Londonas. — Kaip jau 

pranešta, britų teismas nu
teisė sovietų šnipą. Britanijos 
žvalgybos komunikacijų cen
tro vertėją Geoffrey Prime 38 
metus kalėti. Britų spauda 
rašo, kad nors kaltinamasis, 
dirbąs slaptoje žvalgybos sto
tyje, daug kartų važinėjo už 
Geležinės uždangos, jis nebu
vo įtartas ar sekamas. Jis 
pakliuvo policijos žinion dėl 
nep i lnamečių merga i č ių 
užpuldinėjimo. Vedant bylą, 
įtariamojo žmona nuėjo į poli
ciją ir pranešė apie kelis įtarti
nus atvejus. Padarius kratą 
Prime namuose, kilo įtarimas. 
kad Prime šnipinėja. 

Kaltinamasis prisipažino 
kaltu ir bendradarbiavo su poli
cijos įstaigomis. Jo patarnavi
mai sovietams atidengė Vaka
rų šnipų Sovietų Sąjungoje 
metodus ir pavardes. 

bendradarbiavimo. Dar neži
nia, kas vadovaus JAV dele
gacijai Brežnevo laidotuvėse. 
Charakteringa, kad laido
tuvėms organizuoti sudary
tam Kremliaus komitetui vado
vauja Andropovas, kur i s 
laikomas kandidatu užimti 
Brežnevo vietą. G a l i m a s 
daiktas, kad dėl aukščiausios 
vietos Sovietų Sąjungoje prasi
dės tylios varžybos. Brežne
vas vadovavo Kremliaus poli
tikai 18 metų. Daugelis jo 
bendradarbių per tą laiką 
paseno ir nebetinka atsakin
goms pareigoms. 

Pagarba Vietnamo 
karo dalyviams 

VVashingtonas. — Trečia
dienį prasidėjo ceremonijos, 
kuriose bus pagerbti Viet
namo kare žuvusieji amerikie
čiai ir a t idary tas j iems 
p a s t a t y t a s p a m i n k l a s . 
Nacionalinėje katedroje pama
žu buvo perskaitytos visų 
žuvusių Vietnamo kare pavar
dės nuo „Gerald Aadland iki 
David Zvvicke". Iš viso ant 
juodo marmuro paminklo 
iškaltos 57,939 amerikiečių 
karių pavardės. 

Prezidentas R e a g a n a s , 
aplankęs ceremonijas katedro
je, vėliau reporteriams pasa
kė, kad „Vietnamo karo trage
dija buvo ta , kad mes 
siuntėme jaunus VATUS kovoti 
ir žūti konflikte, kurio valsty
bė nenorėjo laimėti". Preziden
tas pasakė, kad vyrai žuvo už 
teisingą idėją, — už laisvę. 

Šeštadienį paminklas Viet
namo žuvusiems bus atidary
tas. J is stovi netoli Linkolno 
paminklo. Įvyks Vietname 
Kv/ \ OI EISlIĮ KcUTHĮ p3.T'3.*u3.S. 

kuriame dalyvaus ir daug 
invalidų. 

Kinija gerina 
ryšius su Maskva 

Tokijo. — Kinijos svar
biausias vadovas Deng Xiao-
ping pasakė japonų delegaci
jai, kad Kinija b a n d y s 
pagerinti santykius su Sovie
tų Sąjunga. S a n t y k i a m s 
daugiausia trukdo sovietų 
kariuomenės laikymas prie 
Kinijos sienos, sovietų okupa
cija Afganistane ir sovietų 
parama Vietnamui. 

Deng pasisakė prieš Ame
r ikos užs ien io p o l i t i k ą , 
daugiausia prieš kariuomenės 
laikymą Pietų Korėjoje. Kaip 
žinoma. Kinijos santykius su 
JAV g a d i n a A m e r i k o s 
parama Taivanui ir kai kurie 
prekybos varžymai, ypač kinų 
tekstilės eksportų kvotos. 

Kinijos ryšių su Maskva 
gerėjimas pasireiškė ir diplo
matiniais gestais. Kinija 
sovietų revoliu .ijos 65 metų 
sukakties proga suruošė Peki
ne iškilmingą banketą. Kinų 
a m b a s a d o r i u s d a l y v a v o 
Raudonosios aikštės parade. 
kuriuos Kinija boikotuodavo 
nuo 1960 metų. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 12 d.: Juozapatas. 

Sopata. Astikas. Nauma. 
Lapkričio 13 d.: Valentinas. 

Pranciška. Narvvdas. Grožilė. 

— Naujo povandeninio laivo 
krikštynų ceremonijas Groton. 
"Conn. bandė trukdyti 500 
branduolinių ginklų priešinin
kų. Suimti 19 demonstrantų. 

Saulė 
5:34. 

teka 7:35. leidžiasi 

ORAS 
Debesuota, vėjuota, tempe
ratūra dieną 40 L, naktį 25 L 
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pirmoji pranešė, kad atei
nančiose pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Chicagoje da
lyvaus su vyrų, moterų, mer
gaičių ir jaunių krepšinio ko
mandomis; vyrų, moterų ir 
mergaičių tinklinio komando
mis: lengv. atletikoje — vyrų, 
moterų ir daugiausia jaunių 
klasėse, plaukime ir stalo teni
se mergaičių ir jaunių klasėse. 
Viso su visa šimtine sporti
ninkų. 

— Australiečių išvykos j žai
dynes vadovas A. Laukaitis 
nekantriai laukia Amerikos 
lietuvių sporto klubų atsaky
mų, norėdamas žinoti, ar jie 
tuose miestuose bus priimti, 
kad galėtų sudaryti galutinį 
maršruto planą. Visi mūsų klu
bai skubiai prašomi apie tai 
pranešti pačiam A. Laukai
čiui, arba ŠALFAS s-gos cent
ro valdybai. Kol kas teigiamus 
atsakymus davė tik Torontas, 
New Yorkas ir Chicaga. 

— P. L. D. leidinio sporto sek
cijoje mūsų klubai, kurie daly
vaus žaidynėse, nebus apibū
dinti, nes tik keletas jų 
atsiuntė prašytas žinias ir nuo
traukas. Visa kita medžiaga 
jau baigiama surinkti. 

— P. S. Ž. slidinėjimo varžy
bos jau nustatytos. Jos įvyks 
1983 m. vasario 5 — 6 d. Holli-
day Valley Ski Resort, Ellicot-
teville. New York. Programoje 
alpinistinės ir lygumų varžy
bos. 

— Visuotiname ŠALFAS s-
goš suvažiavime, kuris įvyks 
lapkričio 20 — 21 d. Clevelan-
do Lietuvių namuose, sąjun

gos centro vaidyba paskelbs, 
galutinį P. L. S. Z. organizaci
nį komitetą, o taip pat visų 
sporto šakų vadovus. 

SOV. S Ą J U N G O S 
R I N K T I N Ė LAIMI 

Kaip jau minėjome. Sov. Są
jungos krepšinio rinktinė, su 
lietuviais A. Saboniu, S. Jo
vaiša ir V. Chomičiumi laimė
jo pirmas rungtynes prieš Pep-
perdine u-tą 116 — 111. Toliau 
Amerikos vakarų pakraštyje ji 

įveikė Oregono u-tą 78 — 63, 
Californijos — Fresno u-tą — 
79 — 72 ir Washington State u-
tą — 99 — 69. Visose trijose 
rungtynėse taškų pelnė A. Sa
bonis 15, 14 ir 17, S. Jovaiša — 
11, 10 ir 7 ir V. Chomičius — 
14, 10 ir 14. 

Kartojame, kad ši rinktinė 
žais prieš Illinojaus u-tą lap
kričio 18 d. 7:00 vai. vak. Ur-
banoje ir prieš Purdue — lap
kričio 20 d., taip pat 7 vai. vak. 

ĮVAIRENYBĖS 

— Burinės lentos jūroje taip 
populiarėja, kad ir nepalan
kus oras jau darosi nebe pro
blema. Švedijoje tokių lentų 
mėgėjai įsitaisė plaukimo ba
seine, o vėją padaro galingas 
ventiliatorius.... 

Futbolo aktoriai jau darosi 
profesiniai. Buenos Aires mies
te jiems jau įsteigta ir mokyk
la, kur žaidėjai mokomi, kaip 
suvaidinti sužeidimą, kad tei
sėjas paskirtų baudą... Jei to
kių mokyklų atsiras daugiau, 
futbolas pasidarys teatru, o gal 
net cirku... 
O L I M P I N Ė S ŽINIOS 

L A U K O TENISAS 
OLIMPIADOJE? 

Lauko tenisas numatomas 
vėl įtraukti į olimpinių žaidi
mų programą 1988 m. Būsian
čioje 1984 m. Los Angeles olim
p i a d o j e n u m a t o m o s t i k 
parodomos didžiųjų žvaigž
džių rungtynės. 

Tai dar viena nesąmonė, pa
rodanti paskutinio olimpinio 
kongreso nepajėgumą išspręs
ti profesionalizmo problemas, 
o taip pat ir sovietų dominavi
mą tame kongrese ir bendrai 
olimpiniame komitete. Juk 
jiems ši padėtis ideali: jų pro
fesionalai gali laimėti prieš 
Vakarų pasaulio mėgėjus... 

Grįžtant prie olimpinio teni
so, ten bus duodami tik meda
liai, o jie didžiųjų pasaulio 
žvaigždžių tikrai neprivilios. 
Bus ta pati situacija, kaip ir 
futbolo, kurį laimi R. Europos 
profesionalai prieš Vakarų pa
saulio mėgėjus. Tenisas turi 
Wimbledoną ir kitus didžiu
lius turnyrus su milžiniškom 

piniginėm premijom, futbolas 
turi grandiozines pasaulio pir
menybes, o olimpiadoje šių 
sporto varžybų yra tik farsas 

LOS ANGELES 
RUOŠIASI 

Amerikos olimpinis komite
tas ruošiasi visais frontais. Du 
didžiuliai sportiniai įvykiai bu
vo suruošti New Orleans ir St. 
Louis, kurių tikslas buvo su
kelti lėšų olimpiniams sporų 
ninkams. Ypatingą pasiseki
mą turėjo St. Louis motorinių 
laivų lenktynės Mississippi 
upėje, kuriose dalyvavo prezi
dento Reagano sūnus; pats pre
zidentas buvo garbės svečių 
tarpe. Šios lenktynės sukėlė 
daugiau 600,000 dol. O jauna
sis Reagan 1027 mylių atstu
mą nuo New Orleans iki St. 
Louis sukorė per 25 vai. ir 11 
min., momentais "lėkdamas" 
net po 70 mylių per valandą. 

— Prieš pasirodymą St. 
Louis mieste prez. Reagan pa
sirašė įstatymą, pagal kurį ne
trukus bus išleistos olimpinės 
monetos. Savo ypatingą dėme
sį sportui prez. Reaganas už
akcentavo padarydamas pri
ėmimą Amerikos Davis Cup 
teniso rinktinei, kuri žais fina
lines rungtynes prieš Prancū
ziją, o taip pat ir slidinėjimo 
rinktinei, kuri išvyksta rung
tynėms į Europą. 

— Ne per seniausiai Colora-
do Springs buvo atidarytas 4 
mil. dol. sportinis kompleksas, 
kuriame bus ruošiami olimpi
niai sportininkai. Jame yra 
puikios sąlygos 12-kai sporto 
šakų. Pradžiai ten buvo su
ruoštos JAV — Italijos tinkli
nio rungtynės, moterų krepši
nio turnyras, pasaulio jaunių 
imtynių pirmenybės, geriau
sių JAV gimnastų treniruotės 
ir t. t. 

— Tuo tarpu Rytų Europa, 
vadovaujama Sovietų, vis aš
trina puolimą prieš Los Ange
les. Šį kartą ji iškelia miesto 
didžiųjų viešbučių kambarių 
kainas, kurios sieks po 100 dol. 
už vieną parą. Kaip žinia, spor
tininkai ir vadovai bus patal
pinti kelių universitetų bend
r a b u č i u o s e . T a i p p a t 
puolama ir transportacija iš 
tų bendrabučių į stadijonus ir 
atgal: neva ji nėra tvarkoma ar 
net numatoma. 

A. B a r k a u s k a s b u v o l a i m ė t o j u p i r m o s e spo r to ž a i d y n ė s e To
r o n t e n u s t ū m ę s k a m u o l į 5 6 ' — 0 ' '. 

C h i c a g o s l i e t u v i ų l a u k o t en i so k l u b o v a l d y b a . Is k.: A Kuše-
h a u s k a s . I ) . S t a n k a i t i e n ė . R. Z i i i o m e n ė i r A. Ba r tkus . Si v a l 
d y b a p r a v e s t e n i s o v a r ž y b a s a n t r o s e P . L . S . ža idynėse . 

I S VISUR 

Austr i ja . Iš Darion, 111. 
mums rašo lakūnas Raimun
das Paškus, kad Austrijoje įvy
kusiose pasaulio aviacijos 
akrobatinėse varžybose su 
Sov. Sąjungos rinktine daly
vavo du lietuviai — Jurgis Kai-
ris ir Rolandas Pakštas. Iš 
anksto nustatytoje serijoje pui
kiai pasirodė J. Kairis, laimė
damas pirmą vietą. Tačiau 
bendroje klasifikacijoje laimė
jo rusas V. Smolin, antroje 
vietoje palikęs amerikietį H. 
Haigh. 

Varžybose dalyvavo 81 lakū
nas iš įvairių pasaulio kraštų. 

Buenos Aires. Pasaulio 
tinklinio meisterio vardą lai
mėjo Sov. Sąjungos rinktinė, 
finalinėse rungtynėse prie 20,-
000 žiūrovų sutriuškinusi Bra
ziliją 15-3, 15-4 15-6. Trečią vie
tą n e t i k ė t a i i š k o v o j o 
Argentina, nugalėjusi Japoni
ją 3-0 

To ron t a s . "Aušros" klubo 
vyrų krepšinio komanda stip
rioje "Etobicoke" lygoje laimė
jo pirmas rungtynes prieš stip
rią "Transportation" komandą 
86-84. 

Kaip žinome, "Aušra" yra 
dabartiniu mūsų sąjungos 
krepšinio meisteriu ir jau pra
dėjo pasiruošimą kitų metų 
sporto žaidynėms Chicagoje. 

IS LIETUVOS PADANGĖS 

KAUNO "ŽALGIRIS" 
PIRMOJE VIETOJE 

Su paskutiniu teisėjo švil
puku pilnutėlė Vilniaus sporto 
rūmų salė pakilo nuo kėdžių, ir 
džiaugsmingos ovacijos vos 
nenukėlė pastato stogo. Tas 
švilpukas užfiksavo antrąją 
"Žalgirio" pergalę prieš meis
terį Maskvos CASK 102-93: 

"Žalgiris" įrodė, kad pirmo
sios rungtynės, laimėtos tik 
vieno taško skirtumu ir pasku
tinėje sekundėje, nebuvo lai
mingas atsitiktinumas. Sį kar
tą pergalė buvo užtikrinta, ir ji 
nudžiugino visą Lietuvą. Su 
pergalėmis prieš Kuibyševą 94-
79 ir Vilniaus "Statybą" 96-84 
"Žalgiris" su 5 brangiais taš
kais atsistojo į pirmą vietą. 
Tuo pačiu užsitikrino sau vie
tą pirmų 8 komandų tarpe (po 4 
iš abiejų grupių), kurios toliau 
runtyniaus dėl medalių. Šiose 
rungtynėse pasaulio meiste
riai vėl tarė lemiamą žodį: A. 
Sabonis — 27 taškai, S. Jovai
ša — 23 ir V. Chomičius — 21; 
jiems didelė talka buvo R. Civi
lis, o taip pat ir jaunasis Krapi-
kas. Lietuvos krepšinio sąjun
gos pirm. S. Stonkus, pats 
buvęs sąjungos rinktinės žai
dėju, pasakė: „CASK — galin
ga, bet "Žalgiris" — geriau
sias!" 

Vilniaus "Statyba" skau
džiai pralaimėjo prieš CASK 
63-108, o taip pat ir prieš Mins
ką 95 -104 ir Taškentą 65 - 86.. 
Ji liko 7-je vietoje ir žais kitoje 
grupėje, kur jau kova vyks dėl 
išsilaikymo aukščiausioje ly
goje. 

Vilniaus "Kibirkštis" taip 
pat užbaigė pirmąjį ratą. Deja, 
tik vidutiniškai. J i laimėjo 
prieš Volgogradą 92-80 ir Pen-
zą 83-74, bet pralaimėjo CASK 
73-86, Leningradui 84-95 ir 
meisteriui Rygos TTT 54-
88. Jos tikslas patekti į pirmą 
šešetuką,kur nebegresia iškri-
timas, o kovojama dėl meda-
Hų. 

IR FUTBOLE P I R M A U J A 
VILNIAUS „ŽALGIRIS" 

Vilniaus "Žalgirio" futbolo 
komanda žaidžia su pasitikėji
mu ir entuziazmu — ji jaučia, 
kad įkopimas į aukščiausią ly
gą jau čia pat ir beveik apčiuo
piamas. Puikios pergalės prieš 
Dušambę 2-0 ir Džizaką 4-1 

LIETUVOS BAŽNYČIOS I Telšių vyskupija 
TELŠIŲ VYSKUPIJA yra 1-as 

tomas iŠ LIETUVOS BA2NYCIŲ seri
jos leidžiamų knygų. 

Sis leidinys gerai paruostas, 
daug nuotraukų vaizduojančių Lie
tuvos bažnyčias iŠ išores ir vi
daus, koplyfiias. kryžius ir kita. kas 
susiję su bažnyčiomis, religiniu 
gyvenimu... 

Knyga didelio formato. 400 psl., 
kietais virbeliais. Išleido ir spaudai 
paruošė Amerikos Lietuviu Biblio
tekos Leidykla {Lithuanian Library 
Press) Čikagoje. Tekstą surinko 
Draugo spaustuvė. Spaudė Morkū
no spaustuvė. Kaina su persiunti
mu 22.50 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, II 60629 

lllmon fyvrttoia; dar fidrito $i 10 vabin^-. 
•r<>ke>ao. 
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ku 18-16 ir Brovarą 16-14, tik 
pralaimi meisteriui Kijevui 14-
26. To užtenka, kad įsitvirtin
tų antroje vietoje. Tuo tarpu 
"Eglei", kuri visuomet geriau 
stovėjo nesiseka ir ji, pralai
mėjusi "Žalgiriui" ir Kijevui, 
krenta į 9-tą vietą. 

* 

"Žalgiriui" duoda 54 taškus ir 
oirmos vietos poziciją. Beliko 
tik keletas rungtynių. 

Lietuvos pirmenybėse jau 
priešpaskutinis ratas. Vilniaus 
"Pažanga" nugali "Aušrą" 2-0 
ir su 44 taškais stovi pirmoje 
vietoje. Jai ant kulnų lipa Klai
pėdos "Granitas" su 42 taš
kais. Toliau seka Kauno "Keli
ninkas". 

Vilniaus "Žalgirio" puikus 
sezonas ir galimybė patekti į 
aukščiausią lygą kaip tik su
tampa su futbolo 60 metų su
kaktimi Lietuvoje. Ši sukaktis 
minima įvairiais renginiais, 
rungtynėmis ir pan. Į iškilmes 
Kaune buvo pakviesti futbolo 
veteranai J. Klimas, V. Ilgū
nas ir kiti. Tačiau daugiau
siai plojimų susilaukė seniau
sias Lietuvos futbolininkas 
Antanas Rimša, neseniai šven
tęs 82 metų sukaktį. J is žaidė 
už pirmąją L.F.L.S. komandą. 
kai 1922 m. gegužės mėn. Lie
tuvoje buvo surengtos pirm 
šios futbolo rungtynės, 

KITOSE ŠAKOSE 

— Badming tono jaunių tur
nyre Gomelyje Lietuvos atsto
vai N. Deksnys iš Kauno ir E. 
Jankauskas iš Klaipėdos lai
mėjo I v. dvejete, o N. Deksnys 
dar laimėjo ir mišrų dvejetą, 
pasiekdamas dar antrą vie
tą vieneto varžybose. 

— Stalo teniso komandinė
se pirmenybėse Dušambėje 
Lietuvos moterų rinktinė, va
dovaujama J. Danilevičiūtės, 
savo grupėje baigė antros, o 
bendroje klasifikacijoje užėmė 
4-tą vietą. Vyrai turėjo pasi
tenkinti 6-ta vieta. 

I — Tinkl in io "Sporto" laik
raščio taurę laimėjo Vilniaus 
"Kooperatininko" moterų ka-
manda, finale lengvai nugalė
jusi Šiaulių "Šarūną" 15-8, 15-
2, 15-3. 

— Rankin io aukščiausioje 
lygoje Kauno "Žalgiris" įvei
kia Vilniaus "Eglę" 26-21, Ba-
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G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui ld ing) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima 'ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st S t r e e t 
Vai.: pirm., an t r . ketv. ir p e n k t . 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popie t . 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 6 0 0 VV. 1 0 3 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s paga l sus i ta r imą. 

Dr . Ant . R u d o k o kabine tą p e r ė m ė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
\'a!. pagal susitarimą pirm. ir ketv 1-4 *r 
7-9 antr.. ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va! 

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

GYDYTOiA !R CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
\aiandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
< ' ATOLAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICMS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000. Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest t>3rd Street 
Valandom p.igal susitarimą 

t?132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348: Rez. PR 0-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4 

o —8; antr I?.—o; penkt. 10 — 12, 1—o. 

Ofs . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va! pirm., antr . ketv. :r penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs . "42-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

\ aundos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTO!A 
8104 S. Roberts Road 

ivlia , vakari.- ntso Kark m Ave 
Tel. 56.- 0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact ienses" 
2olB VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

\ ai pagal vu>itarimą. Uždarvta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, Pt'SI ĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU A 
2656 VV. t>3rd Street 

\ a! : antr 1-4 popiet :r ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 77e>-2880, rez. 448-5545 

į Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Telšiią vyskupi ja 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm , antr , ketv ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 VV, 59 St., Chicago 

Tel. 476-2112 
Valandos pagal sus i tar imą — P i r m , 

antr.. treč., ketv. ir šeštad 

Tel . ofiso ir b u t o : O l . v m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAb 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C HIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai ; Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p. 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

DR. KENNETH J . YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois i 0629 

Tel . "25-8288 
\ aiandos pagal susitarimą 

Dr Albert Robin, kabinetą perėmė 
DR. KENNETH WU 
DANTŲ GYDYTOJAS 
7211 S. Artesian Ave. 

\ alandos pagal susitarimą — pirm 
antr , ketv ir šeštad 

Tel. 434-8022 

Ofs . tei. 58e>-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

P 7 4 5 VVest 63rd Street 
\ ai pirm , antr ketv ir penkt 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest e>3rd Street 

Vai pagal susitarimą antr . treč 
ketv 10 v ryto iki o v vakaro 

Tel. - 778-3400 

file:///aiandos


Nepriklausomybės šventėj 

SVEIKINAM LATVIUS 
Ši imtai vidurvakarių latvių 

lapkričio 14 d. 3 v. p.p. rinksis į 
Taft aukš. mokyklos salę mi
nėti Latvijos nepriklausomy
bės šventę. Latvija savo nepri
klausomybę paskelbė truputį 
vėliau negu Lietuva: 1918 m. 
lapkričio 18 dieną. Jų kelias į 
laisvę buvo sunkus. Jie neturė
jo tokių nepriklausomybės tra
dicijų, kaip Lietuva, septynis 
šimtmečius buvusi viena stip
riausių valstybių Europoje. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
iš Latvijos buvo išblokštas be
veik trečdalis visų gyventojų 
— apie 800,000. Rusijoje susi
darė net apie 260 latvių or
ganizacijų bėgliams globoti. 
Petrapily buvo įkurtas jų cent
rinis komitetas, apie kurį gru
pavosi ir jų politinė veikla.I pa
saulinio karo pabaigoje, 
blėstant Vokietijos jėgai ir nu
vertus carą, Latvijoje sudary
ta centrinė Tautinė Taryba, 
kuri jau 1917 m. lapkričio 17-tą 
d. Valkoje priėmė deklaraciją, 
pabrėžiančią latvių teisę į ne
priklausomybę, o kitų metų 
lapkričio 18 d. Latvių Tautinė 
taryba Rygoje paskelbė nepri
klausomybę ir savo pirminin
ku išsirinko Janį Cakstę, mi-
nisteriu pirmininku — K. 
Ulmanį. 

Lietuva su Latvija savo sie
nos ginčus išsprendė taikiu de
rybų keliu, ir Lietuvos bei Lat
vijos santykiai visą laiką buvo 
draugiški. Vyko ne tik politi
nis bendradarbiavimas, bet ir 
kultūrinis. Net ir mūsų studen
tai palaikė ryšį su latvių stu
dentais, lankydamiesi į vieni 
kitų konferencijas. 

JAV-se yra gal netoli 90,000 
latvių. Chicagoje jų yra apie 
8,000, bet jie rodo gražų akty
vumą. Latviai rytuose turi sa
vo laikraštį "Laiks", o Chica
goje leidžia "Cikagas Zinas" 
(latvių kalba) ir angliškai 
"Latvian News Digest" bei 
"Chicago Latv ian News-
letter". Vienas iš energingiau
sių latvių veikėjų Chicagoje 
yra Ilmars Bergmanis, Jungti
nės latvių sąjungos pirminin
kas, kuris taip pat pirminin
kauja ir Pavergtų tautų 
komitetui Chicagoje. 

Latviai turi savo vasarinę 
latvistikos mokyklą Three Ri-
vers, Mich., mieste, pavadintą 
Garezers. Ten vasarą suva
žiuoja net iki 400 moksleivių 
trijų mėnesių studijoms latvių 
kalbos ir istorijos. Buvo atsi
tikimų, kada dalis jų autobu
sais iš tos mokyklos atvyko į 
Chicagą dalyvauti pavergtų 
tautų demonstracijose. 

Chicagoje veikia apie 30 lat
vių organizacijų, yra trys liu
teronų bažnyčios ir po vieną 
katalikų, baptistų ir stačiati
kių. Chicagoje latviai turi sa
vo organizacijų centrą. Vyks
ta latvių parodos, kaip šiemet 
buvo dail. Valdis Teteris, ke
ramikos paroda Rūtos Pauli
nos. Čia būna koncertai. Dai
navo jaunas latvių baritonas 
Pauls Berkilds. 

Kalamazoo, Mich., mieste 
pastatytas naujas latvių stu
dijų centras, kur apgyven
dinami latvių studentai, lan
kantieji Western Michigan 
universitetą ir kur jie išeina pa
pildomas latvių kalbos, istori
jos, kultūros studijas. Įvairių 
kraštų latvių organizacijos 
šiam jų studijų centrui aukojo 
lėšas, knygas ir kitus reikme
nis, o artimesnėse apylinkėse 
ir net Indianapolyje gyveną 
latviai skyrė nemažai laiko šį 
centrą įrengti. 

Yra gyvas latvių jaunimo 
veikimas Washingtone. Port-
lande. Lincolne. Kalamazoo, 
Detroite, Seattle. Des Moines. 

Minneapoly, Chicagoje, Den
very, Philadelphijoje. J i e šau
kia savo kongresus, kurių 29-
tas įvyko Lincolne, Nebr. Savo 
vasaros mokykloje latviai jau
nuoliai pereitais metais buvo 
suorganizavę budėjimą, rody
dami solidarumą su sąžinės 
kaliniais Latvijoje, ypač at-
jausdami įkalintą Janį Skud-
rą. "Latvian Nevvs Digest" Šių 
metų pradžioje paskebė apie 
pusantro šimto pavardžių lat
vių, kuriuos okupantai yra įka
linę paskutiniu laikotarpiu. 
Tarp jų yra, atrodo, ir Latvijos 
lietuvė Zita Krisnauskaitė. 

LITUANISTIKA KOLUMBIJOJE 

Okupantų priespauda Latvi
joje panašiai žiauri, ka ip ir Lie
tuvoj. Galime prisiminti kele
tą pavyzdžių. Janis Vitolinš 
bandė nuvykti į JAV ambasa
dą Maskvoje, norėdamas gau
ti emigracijos vizą. J i s buvo 
areštuotas, teisiamas dėl su
fabrikuotų nusikaltimų ir 1981 
m. mirė kalėjime. Jo geras 
draugas Andris Aviljons atsi
sakė liudyti prieš jį ir dėl to bu
vo pats areštuotas ir įkalintas. 
Latviai Maigonis Ravins, dr. 
Ilmars Ancans ir Lutars Sture 
pereitais metais pareiškė norą 
emigruoti iš Sovietų Sąjungos. 
KGB už tai įsibrovė į jų na
mus, darė kratas, terorizavo ir 
dabar jie turi nemažų sunku
mų savo tėvynėje. Oskaras ir 
Viesturs Kaminiskiai nuo 1979 
m. bando gauti teisę išvykti 
pas savo motiną dr. L. Velme-
rę, bet jų prašymas gaut i vizą 
atmestas ir nuo to laiko jie iš
gyvena KGB priespaudą. Kai 
Alfredas Stikurs ir Valerija 
Sulimovs pasiprašė vizų iš
vykti į Izraelį, Sulimovs buvo 
kankinamas ir uždarytas psi-
chiatrinėn ligoninėn, o Sti
kurs susilaukė grasinimo kalė
jimu. Latgal i jos k a t a l i k ų 
kunigas Andrėj s Turlajs buvo 
nužudytas paslaptingomis ap
linkybėmis. Kai Peters Tom-
sons, sąžiningas tarnautojas, 
pastebėjo suktybes maisto pa
skirstyme Rygoje, kur įstaigą 
kontroliuoja rusai, ir kai ban
dė tą negerovę iškelti, buvo su
muštas. 

I^atvis mokytojas, poetas Al-
freds ZarinŠ buvo nuteistas tre
jus metus kalėti Sibire dėl sa
vo politinių pažiūrų, vėliau jo 
bausmė pratęsta 10-čiai me
tų. Net Amnesty Internatio
nal, laikydama jį sąžinės kali
niu, k r e i p ė s i į S o v i e t ų 
vyriausybę, kad jį išleistų, o 
JAV kongresas net priėmė spe
cialią rezoliuciją r e i k a l a u 
damas išlaisvinti Zarinšą. 

Okupantas stiprinasi Latvi
joje, kaip ir visame Pabaltijy. 
"Christian Science Monitor" 
paskelbė, kad Sovietų Sąjun
ga plečia Liepojos uostą savo 
Baltijos jūros laivynui. 

"Chicago Latvian Nevvs-
lettor" skelbia, kad iš Latvijos 
yra pasitraukę apie 120,999 pa
bėgėlių. Okupantas stengiasi 
jų nepalikti ramybėje. Apie tai 
paliudijo latvis Imans Lešins-
kis, kuris anksčiau buvo 
įtrauktas dirbti okupantų žval
gyboje, o paskutiniu metu pasi
traukė į vakarus. Liudydamas 
Liudo Kairio byloje, jis pareiš
kė, kad KGB varo akciją prieš 
emigrantus. Bolševikų KGB 
įstaiga, kurioje ir Lešinskis dir
bo, fabrikuoja melagingus liu
dijimus, kuriuos siunčia į Izra
elį ir į JAV, s i e k d a m a 
pabėgėlius juodinti vakarų vie
šojoj opinijoj. KGB išeivijos 
veikėjus stengiasi vaizduoti, 
kaip buvusius koloborantus su 
naciais ar kaip vakarų žvalgy
bos agentus, skelbia Lešins
kis. 

Mes sveikiname latvius jų 
nepriklausomybės šventėje, 
jungdamiesi bendron kovon 
dėl laisvės. 

Juoz. Pr. 

Prof. dr. Jonas Račkauskas, 
Pedagoginio Lituanist ikos 
instituto rektorius, š.m. vasa
ros gale lankėsi Kolumbijoje, 
Pietų Amerikoje. Kelionę 
organizavo ir globojo Kolum 
bijos Lietuvių Fondas su 
parama Lietuvių Fondo (JAV) 
ir Pedagoginio Lituanistikos 
instituto. Pagrindiniai kelio
nės tikslai : (1) ištirti galimy
bes i švys ty t i a k t y v e s n į 
lituanistinį švietimą ir lietuvių 
kultūros pažinimą Kolumbijo
je; (2) susipažinti su įvairiomis 
organizacijomis bei jų valdy
bomis; (3) sudaryti pradinį 
darbo planą ryšium su medžia
gos paruošimu nemokantiems 
lietuviškai ir (4) suorganizuoti 
lėšų darbo eigą vykdyti. 

Šių kelionės tikslų buvo 
aktyviai siekiama kelionės 
eigoje, bet darbas šių tikslų 
įgyvendinimui prasidėjo bent 
p u s m e t į a n k s č i a u . I š 
susirašinėjimų su muz. Jonu 
Kaseliūnu, Kolumbijos Lietu
vių Fondo (KLF) sekretorium 
Medelline, paaiškėjo, kad rim
to darbo eigoje reikia turėti 
užnugarį — instituciją Kolum
bijoje, kuri remtų ir padėtų 
vykdyti nuspręstus darbo 
planus. Iš lietuvių tarpo tai jau 
buvo gautas principinis sutiki
mas per kun. S. Matutį, KLF 
pirmininką. Reikėjo r a s t i 
Kolumbijoje vietinę institu
ciją, kuri tarpininkautų mūsų 
lituanistinių planų vykdyme. 
Tokia institucija atsirado. Tai 
Pontifikalinis Bolivariano 
universitetas Medelline. Su 
KLF ir universiteto vadovybe 
vyko ilgi pasi tar imai ir 
diskusijos. Pagaliau buvo 
sutarta, kad universitetas 

DR. J O N A S RAČKAUSKAS 

pasirašys bendros pagalbos 
s u t a r t į su P e d a g o g i n i u 
Lituanistikos institutu. Kai šis 
faktas išaiškėjo, tuomet jau 
teko asmeniškai vykti į Kolum
biją dėl sutarties pasirašymo ir 
kitų tikslų vykdymo. 

Su ta r t i s su universi te tu 
Į Kolumbi ją a t v y k a u 

1982.VIII. 10. Medelline pasiti
ko muz. Jonas Kaseliūnas, 
KLF, Rima Gustainytė (iš 
Toronto), Hugo Arango Valen-
cia (Bolivariano universiteto 
rektoriaus atstovas) ir dr. 
Hube r to Achoa S i e r r a 
(An t iok i jos u n i v e r s i t e t o 
vicerektorius). Sekančios 
d i enos b u v o p r a l e i s t o s 
įvairiuose pasi tar imuose 
universitete dėl mūsų lietuvių 
kalbos ir kultūros reikalų 
K o l u m b i j o j e . P a g a l i a u 
1982.VIII. 12 vyko specialios 
sutarties pasirašymas. Sutartį 
pasirašė Pontifikalinio Boliva
riano universiteto rektorius 
mon. Eugenio Restrepo Uribe, 
Pedagoginio Lituanist ikos 
instituto rektorius prof. dr. 
Jonas Račkauskas ir Kolum
bijos Lietuvių Fondas, kurio 
pirmininkui kun. S. Matučiui 
atstovavo muz. Jonas Kaseliū
nas. 

Lietuvių ka lbos — 
ku l tū ros p r o g r a m a 

Pasirašyta sutartis pripažįs
ta lietuvių kalbos ir kultūros 
svarbą Kolumbijoje, įparei
goja universitetą suteikti 
pagalbą lietuvių kalbos ir 
kultūros perdavimui visoje 
Kolumbijos respublikoje. Taip 

Lituanistikos ugdymo sutarties pasirašymas Medelline. 
Kolumbijoje. Mons. Eugenio Restrepo Uribe. Pontifikalinio 
Bolivarianos universiteto rektorius, muz. Jonas Kaseliūnas. 
Kolumbijos Lietuvių fondo sekretorius, ir prof. dr. Jonas Rač
kauskas, Pedagoginio Lituanistikos instituto rektorius. 

pat įpareigoja KLF suteikti 
finansinę paramą šios progra
mos vykdymui, o Pedagoginį 
.Lituanistikos institutą suteikti 
programas, medžiagą ir pagal
bą vykdant nustatytas ir 
sutartas programos dalis. 

Pagrindinė lietuvių kalbos ir 
kultūros programa susideda iš 
šių elementų: 

(1) Modernių priemonių 
p a r u o š i m a s l i tuan i s t ikos 
puoselėjimui ir kalbos moky
mui; 

(2) Lituanistinių vaizdajuos
čių gaminimas ir parūpini-
mas; 

(3) Nemokantiems lietu
viškai medžiagos paruošimas 
(t.y. lietuviškai ir ispaniškai); 

(4) Kasdieninių lituanistinių 
pratybų įvedimas ispaniškai 
k a l b a n t i e m s k r a š t a m s — 
naminių mokyklų tikslas ir 
PLI mokytojų parūpinimas; 

(5) Parūpinimas vėliausios 
lietuviškos literatūros bei 
muzikos — meno Kolumbijos 
lietuvių naudo j imu i per 
atitinkamą tinklą kultūros 
atstovų. 

L ė š o s 

Šie planai ir programos 
griaučiai gali atrodyti gana 
platūs ir prabangūs, bet realiai 
žvelgiant šie elementai yra 
aprėpiami ir įgyvendinami. 
Pavyzdžiui (1) Rima Gustainy
tė jau buvo tris mėnesius 
Kolumbijoje, dirbdama su KLF 
ir muz. J . Kaseliūnu šios 
programos apipavidalinimui; 
(2) PLI jau turi 96 valandas 
paruoštų vaizdajuosčių, kurios 
t inka Kolumbijos TV siste
mai; (3) Dabartiniu metu JAV 
Švietimo taryba su PLI ruošia 
visą eilę knygelių ir priemonių 
mokyti nemokančius lietu
viškai (lietu viškai-angiiškai). 
Kodėl negalima būtų tą pačią 
medžiagą panaudoti įdedant 
ispanų vietoje anglų kalbos? 
(4) Brazilijoje Alfonsas D. 
Petraitis ir kun. Petras Ruk-
šys yra jau paruošę Lietuvių 
kalbos kursą. Šis kursas susi
deda iš spausdintų knygelių, 
kurios pateikia pamokas lietu
viškai ir portugališkai. Prie 
knygel ių — pamokų y ra 
pritaikytos spalvotos skaidrės, 
kurias studentas gali sekti, ir 
ga r s inės įuostos , kur ias 
studentas gali klausyti ir 
įsidėmėti žodžio ištarimą. 
Mano žiniomis, A. Petraitis 
yra šį ..garsinį — vaizdinį" 
lietuvių kalbos kursą jau išver
tęs į ispanų kalbą. Lieka rasti 
lėšų jo darbą praplėsti. (5) 

VOKIEČIAI RUSINA 
VILNIAUS UNIVERSITETĄ 

K. BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 
Frankfurto J. W. Goethes 

universiteto laikraštis „Uni 
Report" š.m. spalio mėn. 9 d. 
pirmame puslapyje patalpino 
straipsnį „Vertrag mit Vilnius 
unterzeichnet — Pasirašyta 
sutartis su Vilnium". Jame 
rašoma, kad prez. prof. dr. Har-
tvvig Kelm ir viceprez. prof. dr. 
C h r i s t i a n Winter trumpo 
apsilankymo proga Vilniuje 
(UdSSR) 1982 m. rugpjūčio 11 
d. pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį ta rp Vilniaus Vinco 
Kapsuko u-to ir Frankfurto 
prie Maino J. Wolfgango Goe
thes u-to. Tuo buvo užbaigtas 
dar 1979 m. dėtos pastangos 
užmegzti ryšius su rytų Eu
ropos aukštąja mokykla. Po 
sutarčių su Jeruzalės, Lijono ir 
Pizos universitetais — Frank
furtas padėjo stiprius pama
tus su ketvirtu u-tu. Svečiams 
iš Maino buvo suruoštas 
iškilmingas priėmimas. Dėl 
techniškų skridimo kliūčių 
atvykimas užsitęsė iki vėlyvos 
nak t i e s , tačiau Vilniaus 
aerodrome jų laukė keturių 
asmenų delegacija, pasveikin
d a m a b e s a i k i u r u s i š k u 
n u o š i r d u m u (mano pabrauk
ta, -K.B.). 

P a s i r a š a n t a t e i t i e s 
bendradarbiavimo sutartį dele
gacijos prez. Kelm, palyginus 
jauno u-to vadovas buvo giliai 
sujaudintas Vilniaus u-to 
praeitimi, atšventusiu prieš 
trejus metus 400 m. gyvavimo 
s u k a k t į . Prez. Kelm ir 
šeimininkas rėkt. prof. dr. Jo
n a s Kubilius savo kalbose 
išreiškė viltį, kad sutartyje 
suminėta veikla nesiribos vien 
tik mokslo srityje, bet taip pat 
pasi tarnaus žmonijai, kaip 
sėkmingai statomas tarp rytų 
ir vakarų tiltas, kuris jau 
dabar gali atsiremti nors ne 
a n t didelių, tačiau tvirtų pama
tų. Pasikeista dovanomis, o 
Frankfurto svečiai dar buvo 

Kasdieninių pratybų ir moky
mo namuose programa gali 
būti be didelių išlaidų įgy
vendinta, nes nėra nei studen
tų, nei pensininkų stokos, 
kurie galėtų trijų mėnesių 
laikotarpiui vykti į Kolumbiją. 

Visos programos išvystymui 
* r įgyvendinimui reikėtų 
metams po 4,000 — 5,000 dole
rių. Šios sumos galėtų lengvai 
ateiti iš Kolumbijos lietuvių bei 
jau ten esančių fondų. 

apjuosti to krašto juostomis, 
k u r i o s g r e i č i a u s i a i b u s 
panaudotos atvykus svečiams 
iš Vilniaus. 

Sutartis numato bendra
darb iav imą informacijoje , 
a b i p u s i š k ą s t u d e n t ų bei 
jaunos kartos mokslininkų 
ir profesorių pas ike i t imą . 
Kelionės išlaidas apmoka 
siuntėjai, o šeimininkai duoda 
pilną išlaikymą. 

Ta pačia proga pasirašyta 
darbo sutartis, kuri numato 
bendradarbiavimą medicinos, 
fizikos, matematikos, biolo
gijos ir teologijos srityse. 

Straipsnio autorius J. P. 
toliau rašo. kad 1579 m. įsteig
tas Vilniaus u-tas pradžioje 
veikė kaip jėzuitų akademija 
(laikraštis rašo „Jesuiten-
kolleg"). savo darbą pradėjusi 
su filosofijos ir teologijos fakul
tetais. Šiandieną u-te veikia 13 
fakultetų su 18 tūkst. studentų 
ir 1200 mokomo personalo. 

Šiandieninį vardą Vilniaus 
u-tas gavo tik 1955 m. at
minimui publicisto, rašytojo 
bei istoriko Vinco Kapsuko, 
ėmusio įsteigimo iniciatyvos 
1919 m. 

Kaip matome, straipsnyje 
neminimas lietuvio, Lietuvos 
(kad ir tarybinės) vardas, Vil
nius randasi UdSSR ribose. 
Net „russischer Herzlichkeit 
begrusst" — rusišku nuošir
d u m u b u v o v o k i e č i a i 
pasveikinti! 

Kaip ir visuomet, taip ir šį 
kartą nelaukiu Vokietijos LB 
krašto valdybos reakcijos, tikė
damas, kad PLB valdyba 
pasiųs griežtą protestą Frank
furto u-to prezidentui už Lietu
vos sostinės u-to rusinimą, juo 
labiau, kad u-to prezidentas 
yra šio 15 tūkst. laikraščio tira
žo leidėjas. \ šią protesto akci
ją turėtų įsijungti ir kt. mūsų 
veiksniai, studentų s-gos JAV, 
Kanadoje, Australijoje ir kt. 
kraštuose. Prez. Kelm ,,Uni 
Report" psl. turėtų klaidą 
ištaisyti ir lietuvius atsiprašy
ti. Antrašas: „Uni Report", 
Senkenberg-Anlage 31. Post-
fach 111932. 600 Frankfurt am 
Main 11, W. Germany. 

*Bus daugiau) 

Mirtis fizine prasme yra ne 
kas kita, kaip pašaukimo 
nutraukimas: tai įsakymas 
tarnams susirinkti pas savo 
valdovą ir parodyti, kiek talen
tų yra laimėta aname būties 
žaidime. 

A. Maceina 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 

ANDRIUS NORIMAS 
43 

Mano paties namų dūmai 
man mielesni, 
u g n i s . i 

egu svetimų 
nu priežodis 

Žodžiai yra žemes vaikai 
darbai yra Dangaun s unus 

In.dų priežodis 

Maždaug tuo pat laiku, kiek vėliau, pas Bern-
hardą Zillerį atvyko jo jaunesnis brolis Arnoldas, 
nepaprastai gražus studentas Rygos politechnikos 
institute. Kol aš mokiausi gimnazijoje ir nebuvau 
grįžosi namo, jis ėmė mergintis Bertai, kun tada 
kentėjo dėl Viktoro. Mano tėvai tada jau buvo 
persikėlę į kitą butą, į Viktoro tėvų namus, ir mes 
turėjome bendrą kiemą. Kai atvykau, Arnoldas atsi
sakė Bertos ir kaip koks beprotis įsimylėjo mane. J i s 
labai pavydėjo savo vyresniajam broliui Bemhartui. 

Baigusi progimnaziją, įstojau rudenį į 5-ją 
gimnazijos klasę, bet dar vasarą mane tėvai išsiuntė 
į Smolenską, pas pastorių liuteronų bažnyčioje 
pasiruošti konfirmacijai. Abu tėvai bvuo netikin
tieji, bet tėvas nutarė elgtis kaip žmonėse priimta. 
Mane labai veikė Dievo žodis ir kiekvienoje religijos 
pamokoje labai verkdavau. Visi kiti mokiniai stebė
josi, o pastorius nutarė pasikalbėti akis į akį. J i s 
klausė mane, kodėl aš verkiu. ,,Gal papildei kokią 
nors nuodėmę ar nusikaltimą'"' Atsakiau, kad Dievo 
žodis mane labai veikia, bet pastorius nesuprato, kad 
manyje įvyko pasikeitimas į gerąją pusę, į tikėjimo 
kelią. Nustebau, kad dvasiškis manęs nesupranta. 

I konfirmaciją atvažiavo mano mama. Bažny 
čia buvo labai gražiai papuošta gėlėmis ir vainikais, 
o žmonių buvo kupina bažnyčia, bet man tai buvo 
neįdomu, o tik klausiausi, ką kalba pastorius. Po 
konfirmacijos mama pasiūlė pastoriui su mumis 
nuvvkti Į opera, bet palakiau, jog nenoru; Tada 

mama pasiūlė vykti namo ir pasiuntė tėvui telegra
mą, kad konfirmaciją švęsime namie. 

Kai grįžome namo, visi takai buvo išpuošti gėlė
mis, buvo daugybė svečių, sutiko mus su muzika ir 
gėlių puokštėmis, sveikino, stalai apdėlioti įvairaiis 
skanėstais, žodžiu, labai iškilmingai atšvęsta. 

Bet mano širdis negeidė pasaulietiško blizgesio, 
o Dievo žodžio. Betgi nebuvo kam apie tai kalbėti, 
todėl buvau liūdna ir tyli, net atsisakydama šokti. 
Pastebėję tokią mano nuotaiką, svečiai palengva 
išsiskirstė, o tėvai priekaištavo man, sakydami: 
„Kas su tavim? Tu išvarinėjai visus svečius tokiu 
savo elgesiu!" Aš tylėjau, nes žinojau, kad jie manęs 
nesupras. Tėvas išėjo lankyti savo ligonių, vaikai 
sugulė. L aš su mama likau viena. Papasakojau jai, 
kaip mes nuo pat mano B metų amžiaus slapta nuo 
tėvų meldėmės. Mama apsiverkė ir pažadėjo viską 
papasakoti tėvui ir jis turi tikėti, jog yra Dievas, 
kuris išmokė mane melstis, nors tėvai mūsų nemokė. 

Ir iš tiesų, sužinojęs apie tai, tėvas sušuko: 
,,Dabar tikiu, kad Dievas yra!" Kitą sekmadienį jis 
liepė mamai paimti iš spintos Bibliją. Mama 
pasipriešino, sakydama, kad to jau perdaug, kad jis 
gali tikėti į Dievą, bet, kaip gydytojas, neturi skai
tyti Biblijos ir kad visi žmonės iš jo juoksis. Tėvas 
atsakė jai labai teisingai: „Jei tikrai yra Dievas, tai 
reikia skaityti Jo žodį!" 

Tada mama nedavė skaityti Biblijos, o tėvas 
nesipriešino jai. tačiau dažnai sėdėdavo liūdnas ir 
susimąstęs. Aš tyliai prieidavau prie jo ir jis stipriai 
apkabindavo mane. bučiuodavo ir sakydavo: „Tu esi 
mano mylimiausioji duktė!" Deja. mano tėvelis iki 
pat mirties gyveno be jokios religijos, nors tikėjo į 
Dievą savotiškai. 

Smolenske nuo penktos ligi T klasės gyvenau 
kukliai, neidama į jokius balius, teatrus ar čiuožyk
las, tik sekmadieniais lankydama liuteronų bažny
čią Buvau rimta, bet sąmojinga ir mokėdavau juok
tis, užtat labai nepakęsdavau biaurių anekdotų. 

Būdama pirmuosius metus 5-je klasėje, eidama 
gatve, pastebėjau, kad vienas jaunas karininkas jau 
kažkelintą kartą vis mane pasveikina ir sugrįž
damas dar kartą susitinka. Kartą ėjau įmesti pašte 
paišką ir po to ketinau eiti į bažnyčią, tai šis kariškis 
priėjo arti prie manęs ir paklausė: „Aš, panele, 
kažkur su jumis esu susipažinęs... Juk jūs gimnazis
tė, tai gal gimnazijos baliuje!" Atsakiau, kad aš net 
gimnazijos balių nelankau ir matau jį pirmą kartą. 
Eidamas paskui mane. jis tada prisipažino, kad 
tikrai mato mane pirmą kartą, bet užtat iš pirmo 
pamatymo ir pamilo labai rimtai, nori ateiti į 
namus... 

Gaila, ir vėl nutrūko mamos pasakojimai apie 
jos jaunystę. Abudu aprašymai surašyti rusų kalba, 
kurios dar nepamiršau ir viską supratau. 

Mūsų tėvai augo visiškai kitaip Apie meilę 
jaunuoliai varžydavosi kalbėti, o pabučiavimas buvo 
kaip ir nekaltos merginos įžeidimas... Visai kitaip 
galvojome apie tokius dalykus mes, augdami Lietu
voje, o dabar Amerikos jaunimas dar ..pažengė" 
pirmyn... 

Rugsėjo pradžioje automobiliu išvažiavome 
kelioms dienoms į šiltus kraštus ir nuo to laiko mane 
ėmė traukti poatogrąžiniai. šilti klimatai. Nerimau ir 
stengiausi pakeisti gyvenamąją vietą, bet protas 
diktavo, kad nustoti tarnybos vidutinio amžiaus 
vyrui reiškia beveik amžiną nedarbą, nes vyresnio 
amžiaus žmonių darbdaviai nemėgsta priimti. Tai 
laikė mane pririštą prie Chicagos jmonės, kurioje dir
bau braižytoju. Žinoma, jokios kalbos apie mamos 
išsirašymą iš Lietuvos negalėjo būti. Gyvenome 
labai kukliai, beveik be jokių santaupų, viską 
išleidinėjome maistui ir kasdienos reikmenims. Sąži
nė jau tada mane graužė, kad negaliu padėti mamai 
ir pasiimti ją pas save. O ji kuone kiekviename 
laiške apie tai rašydavo... 

•Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis. 1982 m. lapkričio mėn. 12 d. 

Hol Springs lietuvės sutinka vysk. McDonald, atvykusį į Tautos šventės minėjimą. 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Hot Springs, Ark. 

ŠILUVOS ATLAIDAI 
Šiluvos atlaidai Lietuvoje 

švenčiami aštuonias dienas. 
Hot Springs lietuviai šiemet 
šventė dvi dienas. 

Pirma diena buvo skirta Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto garbei ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės 30 me
tų sukakčiai paminėti. Tai bu
vo rugsėjo 5 d., sekmadienį. 
Buvo skirtingos pamaldos se
selių koplyčioje. Po Mišių se
selių mokyklos salėje — aka
demija. Ta proga atvyko iš 
Chicagos Vidurio Vak. LB pir
mininkas Kazys Laukaitis su 
paskaita ir Linda Burbienė su 
gitara atlikti meninę dalį. Pas
kaitininkas buvo atidžiai klau
somas, mielai sutiktas. Linda 
Burbienė jau buvo H o t 
Springs. Visiems patiko, dargi 
atgaivino pensininkų žirdis 
melodingomis lietuviškomis 
dainomis. Prie jos dar prisidė
jo ir vietinės meno jėgos: dek
lamacija H. Dūda, sol. D a n a 
Vilimienė, visų mėgiamas mo
terų vienetas, vadovaujamas 
Liucės Gudelienės. Jos dvigu
bai meldžiasi per pamaldas 
giedodamos ir džiugina Hot 
Springs lietuvius savo daino
mis renginiuose. 

Atidarydamas šventės mi
nėjimą, jautriai nuteikė pirmi
ninkas Stepas Ingaunis. Invo-
kacija sukalbėjo kun. Jonas 
Burkus. Miesto atstovų daly
vavimas buvo gražus gestas. 
Sėkmingai Šventės programą 
pravedė Irena Sirutienė. Ska
niai pavaišino Aldona Ingau-
nienė su savo šeimininkių šta
bu. Nedrįstu minėti visų, nes 
galiu nežinoti. Tik aiškiai ma
čiau virtuvėje plušant Oną Že
maitienę, Mariją Dymšienę, 
Ksaverą Stasiūnaitienę, Pra
nute Zeruolienę ir dar pulką 
kitų. Minėjimas baigtas gies
me "Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt!". 

Antrą Šiluvos dieną šventė
me rugsėjo 8 d. š i diena buvo 
skirta Švč. Marijos, Dievo Mo
tinos, garbei ir Little Rock 
vyskupui Andrew J. McDo
nald pagerbti. J is 1972 m. rug
sėjo 5 dieną buvo konsekruo
tas vyskupu. Rugsėjo 7 die
ną įvesdintas Little Rock ka-
tedron. kaip Arkansas valsti
jos katalikų vyskupas. J i s Hot 
Springs lietuvius pamilo ir 
dažnai būna lietuviškose šven
tėse. Šį kartą jis pats rašo sa
vo vyskupijos savaitraštyje 
"The Gardian", rugsėjo 17 die
nos laidoje, apie dalyvavimą 
pas lietuvius: "Trečiadienį bu
vo Dievo Motinos Gimimo 
šventė. Mūsų Motinos šventė 
visada yra katalikų gyvenime 
reikšminga. Lietuviai Dievo 
Motinos šventės pamaldumą 
turi skirtingą. Taip aš tą rytą 
nuvykau į kunigo P. Patlabos, 
lietuvio pensininko, namus. Vi
si Hot Springs apylinkės ku
nigai buvo tenai. Gražiame 
ąžuolų pavėsyje mes aukojo
me Mišias už lietuvius, mes 

meldėmės už politinės ir reli
ginės laisvės grąžinimą. Po 
Mišių mes džiaugėmės nuos
tabiais lietuvių pietumis. 

Mišias koncelebravo su vys
kupu McDonald aštuoni kuni
gai. Dalyvavo seselės, kurių 
koplyčioje laikomos pamaldos 

sų didysis atgimimo milžinas, 
kuris ir dabar suteikia jėgų ir 
drąsos lietuviams, nešantiems 
okupacijos jungą. 

Po šv. Mišių vyko pietūs, o 
po pietų rėmėjų valdybos pirm. 
Viktoras Vaitkus kalbėjo apie 
seselių didžiuosius darbus. Se
selė Igne Marijošiūtė kalbėjo 
apie žmogų ir jo tikėjimą. Vie
nuolyno vadovė sesuo Aloyza 
pasidžiaugė Dievo teikiama 
palaima, geradariais rėmė
jais, kurių dėka jos galinčios 
dirbti su mūsų jaunimu ir vy
resniais. Rėmėjų skyriai esą 
Chicagoj, Worcestery, Hart
forde, Waterbury ir daugelyje 
kitų vietovių. Šiais metais Ne
ringos jaunimo stovykloje bu
vę net 350 mūsų mergaičių iš 
įvairių vietovių. Be šios sody
bos ir Neringos jaunimo sto
vyklos, seselės dar dirba To
ronte ir Montrealyje. Dar 
trumpai kalbėjo seselė Augus
ta. Sekantiems metams rėmė
jų valdyba palikta ta pati, tik 
dar pridėjus porą asmenų. 

melstis. Grįždavome apie 10 Seselių kalbos buvo trum-
val. vak. Manot ilgos buvo Pos- A P i e ateities darbus tek-
šios 'darbo' valandos? Anaip- s i 1 kalbėti sekančiam suva-
tol. Visi eidavome keliais apie ž i av ime , k u r i s į v y k s i ą s 
altorius ir kalbėdavome ro- neužilgo, o ši diena priklauso 
žančių. Kitiems dar permaža m ū s u didžiajam atgimimo dai-
ši atgailos forma, todėl kai ku- niui Maironiui, 
rie iškeldavo rankas, arba ei- Meninėje dalyje solistė — ak-
davo keliais ant gryno cemen- t o r ė E1«na Blandytė, akompa-
to aplink bažnyčią. Ir visa tai nuojant Daliai Sakaitei, atliko 
už tėvynę, už skendimą alko- Maironio poeziją žodyje ir dai-
holyje, t. y., kad nepaskęstu- n°J e : Neapleiski mūsų — B. 

Taip labai gražiai buvo pa
minėtas mūsų didysis tautos 
dainius Maironis. Kadangi tai 
buvoVėlinių diena, tai visi ke
liavo į seselių sodyboje kapi- •• 
naites, kur pasimeldė už miru
sius. Sugrįžus iš kapinaičių ir 
užkandus, visi skirstėsi į na
mus. 

Kaip vasaros žalumoj, ta ip ir 
rudenį, auksiniams lapams 
krentant, šioje sodyboje taip 
ramu,taip gražu. Tai rodos tik
ras Lietuvos kampelis. O iš-

CLASSIFIED ADS 
E L L A N E O U S 

{vairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th SU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

vykdamas iš čia, vėl mąstai, ka- Vytautas vaianttoas 
da galėsi atvažiuoti. s <s<s<»<v> 

P. Žičkus 

MMOMOJ AMA — FOB BENT 

MIAMI BEACH, 5-tam skersgatvy nuo 
Atlanto išnuomojamas 3-jų kamb bu
tas, 2 - 3 asmenims. Savaitėms, mėne
siais, sezonui. Skambint telefonu — 
305—864-9196. 

B E A L E S T A T B 

CLEVELfiND. 0 H I 0 

L I E T U V O S 
K A R I U O M E N Ė S 

Š V E N T Ė S 
M I N Ė J I M A S 

LKVS Ramovė Clevelando 
skyriaus valdyba maloniai 
kviečia visus dalyvauti Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 64-
tos sukakties minėjime — 

mmttiHMIMmHfltllHtfMIIIIIIIHIIIIIIIIIIII 
NAMŲ APŠILDYMAS 

ttvalao ir įdedu visų rušlu 
P«tttU ir Vandens &iidyt»vu» 

A. BANYS — TeL 447-8806 
immiHtlRIHNIlIlIMfflMIHinHlllllHttlI 

Master Plumbing 
UoaoMd, Bondad, Inmirsd 

Nauji darbai Ir pataiiymal. Virtuvas 
Ir vonios kabinetai. Keramiko* plytt-
Ite. Karito vandens tankai. Flood con-

šventadieniais. Dalyvavo apie me. Tai štai, kokias gelbėjimo Budnūno, Mano gimtinė — A. 
priemones sugalvojo žmonės, Kačanausko, Ant Punės kalno 
mylėdami savo klystančius (baladė), Oi, neverk, motinėle 
brolius. Apsimoka visiems pa- ~ liaudies melodija, Uosis ir 

baliuje, šeštadienį, lapkričio 20 trol. UZsikimle. Tanutdliai ilvalomi 
d., 7 v .v . L i e t u v i ų n a m u o s e , elektra. Palikitt pavardę ir telefoaą — 
Kalbės S. Jokūbaitis, svečias iš lietuviškai. 
Toronto. Meninę dalį atliks SERAPINAS 636-2900 
Clevelando ramovėnų choras, ..~.—.———.—•—.——.——— 
vadovaujamas G. Karsokie- -,..,._. — _... 
nes. Po vakarienės bus šokiai. 1 0 % _ M % _ m% ^ ^ m o k f a | t 
K a m a 15 dol. a smen iu i . B4 apvadą nuo u*niM tr »u»ocn«-
Bilietus galima rezervuoti iki *>uio PM 
lapkričio 15 d., tel.: 481-0791. 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 3 ir 4 kamb. medinis. 1 autom. 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmok* 
jimas. Savininko paskola ii 10<V 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at
remontuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
3-jų butų medinis, {rengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei Seimai. 
Nebrangus. 72-o« ir Campbell apyl. 

Stounbtnt 436-7871 
•IMAJTIS KEALT1 
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139 lietuviai. 
Vyskupas savo pamoksle ra

gino lietuvius pasitikėti Dievo 
Motinos globa. J i s pakartojo 
savo pamokslo mintis, kurias 
išdėstė savaitraštyje. J i s kas 
savaitę rašo laikraštyje "The 
Guardian". 

sekti jų pavyzdžiu". 
Šitoks laiškas yra kvieslys 

lietuviams visame pasaulyje 
— jungtis malda, gyvenimo 
pavyzdžiu su ten kovojan
čiais broliais, sesėmis už tie-

žmogus. Burtai, smuikui grie
žiant, Ar skauda man širdį — a 
capella, Našlaitė, Mylimoji ka
ralienė — F. Stroiios, Viltis, 
Nuo Birutės kalno, Vasaros 
naktys — liaudies melodija, 

GYVENIMO 
Š U K I Ų 

MOZAIKA 
T o k i a t e m a L i e t u v i ų 

Bendruomenės Cleve lando 
apylinkės vakaronėje kalbės 
Viktoras Mariūnas, aptar
damas naująjį Icchoko Mero 

FRANK ZAP0LIS 
82081* West 96th Strett 

Telef. GA 4-8654 

Kun. Pa t l aba savo žodyje l a i klystantį brolį te- Raseinių Magdės ištrauka, 2ie- romaną „Sara" 
per Mišias priminė, kad Lietu
va yra vad inama Marijos že
mė. Čia lietuviai šiandien 
ypač meldžiasi už savo tėvynę 
ir persekiojamus brolius ir se
seris. Taipgi sveikino vysku
pą McDonald jo dešimties me
tų sukakties proga. Ir šita 
sodyba buvo pirkta 1972 me
ta is ir pavadin ta "Šiluva". 

Po Mišių katalikų bendrijos 
pirmininkas Petras Balčiūnas 
visų Hot Springs katalikų var
du sveikino vyskupą. Dėkojo 
už jo meilę lietuviams ir su
pratimą Lietuvos kančių. La
biausiai dėkojo, kad jis kas
met skelbia birželio mėn. 
maldos diena už Lietuvą, vi
sose Little Rock vyskupijos pa
rapijose. Taipgi išreiškė padė
ką už dalyvavimą dargi savo 
10 metų sukakties proga. Po 
pirmininko žodžio kalbėjo dr. 
Viktorija Kiburienė. Anglų 
kalba svečiams paaiškino Ši
luvos reikšmę lietuviams, ypač 
persekiojamiems Lietuvoje. Ir 
lietuviškai pažadino savųjų 
Širdis brangint i Šiluvos reikš
mę. 

Po iškilmingų pamaldų visi 
skubėjo pietų. Seimininkės su
nešė daug ir skanių valgių. 
Pasir inkimas buvo didelis. 
Svečiai tik gėrėjosi. Visą šei
mininkių armija sukėlė ant ko
jų katalikų bendrijos rengi
nių vadovė Liucė Gudelienė. 

Vyskupui buvo įteiktas su 
visų paraša is adresas su pini
gine auka. Dar duota buvo 
kun. A. Kezio knyga Chica
gos bažnyčios ir sinagogos ir 
jo mėgiamas lietuviškas ra
guolis, kurį atsiuntė Stasė Pat-
labienė. Iškilmingai vyskupas 
piovė jubiliejinį tortą, kurį sko
ningai papuošė ir iškepė Lore
ta Tamošaitienė. Džiaugsmin
gai visi susirinkusieji giedojo 
lietuviškai vyskupui McDo
nald Ilgiausių metų. Net ne
lietuviai ir pats vyskupas ban
dė kartu giedoti! Nuotaikingai 
surengė Šiluvos šventę darbš
tusis tarybos komitetas, visos 
kolonijos pritarimu ir pagal
ba. 

Norėčiau dar pridėti laiško 
iš Lietuvos ištrauką, kuri 
trumpai pasako, kokia nuotai
ka šiemet buvo Šiluvoje per 
Dievo Motinos atlaidus. Rašo 
jauna maldininke: "Iš aštuo
nių dienų atlaidų ten pralei
dau keturias dienas. Keldavo-
rnės 6 valandą • eidavome 

vynės rytojų! 

Putnarn. Conn. 

SUVAŽIAVIMAS, 
MAIRONIS , 
BLANDYTĖ 

SESELIŲ SODYBOJE 

Spalio 31 d. buvo Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolyno rėmėjų suvažiavimas 
vienuolyno sodyboje. Suvažia
vimo rėmėjų valdyba, daug rė
mėjų ir svečių. Šios seselės dir
ba ne tik Dievui, bet taip pat 
didelį darbą lietuvybės išlai
kymui, o ypač daug dėmesio 
skirdamos mūsų prieaugliui. 
Jos, kaip darbščios bitelės, vi
są laiką zuja ir lipdo naują ko
rį: senelių namai, spaustuvė, 
vaikų laikraštėlis "Eglutė", 
mergaičių vasaros stovyklos, 
kur renkasi lietuvaitės, "Al
kos" muziejus, kur renkamos 
visos lietuviškos knygos ir kiti 
leidiniai, ir net archyvas. Be 
to, rūpinasi ir dvasiniais rei
kalais. Dabar, pastačius nau
jus pastatus, čia vyksta reko
lekcijos ir kita. Tai ir yra 
seselių didieji darbai. Tik vie
no ko pasigendama — tai nau
jų pašaukimų. Ateina viena ki
ta mergaitė ir jungiasi į tą 
didįjį darbą. Bet pagal seselių 
darbus ir planus, būtų džiugu, 
kad tų pašaukimų atsirastų 
daugiau. Žinoma, pašauki
mais yra susirūpinusios ir ki
tos tautybės ne tik į vienuoly
nus, bet ir į pasauliečius 
kunigus. Tačiau melskime Die
vą ir tikėkime, kad mūsų 
darbščiosios seselės su Aukš
čiausiojo pagalba nugalės ir 
šia kliūtį. 

Šis suvažiavimas buvo skir
tas mūsų didžiojo atgimimo 
dainiaus Maironio minėjimui. 
Minėjimas buvo pradėtas šv. 
Mišiomis seselių gražioje kop
lyčioje. Mišias atnašavo ir pa
mokslą sakė Šv. Kazimiero pa
rapijos iš Providence, Rhode 
Island, klebonas kun. dr. Vol
demaras Cukuras. Suglaustai 
prisiminė Maironio gyvenimą 
ir kūrybą. Maironis neieškojęs 
sau garbės ir jos nesiekęs, o 
dirbęs ir dainavęs dviem savo 
mylimosioms — Lietuvai ir 
Švenčiausiai Mergelei, visų 
mūsų Motinai Marijai. Tai mū-

mos naktis (iš Jaunosios Lie-
Šiluviškis tu vos), Už Raseinių — liaudies 

melodija, Dubysos pakalnės (iš 
Jaunosios Lietuvos), Senovės 
daina — liaudies melodija, Ne
priklausomybę atgavus, Lietu
va brangi — J. Naujalio, Pasi
tikėjimas savimi ir Marija, 
Marija — Č. Sasnausko. Kai 
kurias dainas, solistei pra
šant, dainavo visi susirinkę. 

Solistė — aktorė Elena Blan
dytė turi Dievo dovaną gražiai 
tartimi ir giliu išgyvenimu per
duoti, ką poetas kūrė. Jos dai
na, melodija, tariamas žodis 
veržiasi iŠ jos širdies gilumos, 
o tuo pačiu paliečia ir labai 
jautriai pasiekia kiekvieno 
klaisytojo ne tik ausis, bet ir 
širdį. 

Vakaronė įvyks lapkričio 18 
d., ketvirtadienį, 7:30 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos mažo
joje salėje. Visi mielai laukia
mi. 

V.M. 
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T E L E V I Z I J O S 
•pilvoto* ir paprasto*. Radijai, 

l:ar»c ir Oro Vėsintuvai. 
PardariioM ir T i i iymu. 
M IGL1MAS TV 

M U W. 69 8t^ *L 776-1486 
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PASSBOOK 
SAYiNGS »••» 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, 1LL. 60608 

Peter Kazanauskas. Pres. Tel.. 847-7747 
S0U*s, *on."?u«.Fr 1 . 9 - 4 T t \ u r . V 8 S a t . * » 1 

SF.RMNGCHICAGOI ANO SINCE 1905 

LIETUVIŠKA VA;8T^ i£ 
2557 W.69th Street Tel. 779-4383 

j . & J. PHARMACY 
VhWal tfMsMl Snud-joS kvaptlal. įftmm to»»* kU. 

Važiuojamos MMfck MMntsJ ir kt„ pirkti ar nuomoti 
Nemokama, supakuotame dovana* 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKiAl savininkai 

Mirtis yra taip tikra, kaip 
rytojaus diena, kaip naktis po 
dienos, kaip žiema po vasaros. 
Kodėl taip rūpinamės rytojaus 
diena, naktimi ir žiema, tačiau 
ne mirtimi? Pasiruošimas mir
čiai gali būti tik vienas — 
doras gyvenimas. Juo dores
nis mūsų gyvenimas, juo mir
ties baisumas mažėja ir pat i 
mirtis lengvėja. Šventajam 
mirtis neegzistuoja. 

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

Apdraustai perkramtymas 
Įvairių atitumų 

Tti. i76-168t a r te S76-5006 
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iimmiiHiiimiiiHiiniiiii! 
B. L Š I M K U S 

irrrmiM TAX m t i c i 
KOTARY FUBLIC 

S. Mapisvrood, ta*. M4-74M 
T»ic> pat daroeni VKrlTIMAl. 
31Mm)t~ smtTW«m*i. pUAoml 
PILJHTTB** PRAiTMAI Ir 

(į t o k i * b l a š k a i . 
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V A L O M E 
i l I JMUS IK BALDUS . 

FtatsoaeM k vsikuojBma 
v** HUIIĮ grindis. 

BUBNT1 
M - RE 7-5168 
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BUTC NUOMAVIMAI 

Draudimą* — Valdymai 

Namrj pirkimą* — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notartataa — Virtimai 

BELL REALTCRS 
i. B A C E V I Č I U I 

6620 S. Kcdzie Ave. — 778-S23S 
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuuuiUiiiHMias 

Atdari apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

4646 S. ST. LOU1S 
Naujas mūr. "bi-level". 4 dideli mie
gamieji. 2 vonios. įrengtas šeimos 
kamb. 150 p. sklypas. Y2 bloko nuo 
Archer Ave. Paskola 12%. Skambin
kit dabar. 

6740 W. 63rd STREET 
Naujas 3-jų butų mūr. Po 3 miega
mus ir 114 vonios 1-me ir 2-me aukš
te 5 kamb. "garden apt.". Atskiri 
Šildymai. 12 % % "fbced mortgage 
rate" - paskola. 

6814 W. 64th PLACE 
3-jų miegamų mūr. 22 metų senumo. 
50 p. sklypas. Centrinis oro vėsini

mas. Puiki apylinkė. Užeikite pama
tyti. 

O-BRIEN FAMILY REALTY 
TEL. — 434-7100 

M T S C E L L A N E O U 3 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEJOAS, 4059 Archer Avenua 
Chics«c UI 00632, tai. 927-9960 

fiiiiiiHiimiiiiiiiiMUiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro. 

Telef. — 476-3950 
iHiiiiiiiiiMiiuiiHiimiiimiiiuiiiumiiiiiit 

M O V I N G 
p«rkr«usto baldus it 

fcit«M daiktus. Ir ii toli mi««to '«•-
*JMM k- pilna apdrsmda. 
•NfcMun* MASTER CHARGE ir VISA 

T«J»f. — WA JHMMt 

PACKAGE KXPRF.SS AGENCY 
MARIJA I M M H m 

SIUNTINIAI 1 LIETUVI 
lAbai pageidaujamos geros rūšies 

prek&s. Maistas iŠ Kurooos sandSHų. . 
2608 W. fi»th st.. Chicago. m. 60629 ' sikumrčios Lietuvos gyven-mą laiki 

ilIlHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllli 
ANATOLIJUS KAIRYS 

LOTOFAGŲ ŠALY 
Naujas eilėraščių rinkinys, ilius
travo dail. Ada Sutkuvienė) 95 
pusi. su aplanku. 

Kaina su persiuntimu $7.95 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, į/5Ęf W. 6S Str., 

ChAcago, IL 60629 
Ulinois gyventojai dar pride

da 42 c. valstijos mokesčių. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII! 
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SVETIMI VEJAI 
KaroU Pažėraitė 

Romane Svetimi Vėjai autore vaiz
džiai lengvu stiliumi, pavaizduoja at-

TELEF. 925-^787 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

nes jis plačiausiai įkaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yrt vi

siems prieinamos. 

f * ^ ^ » X 

PIKTINKITE "DRAUGĄ' 

noįe sostinėje ir provincijole. Rtnų 
kūrib.ngą valstybės gyvenimą ūrr-6; 
sugriauna okupantai įsiveržę j kr?šV4 
Iš Rytų ir Vakarų... 

Romanas turi 200 psl. Viršelis: Ada 
tCorsakaitė-Sutkuvienė. Spaudė Morkū
no spaustuvė. Kaina su persiur.tinr 1 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 

Chicago, IK 60620 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
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KUKLAUS ŽMOGAUS 
STAMBŪS DARBAI 

Šiemet labai paplito, ypač 
Chicagoj, senesniųjų, daugiau 
ar mažiau mūsų visuomenei ži
nomų asmenų vieši ar pusiau 
vieši pagerbimai jų amžiaus 
sukakčių proga. Mat, mūsų 
Išeivių senesniosios kartos am
žius jau artėja prie paskutinio
sios pakopos. Todėl daug, pa
siekę savo amžiaus ar veiklos 
apvalų skaičių — 70, 75, 80 ar 
daugiau metų, nori, kad juos ne 
tik šeimos nariai, bet ir lietu
vių visuomenė paminėtų. Ta
čiau yra ir tokių lietuvių tautai 
nusipelniusių, bet kuklių as
menų, kurie mėgina pro tuos 
"magiškuosius" savo amžiaus 
metų skaičius nemačiomis 
"praslysti". 

Vienas tokių yra rašytojas 
bei žurnalistas Juozas Kapa-
činskas, kuriam šį mėnesį su- j 
kako 75 metai amžiaus. Bet jo j 
kuklumo užmačiai pastojo ke- : 

lią judrus, iškilus "Antrojo kai
mo" trupės aktorius, jo sūnus 
Juozas, kuris savo motinos 
Marijos padedamas "Dainos" 
restorane, spalio 17 d. suruošė 
gražų, jaukų pokylį. 

Juozas Kapačinskas yra gi
męs 1907 m. spalio 20 d. Mažu
čių kaime, prie Kybartų, gau
sioje tėvų Jurgio ir Teofilės 9 
vaikų šeimoje. Dar paauglys 
būdamas Juozas išvyko į Kau
ną ieškoti darbo ir siekti moks
lo. Ten gavęs šiokį tokį darbą, 
vakarais lankė amatų mokyk
lą, vėliau aukštesniąją mokyk

las , kur ias baigęs, tapo 
g e l e ž i n k e l i ų v a l d y b o s 
elektrotechnikų. Karo metu 
1944 metais, artėjant prie Lie
tuvos raudonajam siaubui, 
Juozas su tėvais ir kitais šei
mos nariais, atsisveikinęs su 
tėviške, iškeliavo į nežinią, į 
karo nualintą Vokietiją. 1949 
m. Juozas K. vienas emigravo į 
JAV kurti savo naują gyveni
mą. Neilgai trukus, j is padėjo 
ir tėvams, bei kitiems šeimos 
nar iams persikelti į šį kraštą. 
Jie įsikūrė Rockforde, 111., o 
pats Juozas — Chicagoj. Čia 
jis, net 20 metų tarnavo gele
žinkelių tinkle, elektrotechni-
ko pareigose. 

1952 metais Juozas vedė naš
lę Mariją Kulikauskienę. Jiems 
gimė ir išaugo žvalus, gabus 
sūnelis Juozelis. Dirbdamas ir 
kurdamas savo šeimą bei pa
stogę, Juozas (senjoras) toliau 
lavinosi technikos srityje ir iš
ėjo mokslus Technikos institu
te (Allied Inst. of Technology)) 
1960 metais. 

Apsikrovęs darbais, mokslu 
ir šeimos rūpesčiais Juozas tu
rėdamas nepaprastos energi
jos, surasdavo laiko ir plunks
nos d a r b a m s . Nuo p a t 
atvykimo į Ameriką, jis pradė
jo rašinėti į "Sandaros" laik
raštį. O 1972 m., išėjęs į pensi
ją, jis ten dirbo redakcinį 
darbą.. 

Tuo pačiu metu jis rašė atsi
minimus ir ruošė spaudai savo 
pirmąją knygą "Siaubingos 
dienos", kurią Chicagos Lietu
vių literatūroa draugija išleido 
1965 m. Kitas dvi savo knygas 
— "Išeivio dalia" ir "Spaudos 
baruose" Juozas paruošė spau
dai, jau būdamas pensinin
kas. J a s išleido ta pati draugi
ja 1974 ir 1979 metais. Jose 
aprašomi mūsų tautos skau
dūs išgyvenimai 2-jo pasauli
nio karo ir pokario metu, Uetu
vių išeivių vargo kel iai , 
įsikūrimas Amerikoje ir visuo
meninė bei kultūrinė veikla, su 
jos teigiamais ir neigiamais 
reiškiniais. Jose gana daug is
torinių faktų. 

Knygos gana gražiai iš
leistos, iliustruotos, gerai įriš
tos drobės aplankais. Jos ver-

• tos platesnio skai tytojų 
dėmesio. 

Minėtą dieną jaukioj resto
rano svetainėj susirinkę Ka-
pačinskų giminės, bičiuliai ir 
keletas žurnalistų savo kalbo
se gražiai paminėjo sukaktu-
vininko gyvenimo kelią, jo li
teratūrinį įnašą į mūsų tautos 
kultūrinį lobyną ir palinkėjo 

: Juozui geros sveikatos ir sėk-
' mingos veiklos periodinės 

spaudos baruose. 
To paties sukaktuvininkui 

linki ir šias eilutes parašęs jo 
bendravardis. 

J. Vii. 

75-rių metų amžiaus 
Sukaktuvin inkas Kazys 

Paulius Vilnis gimė 1907 m. 
rugpiūčio 6 d. Brooklyne, N.Y. 
Jis yra elektros inžinierius ir 
visuomenės veikėjas. Augo ir 
išsimokslino Lietuvoje, kur dir
bo šauliuose, pavasarininkuo
se, Vilniui vaduoti s-goje ir 
LGSF (Lietuvos gimnastikos ir 
s p o r t o federac i jo j ) , be t 
daugiausia darbavosi mokslei
vių ateitininkų tarpe. Aukš
tesniosios technikos mokyklos 
ir Kauno rajono moksleivių 
ateitininkų kuopoms vado
vavo po vienerius metus. 1930 
m. ateitininkų sukaktuvinia
me kongrese, atliekant meni
nę programą, dainavo chore ir 
dalyvavo šokių grupėje, kaip 
baleto šokėjas. 1931 m. baigė 
Kauno aukštesniąją technikos 
mokyklą ir tuojau išvyko į 
JAV, kur 1933-34 mokėsi 
Brooklyno Politechnikos insti
tute. 

Kai K. Vilnis grįžo iš Lietu
vos, tuojau įsijungė į lietuvių 
katalikų organizuotą veiklą. 
Glaudžiai bendradarbiavo su 
LK susivienijimo dvasios vadu 
kun. Jonu Balkūnu. Netrukus 
įstojo j Susivienijimą ir 
Lietuvos Vyčius. Darbavosi ir 
kitose organizacijose. Ypač 
Lietuvių darbininkų s-goje, 
ALRK federacijoje, kur tarpe 
1934-48 m. buvo centro valdy
bos ir švietimo komisijos narys 
bei iždo globėjas, studentų ir 
profesionalų s-gos vienas iŠ 
steigėjų ir pirmasis jos 
vicepirm. Vienerius metus 
darbavosi kultūros instituto 
valdyboje 1939-41 New Yorko 
pasaulinės parodos lietuvių 
komitete, 1939-47 Î A importo-
eksporto korporacijos direk

torius, Balfo centro direktorių 
taryboje ir t.t. 

Su to meto grupe lietuvių 
veikėjų K. Vilnis suorgani
zavo bendrovę, kuri 1933 m. 

gruodžio 1 d. išleido savaitinį 
laikraštį „Ameriką". J is bus to 
laikraščio vienas steigėjų, 
p i r m a s i s r e d a k t o r i u s ir 
administratorius. Po trejų 
sėkmingo darbo metų dar 
pasiliko vieneriems metams 
administratoriaus pareigose. 
Atsisveikinęs su laikraščiu, 
nusikėlė į New Haveną, Conn.. 
ir pradėjo organizuoti nuosa
vą prekybą. Tam darbui labai 
gerai talkininkavo jo žmona 
Elena, buvusi Podelytė. Tai 
Bostono lietuvių jaunimo 
veikėja ir Šv. Petro parapijos 
choro ak tyv i dalyvė. Jų 
išaugintos dvi dukros ir sūnus 
dabar gyvena Californijoje. 

Gyvendamas Nevv Havene, 
Vilnis, nors ir buvo užimtas su 
kasdieniniais darbais ir rūpes
čiais savoje prekyboje, uoliai 
dalyvavo pagrindinių organi
zacijų veikloje, eidamas įvai
rias atsakomingas pareigas jų 
valdybose. 1940 m. dalyvavo 
Pittsburghe ALRK federacijos 
tarybos suvažiavime, kuriame 
buvo nutarta steigti Amerikos 
Lietuvių Tarybą. J am buvo 
prie širdies ir Balfas, nes tarp 
organizacijos steigėjų ir rėmė
jų K. Vilnies pavardė visur 
figūravo. Organizacijos tikslas 
— ištiesti pagalbos ranką var-
gan patekusiems broliams ir 
sesėms lietuviams. J is rūpino
si pabėgėlių iškvietimu ir įkur
dinimu, šiame visokių laisvių 
krašte. Dalyvavo LK susi
vienijimo seimuose, kaip atsto
vas ar direktorių tarybos 
narys. Stabtelėjus tik prie jo 
gyvenimo ryškesnių momentų 
ir darbų, aiškiai matyti, kad 
sukaktuvininkas buvo šakota 
asmenybė, nes daug dirbo ir 
visoje eilėje kitų visuomeninės 
veiklos sričių. 

Išėjęs į pensiją ir persikėlęs 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
St. Petersburg Beach, Fla., K. 
Vilnis stipriai įsijungė į Tautos 
fondo darbus. J is yra TF tary
bos narys. Suorganizavo Flori
dos TF atstovybę bei Įgalio-

' tinių tinklą ir yra atstovybės 
vaidybos pirmininkas. Flori
dos valstijoj sėkmingai vado
vauja visam TF darbui, o ypač 
pa ta rnau ja vis iems lietu
viams testamentinių palikimų 
tvarkymu. Daug prisidėjo su 
patarimais ruošiant TF Flori
dos atstovybės veikos nuosta
tus, kurie buvo galutinai 
paruošti 1981 metų pabaigoje 
ir TF c e n t r o v a l d y b o s 
patvirtinti. Jo pastangomis 
Floridos Tautos fondo atsto
vybė, kaip pelno nesiekianti 
organizacija, buvo įregistruo
ta Floridos valstijos sekreto
r iaus įs ta igoje . Pr iklauso 
Lietuvos Vyčiams ir darbuo

tos 

skyriaus valdy- DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 12 d 5 

Kazys P. Vilnis 

Petersburg 
boję. 

Su sukaktuvininku visada 
malonu susitikti, pakalbėti 
apie prabėgusį laiką ir dabartį. 
Visada jis turi ką nors teigia
mo pasakyti apie kiekvieną 
žmogų. Visi lietuviai jam yra 
brangūs ir mieli. Mėgsta 
humorą. 

Deimantinio jub i l i e j aus 
proga mielam sukaktuvinin
kui Kaziui P. Vilniui linkiu 
geros sveikatos, Aukščiausio 
palaimos ir ilgiausių metų. 

Vacys Urbonas 

Ugnis, kurią savyje uždegi 
prieš savo priešą, dažniausiai 

jasi Amerikos Lietuvių Inžinie- p a t į degins labiau, kaip priešą, 
rių ir architektų s-gos St. Kinų priežodis 

H H 
A. f A. 

SOFIJAI ŽUMBAKIENEI minis. 
5 vyrui POVILUI, dukroms IRENAI. DANGUO-
A sūnui POVTLUI ir jų ŠEIMOMS reiškiame 
lą užuojautą ir kartu liūdim;-

ALGIRDĄ?- IR BARBORA MARKEVIČiAl 

^ ^ ^ ^ • • • • • • ^ • £ ^ • • • • 1 

PADĖKA 

A. A 

POVILAS BALSEVIČIUS 
Mano mylimas vyras mirė staiga š. m. rugsėjo 28 d. ir buvo 

palaidotas spalio 2 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
Aš noriu padėkoti visiems, kurie jam suteikė paskutinį pa

tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkoju kun. Mykolaičiui už atkalbėtas maldas ko

plyčioje, už gedulingos pamaldas bažnyčioje ir palydėjus velionį 
į kapines. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
lą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė 
man užuojautą toje liūdesio valandoje asmeniškai ir per spaudą. 

Nuoširdus dėkui Ramovėnams už garbės sargybą ir atsisvei
kinimą koplyčioje. 

Taip pat nuoširdžiai dėkoju Krivūlės klubui už auką. 
Dėkoju sol. Jonui Vazneliui už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne

turiu galimybės padėkoti. 
Dėkoju grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui 

už malonų ir mielą patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus lietuviškas dėkui! 

Giliai liūdinti žmona GERTA 

A. f A. 
SOFIJAI ENDZELIENEI minis, 

jos vyrui PAULIUI, sūnui ARVYDUI, marčiai 
BARBARAI ir anūkams JOHN ir JOSEPH bei 
broliui JURGIUI BRUSOKUI su ŠEIMA reiškia
me užuojautą ir kartu liūdime. 

SOFIJA ir NORMAN BURSTEIN 

Mielo draugo Povilo mamytei mirus, 

•am. žmur i Giedrei ir visai Žurnbakių 

seimai reis įame uzuoiauta. 
ANGELĄ IR VYTENIS D IRKI AI 

A. 
minis 
šeima 
jaut«| 

+ A. 5 
« jos v\ 
ir bre 

reiškia 

OFIIAI ENDZELIENEI 
rui Povilui, sūnui Arvydui su \ 
Uui Jurgiui nuoši rdų užuo- į 

LEONAS D AUKŲ S 

Kolegai 

S. POVILUI ŽUMBAKIUI, 

Motinai mirus, užuojautą reiškia 
V AL J. BYLAITIS 

VINCENTAS BRIZGYS 

EDWARD NOBLE LEE, Jr. 

. 3.1 p ~!f>tl lf P t UKeta; 

A. f A. SOFIJAI ENDZELIENEI 
pasitraukus iš šio pasaulio, jos vyrui POVILUI. 
sūnui ARVYDUI su ŠEIMA ir broliui JURGIUI 
su ŠEIMA 2i!ią užuojautą reiškia 

P. ir J. KINDERIAI 

A. f A. SOFIJAI ENDZELIENEI 

rv 

t n i r u s , 
Pauliui, sūnui Arvydu 
iŠk. 

visai sti

rnai rei>k.ia "įe ir/iioiauta 
ANGELĄ IR VYTENIS DIRKIAI 

P O V I L U I Ž U M B A K I U I 
ir jo visai šeimai, mamytei 

A. f A. Sofijai Žumbakienei mirus, 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime š'oje 
gilaus skausmo valandoje. 

HARRY NEU 
Briski Industrial Supply Co.; Inc. 
LEONIDĄ NEU 

U. S. Supply Co., Inc. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-°852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
1 eleronas Y A rds 7 •1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Littuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Marai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVMCZ) Ir SOMOS 
2424 W. 69th STRET7T T?J. REpnbUc 7-1213 
11028 Soutfcwi»t Hijcbwmy. P*lo« HUI*. m. T*L 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA A VE. TeL LAfayett* S-5572 

YASAITIS • 1UTKUS 
44« SO. 5#tk A V t , CICERO, ILL TeL OLjwp* 2-1003 
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X A k t Algimantas Bikinis 
dalyvaus rašytojo Vinco Krėvės 
100 m. gimimo sukakties minė
jimo programoje ir skaitys V. 
Krėvės "Milžinkapi" ir dalyvaus 
Šarūno epiloge. Minėjimas, kurį 
rengia Dzūkų draugija, bus lap
kričio 12 d. 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. 

x Kur sėlenos ateina, ten gy
dytojai išeina, 609 Alvudo radi
jo paskaita šį sekmadienį, 9:15 
vai. ryto Sofijos Barčus radijo 
šeimos valandos metu. 

x Pensininkų sveikatos reika
lais — gydytojo pranešimas ir 

X "Vartydamas ir skaityda
mas naujuosius "Lietuvos baž
nyčių" tomus džiaugiuosi, kad 
jie paruošti ir išleisti. Dažnai 
pagalvoju, ačiū Dievui, kad tu
rime žmonių, kurie juos paruo
šia ir išleidžia, šios knygos pra
turtina mus visus, praturtina 
lietuvių tautą, duoda naujos vil
ties pavergtai Tėvynei", taip ''• kultūrinė programa Sodybos pa
rašo kun. G. Kijauskas, Dievo | žmonyje šį sekmadienį nuo 2 v 
Motinos Nuolatinės Pagalbos į popiet. Grybų užkandis Visi 
parapijos klebonas Clevelande, 
Ohio, siųsdamas savo auką. 

X Vanda Aleknienė, Čiurlio
nio galerijos pirmininkė, rūpi
nasi reprezentacine pasaulio lie
tuvių dailininkų paroda, kuri 
bus Čiurlionio galerijoje Pasau
lio Lietuvių dienų metu. 

x Lietuvių Bendruomenės 
30-ties metų sukakties minėji
mo proga lapkričio 14 d., sek-

laukiami. 

iŠ ARTI IR TOLI 

X A. Antanavičius, Lietuvių 
Operos choro narys, yra susir
gęs ir paguldytas ligoninėje. Li
gonis pamažu taisosi ir tikisi 
greitai grįžti namo. 

X Arvydas Žygas, šią vasarą 
lankęsis Brazilijoje, P. Ameri
koje, rodys skaidres iš ten esan
čių lietuvių gyvenimo Jaunimo 
centro kavinėje gruodžio 12 d. 

Dalis modeliuotojų Kr. Donelaičio lit. mokyklų suruoštoje madų parodoje spalio 24 d. Lietuvių Tautiniuose namuo
se. Iš kairės: D. Bartkienė, O. Paulikienė, A. Mažeikienė, V. Gilvydienė, R. Sell, M. Bernotavičienė, N. Vengrienė, 
V. Kosmonienė, L. Kosmonaite, D. Bilaišytė ir R. Krutu lyte. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

POPIETĖ 

Lapkričio 7 d. Marijonų vie-
madienį, 12 vai. Jaunimo centro j 4 vai. p. p. Skaidrės bus rodo- į nuolyno svetainėje su dideliu Į n e t trejetą dovanų. Pora laimė 
salėje koncelebruotoms šv. Mi- j mos dviem aparatais, palydimos j pasisekimu praėjo Marijonų ben- j t o j u b u v o ^ Massachusetts, vie-
šioms vadovaus vysk. Vincentas ; jdomiais komentarais, pritai- ! dradarbių laimėjimų ir pasižmo-
Brizgys. Mišių metu giedos Cle-
velando Vyrų oktetas, vadovau
jamas Ryto Babicko. 

x Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in
formacijos vadovas, lapkričio ačiū 
14 d. išvyksta j Madridą, Ispa
nijoje, informuoti apie Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos eigą. Kelionę fi
nansuoja Amerikos Lietuvių Ta
ryba. 

X LDK Birutės dr-jos gar
bės narė Lietuvos generalinė 
konsule J. Daužvardienė sutiko 
dalyvauti Lietuvos karinių pajė
gų atkūrimo metinės sukakties 
minėjime, kuris įvyks lapkričio 
21 d. Chicagoje. Minėjimą ren
gia LKVS "Ramovė" ir DLK 
Birutės draugija. 

x Prof. dr. Rimgaudas Ne-
miekas bus garbės svečias už
darant Balfo Beverlv Shores 

kyta "žambo" muzika ir te
nykščių lietuvių dainomis. 

X Alex Koyelaitis, atsiuntė 
3 dol. Po 2 dol. — Jurgis Stan
kūnas ir A. Radžiūnas. Labai 

nėjimo popietė. Ją pradėjo pirm. 
St. Kaulakienė, nusakydama 
bendradarbių tolimesnius užsi
mojimus, o toliau žaidimus vedė 
L. ir V. Leone. Susirinkus pir
miesiems svečiams, buvo pradė-

i t a tuojau vaišintis įvairių ben-
X Irena Goddard (Mrs.), Al- ; dradarbių skyrių parūpintais 

tadena, Cal, pratęsė "Draugo" pyragais, kugeliu, kumpio su-
prenumeratą su 20 dol. auka | muštiniais, kavute ir kitokiais 
dienraščio stiprinimui. I. God-1 skanėstais. 
dard skelbiame garbės prenume- i 
ratore, o už lietuviško žodžio | 

rį ji laikė jai naudingesnių. Ge-1 vald. sekretorė Rūta Valavi-
rai laimė nusišypsojo Sabinai į čiūtė. 
Klatt, seselių pranciškieeių rė-! Apie mokyt. Oną Zailskienę 
mėjų pirmininkei, kuri laimėjo į trumpai kalbėjo Svajonė Kere-

lytė, pateikdama jos gyvenimo 
nueitą kelią ir jos visuomeninę 
veiklą skautų sąjungoje. Dar 
laisvoje Lietuvoje Ona Zailskie-
nė iškilo į skautų vadų eiles, o 
Amerikoje buvo vyriausia skau
čių seserijos skautininke, taip 

nas iš New Jersey. Jiems dova
nos bus pasiųstos paštu. Pir
mąją dovaną laimėjo K. Keam 
iš Arlington, Mass. 

Pirmininkė taip pat pranešė, 
kad gruodžio 15 d. bus bendra
darbių prieškalėdinės vaišės 
"Dainos'' restorane Marąuette 
Parke ir prašė norinčius daly
vauti kuo anksčiau užsiregis-

i. A. VALSTYBĖSE 
— LB Santa Monicos apylin

kės valdyba rengia visuomeninę-
kultūrinę popietę 1983 m. sau
sio 9 d. 12 vai. (ne 1982 m. lap
kričio 21 d., kaip anksčiau buvo 
numatyta) šv. Kazimiero para
pijos viršutinėje salėje. Kalbės 
Simas Kudirka, Vladas šakalys 
ir Romas Giedra. Tema: "Ko 
tikėjomės ir ką radome". 

— Į šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją ateinančių metų gegu
žės 22 d. atvyks vizituoti Los 
Angeles kardinolas. Jis peržiū
rės parapijos darbus ir suteiks 
Sutvirtinimo sakramentą. Tam 
jau dabar pradeda parapijos 
klebonas ir parapiečiai ruoštis. 

— Violeta Sutkienė, išlaikiusi 
Kalifornijos valstybės advoka
tūros egzaminus, atidarė savo 
įstaigą 7060 Hollywood Blvd., 
Suite 701, Los Angeles, Calif. 
90028. Ji puikiai kalba lietuviš-

namuose. Susirinkusias atsto
ves pasveikino savininkė ir 49 
kuopos pirm. Antanė Baleišienė 
ir suvažiavimą vesti pakvietė 
apskrities pirm. Viktoriją Leo
nę. Ji pristatė viešnias iš Wor-
cesterio: centro vald. pirm. Ju
lia Mack ir centro vicepirm. 
Aldoną Shumway, taip pat cen
tro ižd. Vidą Sakevičiūtę. 

suvažiavimas buvc pradėtas 

kai ir galės lietuviams patar
nauti teisiniuose reikaluose. 

— Henrikas Paškevičius, ku
ris gyvena Santa Monica, Calif., 
jau kuris laikas gana sunkiai 
serga savo žmonos Danos ir 
dukros prižiūrimas. Jis savo 
dainavimu anksčiau pasirodyda
vo lietuvių ir amerikiečių sceno
je įvairių renginių proga. Pra
gyvenimui vertėsi namų pirki
mu ir pardavimu. 

— A. a. Apolinaras Sajus, 57 
metų amžiaus, po sunkios ligos 
spalio 26 d. mirė Los Angeles, 
Calif. Palaidotas iš Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
po pamaldų šv. Kryžiaus kapi
nėse. Ok. Lietuvoje liko jo bro
lis Kazys Sajus. Laidotuvėmis 
rūpinosi Albinas Margevičius, 
dalyvaujant daugeliui velionio 
draugų ir bendradarbių. 

— Kariuomenės įkūrimo šven
tė Los Angeles bus minima lap
kričio 21 d. vėliavos pakėlimu ir 
šv. Mišiomis už mirusius Lietu
vos karius ir partizanus. Po 
to bus parapijos salėje akademi
ja, kurioje paskaitą skaitys ltn. 
Giedraitis iš Floridos. Meninę 
dalį atliks sol. A. šilkaitienė, 
akompanuojant muz. O. Metri-
kienei. šventę rengia Los An-

! eeles ramovėnai. 

— Kazimierui Račkauskui. 
pat uoli Baifo veikėja ir Cicero i malda, kurią sukalbėjo Julia g y v . Richmond Hill, N. Y., spa-
skyriaus pirmininkė 

Apie antrą mokyt. — Joną 
Mack. Ji pasveikino atstoves ir iį0 25 d. suėjo 100 metų am-
pasidžiaugė, kad jų buvo daug. žiaus. Spalio 24 d šią sukaktį 

Kauną kalbėjo Rūta Valavi-! Dalyvavo 40 atstovių ir viešnių., paminėjo Apreiškimo par. baž-
čiūtė, taip pat iškeldama jo vi- j Centro valdyboje yra didesnė j nyčioje šv. Mišiomis ir salėje su 

Patarnavimu rūpinosi apsuk- \ lapeliai, prašant, kad juos daly 
. . . ; MOS seimininkes Kay Kovvalski. j viai, jdeie į voką, pasiųstų vy-vertinimą ir auką tariame aciu. T_ _ , _ .* , , , . . ' .* -^ ' .. :. . , / J 

j Kay Juzak, Josephine Madaj,; riausiam pašto viršininkui pra-
x LB Hot Springs, Ark., apy- i pagelbimos kitų narių. Prie du-i šydami, kad JAV paštas išleis-

truoti. Pobūvio metu buvo iš- I suomemnę veiklą skautuose, I « « j a u n ų n a r i ų . t a i p pat ir 
dalinti su atsT>ausdintu tekstu i Liet. Mokyt, s-goje ir Lietuvių s o p o s e . lai reiškia Kaasą-

Istorijos draugijoje. ! Junga atjaunėjo. Ateinančiais 
Praėjusio metinio susirinkimo ! 1983 metais bus sąjungos sei-

buvimu, kurį surengė jo gimi
nės. Jis yra neseniai Chicagoje 
koncertavusio muzikinio vieneto 
••Harmonijos" vadovo Viktoro 

protokolą, parašytą mok. Milą- rnas' Nekaltai pradėtos Marijos; p^alio motinos dėdė. Gyvena su 

nidens aukų vajų lapkričio 27 
dieną 4 vaL popiet Pines Stan
kūnų restorane. 

linkės valdybos pirm. S. Ingau-
nis atsiuntė 10 dol. su prierašu: 
" . . . siunčiame nors nedidelę au
ką spaudai paremti. Linkime 
visiems sėkmės nelengvame 
spaudos darbe". Labai dėko
jame. 

X Juzė Rastas, Burtonsville, 
Md., atsiuntė 17 dol. auką ir 
kartu prenumeratos mokesti už 
visus metus. Labai ačiū. 

rų su įėjimo bilietėliais pasitiko; tų 1984 metais pašto ženklą pa-
Peggy Zakaraitė, pobūvio reika- i minėti Dariaus ir Girėno trans-
lais rūpinosi pati pirm. St. Kau- atlantinio skridimo 50 metų su-
lakienė, o dalyvius aprūpinti kaktį. 
prie stalų vikriai sukosi vicepim. Visa popietė praėjo labai jau-
P. Tamošiūnienė ir pagelbinin- kia ir nuoširdžia nuotaika. Dau-
kės. Didžiulės 
susidedančios 

vickienės, perskaitė 
Kerelytė. Buvo priimtas be pa
taisymų. 

Apie s-gos veiklą pranešė val
dybos pirm. Br. Gelažius. Nors 
mokytojai yra sunkiai išjudina
mi, tačiau valdyba suruošė Mai-

Svajonė ses61"1* vienuolyne Putname. 
Kvietė, kad didesnis skaičius 
atstovių dalyvautų seime. Ta 
proga galėtume suruošti eks
kursiją iš Chicagos į Putnamą. 

Toliau suvažiavimas ėjo įp
rasta tvarka. Sekretorė per 

savo seserimi Uršule Račkaus
kaite. 

KANADOJE 
— Sol. Algirdas Brazis iš 

Chicagos atvyko į Hamiltoną ir 
davė koncertą spalio 30 d. Taip 
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gėrimų pintinės, I gelis, ypač vyresnio amžiaus ronio mirties 50 metų sukakties 
iš 17 butelių, lai-,' žmonių, turėjo progą susitikti 'minėjimą Tautiniuose namuose, 

mėtoja buvo Rožė Didžgalvienė į su savo pažjstamais, nuoširdžiai i kur labai įdomią paskaitą skai-
Bridgeporto. Savo lamikį ji i pasikalbėti ir kartu savo įnašu •, tė mokyt. Danutė Bindokienė, o 

skaitė pereito suvažiavimo pro-1 Ta t Jaunimo centre salėje dai-
avo D. Beksnytės - Powell va-

iev't' 
iškeitė į piniginį pakaitalą, ku-: pagelbėti geriems darbams. 

x Jonas Pečiulis, Munster, 

Lapkričio 14 d., sekmadienį, naitis 
2:30 vai. Tautiniuose namuose, 
6422 S, Kedzie Ave., LMF Chi
cagos klubas rengia rašyt. Ana
tolijaus Kairio eilėraščių rinki
nio Lotofagų šaly sutiktuves. 
Kultūrinėje popietėje kalbės 
K. Milkovaitis, A. Bagdonas. A. 
Kairys, deklamuos A. Gražytė 
ir G. Eidukaitė. referuos M. 
Marcinkienė. Klubo narės pa-

x Dr. L Kriaučiūnas - Tarp, 
Frankfort, 111., Zigmas Šefleris, Į l n ^ m ū s ų ^mė^s ' i r bendra-

y Lotofag . ^ . ^ . .ciktuvės. Lake Geneva, Wisc, Julia Anta-1 d a r b i g _ A u g u s t i n a s Dumbra, Sa-
iami Beach. Fla.. at- j g i n a w > y&žh. pratęsdami rjrenu-

siuntė po 7 dol. aukų ir pratęsė j m e r a t a s a t s i u n t ė po 10 dol. au-
prenumeratas. Labai ačiū. 

X Ašelės pranciškietės, Pitts-
burgh. Pa.. J. Juris. Lake Del-
ton, Wisc, K. Žygas, Cleveland. 
Ohio, S. Riekutė. Cicero, UI., Po
vilas Masis ir S. Ruibys, Chica-
go, 111., įvairiomis progomis at
siuntė po 5 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

kų. Nuoširdus ačiū. 

X Romas Saponka, Tucson. 
Ariz., ilgesnį laiką viešėdamas 
pas savo gimies ir draugus Chi
cagoje, aplankė 'Draugą" ir įsi-

; gijo įvairių leidinių už 120 dol. 
; R. Saponka šiomis dienomis iš
vyko į namus. 

ruoš užkandžius, autorius duos 
autografus. Visi maloniai kvie-j x ** Antanas Razma, Lie
čiami skaitlingai dalyvauti. ' t u v i u F o n d o steigėjas ir ardis . 

( p r ) '• visada suorganizuoja daugiau-
sia stalų į Liet. Fondo rengi-

x šv. .Antano Taupymo ir n i u s gįu0 m e t u . būdamas užim-
-'-/ rimo bendrovė siūlo ge- | t a s 2-rųjų PLB Dienų organiza

vimu, eidamas pirmininko pa-

x Marija Petrauskienė, Hart
ford. Conn., mūsų bendradarbė. 
Zigmas Sipavičius. Guifport. 
Fla., pratęsė "'Draugo" prenu
meratas ir kiekvienas pridėjo po 
12 dol. aukų. Labai ačiū. 

D. 

MOKYTOJU PAMINĖJO 
SAVO MIRUSIUOSIUS 

Lietuvių Mokytojų s-gos val
dyba ir šiemet prisiminė savo 
mirusius sąjungos narius. Spa
lio 31 d. 12 vaL buvo specialios 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų koply
čioje. Kun. P. Daugintis atna
šavo šv. Mišias ir pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą, iš
keldamas gerų darbų reikšmę. 
Po pamaldų visi dalyviai, kurių 

mokyt. 
«** 

meninę programą suorganizavo ~i 

Svajonė Kerelytė iš pa-
moksleivių. 

Buvo sušaukti 4 vald. posė-, 
džiai, planuota, diskutuota, bet 
didesnių darbų nebespėjo at
likti. Dabar planuojama su
ruošti gegužinę pavasarį ar va
saros metu. 

Iždininkė Ona Burneikienė 
pateikė s-gos iždo stovi. Išskai
čiavo pajamas ir išlaidas. Kaso
je lieka daugiau kaip trys šim
tai dolerių. 

Dar buvo prisiminta apie bu-
buvo apie 40. rinkosi į Jaunimo I vusį numatytą mirusiųjų ir iš-
centro posėdžių kambarį minė ji-, tremtųjų mokytojų leidinį. J. 
mui. '. Masilionis paaiškino, kad per 

Susirinkimą atidarė Mokytojų: metus tegauta tik 4 mokytojų 
s-gos vald. pirm. Bronius Ge- aprašymai. Maža vilties tokį 
.ažius, prisiminęs šiais metais ; leidinį beparuošti. 
mirusius mokytojus, jų tarpe! Susirinkimas praėjo 

romis sąlygomis namų paskolas 
iš 12.99f visam sutartam pas- reigas. vis dėlto 

platinti bilietus ir 
20-ties metų jubiliejinį pokylį, 
kuris įvyks lapkričio 27 d. Jau
nimo centre. (pr.). 

kolos laikui (Fixedrate). Suin- \ 
teresuoti prašomi skambinti se- I 
kančiais telef.: 656-6330 arba Į 
242-4396, Bendrovės vedėjas į 
Juozas Gribauskas. (sk.). 

x Operos laimėjimų 
x A. a. Arnoldo .Aleknos, mi-: p l a tįnimo vajus jau eina prie 

rūsio š. m. kovo 4 d., paminklas D a b a į g o s . Kas dar nesuspėjo 
bus pašventintas lapkričio 13 d..; į a u t u s b i l i e t u s išplatinti, nuo-
šeštadierų, 12 vai. dienos šv. Ka- š i r d ž i a i p r a š o m i d a r « p a d a r v -
zimiero lietuvių kapinėse (62-20-. ti i r š a k w l » atsiųsti Operai 
27). Po pašventinimo, 1 vai. po-. a r b a j a s į t e i k t i ^ k u r i a m 0 p e . 
piet šv. Mišios T. Jėzuitų ko- j r o s n a r iui . Lapkričio 20 d. va-
piyčioje. Draugus ir pažįstamus k a r e Tautiniuose namuose Ope-

x VI. Balihogas, Homewood. 
randa laiko I m., A . Zubavičius, Hot Springs. 
i L. Fondo į Ark., Ted Navickas, Coeur D' 

Alene, Idaho. K. Žukauskas, 
Sunny Hills, Fla., V. Fendzikas. 
Toronto, Kanada, užsisakė nau-

kviečiame dalyvauti. Šeima 
(pr.). 

Albina* Kurkulls, akcijų 
brok*ria dsrbąa su Rodman & 
Br*dshaw, Inc^, patarnauja, ak-

ondų bei kitų verty-
pirkime ir pardavime Susi

domėję skambinkite 977-7916. 
f ak.) 

avį b-onų 
blU 

ros baliaus metu bus laimingų
jų bilietų ištraukimas. Dar ir 
tą vakarą salėje galima įteikti 
bilietų šakneles. Jei laimėtojas 
tą vakarą bus salėje, jam ten 
pat bus įteikta laimėtoji suma. 
Opera kviečia Jus su savo prie

deliais dalyvauti Operos baliuje 
I ir tuo padėti Lietuvių Operai 
tęsti kultūrinę bei meninę vei-

bilietų i*usix* židinių. 
x Brighton Parko Lietuvių 

Namų Savininkų draugijos val
dyba ruošia metinį banketą lap
kričio 27 d., 7 vai. vak. šaulių 
s-gos salėje, 2417 W. 43 Street. 
Bus programa, vaišės ir šokiai. 
Šokiam gros F. Knoll orkestras. 
Auka 12 dol. Stalus užsisakyti 
ar bilietus įsigyti skambinant 
Stasiui Juodžiui tel. 523-1297 
arba Anelei Raštienei telefonu 

paminėjo mokytojus Joną Kau
ną, Oną Zailskienę, Ona Micke
vičienę ir Mariją Varnienę. Visi 
mirusieji buvo pagerbti susikau
pimo minute. 

Šiam susirinkimui vadovauti 
buvo pakviesta 
Petersonienė, o 

sklan
džiai ir teužtruko vieną valandą. 

A- P. B. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 

ALRK Moterų sąjungos aps-
mokyt. Stasė I krities suvažiavimas buvo spalio 
sekretoriavo 131 d. Brigitos Tamošiūnienės 

tokolą, kuris buvo ilgas, para
šytas dviem kalbom. Kuopų pir
mininkės padarė pranešimus. 
Visų nustebimui — antroji Ci
cero didelė ir veikli kuopa šian
dien nedalyvauja. Pirmūnė Au
gusta Šatkienė išsikėlė pas savo 
dukterį į Arkansas. Marie 
Druktenis po sunkios operaci
jos dar nepasveiko. Juliana 
Ratsko ir Marija Genienė dar 
serga. Trečiąją kuopą atstova
vo dr. Aldona Rugienė. Jos tu
rėjo du susirinkimus su dr. Bis-
kienės paskaitomis. Pirmoji pa
skaita "Skausmai ir jų prie
žastys", antroji "širdies ligos". 
Narėms labai patiko, net iš ki
tų kuopų buvo atvykusios pasi
klausyti. 20 kuopa gavo naujų 
narių ir gerai veikia. 46 kuopa, 
vad. Jean Pargauskienės, gra
žiai paminėjo jubiliejų ir išpla
tino 128 virimo knygas, 67 kuo
pa vad. Pranutės Ivanauskienės, 
gerai sutinka su parapijos kle
bonu, turi gerą jauną fin. rašti
ninkę Vismantienę. 75 kuop. 
pranešimą padarė Bronė Nedz-
viskas. Jų kuopos įkūrėja ir 
veikli narė Uršulė Rastenienė 

dovaujamas 40 asmenų Aušros 
Vartų choras. Hamiltono ir To-
i ento lietuviai buvo susidomėję 
šiuo koncertu, nes buvęs Me-
trapohtan ir dabartinis Chica
gos Lietuvių operos solistas yra 
raujovė šiame mieste. 

— A. a. Romanas Pacas mi
rė Hamiltone rugsėjo 13 d. ir 
palaidotas lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Liko brolis Vo
kietijoje ir sesuo Clevelande. 
Gyveno pas savo dukterį Jani
ną Svilienę, likusią liūdesy. 

CHICAGOS 2INIOS 
UŽ PADANGOS SPROGIMĄ 
Cook apylinkės teismas nu

sprendė, kad padangos ir auto
mobilio rato rėmų gamintojai 
turi sumokėti A. Mazikoskiui, 
38 m., 1532,000 dol. Jam garaže 
uždedant ant rato padangą, ji 
sprogo, sužalodama jo galvos 
kiaušą ir smegenis. Ligoninėj 
išgulėjo 2 mėnesiu ir tai jam 
kainavo 38,000 dol. Padangos 
ir rato gamintojai rasti kaltais 

778-3025. (pr.). 

x IeAkome pirkti sf^us mo
torinius dvirsulus: 

X Chicagos Aukšt . lit. mokyk
los tradicinis \ -akaras j a u ry-i 
to j , lapkričio 13 d. 7 : 3 0 va i . vak. 
J aun imo centre. A r g i nea tvyk-

Sdnrfam, 
W!uzzer ir Monar 
lis. Skambint 
44S-7265. 

site ir mokyklos neparernsite9 

klą. tik prašome rezervuoti vie- Į Suaugusiems bilietai 15 dol.; 
tas pas Op. vicepirm. Jurgį Vi-;ČALM moksleiviams su maistu 
džiūną jo telefonu: 767-5609. 5 dol., tik šokiams 3 dol. Dėl bi-

361-4862 arba Į Baliaus metu gros Neo-Lithua-; lietų ir stalų skambint 445-9044. 
(ak.), i nų orkestras. (pr.). ' (pr.) 

arba jų da-
JAV Lietuvių Bendruomenės apygardos dabar 
kaitis ir pirmasis pirmininkas Povilas Gaučvs. 

as Kazys Lau-

dar serga, ją 
duktė D. Žilis. Iš viso dalyva
vo 6 kuopos. 

Centro valdybos pirm. Julia 
Mack pranešė, kad ji prirašė 
dar vieną narę — Mariją Ru
dienę. Tik dar nežinoma, kuriai 
kuopai ji priklausys, o gal ji su
darys naują kuopą. 1983 me
tais bus paskelbtas Naujų narių 
prirašymo vajus nuo sausio iki 
birželio mėn. 

Buvo svarstytas televizijoje 
rodomų nepadorių filmų reika
las, nutarta parašyti jiems raš
tą, pareikšti savo nuomonę. 

Apskrities pirm. V. Leone 
gražiai padėkojo 49 kuopos na
rėms ir šeimininkei B. Tamošiū
nienei už priėmimą ir labai ska
nias vaišes- Pabaigai maldą su-
!-:a".bėjo vįrfpirrr. Aid••">-,a Shurr.-
\vav. V;sns K-igifi \V> ALRK 

rur .gos rrmną ir dau£ 
Cir Moihr.v'iU' 

pavaduoja jos 1 reikiamai nenurodę jų didumo. 

tpru 

PLATINS CICERO GATVĘ 
Illinois susisiekimo vadyba 

paskyrė 2.1 mil. dol., kad būtų 
praplatinta ir naujai išgrįsta 
Cicero gatvė nuo 63 iki 67 gat
vės. 

KOLEGIJOS RŪMAI 
Pastatyti nauji rūmai vadina

mai Loop kolegijai. Kainavc 
30 mil. dolerių, yra 11 aukštų 
VVabash ir Lake gatvių sankry 
žoje, Chicagoje. 

PRINCAS CHICAGOJE 
Didžiosios Britanijos princą.' 

Philip dviems dienoms buvo at 
vykęs į Chicagą. Sekmadienį 
lapkričio 7 d., davė pasikalbėji 
rną per televiziją. Princas va 
dovauja laukinių gyvulių apsau 
gos sąjūdžiui, dalyvavo tac 
klausimu r.:r:.r>oziume ir buvc 
renkamos '•'.' '«= *n~. r^ika'';: 

file:///-akaras

