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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VI. Lapienis 
(Tęsinys) ' * Toje k a m e r o j e m a n e 

apgyvendino su kaliniu. Šis 
kalinys sakėsi esąs Antanas iš 
Kauno, 25-mečio gatvės. Jį 
areštavę už valiutą. Gyrėsi 
esąs geras katalikas, lankęs 
bažnyčias, gerai pažįstąs kun. 
Zdebskį, buvęs net jo teisme 
Kapsuke. Gražios esančios 
Kapsuko ir Kybartų bažny
čios. Labai norėjo, kad ir aš 
tas bažnyčias pagirčiau: „Ar 
jums patinka Kybartų, Kapsu
ko bažnyčios?" — klausė 
manęs. Bet aš nieko į tai 
neatsakiau. Mano pasyvumu 
buvo labai nepatenkintas. Ko 
nepasakosi tardytojui, nepa
sakok ir kameros draugams — 
toks dėsnis turėjo galios 
saugumo kalėjimo kamerose. 
Antanas man įrodinėjo, kad 
kun. Zdebskis tardyme labai 
gerai gynėsi, kalbėjo, aiškino, 
įrodinėjo, todėl teismas jam 
paskyrė mažą gausme. J is 
patarė ir man netylėti, kalbė
ti, gintis. ,,Jeigu tu tylėsi, 
nesiginsi , ta i tardytojui, 
teismui atrodys, kad esi kaltas 

ir paskirs didesnę bausmę". Jo 
patarimai buvo panašūs į 
tardytojų patarimus. Visa tai 
griovė pasitikėjimą juo. Kar
tais jį išvesdavo neva tardy
mui. Tačiau grižęs į kamerą 
nepasakodavo apie tardymą, o 
tik patarinėdavo man kaip aš 
turiu laikytis tardymo metu. 
Tai buvo saugumo talkinin
kas, kalinių žargonui kalbant 
— „etukačius"' (beldikas). 

(Bus daugiau) 

Gyvendamas vienutėje, bu
vau gerokai sugniuždytas 
fiziškai, bet neaptemo protas, 
nesusilpnėjo valia. Viešpats 
pasidarė man dar artimesnis, 
labiau veikė J o malonė. Karto
jau šias eilutes: 
Bet, jeigu gyvas aš išeisiu, 
Jei laisvė vėl nusišypsos — 
Aš vėl kovos idėjas skleisiu 
Didžiosios Viešpaties tiesos! 

Urbonas kelis kartus man 
patarė parašyti motyvuotą 
pareiškimą tardymo skyriaus 
viršininkui pulk. Kisminui 
prašant pakeisti jį kitu tardy
toju. Bet aš tokio pareiškimo 
nerašiau, nes buvau įsitiki
nęs, kad nuo to mano padėtis 
nepagerės. 

Ar dėl mano pareiškimo 
prokurorui, ar dėl to, kad 
negavo norimų rezultatų, 1976 
m. gruodžio mėn. mane perkė
lė į kitą kamerą, kurios langai 
buvo į saugumo kiemo pusę. 
Tada buvo aišku, kad nuo 
eksperimentų buvo atsisaky
ta. Po to mano sveikatos būklė 
palaipsniui ėmė gerėti, nors 
tardymai, maistas ir kitos 
gyvenimo sąlygos pasiliko tos 
pačios. Mano laikysena tardy
mo metu irgi pasiliko ta pati: 
n e p r i s i p a ž i n a u k a l t u , 
neatsakinėjau į klausimus, 
nepas i r a š inė j au t a r d y m o 
protokolų. 

Ukrainiečio byla Izraelio teisme 
Office of Special Inves t iga t ion p r a d ė t o s b y l o s e i g a 
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Sensacinga 
.Žalgirio" pergalė 

Praėjusį savaitgalį Argenti
noje užs iba igė krepš in io 
varžybos dėl Tarpkontinen-
tinės taurės. Dalyvavo 8 
komandos. Europai atstovavo 
Kauno „Žalgiris" ir Jugosla
vijos „Cibona" — Ruropoje 
geriausios komandos. Varžy
bų pusfinalyje Kauno „Žalgi
ris" supliekė savo amžinus 
p r i e š in inkus Jugos lav i jos 
„Cibona" 104:77, o baigmėje 
nugalėjo Argentinos meistrą 
84:78. 

Amerikiečiai latviai 
delegatai nesaugūs 
Amerikiečių - sovietų pa

šnekesių Jūrmaloje, Latvi
joje, organizatorius John 
Wallach buvo perspėtas, kad 
latviai-amerikiečiai delegatai 
nėra saugūs konferencijoje dėl 
jų nep r i imt inos veiklos 
konferencijos metu. Susitikę 
savo tau t ieč ius , j ie juos 
pasveikina „Sveiks" ir įteikia 
prisegamą ženklelį, kuriame 
yra Amerikos ir nepriklauso
mos Latv i jos vėl iavėlės . 
Perspėjimą padarė Georgi 
Kornijenko, Centrinio komi
teto tarptautinio skyriaus 
įgaliotinis, primindamas, kad 
ir šie delegatai atvyko Latvi
jon sovietinėm vizom, kas 
reiškia oficialų pripažinimą 
Latvijos statuso, kaip sovie
tine respublika. 

Tikroji perspėjimo priežas
tis, tačiau, yra JAV atstovų 
pasisakymai apie JAV nepri
pažinimą Pabaltijo kraštų 
inkorporavimo. Kalbėdamas 
konferencijoje p i rmadienį , 
prez. Reagano patarėjas sovie
tiniams reikalams John F. 
Matlock, Jr.. pakartojo šią 
JAV poziciją, pirmą dalį savo 
kalbos pasakydamas latvių 
kalba, kas iššaukė ilgus ploii-

Prezidentas ftonald Reagan palydi Filipinų prezidentę Corazon C. 
Aquino po pasitarimų Baltuosiuose rūmuose. 

25 sovietų diplomatams 
įsakyta išvykti 

mus iš dalyvavusių latvių. 
Vietiniai latviai turėjo ir kitų 
progų pareikšti savo tautišku
mą. Viena kambario tvarky
toja „Latvijos" viešbutyje 
Rygoje paaiškino vakariečiui 
reporteriui, kad kambariuose 
raudonos užuolaidos su bal
tais mezginiais per vidurį 
buvo tyčia parinktos latviš
kos viešbučio vadovybės, nes 
pr imena nepriklausomos 
Latvijos vėliavą, kas nepatiko 
sovietams. 

Sov ie ta i pralaimi 
Latvia i didžiuojasi š ia 

konferencija, kurią suorgani
zavo privati amerikiečių deba
tų draugi ja , Chatauąua 
institutas. Ir nors iš pradžių ir 
jie ir amerikiečiai rengėjai 
buvo nepatenkinti sovietų 
parinkta vieta Jūrmala, kaip 
tik dėl to, kad sovietai tai 
norėjo panaudoti JAV nepripa
žinimo politikai griauti, rezul
tate gi išėjo kitaip negu tikė
tasi. 

Konferencijoje dalyvaujan
tis Amerikos latvių bendruo
menės atstovas Ojars KalninŠ 
pasakė, kad ir jis, ir kiti šeši 
latviai-amerikiečiai galvoja 
išvykti, konferencijai dar 
nepasibaigus. 

, , N e w Y o r k T i m e s " 
dienraštis praneša, kad šis 
įvykis Latvijoje patraukė tiek 
pat dėmesio per paskutines 
keletą dienų, kaip reporterio 
Niek Daniloffo areštas Mask
voje. Ketvirtadienio sesijos 
konferencijoje buvo paskirtos 
kalbėti apie regionines įtam
pas, pasikeičiant kaltinimais 
apie kišimąsi Nikaragvoje, 
Afganistane ir kitur. Vienas 
sovietų pareigūnas, prispaus
tas pasisakyti apie sovietų 
rolę Latvijoje, pusiau juokais 
atsakė: „Atrodo, kad prade
dame rasti regioninę įtampą 
č i a P a t " aj.z. 

Washingtonas . — Jungti
nės Amerikos Valstybės įteikė 
Maskvai 25 asmenų sąrašą, 
kurie turi išvykti iŠ Amerikos 
iki spalio 1 d. Jie visi yra 
sovietų misijos Jungtinėse 
Tautose nariai . Tai yra 
didžiausias skaičius sovietų 
diplomatų, kurie vienu metu 
išprašomi iš šio krašto. 

Baltieji Rūmai ir Valstybės 
departamentas pabrėžia, kad 
tai neturi nieko bendro su 
žurnalisto Daniloffo statusu, 

veikla ir kenkia Amerikos 
saugumui. i • 

Valstybės sekretorius Shultz 
išsitarė, kad yra planuojama 
tolimesnė akcija, jei Daniloffo 
reikalu sovietai ir toliau nieko 
nedarys, ir ta akcija būsianti 
žymiai griežtesnė. 

Sovietų atstovas Belonogov 
vakar pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga nėra pasiruošusi 
klausyti to įsakymo, nes tai 
priešinga Jungtinių Tautų 
susitarimui. Tačiau Valstybės 

k u r i s l a u k i a Maskvoje departamento atstovas Ber-
apkaltinimo neva už špiona- nard Kolb pareiškė, kad 

Je ruza l ė . — „Jerusalem 
Post" laikraštis praneša, kad 
buvęs Clevelande automašinų 
darbininkas John Demjanjuk, 
kuris įtariamas, jog buvo 
Treblinkos koncentracijos 
stovykloje sargu, bus teisia
mas spalio 1 d. J is Izraelio 
kalėjime yra laikomas nuo 
vasario 28 d. Prokuroras Yosef 
Harish kreipėsi į Aukščiausią
jį teismą, prašydamas pratęs
ti jo laiką dar 45 dienom, kas 
ir buvo patenkinta. Buvo 
manoma, kad po šio pratęsi
mo, daugiau nebus leista 
pratęsti jo bylos. Aukščiau
siojo teismo teisėjas Yakov 
Maltz sako, kad yra nustaty
tas laikas, kiek suimtąjį gali
ma laikyti kalėjime. Jis 
pramato,' kad sprendimas bus 
padary tas kelių savaičių 
laikotarpyje. 

J o te i smas 
spalio 1 d. 

Kaip Associated Press 
agentūra praneša, pagal 
Aukščiausiojo teismo buvusio 
teisėjo Haim Cohn nuomonę, 
jei kaltinimai nebus pateikti 
iki spalio 1 d., Demjanjuk turė
tų būti paleistas. Demjanjuk 
viename teismo posėdyje yra 
pasakęs, kad: „Aš esu čia, kad 
Izraelis reikalavo mano išda
vimo, ir dabar, kai esu čia, jie 
nieko nedaro. Aš esu pasiruo
šęs į teismą stoti rytoj". Jis 
dar kartą pakartojo, kad jis 
yra auka ir jo tapatumas yra 
sumaišytas, nes jis niekada 
nebendradarbiavo su vokiečių 
naciais. Jo kaltintojas sako, 
kad jis buvo tas žiaurusis sar
gas, žinomas stovykloje savo 
brutalumu ir kalinių buvo 
vadinamas „Jonu Žiauriuo
ju" 

tiesėjui pasakė, kad bus įteik- kor te lę . Paga l Barba ros 
ta nauja slapta medžiaga, kai A m o u y a l Je rusa lem Post 
bus išstudijuota. Jis taip pat aprašymą, kad Energijos 
pabrėžė, kad įtarimai prieš ministeris Moshe Shahal buvo 
Demjanjuk yra labai stiprūs. 

P r a t ę s i a ka l ė j imo 
la iką 

Gegužės m ė n . 23 d. 
Aukščiausiojo teismo teisėjas 

t a s asmuo, kuris suvedė 
Glazer ir prokurorą Blattman 
kartu. Glazer iš Izraelio 
skambino tuometiniam Sovie
tų a m b a s a d o r i u i Ana to ly 
Dobrynin ir prašė padėti 

pratęsė jo buvimą kalėjime Izraelio prokurorui Demjan-
dar trims mėnesiams. Pagal juko byloje. J i s buvo prašo

m a s parūpinti Demjanjuko 
minėtą kortelę. Prokuroras 
Bla t tman atsisakė patvirtinti, 
kad jis buvo susitikęs su 
Glazer ir Shahal, bet pasakė, 
kad Sovietai nėra įpareigoti nei 
diplomatiškai, nei morališkai 
padėti Izraeliui šioje byloje, 
j e. 

Iš kitų šaltinių pranešama, 
kad adv. O'Connor išvyko į 
Treblinką, dabar esančią 
Lenkijoje, susitikti su tais, 
kurie išliko gyvi ir žino „Ivan 
t h e Ter r ib le" . Tas pa t s 
„Jerusalem Post" rašo, kad 
O'Connor yra pažadėta para
m a iš Europos, kurie tą reika
lą žino. 

Sunku ras t i 
į rodymus 

Paskutinį kartą vėl „Jerusa
lem Post" rugp. 29 rašė, kad 
Izraelio kaltintojams daug 
sunkiau surinkti įrodymus 
p r i e š D e m j a n j u k , negu 
pradžioje manyta. Bet proku-

„Jerusalem Post", valstybės 
prokuroras gali prašyti, kad 
įtariamojo sulaikymas būtų 
pratęstas iki vienų metų. Po 
vienų metų, suimtojo laiky
mas kalėjime, gali būti 
pratęsiamas tik jei trijų teisė
jų komisija, Teis ingumo 
ministerijai pareikalavus, tą 
prašymą patvirtina. 

Prof. Shmuel Krakovvski, 
kuris yra Izraelio archyvo 
direktorius, minėtam laikraš
čiui pareiškė, kad nė vienas iš 
tų liudininkų, kurie sakė, kad 
„Jonas Žiaurusis" buvo kali
nių užmuštas 1943 m. rugpjū
čio 2 d. sukilime, negali 
prisiekti, kad jie matė iš tikrų
jų jį mirusį. Tas profesorius 
sakosi manąs, kad Demjan
juk tikrai yra „Jonas Žiauru
sis" (Ivan the Terrible). 

Visa tai re iškia , kad 
Demjanjuk bus la ikomas 
kalėjime septynis mėnesius, 
kol jis bus a p k a l t i n t a s . 
Clevelando spauda pabrėžė, 
nes jis gyveno Clevelande, kad roras Yosef Harish tam pa-

Amerika savo krašte neleis 
jokiai valstybei Jungtinėse 
Tautos užsiimti tokia veikla, 
kuri kenkia Amerikos saugu
mui. 

m 

žą. Tačiau kiti aukštesnieji 
pareigūnai galvoja kitaip. 
Deja, Daniloffo reikaluose 
nėra jokio progreso. 

Valstybės departamente dar 
neturima šimtaprocentinių 
žinių, kad Sovietų Sąjunga 
atšauktų užsienių reikalų 
ministerių susitikimą. Šiaip ar 
ta ip , bet yra jaučiamas 
įsitempimas abiejose Šalyse. 
Jei toks pasimatymas bus, tai 
sekr. Shultz pasakė, kad jis to 
posėdžio dalį pačioje pradžio
je skirs Daniloffo reikalui. 

Griežtas prezidento 
žodis 

Prezidentas, kalbėdamas 
ginklų sumažinimo tema, kai 
vakar Genevoje prasidėjo vėl 
pasi tar imai , pasakė, jog i 
Shultz ir Shevardnadze posė- E 
džiai turi padėti pagrindą jo ir : 

Gorbačiovo antram viršūnių . 
susitikimui šių metų gale, kaip ' 
buvo susi tar ta Genevoje. 
Tačiau prezidentas pabrėžė, 
kad Amerikos žurnalisto atve
jis labai aptemdo visa tai, kas 
buvo pasiekta abiejų šalių 
santykiuose. Todėl jis ragino 
Sovietų Sąjungą tuojau 
išspręsti Daniloffo bylą ir dar ' 
prieš tai, kol nėra padaryta 
žygių, nuo kurių tie santykiai 
tarp abiejų valstybių dar — — — . — — _ — 
labiau pablogėtų. 

Valstybės departamentas Žydai pradėjo rinkt 
taip pat pranešė, kad 25 n 3 parašų, kad jų 
diplomatų sąrašas įteiktas D Ū t1 diskutuojami 
todėl, kad sovietai visai 
ignoravo, jog savanoriškai 
sumažintų savo misijos 
personalą Jungtinėse Tauto
se, kai Amerika paprašė tai 
padaryti. Dauguma tos misi
jos narių užsiima neleistina 

pagal Ohio įstatymą įtaria
masis turi būti apkaltintas 72 
valandų laikotarpyje arba 
paleistas. 

Iš ta isyt i d o k u m e n t a i 
Ukrainiečių laikraštis „The 

Ukrainian Weekly" rašo, kad 
Izraelio oficialūs asmenys 

Demjanjuk teisme pareiškė, netiesioginiai kreipėsi į Sovie-
jog teismui tikrai pakanka tų Sąjungą, prašydami padė-
šešių mėnesių, bet užtrunka ti šioje byloje prieš Demjan-
metus paruošti melagingiems Juk. „ J e r u s a l e m P o s t 
įrodymams. Kaltintojas suren- praneša, kad valstybės prok. 
ka netikrus liudininkus iš tų Yona Blattman prašė Ameri-
vietų, kur aš niekada nebu
vau. Jis tuos pareiškimus skai
tė iš savo parašyto rašto 
ukrainietiškai, o vertėjas juos 
išvertė teisėjui į hebrajų kal
bą. 

Prokuroras Harish tada 

r f««w 
Čfc* 

OVftl 

aidžiai* 
U4*KL 

Besotidcre Merkmalr: 

Narbe_auf. daa-

gan/NTHro1al-

kos prekybininką, kuris turi 
ryšių su sovietais, gauti 
pagrindinį įrodymą, kuris 
būtų panaudotas 66 m. ukrai
niečio apkaltinimui. Tas įrody
mas yra asmens kortelė 
sąmoningai išduota 1942 m. 
Travvniki stovykloje, kurią 
naudojo OSI įstaiga. Advoka
t a s , kuris aps iėmė ginti 
Demjanjuk, turi įrodymų, kad 
ta kortelė yra padirbta. Mark 
O'Connor sako, kad tikroji 

ČA#.tntfVmi%t- tfnrt-*>lė n iekados nebuvo 
Iri "hl rtrlri^ .specialistų patikrinta. Sovie-
KiCUOZKL %aį d a v ė o S I j s t a i g a i fotosta

tinę tos kortelės kopiją, Sovie
tų ambasados patvirtintą. 
Adv. O'Connor savo rašy
tame laikraščiui pranešime 
sako, kad tikroji asmens korte
lė buvo teisme parodyta sovie
tų ambasados tarnautojo, bet 
neperduota teismui į bylas ir 
grąžinta Sovietams. Taigi, 
niekada ekspertų nepatikrin
ta, koks yra popieris ir raša
las ar dažai. Vėliau antroji tos 
kortelės fotografinė nuotrau
ka buvo OSI panaudota, kaip 
įrodymas. Dar vėliau tikrini-

V o r - o n d Vater*n-»roe 

jniu3ujii. .^oiiacliarlaral/aaporosch^ - P »**•*•••'"^P— 
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Mational i ta t : - - V t e :a;uner JPvfi 
{tariamojo Trawniki iokumento dalis duota John Demjanjuk. 

milijo-
eikalai 

sovie
tais bet kokiame • ršūnių 
pasitarime. Morris Abraa jau 
buvo susitikęs su S"> dtz ir 
gavo užtikrinimą, kac jis tą 
padarys. Tai liečia žydų 
emigraciją iš Sovietu Sąjun
gos. 

patvirtinta sovietų ambasa
dos, buvo padirbta išleidžiant 
pastabą, kad tai yra iš KGB 
archyvo. Advokato nuomone, 
t e i s ė j a s F r a n k B a t t i s t i 
Clevelande ignoravo ištaisy
mus ir savo nuomonę pagrin-

— Sovietų laikraštis Truda dė pirmosios kopijos nuotrau-

čiam laikraščiui pasakė, jog 
kaltintojai yra tikri, kad 
Demjanjuk buvo tas „Jonas 
Žiaurusis" ir advokatai daro 
viską, kad iki spalio 1 d. būtų 
gauta įrodomoji medžiaga. Jis 
nebūsiąs apkaltintas tol, kol 
nebus stiprių įrodymų. Jis 
taip pat pasakė, kad jis nebi
jos prašyti ir pratęsimo šiai 
bylai dar ilgiau. 

Tuo tarpu dar daugiau yra 
informacijų apie Izraelio norą 
gauti įrodymų iš Sovietų 
Sąjungos. Šalia jau minėtų 
asmenų, „Post" praneša, kad 
Teisingumo ministeris Avra-
ham Sharir prašė paramos ne 
tik iš Užsienio reikalų minis
terijos ir Gil Glazer, bet ir iš 
Armand Hammer, kuris kaip 
Occidental Petroleum kompa
nijos vadovas, išgavo iš sovie
tų leidimą lankytis dr. Gale 
Sovietų Sąjungoje, kuris padė
tų Černobylio aukoms. 

Be to, „Post" primena, kad 
1980 m. buvo padarytas „gent-
lemen's agreement" tarp JAV 
Teisingumo departamento ir 
M a s k v o s , k a d s o v i e t a i 
parūpins įrodymus Demjan
juko byloje. 

Izraelis siuntė specialų 
asmenį į Montevideo, kad 
gautų daugiau įrodymų iš 
buvusio tekstilės darbininko 
Lodzėje, kuris parašė atsimini
mus apie Treblinką. 1981 m. 
jis iš jo fotografijos Clevelan
de pažino Demjanjuk. tačiau 
tas Hiel Rajchman, kai sėdė
jo teismo salėje prieš Demjan
juk, neatpažino jo. 

Adv. Mark O'Connor Euro
poje nori surasti liudininkus, 
kurie pažino Demjanjuk. 

praneša, kad netoli Kievo 
pradedama statyti 600 lovų 
ligoninė Černobylio radiacijos 
paleistiems pacientams. Iki 
šiol žinoma, kad jau mirė 31 
žmogus, 302 yra radiacijos 
paliesti ir laikomi ligoninėse, 
o 135,000 žmonių evakuoti. 

ka. Demjanjukui buvo atimta 
pilietybė 

Kreipėsi į Sovietų 
ambasador ių 

Izraelis dabar prašo Gil 
Glazer, tą amerikietį preky
bininką, padėti išgauti ID 

K A L E N D O R I U S 

Rugsėjo 49 d.: Januarijus, 
Zuzana, Girvinas, Praurimė. 

Rugsėjo 20 d.: Eustakijus, 
Pilypą, Jolita. Stegutas. 

Saulė 
6:55. 

ORAS 

teka 6:33, leidžiasi 

Debesuota. Tempera tūra 
dieną 80 1., naktį 66 L 



DRAUGAS, penktadienis, 19«6 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Amerikiečių spaudoje 

SU FIFA TEISĖJO 
ŠVILPUKU 

Oakland, Californijoje, lei
džiamas futbolo laikraštis 
„Soccer America" šių metų 
gegužės 8 dienos laidos 14 psl., 
, American Scene" skyriuje, 
atspausdino Niek Matavuli 
straipsnį pavadintą „The 
'Natūrai' earns FIFA whistle 
in only 10 years". Straipsnyje 
rašoma apie tarptautinį fut
bolo teisėją Alfredą Kleinaitį, 
pateikiant ir gausius jo pasisa
kymus. Visur taisyklingai 
rašoma jo pavardė, o taip pat 
ir žmonos vardas. Pažymima, 
kad jis yra lietuvių kilmės 
amerikietis, šiame krašte 
gyvenantis nuo 15-kos savo 
amžiaus metų. Viename iš A. 
Kleinaičio pasisakymų cituo
jama: „Aš žaidžiau 'soceerį' 
visą savo gyvenimą — iš pra
džių Europoje, paskui Chi-
cagoje su Liths — lietuviais. 
Major divizijos komanda". 
(„Lits", kaip žinome, yra nese
niai 35 metų veiklos sukakti 
minėjusi „Lituanicos" futbolo 
komanda Chicagoje. Red.) 

A. Kleinaitis minimas, kaip 
jaunatviškas, teisingas ir 
labai natūralus teisėjo parei
gose; šios savybės įgalino 
Alfredą vos per dešimtį metų 
pasiekti tokio aukšto futbolo 
pasaulyje pasiekimo. Dėl savo 
sėkmės teisėjo pareigose A. 
Kleinaitis teikia kreditą ir 
žmonai Irenai bei jauna-

metėms dukroms Kristinai, 
Andrėjai ir Natalijai, supran
tančioms reikalingumą jam 
būti su pamėgtu sportu ir atlei
džiančioms, kai gimtadienių, 
Padėkos ir kitų šeimos šven
čių progomis jam tenka teisė
jauti Washingtone ar kitur 
vykstančiose futbolo žaidy
nėse. 

Straipsnyje aprašoma A. 
Kleinaičio futbolo teisėjavimo 
karjeros raida ir reiškiama vil
tis matyti jį „šviesoje" 1990 m. 
Pasaulio futbolo pirmenybėse. 
Straipsnis papuoštas gražia 
per tris skiltis atspausdinta 
nuotrauka, rodančią A. Klei
naitį futbolo aikštėje teisėjo 
pareigose. 

Sveikindami A. Kleinaitį jo 
pasiekimuose profesinėje srity
je nuoširdžiai džiaugiamės ir 
jo dalyvavimu lietuviškame 
gyvenime besirūpinant savo 
šeimos lietuviškumu. J į nuolat 
matome šeštadieniais vežant 
dukreles į Kr. Donelaičio 
lituanistinę mokyklą, „Kerna
vės" skaučių tunto sueigas, 
stovyklas ir kitur, o sekmadie
niais į „Tėviškės" parapijos 
bažnyčią. 

Linkime Alfredui sėkmės 
dar ilgus dešimtmečius dirbti 
savo pamėgtoje sporto šakoje, 
garsinant ir lietuvio vardą. 

IR 

<««s. *W | ^ ^ ^ ' ' I fc iU,; 

FIFA teisėjas Alfredas Kleinaitis sprendžia ginčą futbolo aikštėje. 
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SALFASS PRANEŠIMAS 
1986 m. S. AMERIKOS 

LIETUVIŲ ŠACHMATŲ 
PIRMENYBES 

1986 m. Š. A. Lietuvių 
individualinės šachmatų pir
menybės įvyks spalio 11-12 d., 
Toronto Lietuvių namuose, 
1573 Bloor St. W., Toronto. 
Ont. Varžybas praveda Toron-

Pirmenybėse dalyvauti kvie
čiami visi lietuviai šachma
tininkai. Dalyvių registraciją 
prašoma atlikti iki š. m. spa
lio 4 d., š iuo adresu : Mr. 
V y t a u t a s G e n č i u s , 39 
Clissold Rd. , Toron to , Ont. 
M8Z 4T6. Tel. (416) 239-
7524. 

Dalyviai bus priimami ir 
to Lietuvių Šachmatų klubas, varžybų dieną, tačiau tokie 

Futbolas Chicagoje 
SĖKMINGA SEZONO PRADŽIA 

„Li tuanica" — 
„ F o r t ū n a " 3:0! 

Po ilgos ir tingios vasaros 
pertraukos pradėti naują fut
bolo pirmenybių sezoną ir 
iš karto užšokti ant stipriausio 
varžovo — padėtis nelabai jau
ki. Lyg iš šiltos lovos staiga 
atsidurtum po šaltu dušu. Taip 
praėjusį sekmadienį atsitiko 
„Lituanicos" komandai žai
džiant Marquette parke pirmą
sias rudens rato rungtynes 
prieš pirmaujančią vokiečių 
„Fortūną". Tik pradėjus iš 
centro, „Fortūna" atsidūrė 
mūsų aikštės pusėje ir apie 
puse puslaikio vargiai davė 
atsikvėpti ne tik „Lituanicos" 
žaidėjams, bet ir žiūrovams 
tribūnoje. Mūsų gynimas galė
jo tik atsimušinėti, o apie 
kamuolio išpasavimus nebe
teko nė pagalvoti. Kai pavė
lavęs vartininkas pakeitė var
tus gynusį Abedą, kuris tuoj 
užėmė vidurio saugo poziciją, 
„Lituanicos" komanda pradė
jo pati save surasti ir „For 
tuną" nebesuspėjo turimos 
persvaros realizuoti. Prieš pus
laikio pabaigą stiprus Algio 
Krygerio šūvis, atsimušęs nuo 
jų žaidėjo kojos, kamuolys 
rekošetu atsidūrė „Fortūna" 
vartuose, kur jis ir buvo siųs
tas — 1:0 „Lituanicos" nau
dai. Antrame puslaikyje 
„Lituanicos" komandai žai
džiant pasauliui — su saule ir 
vėju į nugarą — aikštėje vyko 
apylygus žaidimas, protar
piais švysteldamas ir gražio
mis pasuotėmis, ne tik spirk ir 
bėk! Puslaikiui įpusėjus mūsų 
saugas T. Young suruošė vieno 
žmogaus paradą, prasiveržęs 
beveik per visą aikštę, jį už
baigė va i zd ingu , profe
sionaliu įvarčiu, kamuolį 
perkeldamas per gyniko ir 
išbėgusio vartininko galvas — 
2:0. 

Ir po antrojo įvarčio rung
tynių favoritu laikoma „Portu 

na" komanda nerodė atlyžimo 
ženklų, bet aiškių progų įvar-
čiams nesusikūrė. „Lituani
cos" gyvenimas apdairiai ir 
užtikrintai visas jų intencijas 
pavertė niekais. Čia krito į akį 
užtikrintai žaidę Audrius Kry-
geris ir mažiukas Steve Maest-
ris. Prieš rungtynių pabaiga 
šiaip neryškiai šį kartą pasi
rodęs greitasis kraštas S. 
Zegarskis, atsidūręs akis į akį 
prieš „Fortūna" vartininką, 
klupdamas kamuolį išpasavo 
geroje pozicijoje laukiančiam 
Alg. Krygeriui, kuris užtikrin
tai įsodino 3:0. Laimėjus 
prieš „Fortūna", žengtas dide
lis žingsnis Major divizijos 
link. Tokiais žingsniais džiau 
giasi, palyginti, nemažas 
„Lituanicos" žiūrovų būrys. Ir 
Šį kartą jų buvo daugiau 250. 

Rezervo komanda, žais
d a m a nepi lnos sudėt ies , 
pralaimėjo prieš ..Fortūna" 
rezervą 1:2. _ . 

vadovaujamas Vytauto Gen-
čiaus. 

Esant pakankamai dalyvių, 
varžybos bus vykdomos A ir B 
klasėse, atsižvelgiant į žai
dėjų reitingą (Chess rating). 

P i rmenybės bus prave
damos 5-kių ratų šveicarų 
sistema. Trys ratai bus vyk
domi pirmą varžybų dieną ir 
du — antrąją dieną. Pirmo 
rato pradžia: spalio 11 d., 
šeštadienį, 9:00 vai. ryto. 
Registracija — nuo 8:00 val._ 
ryto. Tolimesnis tvarkaraštis 
bus nustatytas vietoje. 

S p e c i a l ū s m e t i n i ų 
ŠALFASS-gos žaidynių atžy-
mėjimai bus duodami už 3 vie
tas kiekvienoje klasėje. A kla
sės nugalėtojui teks dr. 
Algirdo Nasvyčio atminimui 
pereinamoji taurė, įsteigta 
1982 m. 

žaidėjai imasi rizikos dėl gali
mų pasikeitimų. 

Smulk ios i n fo rmac i jo s 
pranešamos šachmatų bei 
sporto klubams ir pavieniams 
šachmatininkams, jei jų adre
sai yra žinomi. 

Pavieniai. niekur nepri
klausantieji šachmatininkai 
dėl informacijų prašomi kreip
tis į V. Genčių, ar į bet kurį 
šachmatų bei sporto klubą, bei 
į šachmatų vadovą V. Nasvy-
tį. 

S. Amerikos lietuvių šach
matų veiklą koordinuoja 
ŠALFASS-gos Šachmatų 
komitetas, kurio vadovas yra 
Vytautas Nasvytis, 1234 West 
Blvd., Cleveland, OH 44102. 
Telef. (216) 631-0210. 
ŠALFASS-gos Šachmatų 

komitetas 
ŠALFASS-gos centro valdyba 

S a v a i t g a l i o r u n g t y n ė s 
Šį sekmadienį, rugsėjo 21 d., 

„Lituanicos" vyrų komanda 
vyks į Des Plaines žaisti prieš 
austrų „Real F.C." komandą. 
Rungtynės bus Parkside — 
Maine North Highschool aikš
tėje, 3 vai. po pietų. Rezervas 
žais ten pat 1 valandą. 

Verta prisiminti, kad pava
sario rate mūsų „Lituanica" 
pralaimėjo tik vienerias rung
tynes rezultatu 2:1 ir jos buvo 
kaip tik prieš „Real F.C.". Rei
kia tikėtis, kad istorija nepasi
kartos. 

Veteranų komanda šešta
dienį rugsėjo 20 d., 5val. p.p. 
žais prieš graikų ..Concordia" 
jų aikštėje — Old Orchard 
High School. J.J. 

Šachmatai 
LAIMĖS 

ŠYPTELĖJIMAI 
ABIEM OPONENTAMS 

. .L i tuanicos futbolo k lubo va ldybos p i r m i n i n k o ;.mona Rita S ton
kienė ir k o r e s p o n d e n t a s J o n a s JuSka s tebi k lubo t u m y r a n ir gegu-
žmfei a t v y k s t a n č i u s sveč ius . N u o t r Edm S u I a i <- . ; 0 

Praėjusį penktadienį, rug
sėjo 12 d.. Leningrade įvykęs 
lotasis Gario Kasparovo ir 
Anatoliaus Karpovo susiti
kimas prie šachmatų lentos, 
varžybose dėl p a s a u l i o 
šachmatų čempiono titulo, po 
29-to ėjimo pasibaigė lygio
siomis. Po šio susitikimo Garis 
Kasparovas dar puse taško 
priartėjo prie šio titulo išlai
kymo, po 15-kos žaidimų (iš 
24-ių numatytų) tebepirmau
damas dviem taškais 8.5-6.5. 

Šešioliktasis susitikimas 
įvyko pirmadienį, rugsėjo 15 d. 
Šio žaidimo 37-tasis ėjimas 
Karpovui lėmė dar vieną 
nesėkmę. Žaidimas po 41 
ėjimo buvo nutrauktas, pripa
žįstant laimėjimą G. Kasparo
vui, kuriam stebėtojai sukėlė 
didžiules ovacijas. Tai jau 
ketvirtasis Kasparovo laimė
jimas šiame turnyre. Kar
povas telaimėjo 1 žaidimą, visi 
kiti buvo sužaisti lygiosiomis. 
Dabar Kasparovas pirmauja 
jau trimis taškais — 9.5-6.5. 

Trečiadienį, rugsėjo 17 d., 
Karpovui šyptelėjo laimė — jis 
laimėjo 17-tąjį žaidimą ir 
vienu tašku priartėjo prie 
Kasparovo. Dabar abiejų žai
dėjų taškų santykis yra 9.5-
7.5, Kasparovui pirmaujant 
dviem taškais. Iš likusių 7-nių 
žaidimų Kasparovui reikia dar 
penkis sužaisti lygiomis, kad 
išlaikyti Pasaulio šachmatų 
čempiono titulą. 

KAUNO 
„ŽALGIRIS" 
ARGENTINOJE 

Kauno „Žalgirio" vyrų 
krepšinio komanda, kaip 
Europos krepšinio taurės 
vicečempionai, buvo pakviesti 
ir išvyko į Argentiną dalyvau
ti Tarpkontinentiniame V. 
Johnsono taurės turnyre, 
kurio tikslas — išaiškinti 
geriausią pasaulio klubinę 
krepšinio komandą. 

Šiame turnyre, prasidėju
siame rugsėjo 9 d. Buenos 
Aires mieste Argentinoje, turė
jo žaisti 8 komandos, jų tarpe 
dvi iŠ Europos, 4 iš P. Ameri
kos ir po vieną iš Vidurio ir 
Šiaurės Amerikos (šiam konti
nentui turėjo atstovauti JAV 
komanda, kurios vardas , 
rašant šias eilutes, dar nebu
vo žinomas). 

Iš pradžių šį turnyrą buvo 
numatyta pravesti Sao Paulo 
mieste Brazilijoje, bet nusta
tytu laiku rengėjai ten negalė
jo gauti didesnės salės, tad jis 
buvo perkeltas į Argentiną. 

Kauniečiai į Argentiną išvy
ko tokios pačios sudėties, kuri 
žaidė Europos taurės turnyre: 
V. Chomičius, A. Sabonis, S. 
Jovaša, R. Kurtinaitis, A. 
Brazys, G. Krapikas, R. Civi
lis, A. Visockas, M. Lekaraus-
kas. V. Jankausaks. 

Turnyre Argentinoje 8 
komandos buvo padalintos į 
dvi grupes po 4 komandas iš 
kurių po dvi pateko į baigminį 
ratą. Finaliniai susitikimai 
įvyko rugsėjo 14 d., tačiau 
pasekmės dar nežinomos, nes 
Chicagos plačioji spauda šio
mis svarbiomis varžybomis 
visai nesidomėjo ir apie jas 
neinformavo, o iš Europos 
spauda dar nebuvo gauta. 

Po turnyro Argentinoje žal
giriečiai negrįžo į Kauną, bet 
vyko tiesiai į Leningradą, kur 
rugsėjo 18-19 dienomis turėjo 
pradėti Sov. Sąjungos aukš
čiausios lygos pirmenybes, 
susitinkant su Leningrado 
„Spar taku" , praėjusiose 
pirmenybėse užėmusiu trečią 
vietą (po „Žalgirio" ir Mask
vos CASK). Rugsėjo 20 ir 21 
dienomis tame pačiame I^enin-
grade žalgiriečiai susitiks su 
Kijevo ASK krepšininkais. Po 
to grįš į Kauną. 

Tada jie vyks į Rumuniją, 
kur spalio 2 d. turės pirmąsias 
rungtynes šių metų Europos 
šalių nugalėtojų taurės varžy
bose (revanšinės rungtynės 
bus spalio 9 d. Kaune). 

Bent trys žalgiriečiai: A. 
Sabonis, V. Chomičius ir R. 
Kurtinaitis turėtų būti Sov. 
Sąjungos krepšinio rinktinės 
sąstate, kuri spalio 30 d. 
pradės savo viešnagę JAV-ėse 
ir čia sužais nemaža rung 
tynių su JAV universitetų ko
mandomis. Taigi po ilgesnės 
pertraukos bus proga ir vėl 
pamatyti žymiuosius lietuvius 
krepšininkus Amerikoje. 

(ei.) 

Religija — tai Dievo garbini
mas ir J o įsakymų pildymas. 

Fr. Schleiermacher 

Revoliucijos prasideda 
gražiomis kalbomis ir bai
giasi krauju. 

Maksimilionas (Meksikos) 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te l . 434 -5849 (veik ia 24 vai.) 

Vai.: pirm , antr., ketv., penkt 
n u o 12 -ki 6 v v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
T e l . - 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-
antr. ir penkt 10-4: šešt 10-2 vai 

O f s . 735-4477; 
Rez. 246 -0067 ; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. I03rd Street 
Valandos pagal susiturima 

DR. IRENA AURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 IV. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv °-12. Penkt, 11-2 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

t>-°; antr 12-o; penkt 10-12: 1-6. 

T e l . 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK§A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt.. antr. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9S25 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 9Sm St 1 btokas | rytus nuo Rooerts Rd ) 

Tai. 588-8101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RF-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

3925 VVest 5«th Street 
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak. 
Treč ir sešY ujdarvta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus trec\ §est 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS — karūnėles, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

DR. LAURA KYRAS 
2858 W. 58 St. Chicago 

Tai. 478-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. Wm PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III: 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

\'alandx>s pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
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Daniloff — įrodymai pagaminti, 

OSI BYLOSE - TIKRI? 
Istorija vyko ka ip knygose 

paras ; a. Amerikiečiai N w 
Yorke suėmė sovietų šnipą ir 
pranešė , kad jį čia teis. Už 
kelių dienų sovietai padarė 
t a ip pa t . J ie Maskvoje suėmė 
amerikiečių „šnipą", paso
dino j kalėjimą ir pranešė, kad 
irgi teis. O paga l sovietiškus 
į s t a tymus t a s „ šn ipas" gali 
būti nu te i s tas net i r m:*-*' s 
bausme. Pap ra s t a , a ; , \ r i , 
logiška: jūs mūsų, o mes jūsų 
Argi svarbu, kad sovietas yra 
t ikras šnipas , j au d a u g laiko 
s e k a m a s ir su la iky tas nusi
kal t imo metu, kur ka r tu ras ta 
i r nusikals tamoji medžiaga, o 
amerikiet is tebuvo tik žur
na l i s tas , korespondentas ir 
šnipinėjimu neužsiiminėju. 
Sovie tam tai nesvarbu , nes iš 
tokio „šnipo" padary t i tikrą 
šnipą j iem nieko nereiškia: per 
dieną kitą įrodymų jie gali 
pr igamint i kiek tik reikia. 
Mes, lietuviai, la tviai . estM, 
ukrainiečiai ta i žinom jau dau
giau ka ip keturiasdešimtpen-
keri metai . Bandėm ta i sakyti 
i r amerikiečiam, ypač per 
p a s t a r ą j į p e n k m e t į vyks 
tančių OSI bylų atveju. Aiš-
kinom J A V Vals tybės ir 
Te is ingumo depar tamentuose , 
Baltuosiuose rūmuose, rašėme 
jų spaudoje, apkaltintųjų 
gynėjai įrodinėjo teismuose. { 
t u o s į r o d i n ė j i m u s n i e k a s 
nekreipė dėmesio: nei aukšti 
valdžios pareigūnai , ta ip pat 
nei teisėjai, i šskyrus gal kelis 
atvejus spaudoje, kur sąžinin
gi žurnal is ta i visgi bandė 
teisybę paskyt i . Ir ta i reikėjo, 
ka ip jie pa tys sakė, nemažai 
drąsos , nes t a i p teigiantieji 
grei tai galėjo būti apkal t in t i 
ant isemit izmu. 

Bet s ta iga Daniloff atveju 
Amer ika „a t r ado" Ameriką, ji 
ėmė ir „sužinojo", kad šis 
žu rna l i s t a s nė ra joks šn ipas ir 
k a d sovietai jų apgaule , tyčio
m i s šnipu pada rė ir pagamino 
„ į rodymus" tik dėl to, kad 
galėtų jį iškeisti į s avo pilietį 
t ikrą šnipą. Be to, i r viešai 
parodyt i pasaul iui , kad ir jūs , 
amerikiečiai , tokie pat : kam 
ka l t ina te mus šnipinėjimu 
jūsų kraš te , kai pa tys taip pa t 
darote pas mus . „Technika 
labai p a p r a s t a " — skelbė dau
gybė J A V laikraščių — „areš
tuok amerikietį žurnalistą, 
p a g a m i n t a 'įrodomąją' me
džiaga apka l t ink jį šnipinė
j imu, prieš tai d a r nufotogra
favęs, kaip tą medžiagą 
įteikia specialiai į pasimaty
m ą s iųs tas kagėbis tas , tą 
kagėbis tą padaryk viso to 'tik
ro ' įvykio 'liudininku" ir nieku 
dėtą žurnal is tą iškeisi į savo 
t ikrą šnipą, tokiu būdu apsau
g o d a m a s nuo persekiojimo 
Amerikoje visą savo šnipų 
tinklą. J u k amerikiečių Mask
voje neprist igs, nors J A V sau
g u m a s suimtų čia po sovietų 
šnipą k a s dieną". 

„Frame-up, f rame-up" — mir
g a J A V laikraščiuose šauks
m a i . Kiekvieną dieną taip 
skelbia ir televizijos bei radijo 
pranešėjai , J A V valdžios 
pare igūnai , t a r p jų net ir 
buvęs va ls tybės sekretorius 
Kissinger ir net pa ts preziden
t a s Reagan , viešai kreip
d a m a s i s į sovietų diktatorių 
Grobačiovą asmenišku užtik
r inimu, kad su imtas i s žur
na l i s t a s Nicholas Daniloff 
nė ra šn ipas ir re ikalavo jį sku
bia i paleisti. Net ir sankci
jomis grasė, s an tyk i a i pablo-
gėsią — sakė. Iš kur čia toks 
s t a igus „ p a b u d i m a s " atsi
rado? 

Nežinome mes , ar Daniloff 
y r a šn ipas ar ne . Tikriausiai 
t a i jis toks nėra , nes prezi
d e n t a s nerizikuotų t a i p tvir-

GYVENIMO FILTRAI IR PRIZMĖS 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

tinti, jeigu nebūtų tikras, nes 
kam nors įrodžius kitaip, o tai 
lengvai galėtų padaryt i ir tie 
patys JAV žurnalistai , tokių 
„pokštų" mėgėjai, jam būtų 
labai jau nesmagu pasidaryti 
melagiu, bet tai nėra šio viso 
reikalo esmė. Mes tik labai 
gerai žinome, kad sovietų 
specialistai šnipu jį gali 
padaryti per kelias valandas: 
"įrodymus" pagamint i jiem 
nieko nereiškia. Iš visų tų 
spaudos žmonių bei valdžios 
pareigu : pasisakymų atro
do, kad iš tikrųjų tai žino ir 
amerikiečiai. Ne visi jie jau 
tokio naivūs, kaip mes kad 
galvojam ir dažna i sakom. J ie 
taip pa t turi gerą sekimo 
t a r n y b ą , m o d e r n i a u s i a ^ 
pasaulyje priemones, šiam 
darbui gerai paruoštų žmonių 
ir visas tas sovietų -udrybes 
labai gerai išnarplioja. Mus 
stebina tik to jų žinojimo 
pritaikymas, g inan t savo pilie
čius nuo tų pačių sovietų, nuo 
jų KGB. Ir nenustebkirre dar 
daugiau, jeigu tą amerikietį 
žurnalistą gelbėdamn JAV 
valdžia iškeis jį į t ikrr sovietų 
šnipą, pagautą nusikalt imo 
vietoje kartu su tikra nusi
kaltimą įrodančia medžiaga, 
darydama sau žalą ir paska
t indama sovietus t a ip elgtis ir 
toliau. Tokių ženklų jau yra, 
nes abu šio teatro aktoriai jau 
gavo t a s pačias roles: ir ameri
kietis žurnalistas Maskvoje 
Nicholas Daniloff, ir sovietų 
pilietis šnipas New Yorke Gen-
nady Zacharov j au iš kalė
jimų paleisti ir atiduoti tų 
kraštų ambasadų priežiūrai. 
Pasikeitimo žingsniai jau 
pradėti. Kaip toli j a i s bus žen
giama? Jeigu kitos išeities 
nebus ir toks pasikeit imas 
įvyks, už savo pilietį Amerika 
bus užmokėjusi didelę kainą. 

Gal i r sunku nuspręsti , ko
kios kainos verta nekalto žmo
gaus gyvybė, nepaisant , kas į 
ją besikėsintų, gal jai gelbėti 
nė kokia kaina nėra per aukš
ta!. Gelbėti iš sovietų nagų 
mirties pavojun atsidūrusį 
savo pilietį JAV valdžia gal ir 
nepagailės tos prašomos kai- j 
nos. Gal taip ir reikia daryti . 
Tačiau kodėl tada ta pati val
džia nė pirštelio nepajudina 
gelbėti kitiems jos gyven
tojams, kurių išgelbėjimas nuo 
mirties Sovietijoje JAV val
džiai visiškai nieko nekai
nuoja? 

Už tokiais pačiais KGB 
gamintais įrodymais nuteistų 
į Sovietų Sąjungą siųsti JAV7 

gyventojų p a l i k i m ą čia , 
Amerikoje, sovietams nieko 
nereikia duoti, jokios kainos 
nereikia mokėti. O jeigu jie ir 
būtų kam nors nusikaltę, tai 
sovietams tik tiek, kiek ir 
žurnalistas Daniloff. Laisvam 
pasauliui apie juos liudijo 
teisybę. Ir da r tik pasyviu 
pasitraukimu. Tai kodėl tokiu 
pa t uolumu nei spauda, nei 
radijas, nei televizija, nei 
Valstybės, nei Teisingumo 
departamentai viešai nešau
kia, kad va, ir tie žmonės, ta ip 
pat kaip ir Nicholas Daniloff, 
buvo nubausti , pas i remiant 
sovietų pagaminta „įrodo
mąja'" medžiaga. Ar taip 
viešai televizijos ekrane sutik
tų teigti Kissingeris, ar išdrįs 
uždrausti sovietams atiduoti 
estą Linną, lietuvį Palčiauską 
ir kitus KGB g a m i n t a medžia
ga naudojantis nuteistus J A V 
piliečius prezidentas Reagan? 
O gal, pagal juos, tik Daniloff 
nus ika l t imui į rodyt i me
džiaga buvo KGB pagamin ta , 
bet OSI bylose tos pačios KGB 
gaminta medžiaga jau pasi
darė tikra? 

Bronius Nainys 

Ate i t in inkų Nepaprastojoje 
konferencijoje, Toronte, šešta
dienio popietė (1986.VTII.16) buvo 
skirta kūrybos bei kūrybingumo 
gvildenimui. Susižavėjus klau
siausi dr. Elonos Vaišnienės pa
skaitos. Mintys naujos, bet ne
svetimos, ir besiklausant galvo
jau, kur ir kada teko panašias 
mintis anksčiau girdėti. Tik po 
sekančios dienos posėdžio teko 
mintis sur iš t i , nes prieš du 
mėnesius girdėta paskaita buvo 
lyg antra dr. Vaišnienės paskai
tos pusė. Būtent, tarptautiniame 
psichologų simpoziume paskaita 
lietė gyvenimo filtrus, kur ie 
blokuoja gaunamą informaciją, 
tuo tarpu dr. Vaišnienė aiškino 
kaip neblokuoti naujų minčių, 
leisti kūrybai prasiveržti, išeiti iš 
savo uždarų rėmų. Deja, sekma-
dieno ryto posėdyje filtrai gerai 
veikė, kaip dažnai pasitaiko ir ki
tose v i suomeninės ve ik los 
sferose, neka lban t jau ap ie 
kasdienini asmenišką gyvenimą. 

Kas tie filtrai? Juk mokame 
filtruoti kavą, mokame filtruoti ir 
krupniką, tačiau nepastebime, 

ad kasdien filtruojame ir visą 
aplinką, filtruoja ne kitų žodžius, 
filtruojame kitų < gesį, filtruo
jame savo jausmus. Kas kertasi 
su nus ta ty ta tvarka, įsit iki
nimais, retai per filtrą pereina. 
Šie filtrai kuriasi, auga nuo pat 
kūdikystės metų, kai vaikas iš
moksta kas namie, mokykloje yra 
priimtina ir kas ne. Su laiku tam
pa gerai išdresiruotas ir blokuo
ja „nepriimtinas" naujas mintis. 
Simpoziume paskaitą skaitęs psi
chiatras papasakojo tokį nuotykį: 
„Nuėjau pasiimti lėktuvo bilietą. 
Pa ta rnauto ja i pasakiau, kad 
mano vardas Ervine, t.y. E-R-V-
I-N-E, o ji užrašė „Irwin". Taip 
įpratus, taip ir turi būti, filtrai 
kitokio „spelinimo" nepraleidžia. 
Iš šalies žiūrint toks įvykis atrodo 
juokingas, tačiau tokie filtrai 
smarkiai kenkia bet kokiam 

kūrybingumui, augimui; nepra
leidžia naujos minties, kuri, lyg 
šviesos spindulys pervėręs priz
mę, atsiskleidžia įvairiaspalve 
gija. 

Prieš porą metų teko skaityti 
v ienos mokytojos s traipsnį , 
kuriame smarkiai kritikuoja da
ba r t inę mokyklos auklėjimo 
sistemą Amerikoje. Anot jos, 
vaikai yra dresiruojami, o ne 
mokomi. Tai pailiustravo vienu 
bandymu, būtent: antro skyriaus 
mokinukams ant lentos su krei
da nupiešė tašką ir jų paklausė, 
kas čia yra- Kiekvienas vaikas 
sugalvojo vis įdomesnį atsakymą 
— blusa, musė, peteliškės šešėlis, 
dramblio kojos antspaudas ir t.t 
Tokį pat tašką nupiešus bai
giamojo kurso gimnazistams, 
k lasė je užviešpa tavo tyla. 
Pagaliau vienas atsakė „kreidos 
taškas an t lentos", ir visi at
siduso. Šis bandymas puikiai 
i l iustruoja filtrų išsivystymą 
paklusimą nustatytai tvarkai. 
Nenoriu agituoti prieš bet kokią 
tvarką, tačiau turi būti ribos ne 
tik tvarkai, bet ir asmeniško pasi
reiškimo suvaržymui, sužaloji
mui. 

Pirmas žingsnis filtrų išvaly
mui, sumažinimui būtų susipaži
nimas su klausa, t.y. išmokti 
klausyti ir suprasti kas yra sa
koma. Per dažnai išgirstama tik 
tai , ką norime išgirsti, o ne kas 
buvo sakoma. Kaip vieton „Er
vine" buvo užrašyta „Irwin", 
p a n a š i a i ir per šių metų 
š imt in inkų posėdį Dainavoje, 

meniškos vertės, vienodo didumo 
ir pan., bet gausis labai pras
minga šventovė. Suvažiavimo 
pirmininkas atsakė, kad toks pa
siūlymas nepriimtinas, nes ne 
visi pajėgs meniškus kryžius pa
statyti??? Toks atsakymas sudarė 
įspūdį, kad Lietuvoje prie Kryžių 
kalno stovi inspektor ius ir 
atrenka, kurie kryžiai užtektinai 
meniški ir tinkami ant kalno 
statyti... Oi tie filtrai! 

Antras žingsnis, geriau sakant 
šuolis į priekį, tai atsikratymas 
kitų elgesį analizuoti per dvigubo 
standarto filtrus, t.y. toks ar 
anoks elgesys vieniems leistinas, 
kitiems ne. Pvz„ vieną karštą va
saros dieną gegužinėj keli vyrai 
išgėrė po a laus dėžutę, t rys 
moterys vieną alaus dėžutę pasi
dalino. I vyrus niekas dėmesio ne
kreipė, tačiau viena ponia šias 
moteris apšaukė alkoholikėmis. 
Kitą vasarą t a pati ponia savo 
draugus tokioje gegužinėje vaiši
no vynu, tačiau nei sau, nei 
draugams jokios e t ike tės 
neprisiuvo. Mat, buvo jos 
vardinės. Na, ar ne įdomu? Ir kas 
buvo elgesio teisėjas? Nuo ma
žens užaugintas filtras. 

Befiltruojant nutolstama nuo 
prizmės vartojimo. Nepajėgiant 
priimti naujų idėjų, gaunasi stag
nacija. Tai lyg užtvenkta upė, 
kuri tolydžio virsta raistu ir visai 
išnyksta. Toks užtvenkimas — 
filtravimas labai kenkia dabar
tinei lietuvių veiklai išeivijoje. 
Kiek teko pastebėti, lietuviškų 
organizacijų prieauglis kasmet 
mažėja. Pr ieš kel is metus 
įvykusiame Akademikų skautų 
jubiliejiniame sąskrydyje Dai-liepos 20 d., nebuvo išgirstas bei 

suprastas Reginos Šilgalienės navoje dalyvavo vos šešiasdešimt 
pa s iū lymas , k a i p įprasminti asmenų. Santariečių stovyklose 
Kryžių kalną. J i siūlė, kad Dai
navos Kryžių kalnas atspindėtų 
Lietuvos Kryžių kalną, kad kiek
viena stovyklaujanti grupė ar pa
vieniai asmenys galėtų statyti 
kryžius. Ne visi bus ypatingos 

Vysk. Baraga šventovė, L'Anse. MI 
Nuotr. G. Kriaučiūnienės 

matyti daugiau žilagalvių negu 
s tudentų amžiaus asmenų. 
Studentų Ateitininkų sąjunga 
buvo beveik išnykusi. Tik pasku
tiniaisiais metais jaučiamas šioks 
toks atsigavimas. Ką galima dėl 
šios apatijos kaltinti? 

Veiklos metodai, tinką gy
venimo sąlygoms prieš trisdešimt 
metų, jau pasenę, „nebeveikia". 
Tačiau „filtruotojai" nenori ar bi
jo juos pakeisti. Tai ryškiai 
matėsi per ateitininkų statuto 
pakeit imo posėdį Toronte 
(1986.VIII. 17;. Kiekvienas svar
besnis statuto pakeitimas buvo 
nubalsuotas — pasilikta prie seno 
statuto, nežiūrint to, kad dabar
t inė federacijos s t ruk tūra da
bart inėse gyvenimo sąlygose 
n ė r a v e i k s m i n g a . Gal ne 
visi pasiūlymai buvo tobuliausi, 
tačiau kodėl jų nepabandyti per
žiūrėti, kiek jie yra efektingi, 
kiek ne, ir toliau (pvz. kitame 
kongrese; juos pakeisti, patobu
linti? Tuo išvengtume dabartinės 

stagnacijos, tačiau daugumos 
filtrai nepajėgė tokios minties 
praleisti. Stebėtina, net ir Sen

draugių sąjungos vardas nebuvo 
pakeistas, nors pati ASS Centro 
valdyba šiam pakeitimui pritarė, 
jo prašė. 

Žvelgiant t ik į „filtruotojus" 
susidaro l iūdnas vaizdas, kuri 
kiek pragiedrina prizmių var
totojai — „pr izmat ika i" . Tai 
asmenys, kurie nebijo pakeitimų, 
nebijo naujų minčių bei naujų 
metodų i š b a n d y m o . Š i a m e 
šimtmetyje pa t s iškiliausias šios 
grupės asmuo buvo popiežius 
Jonas XXIII. J a u praėjo per 20 
metų kai jis „atvėrė langus įleisti 
šviežio oro } Bažnyčią". Ne visi 
pakeitimai buvo visiems priim
tini, kurį laiką jautėsi suirutė , 
tačiau dabar Bažnyčia tvirčiau 
stovi, grįžusi prie savo pradinių 
metodų, esmės. Ar ne laikas ir 
lietuviškoms organizacijoms save 
truputį „pravėdint i" , atkreipti 
dėmesį į organizacijos paskirtį? 
Pažiūrėti, a r dabartiniai veiklos 
metodai pr i tampa prie šių dienų 
egzistencijos? Teigiu, yra ne
vienas asmuo, kurio filtrai priz
mės spalvų neišfiltruoja, t ik gal 
jų balsai per švelnūs, „filtruoto-
jų" perrėkimui . Per kūrybos sim
poziumą Toronte 1986. VIII. 16, 
Jonas Kuprys pateikė žiupsnį 
minčių, kaip remti kūrybingus 
asmenis. Kai kurie pasiūlymai 
buvo geri, ka i kur ie tiesiog 
revoliuciniai. Pvz., siūlė Atei
tininkų namuose antro aukš to 
brangius baldus parduoti ir tuos 
kambarius at idaryti jaunimui , 
kurie galėtų čia susiburti ir ban
dyti kur t i (Vaje, kaip taip galima 
net p a g a l v o t i , „ f i l t ruo to jas" 
pasakytų!) Tačiau ar tikslu, kad 
tuose namuose vienas aukš tas 
uždarytas bendram naudojimui ir 
atlieka tik baldų užlaikymo funk
cija? Ar tokiam tikslui buvo šie 
namai įsigyti? Ar baldai svarbes
ni už j aun imą? 

Nei filtrai, nei prizmės savo 
vartotojų neriboja metų skaičiu
mi. Ir vienoje ir antroje katego
rijoje r andama ir jaunimo ir se
nimo. „Filtruotojų" tiek apstu, 
kad net nematau reikalo jų var
dinti. Apsidairykite apie save ir 
patys juos pastebėsite. Prasmin
giau atkreipt i dėmesį į „prizma-
t ikus", jų pavyzdžiu sekti. Cia 
noriu suminėt i kelis man pažįs
tamus asmenis , kurie nebijojo 
sunkaus darbo, naujų metodu, 
nors rezul tatai buvo įvairūs. 

Dirbant su jaunimu, tikėjimo 
mokymo — religino auklėjimo 
srityje puikiausias „prizmatiko" 
pavydys y r a kun . A n t a n a s 
Saulaitis, S.J. Neveltui visos 
jaunimo stovyklos bando jį pri
kalbint i s tovyklos kapeliono 
pareigoms. Liturgiją pritaiko jau
nimui tokia prieinama forma, 
kad net ir patys jauniausi stovyk
lautojai pajėgia suprasti. Šv. Mi
šios neribojamos 10 vai. ryte, 
koplyčioje. N e k a r t ą buvo 
saulėtekio šv. Mišios ant kalno, 
ar vakare su žvakutėmis prie eže
ro. Dali li turgijos skat inami 

patys vaikai paruošti . Toks 
t iesioginis įjungimas sudaro 
tikėjimą bei liturgiją labai gyvą, 
įgyvendinamą. Prieš eilę metų 
vienoje stovykloje su stovyklauto
jais net kepė duoną, kuri buvo 
konsekruota per šv. Mišias ir 
dalinama per šv. Komuniją. Šiam 
įvykiui viešumon iškilus, viena 
..filtruotoja" parašė pasipik
tinimo laišką j „Laiškai lietu
viams" žurnalą. Tačiau kun. Sau
laitis toliau atgaivina ne tik pra
dinės krikščionybės esmę, bet ir 
įvairius lietuviškus papročius, 
susietus su religinėmis apei
gomis. Šie papročiai juo toliau, 
juo labiau įsišaknija lietuvių išei
vių tarpe. 

Antras asmuo, kuris nors nėra 
tiek gerai žinomas, tačiau kurio 
prisidėjimas prie liturgijos pa
lieka neišdildomus pėdsakus, yra 
Aldona Prapuolenytė. Pernai, per 
Ateitininkų kongreso jubiliejines 
Mišias ji sugalvojo turėti baletą, 
įsivaizduokite! Per lietuviškas 
mišias, kuriose dalyvavo kardi
nolas ir vyskupai buvo baletas! 
Taigi buvo, ir retas šių mišių 
dalyvis ašaros nenubraukė, kai 
choras giedojo ..Nenuženk nuo 
akmens, o Marija..., nes krauju 
čia ir ašaroms lyja, nepalik, 
nepalik Lietuvos...", kai tau
tiniais rūbais pasipuošusios lietu
vaitės su lelijų puokštėmis, šokiu 
aukojo Marijai mūsų tautos 
skausmą. Per metus išdilo iš 
atminties kongrese girdėtos rezo
liucijos, tačiau šio momento 
bažnyčioje kol gyva neužmiršiu. 
Ir tai ne pirmas kartas. Prieš 
šeše r ius m e t u s . Ate i t in inkų 
kongreso jubiliejinėse mišiose 
prie duonos ir vyno aukų metu 
buvo atnešta Lietuvos himnas ir 
Bažnyčios kronika. Prie Dievo 
Sūnaus aukos pridėta ir da
bartinės Lietuvos bažnyios auka 
— kančia bei persekiojimas už 
tikėjimą. Tai vis Prapuolenytės 
nuopelnas, kuri nepailstamai 
organizuoja rekolekcijas, padeda 
kitiems. Jos asmeniškos paslau
gos mūsų šeimai niekad nepa
miršiu, kai praėjusį pavasarį 
netikėtai mirė mano miela uošvė. 

Lietuviškas švietimas tremtyje 
remiasi struktūrine sistema atsi
vežta iš Lietuvos. Pamokų skai
čius ribojamas, pvz. nemokoma 
matematikos bei kitokių kursų, 
kuriuos vaikai išmoksta vietinėse 
mokyklose. Tačiau neatkreipia
ma dėmesio a r tai yra visa
p u s i š k a s auklė j imas a r t ik 
dresūra. Pereitą pavasarį teko 
„Drauge" skaityti, kad dr. Austė 
Vygantiene paįvairino vienos li
tuanist inės mokyklos pamokas, 
kviesdama įvairius profesionalus, 
kad mokiniai galėtų artimai susi
pažinti su įvairiomis profesijomis. 
Pasidžiaugėm jos tokiu darbu, 
tačiau greit gavome liūdną žinią: 
kitais metais daugiau tos progra
mos nebus, ne per daug mokytojai 
..burčija". kad eikvojamas bran-

(Nukel ta į 4 psl.) 

FLORIDOJE 
DAIRANTIS 

A N D R I U S M I R O N A S 
namąjį punktą Amerikoje. 

Ispanų naujakuriai kovojo su vietos gamta , su 
vietos indėnais ir su anglais iki pa t XVIII šimtmečio 

I vidurio verždamiesi vis į šiaurę. Pagal iau susi tarė su 
, anglais , kurie tuo metu valdė Kuboje Havaną ir 1763 

Flor ida j au nuo seno r i š a m a su atostogų sąvoka. m i g k e i t ė Floridą į Kubą. Anglų 20 metų po to 
Nuo pa t jos atradėjo Ponce d e Leon laikų Amerikos klestintis valdymas užtikrino ang lams floridiečių 
gyventojai vykdavo atosto<-ų į šį Šiltojo klimato kraš- p a r a m a Amerikos revoliucijos metu. Tačiau 1783 m. 
tą. Prieš keliolika metų L l ie tuviai iš Kanados bei p a r y ž į a u s ta ika sugrąžino pusiasalį Ispani jai . 
J A V šiaur inių valstybių ėmė t r auk t i žiemos mene- Veržimasis į vakarus, teisinė netvarka , geografinių 
š ia is į š i luma dvelkiantį pus iasa l į ir d a b a r tebeat- s ą ] y g ų diktavimas ir karinių įgulų re ika l ingumas 
važiuoja. Tokie vadinamiej i „sniego paukščiai išsi- p r i e § b r i t u g 1 8 1 2 m e t ų k g r e g u k r i s t a l i z a v o JAV-bių 
bars to po 58,560 kvadr . myl ių plotą, daugiausia i n t e r e s u s Floridoje. Pagaliau 1821 m. J A V-bės oficia-
pas i r inkdami pajūrio mies tus . Daug iaus i a spiečiasi ^ p e r ė m ė k o r i d ą iš Ispanijos savo nuosavybėn, 
apie St. Petersburgą, Pa lm Beach ir Daytona Beacn, T a n a h a s 8 e e b u v o par inktas 1823 m. šios vals tybės 
kur nuolan t yra aps igyvenusių ir daugiau lietuvių. s o g t i n e 

Nesugyvenimas su vietos indėnais 

ir mirė. Kai prancūzų hugenotai 1564 m. įsteigė For t kelių t ies imas. Čia žymiausi a smenys buvo Henry B. 
Caroline, apie dabartinį Jacksonville miestą, Ispa- P l a n t ir Henry M. Flagler. P i rmas i s įsteigė savo 
nijos karalius Pilypas nusiuntė Pedro Menendez de A t l a n t i c Coas t s i s temą per centr inę Floridą nuo 
Aviles atimti iš hugenotų turimą koloniją. Nugalėjęs T a m p o s iki A t l an to . Flagler s ta tė Floridos East 
prancūzus Menendez 1565 m. pasta tė St. August ine C o a s t liniją, kur i 1912 m. sujungė atskiras Florida 
fortą, tuo būdu įkurdamas primąjį europiečių gyve- K e y s saleles sų visa valstybe. Po uragano padarytos 

ža los geležinkelio linijai J A V valdžia ėmėsi inicia
t y v o s pas t a ty t i eilę tiltų ir per juos ištiesti plentą 
iki pa t Key West. 

Š i and ien Floridos a u g i m a s ir klestėjimas tęsiasi. 

P rava r tu ta t susipažint i su šiuo ypat ingu kraštu per visą 

Ypač Indėnų upės sri ty ir Merritt saloje įsteigiant 
K e n n e d y erdvių centrą. Iš čia prasidėjo JAV-bių 
užka r i av ima i erdvėje. 

G e o g r a f i j a 

Žal iuojant is palmių a r b a pušų miškeliais, 
n e a u k š t a i iškilęs virš jūros pav i r š iaus ir besijungiąs 
su Amerikos žemynu pusiasa l i s skiria Atlanto 
v a n d e n y n ą nuo Meksikos į lankos. Dalis šios srities 
y r a iš v a n d e n s iškilusi, pa lyg inamai vėlai geolo
g in iu požiūriu, no r s Florida didžiuojasi turinti 
s en i aus i ą Amerikoje miestą St. Augustine. Dėl gau
sių gilių į lankų, sąs iaur ių ir salų, kurie išvingiavo 

ir Jungt in ių Amerikos Vals tybių 27-ją valstybe, jos dešimtmetį išsivystė į karą su Seminole indėnų gen- pus iasa l io perimetrą. Florida turi ilgiausią pakran-

Religija yra a t s a k y m a s į tą 
proto Šauksmą, kurio niekas 
negal i nuti ldyti . į t ą sielos 
troškimą, kurio nepatenkina 
jokie sutverti da lyka i . į tą šir
d ies ilgesį, kurio nuramin t i ne
gal i v isas pasaul is . 

JT. Hecker 

Kaip religija į s t e n g i a 
sudrausminti bais iausias žmo
gaus aistras, ta ip ji moka ir 
kilnius žmogaus polinkius 
paskatinti, kad pasireikštų 
nuostabiais, negirdėtais dar
bais. 

J. Scherr 

istorija, geografija, ekonomija, gyventojais, ir tim 1835-41 metų laikotarpyje. Genties vadas Os-
žymiau8iomis vietovėmis. L a n k a n t i e m s Floridą ceola nepakluso valdžios sprendimui perkelti v isą 
tu r i s t ams a rba ir va sa ro to j ams bei žiemotojams gentį į Oklahomos valstybę ir buvo su imtas 1837 m. 
noriu pateikt i galimai d a u g i a u informacijos. Tik 1841 m. jo įpėdinis Coacoochee sutiko su perkė-

_ . . , . limu. Tačiau apie 150 seminolų pabėgo į pietines 
H o n d o s i s t o r i j a Everglades pelkes, kur iki šiol tebegyvena apie 1500 

Kaip minėta , pa ts p i rmas i s europietis pasiekęs jų palikuonių. Kai kurie seminolai iki šiol nepri-
Floridos k r a n t u s buvo i s p a n a s užkar iautojas Ponce pažįsta JAV valdžios. 
de Leon, galvojęs, jog a t r ado d a r vieną salą 1513 m. Florida buvo priimta į Jungt ines Amerikos Vals-
ba landžio 2 dieną ir davęs ja i šį iki šiol tebeturimą tybes 1845 metais, bet jau 1861 m. sausio 10 d. 
pavadinimą. Taigi Floridos pus iasa l i s pirmiau pri- atsimetė ir kariavo su šiauriečiais pilietiniame kare . 
klausė Ispanijai , tačiau i s p a n a i nesugrįžo čia iki p a t Po karo vėl buvo priimta į Jungt ines Amerikos Vals-
1521 metų. Č ia vietos indėna i susikovė ir Ponce de tybes 1868 m. Tada prasidėjo laipsniškas šios valsty-
Leon buvo sužeistas. N u g a b e n t a s į Kubos salą, ten bės kilimas. Pagrindą krašto žydėjimui davė geležin-

tę. iš visų --AV-bių. t.y. 8462 mylių ilgio. Pagal 
A t l a n t o k r an t ą i lgas salų barjeras su paplūdimiais 
užda ro T a r p k r a n t i n į v a n d e n s kelią (Intracoastal 
Wate rway) . Prie St. Lucie miesto (Šiauriau Stuart) šis 
j ū r in i s kelias išsišakoja. Viena jo š aka toliau eina 
ligi pat Key West. o kita per St. Lucie kanalą, Okee-
chobee ežerą ir Ca loosaha tch ie upę pasiekia vaka
r i n i a m e Floridos k r a n t e For t Myers miestą. Iš čia 
tęs ias i j a u p ag a l Meksikos į lankos pakraštį ir nuo 
San ibe l salos v ingiuoja t a r p salų ir salelių į pietus. 
P a s i e k u s Ten T h o u s a n d I s lands pavirsta į žemas, 
pe lkė tas saleles Kverglades srityje. 

(Bus daugiau) 
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FILTRAI IR PRIZMĖS... 
(Atkelta iš 3 psl) 

gus laikas, per kurį vaikai 
daugiau išmoktų skaityti ar 
rašyti. Tai va, „filtruotojai" ir vėl 
savo pasiekė, neatkreipdami dė
mesio kiek tai sumažins vaikų 

v akiratį. 

{ Lietuviškose organizacijose 
„ f i l t ruo to jų" aps tu , t a č i a u 
netrūksta ir „prizmatikų". Ka
dangi geriausia pažįstu atei
tininkų organizaciją, tai kelis 
„prizmatikų" pavyzdžius parin
kau iš čia. Pirmas, tai buvęs Atei
t ininkų federacijos vadas Juozas 
Laučka. kuris šią vasarą buvo 
ateitininkų konstitucijos peržiū
rėjimo ir pakeitimo komisijos pir
mininku. Daug darbo buvo įdėta, 
b a n d a n t konst i tuci ją t a i p 
pakeisti, kad prilygtų dabartinių 
dienų veiklai. Pakeitimų praves
ti nepasisekė. Tačiau atsižvelgus, 
kad šis brandaus amžiaus su
laukęs asmuo vis tik ryžosi ban
dyti naujus metodus veiklos atgy-
vinimui, ar neapsimoka jaunes
niems tokiu pavyzdžiu pasekti, 
savo filtrus išdulkinti ? 

Antras asmuo, kuris nepabijojo 
sunkaus darbo, nors tik įstojus į 
Mich. universitetą (Ann Arbor) 
darbo kalnai prieš akis stovėjo, 
tai studentas Aldas Kriaučiūnas. 
Pernai, per Jubiliejinį kongresą 
susitarė su kitu studentu atgai
vinti merdinčią Detroito studentų 
draugovę. Per metus „sukom
binavo" valdybą, šaukė susi
rinkimus, rašė korespondencijas, 
kontaktavo kitas studentų drau
goves. Gale metų suorganizavo 
šalpos paketą vienai lietuvių 
še imai Lenkijoje. Taigi, per 
metus jei pilnai draugovės ant 
kojų nepastatė, tai nors pasodino. 
Tai vis šiokia tokia pradžia toli
mesnei aktyvesnei veiklai. O ir 
mokslas nenukentėjo — pateko į 
dekano garbės sąrašą bei buvo iš
r inktas universiteto bendrabučio 
(1,200 studentų) tarybos vicepir
mininku (Jei kam užkliūva, kad 
motina sūnų giria, išsivalykite 
filtrus.) 

Lietuviškos stovyklos — tai 
svarbiausias lietuviškumo židi
nys, nes į jas suvažiuoja ir tokie 
vaikai, kuriems lituanistinės mo
kyklos neprieinamos, per toli 
gyvena. Tad ypač svarbu, kad 
šios kai kuriems vienintelės 
lietuviškos oazės metų laiko
tarpyje būtų ypač patrauklios. 
Tokioms suorganizuoti reikia 
„prizmatikų". Tokį milžinišką 
darbą atlikojaunu vaikų motina, 
pedagogė Janina Udrienė. At
kreipus dėmesį į liūdną jaunu-
čių-jaunių stovyklos padėtį, 1977 
sutelkė komitetą, išdėstė naujus 
auklėjimo metodus ir stovyklą 
perorganizavo. Rezultate gavosi 
tokia stovykla, į kurią kasmet su
važiuoja įvairių organizacijų 
v a i k a i , n e k a r t ą net v ie tų 
pritrūko. 

Stebint įvairius nepriteklius 
organizacijos veikloje, laba i 
lengva sėdėti ir riaumoti. Kiek 
sunkiau turėt i drąsos tokius 
t r ū k u m u s paša l in t i . Tokios 
drąsos turėjo Detroito jaunųjų 
a t e i t i n i n k ų globėja B i r u t ė 
Bublienė. Pastebėjus, kad naujas 
Jaunųjų ateitininkų programos 
vadovas per sunkus „įkąsti" pa
t iems jauniausiems nar iams, 
surašė ir 1982 spaudai paruošė 
papildomą programos „Vadovė
lį". Šio leidinio pirmas tiražas — 
šimtas egzempliorių — per dvejus 
mėnesius buvo išparduotas. Jį 
pirko ne tik organizacijos nariai, 
bet ir lituanistinių mokyklų mo
kytojai bei kitų organizacijų na
r i a i . Panaš iu naujoviškų 
papildymų įvedė ir Į jaunučių 
vasa ros stovyklą. Ar kas 
girdėjote, kad liepos mėn. galima 
švęsti Kalėdas? O taip buvo ir 
, , p r i z m a t i k a i " dž iaugės i , o 
„f i l t ruotojai" galvas kra ipė , 
nepajėgdami suprasti kas Čia 
vyksta. (Ši programa buvo pa
k a r t o t a jaunųjų a t e i t i n inkų 
stovykloje šią vasarą Dainavoje.) 

Išeivijoje plati veiklos arena yra 
įvairios konferencijos, kongresai, 
simpoziumai. Gaila tik, kad jie 
apriboja dalyvių amžių. Iki šiol, 
dar nei viename tokiame sąskry
dyje neteko matyti programos ar 
užsiėmimų mažiems vaikams. 

Galima teigti, kad nesąmonė per 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą 
paruošti ir mažiukams programą. 
P a n a š i a i g a l i m a p a g a l v o t i 
a t s i žve lgus į k o n g r e s ą a r 
s impoziumą, t a i k o m ą su
augusiems. Bet ar kas pagalvojo, 
kad jei nėra mažiukams suruošta 
vaikų darželis a r užsiėmimai, ta i 
vienas iš tėvų negali tokiame 
sąskrydyje dalyvauti, nes turi su 
va ika is namie pas i l ik t i ? (Iš 
patyrimo žinau, kad a tvykus į 
svetimą miestą su mažamečiais 
vaikais, ne taip lengva patikimą 
, ,babys i t te r" sužvejoti .) Vie
nintelė išimtis, buvusi JAS CV 
pirmininkė Ramunė Račkaus
kienė. Pernai per a te i t ininkų 
kongresą išnuomavo autobusą ir 
su ruošė j a u n i e s i e m s d i enos 
ekskursiją. Tad tėva i galėjo 
dalyvauti kongrese, nors kai 
kurie tuo nepasinaudojo ir vaikus 
išlydėję vietoj paskaiton pasuko 
į krautuves a r savus namus . 
Tačiau tai nepaneigia Račkaus
kienės atlikto darbo. Ateityje, 
ruošiant konferencijas tėvams, 
b ū t i n a suruošti ir vaikų darželį, 
kad abu tėvai galėtų vienodomis 
teisėmis įsijungti į lietuvišką 
veiklą. Be to, sudarius tokias 
sąlygas, daugiau jaunų šeimų at
vyktų iš tolimesnių vietovių, 
nebūtų išjungti. 

Skaudžiausia išeivijoje padėtis 
kai „filtruotojai" ta ip susikerta 
su „prizmatikais", kad tampa 
nepataisomas susiskaldymas. Tai 
įvyko, kai iškilo klausimas, a r 
lankyti Lietuvoje gyvenančius. 
Vieni š a u k ė , , jokiu b ū d u , 
neremkime komunizmo", antr i 
a t k i r t o jaučią k r ik šč ion i šką 
pareigą lankyti gimines, gyve
n a n č i u s k o m u n i s t i n i a m e 
kalėjime. Vieni kitų neįtikino ir 
susiskaldymas pasiliko, o tokia 
padėtis tik okupantui tarnauja. 

Prisimenu dr. E. Vaišnienės 
ak iva izd in į k ū r y b i n g u m o 
reikmenų pristatymą. Parodė 
konferencijos suvenyrą — marški
nius, a n t kurių keturkampiuose 
rėmuose, juoda-balta spalvomis 
nupiešta ateitininkijos steigėjų 
portretai. Paaiškino, reikia bent 
vieną rėmo šoną išimti bei matyti 
ir kitas spalvas, norint kūry
bingai reikštis. Panašiai ir su filt
rais. Kol perjuos žvelgsime į pa
saulį, nepajėgsime džiaugtis vi
somis p r i zmės s p a l v o m i s , 
nepajėgsime ki tus pilnai supras
ti, nepajėgsime priimti nauju 
idėjų, bijosime naujų metodų, pa
siliksime stagnacioje. 

ANTIALKOHOLIZMO 
M U Z I E J U S 

Lietuvoje aktyvinama kova su 
alkoholizmu. Vilniuje. Respubli
kiniuose profsąjungų kul tūros 
rūmuose į s te ig tas b l a ivybės 
muzie jus , k u r i o t i k s l a s — 
supaž ind in t i v i s u o m e n ę su 
blaivybės sąjūdžio istorija. Ekspo
natų tarpe įvairūs meno kūriniai 
antialkoholine tema, istorinė 
blaivybės sąjūdžio medžiaga, o 
taipgi ir alkoholinių ir bealko
holinių gėrimų gamyklų paruoš
ta medžiaga. Šio muziejaus filia
las jau veikia ir Druskininkų 
gydymo centre. 

MITAI IR TIKROVE 
JUOZAS MASILIONIS 

Nepriklausomos Lietuvos pra- nenorėtum retkarčiais priremti ir 
džioje, t rūkstant mokymosi prie- s a v o P ^ i e s l i t uan i s t i nėms 
monių, kažkurioje žemesnėje mokykloms paremti? 
klasėje istorijos buvo mokoma ir Kai kam kils klausimas, kodėl 
mokomasi iš kažkokio Ivanovo dėl mokyklų išlaikymo kreipia-
vadovėlio „Rytai ir mitai". Kiek masi į visuomenę, atskirus 
iš tikrųjų mituose yra tikrovės, 
taigi istorijos, sunku atsakyti, tik 
rodos, drąsiai galima teigti, kad 
ne visas 100 ir ne 50 procentų, o 
žymiai mažiau, o kai kada — ir nė 
lašelio. Nepaisant to, žmonės 
mėgo ir tebemėgsta mitus (ir 
pasakas, ir padavimus, ir legen
das...) vieni kurt i , o kiti — 
klausyti ir t ikėti . 

Čia, šiame straipsnyje, norisi 
pakalbėti apie vieną kitą mitą, 
liečiantį lituanistines mokyklas 
ir jų išlaikymą. 

Pradėkime ne nuo mito, o nuo 
skaudžios tikrovės. Buvo laikai, 
kai lituanistinių mokyklų buvo 
apie 50 (1963-64 m. m.), o mo
kinių daugiau kaip 3000; šian
dien mokyklų liko beveik pusė, o 
mokinių — trečdalis. Pradžioje, 
tik atsikėlus į šį kraštą, lietuviu
kai lituanistines mokyklas lankė 
beveik visi ir mažai teraginami. 
Vėliau pradėjo lankyti vis labiau 

asmenis, kai jas pakankamai 
remia ir išlaiko Švietimo taryba 
ir Lietuvių fondas. Kad remia, tai 
tiesa, bet kad išlaiko, tai vienas 
iš didžiausių mitų. Ačiū Lietuvių 
fondui. Be jo paramos daugelis 
mokyklų neišsilaikytų, bet 
nesusidarykime klaidingo įspū
džio ir išvadų- O tą klaidingą 
įspūdį kelia ir pats Lietuvių fon
das, ir jo propagandininkai. Prieš 
akis turiu „LF pelno skirstymo 
komisijos 1986 m. paskirstytų 
sumų santrauką" ir A. Juod
valkio padarytą („Draugas", 
1986.IX. 11) tos „santraukos san
trauką", kur skaitome: „Iš šių 
metų pelno paremta lituanistinis 
švietimas 124,550 dol. - 47%, 
kultūriniai reikalai 77,000 — 
29%, visuomeninė veikla 63,650 
dol. - 24%". Argi neužtenka lit. 
švietimui 124 tūkstančių? Turėtų 
užtekti, nebūkite tokie besočiai, 
ponai mokytojai: Ar ne toks susi-

t*£* 

ir labiau tėvų raginami. Dabar daro mitas? Toliau dar gražiau 
jau atėjo laikas tėvus raginti ir rašoma: „Tenka pasidžiaugti, kad 
įtikinėti, kad reikia, kad svarbu šiais metais 42 lietuvių stu-
leisti vaikus į lituanistines mo- dentams paskir ta rekordinė 
kyklas. Kas šį tėvų raginimo ir 45,000dol. suma". Taip skaityto-
įtikinėjimo darbą atliks rugsėjo j a s ir masinamas susidaryti 
mėnesį, mokslo metų pradžios įspūdį, kad tie 45,000 dol. yra dar 
mėnesį, LB mėnesį švietimui pa- priedas prie tų 124,000 dol. Deja, 
remti? Dabar prasideda mitų t ų pinigų Švietimo ta ryba , 
kūrimas: čia ne mano darbas, o besirūpinanti pradžios ir aukštes-
tavo, ne aš tur iu raginti, o tu, tu, niosiomis lit. mokyklomis, 
tu tu tu tu... nemato. Taip pat nemato ir 

Tie, kurie neleidžia savo vaikų 26,000 dol., skirtų Lit. katedrai, 
į lituanistines mokyklas, yra jei PLJS Ryšių centrui ir Ped. lit. 
dar ne visai, t a i pusiau nutautę, institutui iš Stankaus fondo. Kas 
jiems terūpi nesugadintas anglis- belieka Švietimo tarybai? — 
kasis akcentas, vaikų ekonominis 53,500 dol., iš kurių 30,000 dol. 
būsimasis įsitvirtinimas. Jie jau yra tiesioginiai lit. mokykloms 
ir lietuviškų laikraščių nebe- . 
ska i t o , jokie s t ra ipsnia i jų 
nebepasiekia ir nesugraudina. 
Juos gali paveikti tik gyvas žodis: 
kaimyno, draugo, senelio, močiu
tės, LB apylinkės pareigūno. Visi 
turi būti misionieriais (baisiai 
nepatinka nukaltas jo pakaitalas 
„mis in inkas" , skambąs kaip 
.„mėsininkas"!) tokiems tėvams 
ir jų vaikams atversti. 

Gyvenam labai išsimėtę. Žinau 
šeimų, kur ios labai gražiai 
lietuviškai išaugina vaikus, nors 
n e l a n k a n č i u s l i tuanist inės 
mokyklos, nes jos arti ir nėra. Ne 
joms t ie priekaištai. 

Yra dar, ačiū Dievui, litua
nist inių mokyklų, yra tėvų, 
leidžiančių savo vaikus į jas. Bet 
čia s u s i d u r i a m e su plačiai 
įsigalėjusiu mitu, kad litu
anist inėmis mokyklomis turi 
rūpintis tik mokinių tėvai. Man 
rūpintis? — Ne mano kiaulės, 
ne mano pupos! Taip tomis 
mokyklomis pirmiausia rūpi
nasi t ėva i : j ie sudaro 
tėvų komitetus, jie apsideda 
mokesčiais, j ie rengia parengi
mus , kad ga lė tų užmokėti 
nuomą, kad galėtų bent šiek tiek 
a t lyg in t i mokytojams. Tėvų, 
leidžiančių vaikus į lit. mokyklas, 
skaičius, kaip minėta, labai su
mažėjęs, tuo pačiu sumažėjo ir 
ska i č ius pečių, laikančių 
mokyklos išlaikymo naštą. Argi 

paremti. Už ją LF ačiū, ją reikia 
didinti. O kai pamatai stipen 
dijoms skirtus 45,000, o prieš
mokykl in iam auklėjimui t i k 
1,000 dol., darosi pikta ir graudu: 
dengiame stogą, o pamatus griau
name. Žinoma, visa, ką pakiša po 
švietimo stogu, yra švietimas, bet 
ir propagandoje nereikia klaidi 
nančių santraukų. 

Kasmet mokyklos užpildo Švie
timo tarybos anketas apie savo 
biudžetus ir finansinę padėtį. 
1985-86 m. m. visų mokyklų išlai
kymas kainavo 223,949 dol. 
M a t e m a t i k a labai pap ra s t a ; 
gavus iš LF 30,000 dol. paramą, 
patiems tėvams dar tenka per 
mokslo metus surinkti 194,000 
dol. Tai didelė suma, tai didelė 
našta dar norintiems savo vaikus 
leisti į lituanistines mokyklas. 

Jeigu mes mielai aukojame 
tiems, kurie renka aukas alks
tantiems kūnui palaikyti, kodėl 
nepaaukoti tiems, kurie dar nori 
lietuviškumą savyje palaikyti ir 
ugdyti? Aukų rinkėjai neateis 
prie tavo durų, bet ateis laiškų ir 
aukų lapų pavidalu. Neignoruok 
to laiško, pasiųsk auką. Tam yra 
rugsėjo mėnuo — lietuviškojo 
švietimo mėnuo. Užmiršk mitus, 
kad kažkas be tavęs gali išlaikyti 
li tuanistines mokyklas. Tikrovė 
ir sunki lit. mokyklų padėtis pra
šyte prašo ir tavo aukos. 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BR1ZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

CLASSIFIED GUIDE 
TREE SERVICE 

Medžių šakas genėjame. 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

16 metų patyrimas 
Skambinkite 

Kas kovoja prieš 
griauna visuomenės 
dus. 

t 

religiją. 
pagrin-

Plat orias 

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago 

AUKOS 
LITUANISTIKOS KATEDRAI 

KVIEČIAME DALYVAUTI RENGINIUOSE 

P e n k t a d i e n i s , R u g s ė j o 26 

VAKARONĖ SU LINU KOJELIŲ 
PASKAITA POLITINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS . 

PRANEŠIMAS IŠ RYGOS POKALBIŲ 
JAUNIMO CENTRO KAVINĖJE, 7 VAL. VAK. 

S e k m a d i e n i s , Rugsė jo 28 

1941 M. LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS 

11 YAL. RYTO - PAMALDOS JAUNIMO CENTRO DIDŽIO 
•JOJE SALĖJE. ŠV. MIŠIOS VYSKUPO PAULIAUS 
BALTAKIO. 

12:15 TEN PAT - IŠKILMINGAS POSĖDIS 
DR. VYTAUTO DAMBRAVOS PASKAITA • POETAI 
KAZYS BRADŪNAS IR JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ • 
LAF ŠTABO IR LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS NARIU 
PAREIŠKIMAS • VAINIKO PADĖJIMAS 

Rengia ir kviečia 
ORGANIZACINIS KOMITETAS 

(Tęsinys) 
7 doL Vladas ir Juzė Petrauskai, N. 

Chicago, IL (iš viso 207 dol.). 
5 dol. Pranas Alseika, Chicago. IL; 

Vladas ir Gražina Biknevičiai, Com-
mack, NY; Frank Baldauskas, 
Cuyahoga Falls, OH; Albert Bali 
lonis, Philadelphia, PA; a.a. 
Algimanto Buko atminimui — Jonas 
ir Jadvyga Bukai, Gulfport, FL (iš 
viso 30 dol.); dr. Justinas Dėdinas, 
Elmhurst, IL; Anelė Dulkis, Newark, 
NJ (iš viso 15 dol.); Vladas Gra
bauskas, Clinton, IN; Jadvyga Gri
gienė, Cos Cob, CT; Victoria Gruodis, 
Monticello, NY; Paul Ivaška, Upper 
Marlboro, MD; Richard Jakubaus
kas, Petersham, MA; Kazys Jasėnas, 
Deltona, FL (iš viso 65 dol.); Stasys 
Jurgaitis, Cleveland, OH (iš viso 6 
dol.); Povilas Karosas, New Britain, 
CT (iš viso 20 dol); Jonas ir Natalija 
Kiaušai, Harrison, NJ (iš viso 130 
dol); Edward Kubaitis, Willow 
Springs, IL; Bruno Lukas, Chicago, 
IL; Algirdas Norris, Chicago, IL; V. 
Petravičius. Kenosha, WI; Jonas 
Pleirys, Chicago, IL (iš viso 15 dol.); 
Ona Rinkuvienė, St. Petersburg, FL 
(iš viso 240 dol); Aušrelė Sakalas, 
Omaha, NE; Aleksas Smilga. 
Chicago, TL (iš viso 105 dol.); Feliksas 
Valaitis, Chicago, IL (iš viso 50 dol.); 
dr. Daina Variakojis, Chicago, IL (iš 
viso 80 dol.i; Aleksas Verikas. 
Racine, WI; Adomas Valiušis, 
Chicago, IL; Juozas ir dr. Ona 
Vitėnai, Oxon Hill, MD (iš viso 130 
dolj; Edvardas Žianšys, Amsterdam. 

NY; Algis Žolynas, San Diego, CA. 
3 dol. dr. Jolanda Mkkevičius-Ruo-

kis, Shaker Hts., OH. 
2 dol. Pius Brazauskas, North 

Bend, OR; a.a Kęstučio Jeronimo 
Butkaus atminimui — Antonia 
Butkukviene, Chicago, IL (iš viso 22 
dol.); Juozas Grinius, Wethersfield, 
CT (iš viso 17 dol.); L. Juskėnas, 
Chicago, IL; Koletta K. Kaspar, Ar-
lington. MA (iš viso 102 dol.); Albert 
Kerchowskas. Port Richey, FL; Alfon
sas ir Ona Kinduriai, Gulfport, FL (iš 
viso 1,257 dol.i; John Kunčas, Export, 
PA; Alfonsas Leparskas, Warren, MI; 
Antanas Liudžius, Chicago, IL (iš viso 

52 dol); Antanas Macionis, St. 
Petersburg Beach, FL; A. Mačiuke
vičius, Waukegan, IL; Katie Mila-
šauskas, Chicago, IL; Alger 
Mockaitis, Manassas, VA (iš viso 102 
dol); Adelė Mylashus, La Salle, IL; 
Vaclovas Nenortas, Manchester, CT 
<iš viso 12 dol.); Edward Pikelis, 
Chicago, IL; Julius Rūkas, Omaha 
NE (iŠ viso 42 dol.); Juozas Skaudys, 
Woodland Hills, CA; Juozas Skoman
tas, Beverly Shores, IN; Jadvyga 
Skrudzinskienė, Dorchester, MA (iš 
viso 42 dol.); Stanley Strokas, 
Chicago, IL; Stasys Vaitkevičius, 
Chicago, IL (iš viso 12 dol.); kun. Jo
nas Velutis, Chicago, IL (iš viso 122 
dol i; Antanas Zailskas, Cicero, IL; 
Povilas Žumbakis, Chicago, IL. 

P a g a l p a s i ž a d ė j i m u s g a u t a : 

1,000 dol . Arūnas ir Irena 
Draugeliai, Woodridge, IL (jmokėta 
1,0010 dol.); Justinas ir Elena 
Liaukai, St. Petersburg Beach, FL 
(įmokėta 1,052 dol.); dr. Ignas K. 
Skrupskelis, Chapin, SC ({mokėta 
1,000 dol.); Kazys ir Stasė Urbšaičiai, 
St. Petersburg, FL (įmokėta 1,030 
dol). 

500 dol. A!g. T. Antanaitis. 
Chicago. IL (įmokėta 500 dol.). 
300 dol. dr. A. Grushnys, VVichita 
KS (įmokėta 310 dol.). 

250 dol. Genovaitė ir Gustav Kauf-
manai, Springfield, VA (jmokėta 270 
dol). 

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos 
katedros rėmėjams ir prašome padėti 
užbaigti lėšų telkimo vaju iki š.m 
rudens. » 

1986 m. rugpjūčio 31 d. Lituanis
tikos katedros ižde buvo 549,982.26 
dol. Dar reikia surinkti 50,017.74 dol. 
Čekius prašome rašyti ir siusti: Litu
anistikos katedra arba Lithua
nian Worid Community Founda
tion, 5620 S. Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636. 

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalu vedėja 

Justinui 927-5782 

MISCELLANEOUS 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10°/o — 20% — 30°, o pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

AUSTIN HOME IMPROVEMENT CO. 
Single and flat roof speciaiists. Aiuminum 

Sidmg, sofiitt. facia and gutters. Thermal 
replacement windows. Room additions and 
basement remode l ing . Ki tchen and 
bathroom remodeling Custom carpentry 
and masonry service Concrete and tuck-
pointing Drywall and painting. 
COMPARE OUR PRICES AND SAVE 

6 3 7 5 9 5 5 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Jau laikas patikrinti ir išvalyti 

pečius dėl žiemos. Vėliau būsiu la
bai užimtas. Skambinkite dabar. 

A. Banys — Tel . 447-8806 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

67-tos Ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 31/2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

I š n u o m . miegamas kam
barys pensininkei. Galimybė 
naudotis virtuve. Marquette Parke. 
Skambint tel. 925-2009. 

HELP VVANTED 

VVanted dependable vvoman to 
do housework. Vicinity 99th & 
VVestern. Mušt speak English. 
References required. Please call 
after 5 p.m. — 238-7811. 

REAL ESTATE 

Lemont—By Ovvner. 
Brick Cape Cod. Well maintained. 4 

bdrms, 1% baths. Patio. Lot 92' x 
132'. Good location. $87,900. 

312—257-2780 

By owner — near 68th & Pulaski 
3 bedroom brick. V/2 baths, finished 
basement, kitchen dinette, fireplace, 
2 car garage. 

284-1400 

VĖL AUKSINĖ PROGA! 
Sutvarkytas mūro namas. 8.000 dol. 

nuomos metams. Paskola žemu pro
centu, {mokėjimas 20%. Paveldėtojai 
atiduos už 58,800 dol. rimtam pirkėjui. 

VrtdH - 737-7200 

RUMMAGE SALE 
Oothes. bric-brac. jewe!ry. furniture and 

household items. S»pt. 19th thni 21 st. 
Frl. 9 to 6 P.M. Sst. 9 to 4 P.M. Sun. 12 
- 3 P.M. By Church Womon of the 
Eptscopst Church of the Atonomont — 
5749 H. K»nmor« Ava. — 271-2727. 

Dienraščio ..Draugo" administ
racijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, 
keramikos ir drobės 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

D MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S KEDZIE 
7782233 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

šiuose 

14300 S. Bell Rd. 
Lockport, I I I . 

Galim JUMS patarnauti 
rajonuose: 

Palos Heights. Palos Park, Palos 
Hills. Orland Park. Lemont. Homer 
Tovvnship. Old Oak Estates ir Big Run 
Acres 

JUMS patarnaus šie patyrę 
profesionalai: 

Algis Liepoms Linas Gylys 
Rūta Sušinskiene 
G. Petras Lieponis 

PRIME REAL ESTATE savininkai, 
lietuviai JUMS vis parūpins geriausias 
sąlygas!!! 

PRIME REAL ESTATE 
• Sklypai • Gyvenamieji namai 

• Verslui pastatai 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

©rMc W 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 
Reattor/Associate 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
ŠčerbaKsi Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas. Daug priedų Labai švarus. 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 698 — IV2 aukšto namas 71-os 
ir Kedzie apyl. Tik $69.900 — labai ne
brangiai 6 kamb . 3 karališko dydžio 
miegamieji pirmame aukšte savininkui. 3-jų 
kamb. butas viršuj pajamom ar giminingai 
šeimai gyvent švarus rūsys, centr. oro vė
sinimas. Naujas stogas ir centr. pečius. 
Naujos ąžuolinės spintos virtuvėje. 2 maš. 
garažas. Puikus namas Paskubėkite, '"' 
skambinkite tuoj pat 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius ..paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys. Naujas centr. pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius 
prieky Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spauldmg apyl. Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite — 3533 West 66 Place, 6 
kamb. mūrinis. 3 dideli miegamieji, 
modern virtuvė ir vonia. Didelis sklypas su 
šoniniu (važiavimu Į naują 2-jų maš. garažą. 
Pusiau (rengtas rūsys Aluminijaus soffrt 4 
fascia Nauji žiem langai. Naujai dažyta 
viduje ir lauke Uždaras porčius galėtų būti 
TV kamb. ar ketvirtas miegamasis. Tuojau 
galima užimti. Pusė bloko iki parko. Įmokė
ti $3.100 Skambinkite dabar 

No. 676 — Pravažiuoki te — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
ouette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg.. moder
ni virtuvė, pilnas rūsys Didelis sklypas, 2 
maš. garažas Po susirinkimo nuomos, 
tikta- 260 dol per mėnesį mokestis už 
namą Skubėkite, skambinkite dabar. -

AR NORITE PARDUOT?? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

OBRlEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 
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P a s k u t i n ę minu te prieš išs iskirs tant Europos Lietuvių studijų savaitės dalyvių likutis Salz-
Nuot r . d r . S a u l i a u s G i r n i a u s 

AR JAUNIMAS IMSIS 
DARBO? 

JURGIS JANUŠAITIS 

Spaudoje skai tėme gana 
išsamius aprašymus apie įvyku
sią lietuvių jaunimo konferenciją 
liepos mėnesį, Washington D.C. 
Tai buvęs gana didelis jaunimo 
sulėkimas, kuriame, kaip pra
nešama, dalyvavę nuo 100 iki 120 
jaunų žmonių. Šiame jaunimo 
suvažiavime dalyvavo ir JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys ir kiti LB 
darbuotojai. 

Iš toliau stebint, atrodo, kad 
toks jaunimo suvažiavimas buvęs 
labai naudingas ir būtinai 
reikalingas. 

Suvažiavimą iššaukęs pats 
gyvenimas. Lietuvių Bend
ruomenės vairuotojai jau at
virai kalbėjo, kad Jaunimo 
Sąjunga Amerikoje užmigo sal
džiu miegu. Teigė, kad jaunimas 
Amerikoje net nebeišsirenka 
savo vadovybės, nebekalbant jau 
apie bet kokią organizuotą jau
nimo veiklą. 

O kaip mename, PLB ir kraštų 
valdybų pastangomis jaunimas 
buvo suorganizuotas į taip vadi
namą Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungą, kurios padaliniai turėjo 
aktyviai reišktis lietuviškajame 
gyvenime laisvojo pasaulio kraš
tuose. Sąjungos atstovai buvo 
pilnateisiais LB Valdybose 
nariais. 

Tad nenuostabu, kad tiek PLB, 
tiek ir Kraštų LB rimtai susirūpi
no mūsų gražaus jaunimėlio dar
bais ir ateitimi. 

LB pastangomis, vyresniųjų 
suaukotais pinigais juk jau buvo 
suruošta penki PLJ kongresai. 
Gana išlaidus! O paskutinysis, 
sako, atsiėjęs net ketvirtį mili
jono dolerių. Taigi visuomenės 
dėmesys mūsų jaunajai kartai 
didelis. Aukos taip pat. O ką gi 
tas jaunimas mums davė? Kaip 
jau minėta, po šaunių nutarimų 
kongresuose, priimtų rezoliucijų, 
pranšautų įsipareigojimų lietu
viškiems darbams, saldžiai 
snūstelėjo. 

Tai blogai. Bet gi turime ir švie
sesnių prošvaisčių, žinoma, 
atskirų, kur jaunimo atskiri 
nariai yra aktyvūs LB veikėjai, 
vienas kitas spaudos bendra
darbis, turime dainos būrelių, 
scenos darbininkų. Bet tai tik 
mažytės išimtys, nieko bendro 
neturinčios su jaunimo visuotine 
veikla. 

Šių faktų akivaizdoje jaunimo 
sulėkimas į Washington D.C, 
atrodo, turė tų mums nešti 
džiugią, viltingą žinią. 

Suvažiavime kalbėjo jauni po
li t ikai , jauni spaudos bend-. 
radarbia i , dirbą didžioje 
amerikiečių spaudoje, kalbėjo 
jaunimo Sąjungos atstovai ir LB 
vairuotojai. Puiku. Visos kalbos 
buvo geros, paskatinančios, 
jaunimą nuteikiančios darbams. 
Net ir Baltuose rūmuose pa
viešėta, net ir išgirstas sena
tor iaus žodis apie politiką 
aplamai. 

Pasirodo, kad šis jaunimo 
sulėkimas buvęs grynai politinis. 
Apie tai taikliai kalba „Draugo" 
dienraščio redakciniame straips
nyje Bronius Nainys. Jis net 
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PAŠTO DARBO VALANDOS 
Kai kurios pašto įstaigos 

pratęsia savo darbo valandas, 
kad geriau patarnautų dienos 
metu dirbantiesiems klijentams. 
Dabar jau 1,800 iš 30,000 įstaigų 
turi valandas vakarais, šeštadie

nio popietėmis ir kai kur net sek
madieniais. Vietiniams pašto 
viršininkams leidžiama patiems 
nuspręsti, ar pratęsti darbo va
landas. Tokios valandos jau 
veikia miestuose kaip San Fran-
cisco, Grand Rapids ir Richmond. 
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A.tA. 
ALGIRDUI GRYBAUSKUI 

mirus, žmoną STEFANIJĄ, sūnus dr. VYTENĮ ir dr. 
ARVYDĄ su šeima, svainę dr. ONĄ MIRONAITĘ ir 
kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia. 

Matilda Marcinkienė 
Arūnas, Danguolė, Ilona 
ir Zofija Adomavičiūtė 

Kaip žinia, jau jaunimas ruo
šiasi ir Šeštajam PLJ Kongresui, 
kuris įvyks ateinančiais metais 
Kalėdų švenčių laikotarpyje, 
Australijoje. 

Be Amerikos ir Kanados jau
nimo Kongresas būtų žymiai 
menkesnis. Tad jau dabar ban-

•doma šiam kongresui ruoštis. 
Taigi ir čia turi mūsų jaunimėlis 
gerokai pasitempti. Turi pats 
pasirūpinti lėšų telkimu, turi jau 
dabar pasiruošti kongreso pro
gramai. Žinoma, turėtų 
įsidėmėti, kad kongrese turėtų 
būti aptarti konkretūs jaunimo 
darbai ir po kongreso jie vyk
domi. Besiruošdamas Kongresui, 
jaunimas turi progos aktyviai 
jungtis į lietuviškos veiklos kul
tūrinę veiklą, pasirodyti esąs ver
tas ir mūsų, vyresniųjų, paramos. 
Taigi Washington D.C. jaunimo 
sulėkimas tebūnie tik graži pra
džia didesniems jaunimo dar
bams, baigus saldų miegą. To su 
viltimi lietuviškoji visuomenė 
tikisi ir laukia. 

iškėlė gana būdingą klausimą — 
kokia gi kalba kalbėta suvažia
vime. Pasirodo, kad mūsų 
jaunimas šnekėjo angliškai, tuo 
pačiu ignoruodamas patį principą 
— lietuviškumą. Tad, ar ta 
šimtinė likusi turėjo nusilenkti 
mažumai? Čia Bronius Nainys 
taikliai nusako — kad tai jau 
skandalingas reikalas. Tai 
pamoka ateičiai. Branginkite, 
jaunime, tėvų kalbą, iš to jus 
pažins laisvasis pasaulis ir tuo 
pačiu jūs dalyvausite mūsų pa
vergtos tėvynės propagavime 
svetimųjų tarpe. 

Na, ir šis ; .ykis jau praeitis. O 
kuo jaunintas domėjosi suva
žiavime ir kokius darbus pasi
rinko dirbti? 

Atrodo, kad jaunimui labai rūpi 
politika. Net nusprendė rūpintis 
Balio Gajausko, OSI reikalais, 
lankyti senatorius ir kongreso 
narius ir juos supažindinti su pa
vergtos Lietuvos problemomis. 

Savaime šie darbai svarbūs, rei- Vatikano atstovas prie 
kalingi. Tačiau būtų gera, kad Jungtinių Tautų arki v. Giovanni 
tas ryžtingasis jaunimas Cheli pareiškė, kad branduolinių 
glaudžiai dirbtų, talkintų mūsų ginklų atgrasinimas (nuclear de-
politiniams veiksniams, Vlikui, terrence\ pagal kurią JAV ir 
PLB, JAV LB, Kanados LB, Altai. Sovietai stengiasi išlaikyti savo 
Būtina suderinti politinius branduolinių ginklų lygiavertu-
ėjimus. Jeigu jaunimas, susitaręs mą, apsaugojęs pasaulį nuo trečio 
su veiksniais, veiks pagal gerai pasaulinio karo, nes visi žino, kad 
išmąstytus, suderintus planus, branduolinio karo niekas nelai-
savaime, bus darbas našus. mėtų. Jis minėjo, kad Černobylio 

Žinoma, gerą darbą gali ir pats nelaimė neparodė nieko naujo 
jaunimas atlikti. Sakysime su apie branduolinę jėgą, o šio 
pasigėrėjimu teko vertinti jauno energijos šaltinio nebeįmanoma 
žmogaus Tomo Dundzilos kelionę grąžinti užmarštin. 1982 m. pop. 
pas kongreso ir senato atstovus Jonas Paulius II, kalbėdamas 
OSI reikalu Jis ir vienas jiems Jungtinėse tautose, pasakė: 
įteikė daug geros informacinės "Dabartinėse sąlygose, 
medžiagos. 0 tie politikieriai, atgrasinimas pagrįstas ginklų 
kaip matėme, labai menkai teži- lygumu, tik ne savyje, o kaip 
nojo apie pavergtos Lietuvos pro- žingsis, einant į laipsnišką 
blemas ir apie OSI pragaištingą nusiginklavimą, dar gali būti 
veiklą Amerikoje. Čia, tokioje laikomas morališkai priimtinu", 
politikoje, be abejo, jaunimas Šią mintį Amerikos vyskupai 
būtų didelis talkininkas mūsų įjungė į savo 1983 pastoracinį 
veiksniams. laišką apie karą ir taiką. 

A.tA. 
VERONIKAI MILUSAUSKIENEI 
mirus, jos vyrą MATĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime, o mirusiai tegul Aukš
čiausias suteikia amžiną ramybę ir džiaugsmą. 

Valerijonas Untulis 
Valentinas Untulis ir šeima 

Antanas Balčytis 

"Jeturai esame visi — 
?tuvių Foode ar esi? 

IIRIMO 

S001 WSST 39TH STREET 
CHICAGO, ILLL\CIS 60529 

PHONE: (312) 471-3900 
B&A. 

mm Hm 
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto

jas, jm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
— įnašų iš viso. 

1986 m. liepos mėn. 

1 x $10 Gedgaudas Česlovas atm. įn.. $10. 
2 x $20 Ivaška Povilas ir Joana (mirus;, $280; Rutkauskienė Julija, atm. 

įn., $20. 
2 x 25 Alminas prof. Kazimieras atm. įn.: Vaičienė Marcelė, $565; Ur

bonas Vincas ir Ona, $395. 
1 x $30 Pažėra "Raimonda.- atm. įn.: Skaudys Juozas ir Salomėja, $130. 
1 x $37 Sprindžiūnas Zenonas atm. įn.: Sprindžiūnienė Liuda. $700. 
1 x $50 Vaitienė Giedrė atm. įn.: Adienė Julia, $50. 
2 x $100 Bikinis Bernardas atm įn.: Sprindžiūnienė Liuda, $100; 

Janušonis Povilas, Juzė ir Vytautas, $500. 
1 x $127 Daugvydas Kazimieras atm.: Detroito Birutietės $50, LKVS 

Ramovė, Detroito sk. $25 ir 4 kiti asm. 
1 x $200 Liorentas Algirdas atm. įn.: Liorentas Jonas. $1,200. 
1 x $250 Šapalas Pranas ir Hortenzija. $610. 
1 x $335 Jurjonas Stasys atm. įn.: Plateris dr. A. ir L. $100, Rudis A. 

ir M. $100, Kincinai J . $25 ir 10 kitų asm., $535. 
1 x $460 Rutkys Povilas atm.: po $50 Kloris Jonas, Radvenis Egidius 

ir Vida, Radvenis Gregorius ir Janina, po $25 Činga Jonas ir Aldona, 
Dovydaitis Vincas ir Ema, Grušas Pranas ir Marytė, Kungienė Regina, 
Kungys S. ir E., Mikuckis Vaclovas ir Ona. Remeikis N., Vilkas-Stockus 
Alma. ir 6 kiti asm., $1,085. 

1 x $500 Mickevičius Justinas atm. įn.: Mickevic Mel, $600. 
1 x $4,784.63 Sims Maria M. testamentinis palikimas, $4.784.63. 
Iš viso $7.073.63. 

1986 m. rugpjūčio mėn. 

1 x $20 Pakalnis dr. Alfonsas atm. įn., $20. 
4 x $25 Adamkavičius Ignas, $175; Dulienė Monika atm. įn.: Baltimorės 

Liet. Festivalio K-tas, $25; Perminąs Viktoras atm. įn.: Detroito Ramovėnai, 
$25: Valiukonis Jonas atm.: Kubilius Viktoras, $225. 

1 x $45 Laukaitis Andrius atm.: Sventickas Edmundas ir Regina $25 
ir 1 kitas asm., $445. 

2 x $50 Lendraitis Valteris ir Jadvyga, $150; Urbonienė Bronė atm. 
įn.: Urbonas Vincas. $325. 

1 x $65 Žostautienė Julija atm. įn.: Kašubą Antanas $25, Lapenas 
Gediminas ir Vlade $25 ir 2 kiti asm., $65. 

2 x $75 Abromas Nikodemas atm.: Abrornienė Bronė $50, Vaitkus V. 
A. $25 $275; Ugėnas Juozas atm. įn.: įm. 7 asm., $75. 

2 x $100 Apeik is Vytautas ir Nelė, $400; X, $300. 
1 x $130 Kuncaitis Juozas atm.: Kuncaitienė Elena, $1,645. 
2 x $200 Daulys Kazys, $500; Šeputa Jonas atm.: Alanta Vytautas ir 

Irena $50 ir 9 kiti asm., $520. 
1 x $235 Zalonis Anne (Ona Žalionytė) atm. įn.: LB Putnamo apylinkė 

$50, Villa Maria namų seselės $50 ir 12 kitu asm., $235. 
1 x $300 Savickas Jonas ir Albina, $600. 
1 x $370 šimėna* Kazimieras atm.: po $30 Rastonis Vytautas ir Augė, 

Žiaugra Vytautas, po $25 Izbickas Lionginas ir Danutė, Izbickas Vytautas 
ir Felicija. Kubilių- Viktoras ir Aga, Mickūnas Česlovas ir Irena, Rūtenis 
J. ir V., ir 13 kitų asm., $570. 

1 x $381 Aidukas Adolfas atm.: po $25 Amer. Lithuanian Club of 
Florida, Gruzdžiai Antanas ir Vanda, Kačinskai Leonas ir Elena ir 26 kiti 
asm., $481. 

1 x $500 Šamatiiuskas Viktoras ir Ona, $500. 
1 x $1,639.83 Skirka rašyt. Antanas Jonas testamentinis palikimas, 

$1.639.83. 
1 x $5,000 Sutkus Viktoras ir Veronika. $27.025. 
H viso $9,635.83. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.VIII.31 p:asiekė 3,449.446 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūra ir 
jaunimą 1,792,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dali. Iš viso palikimais gauta 
891,209 dol. 

Sudarykime t esu mentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT FOR PROFIT TAX 
EXEMPI iLLINOIS CORPORATION. Chicago. IL" . 

Visi remkime 1. < tuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikvm »s. 

A.tA. 
Stasys Grišmanauskas 
Gyveno Chicago, Il l inois, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. rugsėjo 16 d., 6:30 vai. vak., sulaukęs 65 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, P l u n g ė s parapijoje. Amerikoje išgy

veno 37 m. 
Pasi l iko didel iame nu l iūd ime 3 sūnūs — Gediminas, 

mart i Rebecea, Zenonas , mar t i Marilyn ir Leonas, marti 
Lorraine; duktė I^oretta L iub inskas , žentas Aldis; 4 anūkai: 
Erik, Cra ig , Lauren ir P a u l Gr i šmanauska i ; broliai ir sese
rys Ijenkijoje, Anglijoje i r Lietuvoje ir kiti giminės, draugai 
bei pažįs tami . 

Velionis buvo vy ras a.a. Stefos. 
Kūnas bus p a š a r v o t a s Lack-Lackavviez koplyčioje, 2424 

West 69 Street. L a n k y m o va landos ketvirtadienį nuo 5 iki 9 
vai. vak., penktadienį n u o 2 iki 9 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeš tadienį , rugsėjo 20 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus a t lydė ta s į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pama ldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines . 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus: gimines, draugus ir pažįs
t amus dalyvaut i šiose la idotuvėse . 

Nuliūdę: S ū n ū s , d u k t ė , m a r č i o s , ž e n t a s i r a n ū k a i . 

l a ido tuv ių direkt. S t e p o n a s C. Laek ir sūnūs . Tel. 737-1213. 

A.tA. 
ALGIRDUI GRYBAUSKUI 

mirus, žmoną STEFĄ, sūnus dr. VYTENĮ ir dr. AR
VYDĄ su šeima, svainę dr. ONĄ MIRONAITĘ ir vi
sus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

Birutė ir Viktoras Raulinaičiai 
Rūta ir Rimas Mulokai su šeima 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 

T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Te l e fonas — 476-2345 

1410 So. 5 0 t h Av., Cicero 
Te l e fo n as — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r e e t — Tel. R E 7-1213 

11028 S o u t h w e s t Hwy. , Pa los Hi l ls , I l l inois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. rugsėjo mėn. 19 d. x Ro^č J a s i n s k i e n ė , 
South Pasadena, Fla., grąžin
dama laimėjimų šakneles, 

x Algis Kaul ina i t i s . Bur- atsiuntė ir 17 dol. auką. Jonas 
bank, CA, šiuo metu vadovau- Jonynas, Meriden, C t , 15 dol. 
ja Lietuvių fronto bičiulių Nuoširdus ačiū. 
tarybos prezidiumui ir rūpi- Į 
naši LFB konferencijos Chica- i 

x „Draugo" banketas jau 
čia pat . Kurie dar nespėjo 
apsispręsti, turėtų tai nedel
siant padaryti. Atsilankiu
siųjų laukia puikios „Marti
niąue" salės, atsigaivinimai, 
vaišės, programa, muzika ir 
šokiai. Humoristinę programą 
atliks „Dainuojančios žemai
tės". Taip pat bus traukiami 
laimingieji laimėjimų nume-

goje, rugsėjo 26-28 dienomis, 
ruoša. Konferencijos svars-
tybos vien tik bičiuliams vyks 
šeštadienį, rugsėjo 27, LB 
Socialinės globos seklyčios 
patalpose, 2711 W. 71 Street. 
Penktadienio vakaronė Jauni
mo centro kavinėje ir pamal
dos bei iškilmingas minė
jimas sekmadienį yra atviri 
renginiai visuomenei. 

x P e n k t a d i e n į 4:30 p .p . 
„ S e k l y č i o j e " pa ska i t a . 
„Negalinčių save prižiūrėti 
teisinė globa". Kas nustato, 

riai. Nieks neturėtų tą popietę kada žmogui yra reikalingas 
namuose sėdėti. Reikia išeiti ir teisinis globėjas? Kokie yra 
reikia pasidžiaugti. Marija teisinio globėjo atsakomybės 

x Kisie J u r a v i c h , Benld, 
111., pratęsė „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 20 dol. auką, 
užsisakė naujausių leidinių, o 
laiškely rašo, kad jai labai ma
lonu gauti „Draugą", tik nau
ji žodžiai gal sudaro sunku
mų, nes jos senelė buvo tikra 
lietuvė, bet siuntė mokytis pas 
lietuvį prūsą. Dar dabar prisi
mena dainą apie „žilą oželį", 
kuris įšoko į rūtų darželį. Taip 
pat pastebi, kad kai kurie 
lietuviai nepaiso savo kalbos 
ir vaikų nemoko lietuviškai. E. 
Juravich skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką ir 
gražius žodžius tar iame 
nuoširdų ačiū. 

Remienė, „Draugo" renginių 
vadovė, su talka Jūsų lauks. 
Visi „Draugo" draugai kvie
čiami, visi laukiami! 

ir finansinis atsiskaitymas? 
Visi prašome šioje svarbioje 
paskaitoje dalyvauti. 

x Osvaldas Žadvydas, x D r - O n a i r Adolfas 

x Graž ina ir dr . Domas 
Kr iv icka i , VVashington, D.C., 
atvyksta į Chicagą ir ta proga 
dalyvaus „Draugo" meti
niame bankete, kuris bus 

u ' ,-.», Martiniąue pokylių salėje, 
Desert Hot Springs, Cal., mūsų B a h u n a i , Chicago. 111., mūsų E v e r g r e e n P a r k g[ D Knv.J

ic. 
nuoširdus rėmėjas, parėmė nuoširdus rėmėjai, jsigijo bilie- k a s V L I K - 0 v i cepirminin-
„Draugą" 100 dol. auka ir t u s i ..Draugo metini ban-
kartu pratęsė jo prenumeratą. ketą Martiniąue salėje. 

x V y t a u t a s i r a g r o n o m e 
Salomėja J a n u l a i č i a i , gyv. 
Oak Lawn, 111., mūsų dideli 
rėmėjai ir garbės prenumera
toriai, dalyvaus „Draugo" 
metiniame bankete Martini
ąue, Evergreen Park. 

O. Žadvydą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
paramą tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

kas, visuomenininkas, o Gra
žina Krivickienė „Draugo" 
artima ir nuoširdi bendradar
bė. 

x Ul i s t e r ių skautų są
jungos Ch icagos skyr iaus 

Lietuvių fondo talkininkai, išsiuntę 5000 laiškų LF nariams. Iš kairės: A. Bagdonas, K. Girvi-
las, A. Neveraaskienė; stovi: A. Pabrėža, P. Šimoliūnas, B. Šliažas, A. Steponavičienė (reika
lų vedėja), Pr. Mažrimas. P. uolynas (trūksta A. Šantaro ir J. Zygo). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO LB PAMINĖJO 

TAUTOS ŠVENTĘ 
Kasmet lietuviškos vieto-

x Rytoj, šeštadieni, rugsė
jo 20 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centre koncertuos Čiurlionio 
ansamblis. Visi kviečiami 
atsilankyti. Bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje ir 
Margučio raštinėje. Koncertas 
prasidės punktualiai. Prašo
ma nesi vėluoti. 

x „Neri jos" jūrų skaučių 
tunto vienetų sueigos prasi
deda šį šeštadienį, rugsėjo 20 
d., tuoj po pamokų lituanis
tinėse mokyklose. Sueigos 
vyks Chicagoje Jaunimo cent
re ir Lemonte Marionio lit. 
mokyklos patalpose. Visos 
lietuvaitės, susidomėjusios 
jūriniu skautavimu. kvie
čiamos įsijungti „Nerijos" tun
to veiklon. Priimamos mergai
tės nuo 5 metų amžiaus. 

x Dariaus Girėno li tua
nist inė mokykla, veikianti 
Jaunimo centre, dar priima 
naujus mokinius. Priimami 
vaikai nuo 4 metų amžiaus. 
Mokykloje veikia vaikų dar
želis, visi aštuoni pradinės 
mokyklos skyriai ir dvikalbė 
klasė silpnai lietuviškai kal
bantiems. Pamokos vyksta 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 
Visi lietuvių kilmės vaikučiai 
raginami lankyti lituanis
tines mokyklas. 

, ,Sek lyč io je" steigiami 
anglų kalbos kursai pra
dedantiesiems. Dėstys Irena 
Polikaitienė antradieniais 
nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis 
tel. 476-2655 arba atvykti į 
„seklyčią" antrad., rūgs. 23 d. 
12 vai. 

x Dėmesio! Dail. J o n ė 

x Inž. J u o z a s i r S te fan i 
j a B a r k a i , Beverly Shores, kviečiamfdalyvauti 
Ind., J. Stanait is , Hamilton, 
Ont., Kanada, grąžindami lai
mėjimų šakneles, pridėjo po 15 
dol. aukų. Nuoširdus ačiū už 
mielas aukas . 

x Fe l i c i t a s 

bendra poatostoginė vaka- vės. kur tik randasi tautiečių, 
rienė ruošiama šeštadienį, rug- rugsėjo pradžioje renkasi 
sėjo 27 d., Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Visi nar ia i 

x Chicagos skautų ir 

lietuviškoje dvasioje subren- žmonių, kurie jau politikuoja 
dusi jauna mokslininkė — pro- angliškai. Tuo tarpu lietu-
fesorė, daktarė Jolita Kisie- višlcos mokyklos mažėja, 
l i ū t ė - N a r u t i e n ė . J i , nyksta. Politikavimas ple-
pasipuošusi tautiniu drabu- čiasi, o tautos reikalai pamirš-
žiu, pasveikino susirinkusius tami. Nematoma tautinių 

paminėt i Tautos švente, ir priminė šio minėjimo pras- skriaudų. Kai gyvenome sun-
patiems tautiniai atsinau- m c įr. ^odėl čia susirinkom, kų įsikūrimo ir prisitaikymo 

Invokaciją sukalbėjo kun. laikotarpį, buvome tautiš-
B e n e d i k t a s R u t k a u s k a s , kesni, užpildydavom parapijų 
Paskaitininkas inž. Bronius bažnyčias, minėjimų sales. Ar 
Nainys yra „Pasaulio lietu- galime leisti viskam kas lietu
vio" žurnalo redaktorius, kuris viška nykti to nei nepastebė-

IŠ ARTI IR TOLI 

A U S T R I J O J E 

— Demonstraci jų rengimą 
Vienoje tvarko VLIKo įparei
gotas atstovas Algis Klimai-
tis, Baltų Santalkos infor
macinio biuro vedėjas Vienoje. 
J is tvarko atsišaukimo lape
lių vokiečių kalba paruošimą, 
susisiekia su baltams palan
kiomis organizacijomis Aus
trijoje. Austrijos jaunieji krikš
čionys demokratai, „Chartos 
77" nariai tremtiniai iš Čeko
slovakijos, „Pan-Europos 
Unijos" skyrius, „Christian 
Solidarity Inter ational" sky
rius, Jaunų Europiečių moks
leivių ir studentų iniciatyva ir 
su lenkiškuoju „Solidarnosč" 
komitetu Austrijoje. Daly
vaus, žinoma, ir Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. 

V O K I E T I J O J E 

— Vysk. Povi lonis ir kun. 
Butkus buvo atvykę iš Lie
tuvos į Aacheną dalyvauti 
tarptautiniame mariologijos 
kongrese rugsėjo 10-14 d. 

— Lie tuv ių k u l t ū r o s 
d raug i jos narių suvažia
vimas vyks Huettenfelde š.m. 
lapkričio 22-23. Šeštadienio 
popietę poetė Eglė Juodavalkė 
ir rašytojas Eduardas Cinzas 
skaitys savo kūrybos. Tą 
vakarą bus vakarienė, po ku
rios tautinių šokių grupė iš 
Memmingeno savo pasirody
mu pradės bendrą linksma va
karį- Šeštadienį veiks ir nese
niai mirusio peisažisto mokyt. 
Kaciucevičiaus kūrinių paro
da. Suvažiavimas baigsis 
sekmadienį pamaldomis. 

jinti ir prisiminti, kad esame 
tautos dalimi, kad branginam 
savo kalbą, kad esame lietu-

skaučių spor to šventė- viai, kad mus riša istorija ir 
gegužinė įvyks rugsėjo 28 d. jos praeitis. 
A t e i t i n i n k ų n a m ų sode Šį rudenį Cicero LB apy- j j " redaguojamas išaugo iš jus 

Bulka i t i s , Lemonte. Pradžia 1 vai. p.p. linkė Tautos šventę minėjo mažo žiniaraščio į puikų žur- Tačiau šioje Cicero ..Jtuvių [ J R i T p V A IIT TF 
Kewanee, 111., Antanas K. Ber- Dalyvaujama stovyklinėse rugsėjo 14 d. Kaip ir tinka, tą n a ] ą ) buvęs PLB ir Krašto LB kolonijoje, kol matysime Kisie- U X V , J V * v ^ " U e J i L 
tuhs, Hor Springs, Ark., kiek- darbo uniformose. Visų ketu- prasmingą paminėjimą pra- pirmininkas, suruošęs pir- lių; Zailskų, Dočkų, Prapuo-
vienas grąžino laimėjimų šak- rių tuntų skautams ir skau- dėjo malda. šv. Mišias atna- mąsias PLB dienas, buvęs lenių, Kaunu ir dar keletą 
-t s - . 12 dol. auka . tems dalyvavimas privalo- savo kun. dr. Kęstutis Trima- Fronto bičiulių centro vai- kitų tokių šeimų, tai dar susi

m a s . Tėveliai ir svečiai kas, kuris visada tinkamai ir dybos pirmininkas, įvairių rinksime paminėti prasmingą 
maloniai kviečiami atsilan- gerai paruošia savo pamoks- svarbių įvykių iniciatorius ir Tautos šventę ir dar remsime 

Nuoširdus ačiū. 

x E v e l y n a O ž e l i e n ė , 
Chicago, 111., Vyčių, Lietuvių 
operos ir kitų organizacijų 
veikli, senosios išeivijos čia 
gimusi lietuvaitė, „Draugo" 
renginių komisijos na rė , 
paėmė visą 10 asmenų stalą į 
„Draugo" banketą rugsėjo 28 
d. Mar t in iąue , Evergreen 
Park, 111. 

x K a r o l i s M i l k o v a i t i s , 

kyti. 

x J o n a s Kancevič ius , 
gyvenąs Lavvrence, Ma., ku
ris niekad nėra matęs Lietu
vių operos spektaklių, grąžin
damas laimingųjų bilietų 
šakneles, atsiuntė mūsų Ope
rai auką 999.00 dol. sumoje, 
kartu savo laiške pridėdamas 
tik tokį sakinį:' „Oro kvapas. 

Chicago, 111., visuomeninin- žemė: dangus, pragaras, skais-
kas, „Draugo" renginių komi- tykia, laisva nepriklausoma 
sijos narys , dabartinis išei- valstybė, žemė Lietuva". Jis 
v i j o s š a u l i ų v a d o v a s , dar pridėjo ir 20 dol. už bilie 
kiekvienais metais dalyvauja t u s p e r n a į j j s taip pat atsiun-
kiekviename „Draugo" paren- t ė ^ p a č ią sumą „Viliaus 
gimė. Šiais metais taip pat Telio" spektakliams paremti, 
suorganizavo bendrą šaulių Opera reiškia gilią padėką, 
stalą iŠ 10 asmenų į „Draugo" 

lus. Jis kalbėjo, kad „Dievas organizatorius, kaip Mokslo ir tautinius pasireiškimus. 
sukūrė ne tik žmoniją, ne tik 
kiekvieną žmogų. Dievas 
sukūrė tautas žmonijoj ir 
žmones tautose. Todėl pagal 
Dievo mintį ir valią kiek
vienam žmogui dera savo tau
toj rasti vietą ir savo širdy 
ras t i vietą savo t au ta i 
Klaidinga manyti, kad pasau-

Po paskaitos, programos 
vadovė Jolita padėkojo prele
gentui Nainiui ir prašė jo vėl 
ciceriečius aplankyt i , jų 
nepamiršti. 

Meninė programa buvo skir-

kultūros simpoziumo, Teatro 
festivalio ir eilės kitų įvykių. 

Inž. Br. Nainio paskaita, 
kaip if jo vedamieji „Drauge", 
buvo gyvenimiška. Jis iškėlė 
šių dienų svarbius mums 
klausimus ir davė išvadas. Jo tinga nuo įprastinių. Ją atliko 
žodžiais ,.Lietuva niekad jauna muzikos mokytoja, 
nepasidarė Karalija, bet pasi- gimusi ir užaugusi Detroite — 

lyje tėra tik viena išrinktoji liko tik Didžioji kunigaikštija Asta Šepetytė. Ji fleita pui-
tauta: ką Dievas sukūrė, tam dėka mūsų kaimyno iš pietų, kiai praskaidrino popietę 
davė specialų tikslą. Sukūręs J e i Lietuva būtų tapusi Karą- klasikine muzika ir lietu-
lietuvių tautą, davė ir jai Uja, gal būtų pasikeitusi visa viškom dainų pynėm. 

jos istorija". Toliau jis kėlė LB valdybos primininkas 
mintį, kodėl mums reikia 
minėti Tautos šventę šalia 
Vasar io 16-tosios dienos. 
Vasario 16-tosios diena mini
ma labai iškilmingai, pasi 

banketą Martiniąue pokylių 
salėje. 

x Sofija i r N o r m a n Bur-
s tein, „Norman Burstein 
Furrier" 185 N. VVabash Ave., 
Chicago, 111., moteriškų kailių 
krautuvės savininkai, kurie 
yra nuoširdūs lietuviškos veik
los rėmėjai, įsigijo bilietus į 
„Draugo" metinį banketą rug
sėjo 28 , Martiniąue pokylių 
salėje, Evergreen Park, Illi-

Kvietytė-Young kalbės apie nois. Bursteinų kailių krau-
savo kūrybą ir rodys skaidres tuvėje yra didelis pasirin-
šį penktadienį, rugsėjo 19 d., lamas įvairių modelių ir 

xAudronė Ambrozai t is , 
Santa Monica, Cal., inž. 

ypatingą misiją. Tik lietuvių 
tauta turi įsitikinti esanti 
išrinkta ir matyti savo isto
rijos įvykius Dievo tikrovės 
šviesoje. Dabarty ji eina kry
žiaus keliu — tam savo išaukš
tintam keliui ją išrinko Kris
tus. Kovotojai už tautos ir 

Raimondas Rimkus prelegen
tui, programos vadovei, muzi
kei ir visiems už atsilankymą 
nuoširdžiai padėkojo, o jauno
sios kartos atstovėms Jolitai 

kviečiam kitataučius. Tuo i r A s t a i DUVO įteiktos gėlės, 
tarpu Tautos šventę daug kuk- Minėjimas baigtas Tautos 

— A. a . B e r t a 
Lesauskienė , 92 metų am
žiaus, mirė Montevideo mies
te. Kilusi nuo Kretingos, 
Urugvajuje gyveno nuo 1926 
m. Visą laiką priklausė Lietu
vių Katalikių moterų drau
gijai ir buvo jos aktyvi narė. 
Po galvos operacijos gyveno 
pas sūnų. Palaidota Cerro 
kapinėse, religines apeigas 
atliekant kun. J. Giedriui, SJ. 

CHICAGOS ŽINIOS 
GREITKELIU NELAIMĖS 

Chicagos miesto greit
keliuose didėja susisiekimo 
nelaimių skaičius. Dan Ryan 
greitkely 1985 m. buvo 969 
automobilių susidūrimai, bet 
užmuštų nebuvo. Kennedy 
greitkely buvo 755 nelaimės, 
užmuštų 15 

Tadas Varanka, Clarendon tikėjimo laisvę. Jo stiprina- iįau. tik savųjų tarpe. Tačiau himnu. Dalyviai vaišinosi ir POLICIJOS STREIKAS 

7:30 v.v. Čiurlionio gale
ri jos rengiamoje vakaronėje. 
Dail. Jonė Kvietytė-Young, pa
stoviai gyvenanti Calgary, 
Alberta šiuo metu dėsto grafi
ką Northern Illinois universi
tete, De Kalb Illinois. 

(pr.) 

x „Draugo" dienrašt į 
galima gauti kasdien Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., (tel. 582-

/6500) muziejaus darbo valan-
,* domis nuo 10 v. ryto iki 4 v. 

p.p.. o ketvirtadieniais nuo 10 
v. ryto iki 8 v.v. 

(Pr.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. - ( i k y 

kainų, todėl dabar yra gera 
proga apsilankyti ir pasi
rinkti artėjančiai žiemai. 

x J o n a s Drauge l i s , St. 
Petersburg, Fla., mūsų garbės 
p renumera tor ius , pra tęsė 
„Draugo" prenumeratą su 
visa šimtine. J. Draugelį ir to
liau laikome garbės sąraše, o 
už mielą auką labai dėko
jame. 

Hills, 111., V. Alyta, Worcester, m i > t u o k e I l u i r «"»"• 
Mass., Jonas Vizbaras, p 0 š v- Ml^ **•« rinkosi į 
Dorchester, Mass.. Kazys parapijos salę. kur laukė 
Ulevičius, Crystal Lake. 111., valdybos narių paruoštos 
Antanas Vitkūnas, Gurnee, vaišės ir inž. Br. Nainio 
111., J o h n Samai t i s , Hot paskaita. 
Spirngs, Ark., Ona Simonai- Minėjimui vadovavo Cicero 
tis. Cicero, 111., grąžindami m i e s t e ^musi. išaugusi ir 
laimėjimų šakneles, kiek
vienas paaukojo po 10 dol. 
Labai ačiū. 

x A n t a n a s V i l u t i s , 
Schererville, Ind.. lietuviškos 
spaudos rėmėjas, lietuviškų 
organizacijų darbuotojas, 
atsiuntė 27 dol. „Draugo" stip
rinimui ir kartu pratęsė jo 
prenumeratą. Ant. Vilučiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui. 
už mielą auką tariame nuošir
dų ačiū. 

ar tai teisinga? Gyvendami dalinosi prisimindami pras-
svetimoje žemėje, tur ime mingus pamokslo žodžius ir 
grumtis už tautiškumą, už tau- mums rūpimus tautinius klau-
tos išlikimą ir Tautos šventę simus. 
turėtume .švęsti lygiai taip, 
kaip ir Valstybės dieną. 
Valstybės dieną švenčiant 
matyti daugiau jaunos kartos 

x Juzefą Pau lauskas , 
Chicago, 111.. žinodama lietu
viškos spaudos sunkumus, 

x K u n . J u o z o Domeikos , atsiuntė „Draugo" paramai 27 
gyv. Arizonoje, trejetas alie- dol. ir pratęsė jo prenumeratą. 
jaus tapybos paveikslų ir 70 J- Paulauską skelbiame gar

bės prenumeratore. o už mielą 
auką labai dėkojame. 

x R.I) . Ankai t i s , Walnut 

rankų darbo sveikinimų kor
telių išstatyta Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. Meni
ninkas įrėmavo kūrinius savo 
darbo rėmais ir viską pado- Creek, Cal.. pratęsdamas 
vanojo muziejui. ,.Draugo" prenumeratą, pridė

jo ir 22 dol. jo palaikymui. R. 
x J šnuom. 4 k a m b . bu ta s i r D A n k a i e i u s pašome į gar 

pirmame aukšte Brighton b ė s Prenumeratorių sąrašą, o 
Parke. Skambint tel 52.3-9162 u ž m i e l ą a u k ą l a b a i d ė k o" 

r<*i Jame 

Marija Remienė 

IŠ CICERO ŠAULIŲ 
VEIKLOS 

Paskutiniame Cicero jūrų 
šaulių kuopos valdybos posė
dyje rugsėjo 10 d. buvo kal
bėta, kaip geriau pravesti 
metinį kuopos parengimą 
spalio 4 d. Šaulių namuose. 

Meninėje programoje dai
nuos solistė Gražina Staus
kas, šokiams gros „Gintaro" 
orkestras. Šeimininkaus ir į 
stalus maistą išnešios pačios 
kuopos šaulės. 

Paskirta aukų: Šv. Antano 
parapijai Ciceroje 187 dol., 
Vydūno Janimo fondui 100 
dol., „Draugui" 50 dol. ir 
Balfui 50 dol. 

Visuot inis „Klaipėdos" 
kuopos narių susirinkimas, 
įvyks rugsėjo 21 d. Šv. Anta
no parapijos salėje. Ciceroje. 
tuojau po lietuviškos sumos. 

S. Paulauskas 

Trijų Baltijos tautų intemai, dirbę Baltų jungtiniame komitete 
VVashinKtone Sią vasarą. Ift kairės: Tina l'rv (estė). Andris Bakis 
(latvis^ ir Rūta denytė (Marylando universiteto studentėę prie Balti 
jos tautu vėli u ų. 

Religingumas yra ramiais 
metais surinktas kapitalas, 
kurio nuošimčiais gyvename 
likimo smūgių dienomis. 

J.W. Goethe 

Mayvvood priemiesty sus
treikavo policininkai. Jie 
pasisako sergą ir neateina į 
tarnybą. To priemiesčio 41 
policininkas nuo gegužės mėn. 
dirbo vis dar nepasirašius 
naujos darbo sutarties ir tada 
sustreikavo. 

BALTIEMS 
POLICININKAMS 

4.3 MIL. DOL. 

F e d e r a l i n i s t e i s m a s 
nusprendė, kad trylikai baltų 
policininkų. prieš kuriuos 
mero Washingtono adminis
tracija parodė rasinę ir poli
tinę diskriminaciją, miestas 
turi sumokėti 4.3 mil. dol. 
kompensacijos. Miesto vado
vybė šį sprendimą apeliuos. 

KUR BUS CENTRINĖ 
BIBLIOTEKA? 

Chicagos miestas svarsto, 
kur įrengti centrinę biblio
teką. Nuo Goldblatt krau
tuvės rūmų atšąlama. Dabar 
svarstomos keturios kitos gali
mybės statyti naujus rūmus: 
Grant parke arba į pietvaka
rius nuo Goldblatt krautuvės 
prie State ir VanBuren, ar į 
vakarus nuo dabartinio kultū
ros centro, ar prie State ir 
Adams gatvių kampo. 




