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ŠIANDIENOS 
RŪPESČIAI 
(Tęsinys) 

Nerimą kelia ir tas faktas, 
kad sovietinė valdžia tik 
Lietuvos "delegacijai leido 
dalyvauti Nairobio tarptau
tiniame kongrese, kai ten 
nebuvo nei vienos delegacijos 
iš komunistinių kraštų — nei 
Lenkijos, nei Vengrijos, nei 
kitų, net iš Latvijos. Jei jau 
valdiški bedieviai duoda kokią 
nors privilegiją, tai tik jau 
ne gero linkėdami Bažnyčiai, 
bet regzdami kokią nors naują 
klastą. Sąmoningi katalikai 
su nerimu svarsto, kas slepia
si po šito „gerumu*'. Tuo 
l a b i a u , kad M a s k v o s 
patriarchijos žurnale „1985, 
Nr. 7, p. 2" randame panašiai 
skambančią žinutę, kai Mask
vos patriarcho Pi meno 75 

'metinių ir jo apdovanojimo 
Darbo Raudonosios vėliavos 
ordinu minėjime Maskvoje 
nedalyvavo Latvijos katalikų 
Bažnyčios delegacija, kai tuo 
tarpu iš Lietuvos „aišku nebe 
jgaliotinio spaudimo", daly
v a v o n e t a r k i v y s k u p o 
vadovaujama delegacija. Ar 

už visas šias „geradarybes" 
bedieviška valdžia nepamė
gins pa re ika l au t i pereiti 
Maskvos patriarcho globon, 
kaip savo laiku buvo mėgina
ma pasiūlyti Čekoslovakijos 
katalikams? Nepasitikėkime 
kovojančių prieš Bažnyčią 
gerumu, nuoširdumu! 

Kad nepasisektų netikriems 
pranašams suklaidinti šian
dien žemėje gyvenančių mūsų 
tautos vaikų, reikia aukos 
dvasios, meilės ir maldos. 

Norisi baigti Maironio žo
džiais: 

. .Ftisi nu'lskime karštai, kad mus 
saugotų Dievas 

mm 'ti'lnimių. nuo audrų, 
šalnų (...) 

A... - H-nvbei gyventų šeimynos 
vaikai. 

.\< s m,--:t u lyg sau svetimi. 

<> nuliui tekini su palaima 
maldos. 

Į*amskirstę kiekvienas sau dalį. 
fcmame dirbti ir vargt dėl 

bendrosios naudos. 
A<:~ i,n n -noka. numano ir 

Amerikos ir Kinijos 
N/ • 

ryšiai 
Gynybos sekretorius Pekinge 

(Pabaiga) 
gali 

Ukrainiečio bylos eiga 
J e r u z a l ė . — Ukrainietis Jo

nas Demjanjukas buvo forma
liai Izraelio valstybės teismo 
apkaltintas rugsėjo 29 d. už 
nusikaltimus prieš žydus, 
prieš žmoniškumą, karo meto 
nusikaltimus ir žudymus. 

Demjanjuko kaltinamasis 
aktas susideda iš 17 puslapių 
ir surašytas hebrajų kalba. 
Angliškas vertimas turi 26 
puslapius. 

Jerusalem Post laikraštis 
rašo. kad Demjanjuko kaltini
mo akte yra 53 liudininkų 
sąrašas, kurie liudys prieš 
Demjanjuką: 25 iš Izraelio, 3 iš 
I^enkijos, 11 iš Vokietijos, 1 iš 
Belgijos ir 13 iš Amerikos. 

J is kaltinamas buvęs tuo 
..Jonu Žiauriuoju7', brutaliu 
koncentracijos stovyklos sar
gu, kuris kankinęs žydus, kai 
jie būdavo vedami į dujų 
kamerą, kurią jis operavęs. 

Advokato t e ig imas 
Demjanjuko advokatas 

Mark O'Connor teigia, kad jis 
sumaišytas su kitu asmeniu. 
Šis jo asmens jrodymo klausi
mas spalio 1 d. teismo sesijoje 
buvo. kaip sako jo žentas 
Edvvard Nishnic Clevelande. 
kritiškoje plotmėje. Prokuro
ras reikalavo, kad iki teismo 
jis būtų laikomas kalėjime, 
kadangi jis buvo „Jonu 
Žiauriuoju". Adv. Mark 
O'Connor argumentavo, kad 
kadangi nėra įrodymų, jog 
Demjanjukas buvo „Jonas 
Žiaurusis", todėl jis prašo, kad 
Demjanjukas būtų išleistas. 
Po to teismą vedęs teisėjas 
nuėjo j savo kambarius ir 
sugrįžęs konstatavo, kad jis 
tikįs, jog Demjanjukas yra tas 
..Ivan", todėl jis turi būti 
laikomas iki teismo kalėjime. 

Sovietai pažadėjo 
pa ramą 

Jerusalem Post taip pat 
praneša, kad rugsėjo 30 d. 
Sovietų prokuroro pavaduoto
jas Vladimir Ivanivich Bas-
kov pažadėjo, jog Sovietų 
Sąjunga leis Izraeliui prieiti 
prie dokumentų, įrodančių 
Demjanjuko tapatybę. 

Yra neaišku, ką reiškia 
„leis preiti". Nepasakoma, ar 
leis tik pamatyti, ar tik 
originalais, ar jų kopijomis 

Amerikos Gynybos sekretorius Caspar W. Weinberger prisiminimui fotografuoja Kinijos 
Gynybos ministerį Z h a n g Aiping prieš p radedan t pas i ta r imus Pekinge. 

Senato tyrinėjimai 
apstulbina 

bus aprūpinti. JAV Clevelan-
do teisme buvo panaudota tik 
kopija: originalas nebuvo 
parodytas gynėjui ir nebuvo 
leista jo ekspertams tą kopiją 
ištirti. 

Apie šią bylą rašydamas 
VVashington Post dienrašy-
tyje Patrick J . Buchanan, 
kuris y ra Baltųjų rūmų 
komunikacijos direktorius, 
sako, kad Demjanjukas yra 
sumaišytų tapatybių nekalta 
auka ir kad jis gali būti kaip 
amerikiečio Dreifus atvejo 
auka. 

Savo ilgokame straipsnyje 
Buchanan mano. kad Traw-
nik kortelė gali būti KGB 
pagaminta. 

J is rašo: „Prieš 4 metus, kai 
aš buvau kolumnistu, aš skai
čiau ž in ias apie ,,nacių 
mėsininką", kuris gyvena 
Clevelande. J o advokatas 
sakė. kad Demjanjukas buvo 
klaidingos tapatybės auka. Po 
telefoninio skambinimo tam 
advokatui ir dar po papildo
mų pasikalbėjimų su juo. po 
radijo intervievv, susirašinė
jimo su Demjanjuko šeima. ir. 
peržiūrėjus spaudos iškarpas, 
susirašinėjimus ir teismo 
prisiųstus raštus, tų daugelio 
į s i t i k i n u s i ų D e m j a n j u k o 
nekaltumu — aš turiu tikėti, 
kad Demjanjukas nebuvo 
gyvuliškas moterų, vyrų ir 
vaikų kankintojas ant Treblin-
kos grindinio, bet jis yra 
nesuprastos teisybės auka. 
Todėl ir yra šis straipsnis". 

J o g y v e n i m a s 
s u g r i a u t a s 

Patrick Buchanan vadina 
Demjanjuką garbingu šeimos 
žmogumi, kurio gyvenimas 
yra sovietų blogo nusiteikimo 
ir amerikietiško naivumo 
sugriautas. 

Buchanan dargi primena, 
kad yra daugiau, negu įdomu, 
jog KGB turi tokius pat jo 
dokumento įrodymus, kaip 
Allan A. Ryan, Jr., tada OSI 
direktorius, sugestionavo, kad 
gali būti Sovietų archyvuose 
..Neįtikėtinu sutapimu, kad ne 
tik Sovietų Sąjunga turi seniai 
užmirštas Treblinkos papkes, 
bet jie rado ir stovykloje 
Demjanjuko tapatumo korte
lę, apie kurią Ryan klausė". 

\Vashingtonas. — Pagal armijos, kalbėjo spaudai 
-JAV Kongreso specialios Patrick Leahy. 
komisijos pranešimą, kuri r»-^--
buvo sudaryta tik tam vie- A idž i aus i a 
nam reikalui ištirti, Amerika S n , p u v e i k , a 

savo saugumo reikaluose yra Senato pranešimas sah 
paskutiniais keliais metais kad po šios investigacijos yra 
patyrusi daug didelių nuosto- aišku, kad sovietai laiko, jog 
lių iš Sovietų Sąjungos šni- Walker-Whitworth šnipinė-
pinėjimo aparato. jimo veikla buvo pati svar-

Senato žinių įvertinimo spe- biausia veikla KGB istorijoje, 
cialistai, ištyrę kelių metų fak- Komiteto pranešimas įteiktas 
tus. įskaitant ir slaptų žinių Teisingumo departamentui, 
rinkėjus ir perdavėjus sveti- Visos informacijos liečia John 
mom valstybėm, kaip kad Walker, kurios buvo gautos iš 
buvo John Waiker, Jerry Whit- Vitalio Yurčenkos. Yurčenko 
vvorth ir Ronald Pelton bylos, 1985 m. pabėgo į Ameriką, be. 
rado, kad Amerikos krašto po kelių mėnesių vėl grįžo į 
saugumui yra padaryta daug Sovietų Sąjungą. Jis buvo 
daugiau žalos, negu pradžioje aukščiausio rango KGB agen-
manyta. Komitetas praneša, tas. Pagal jį, Walker suteikė 
kad žala yra tokia didelė, jog sovietams daugiau kaipmilijo-
vyriausybė iki šiol nedrįso net ną pranešimų. Įdomu, kad ir 

Laivyno departamentas priėjo 
tos pačios nuomonės, visai 

paskelbti. 
Bilijonai nuostolių 

Ši studija pažymi, kad 
šnipinėjimo bylos pasku-

i • 

a t s k i r a i ty ręs š p i o n a ž o 
reikalus. Tai kainuos mokes
čių mokėtojams milijonus, kol 

tiniais metais atnešė bilijonus bus išlyginta padaryta skriau-
dolerių žalos Amerikos kari- da Amerikai. 
nio apsigynimo sistemai. 
Pranešime dar sakoma, kad 
sovietų įsigijimas jautrių 
technologijos aparatų sumaži
na Amerikos persvarą prieš 
sovietus bent 5 metais. 

Sena tas vedė įvair ius 
apklausinėjimus kartu su 
atsakingais saugumo pareigū
nais uždaruose posėdžiuose 
net 18 mėnesių. Pranešime yra P 
surašytos 95 rekomendacijos g 
vyriausybei, kaip atsverti ir įt. 
elgtis prieš Sovietų Sąjungos «*•#' 
šnipinėjimo tinklą, o taip pat 
ir prieš kitas valstybes. 

Didelis pavojus 
Amer ikos saugumui 

Sen. Davė Durenburger. 
kuris yra Senato Intelligence 
komiteto pirmininkas, sako. 
kad pavojus Amerikos saugu
mui niekada nebuvo didesnis, 
kaip kad yra dabar. „Sovietų 
Sąjunga ir kitos šalys išlei
džia bilijonus dolerių mūsų 
šnipinėjimui". To komiteto 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— S o v i e t ų S ą j u n g o j e 
gyvena maždaug 2.5 mil. 
žydų. Apie 400 tūkst. nori 
išemigruoti. 1984 m. buvo leis
ta išvažiuoti 896 žydams, 1985 
m. — 114, o šiais metais fau 
išvyko 505 žydai. 

— Jungt in ių Tautų nuola
tiniai nariai — JAV, Brita
nija. Prancūzija, Kinija ir 
Sovietų Sąjunga — buvo slap
tai susitikę su dabartiniu 
•Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretoriumi ir prašė jį sutikti 
ir toliau likti pareigose. Jo 
terminas baigiasi šių metų 
gale. Diplomatai mano. kad 
Javier Perez de Cuellar per
rinkimas yra užtikrintas. 

— Vals tybės sekr. George 
Shultz buvo susitikęs su 
Zimbabvės premjeru Robert 
Mugabe, kuris yra atvykęs į 
Jungtinių Tautų sesiją. Jie 
kalbėjosi apie įvykusį inci
dentą Harare Amerikos amba
sadoje, kai buvęs prez. J. Car-
ter apleido suruoštą priėmimą 
liepos 4 d. proga. 

— Palo Alto, Kalifornijoje, 
planavimo komisija patvir
tino pradinius planus statyti 
Ronald Reagan prezidentinę 
biblioteką už 30 mil. dol. Stan-
fordo universiteto rajone. 

— J A V la ivyno depar
tamentas, pagal auditorių 
pranešimą, praeitais metais 
prarado apie 320 mil. dol. įvai
riomis lėktuvų dalimis. 

- Auditoriai surado, kad Laivy
no a t s k a i t o m y b ė buvo 

I netvarkingai vedama tiek 
j knvgvedvboje. tiek inven-

t o r i a u s i š 

John S. Walker. p .grindinis as
muo KGB šnipinėjimo aferoje, 
kuri Amerikai atnešė milžiniškus, 
neįkainojamus nuostolius. 

Jerry Whitworth, laivyno 
komunikacijos pareigūnas. 

vicepirm. Patrick J. U a h y b u v o Š1J* v a s a n * u ž š n i P , n ( > -
sako. kad nėra galima praves- J i m 3 sovietams nuteistas 366 
ti įstatvmo, kuris apsaugotų metus kalėjimo ir 410,000 dol. 
nuo šnipinėjimo kraštą, bet P'™*nne b a u d a -J(>hn w a ' k e r . 
galima daryti viską, kad kuris sakoma vadovavo visam 
šnipinėjimas pasidarytų labai S n , P u tinklui, r a i t a n t jo 
sunkus, kartu apsaugojant b r o l i - jo sūnų ir tą patj Whit 
Amerikos paslaptis, kurios W ( l r t h - d a r tebelauKia- teismo, 
neturi būti žinomos kitiems. Sis Senato praustas tyrino-
Tau t in i s saugumas nuo J , m a s Pa™d f > Amer iKos 
šnipinėjimo daug daugiau žmonėms, kaip rašo The 

s i s t e m o j e . 
|-v^«|; patikrinimas buvo įsakytas 

sekr. Caspar Weinbergerio 
reikalavimu. 

— Syri jos užsienio reikalų 
ministeris pare iškė New 
Yorke. kad Syrija daro visas 
pastangas, kad Amerikos, 
Prancūzijos ir kitų kraštų 
pagrobtieji žmonės būtų išlais
vinti. Šeši amerikiečiai yra 
pagrobti, kurių likimas nežino
mas. Manoma, kad vienas iš 
jų yra miręs. 

— Sudane pagal Jungtinių 
Tautų ekspertų apskaičia
vimą badauja beveik 3 mil. 
žmonių. Jiems siunčiama 
maisto parama dažnai yra 
sukilėliu sulaikoma, lėkti vai 
numušami, m a i s t a s 
fisVooiamas. 

Pek ingas . — Amerikos 
Gynybos sekretorius Caspar 
Weinberger lankosi komunis
tinėje Kinijoje, kai politiniai ir 
ekonominiai santykiai tarp 
Washingtono ir Pekingo yra 
šiek tiek atšalę. 

Šio savaitgalio kelionė kaip 
tik pažymi diplomatinių 
santykių palaikymą. Vėliau 
Kinijos uostuose lankysis ir 
Amerikos karo laivai. 

Atvyko Kinijos 
kvietimu 

Caspar VVeinberger į Kiniją 
atvyko Kinijos Gynybos 
ministerio Zhang Aiping 
kvietimu. Sekretorius su juo 
diskutuos svarbius pasaulio ir 
vietinių konfliktų klausimus, 
kaip sako Amerikos amba
sada. Tie klausimai kaip tik ir 
yra sovietų vietnamiečių reži
mo stiprinimasis Kambodi-
joje. sovietų invazija j 
Afganistaną. Irano-Irako 
karas ir sovietų karinės jėgos 
didėjimas Azijoje. Weinber-
gerio pasitarimai sutampa su 
pasi tar imais Islandijoje. 
Reikia atkreipti dėmesį, kad 
šie pasitarimai vyksta Kinijos 
kvietimu. Tai jau rado atgarsį 
Maskvoje. 

VVeinbergeris l ankys i s 
keliuose miestuose, bet svar-

Mirė kun. 
Juozas Naudžiūnas 
Bostono ligoninėje spalio 8 

d. naktį mirė a.a. kun. Juozas 
B. Naudžiūnas, paskutiniu 
metu ėjęs klebono pareigas Šv. 
Elenos parapijos bažnyčioje 
Norvvell, Mass. Velionis buvo 
gimęs So. Bostone 1926 m. 
liepos 29 d., kunigu įšventin
tas 1950 m. gegužės 3 d. 

A.a. kun. J . Naudžiūno 
kūnas bus pašarvotas šešta
dienį, spalio 11 d., o sekma
dienį tuojau po pietų bus išvež
tas į Šv. Elenos par. bažnyčią 
Norvvell, Mass. Spalio 13 d. 
bus šv. Mišios, kurias su kitais 
kunigais koncelebruos Bosto
no augziliaras vysk. Daniel 
H art. Giedos seminaristų 
choras. Bus palaidotas šeimos 
kapinėse. 

Nuliūdime liko jo seserys 
Alicija su šeima ir ses. 
Andreata, Šv. Kazimiero sese
rų vienuolijos narė. dirbanti 
Chicagos Šv. Kryžiaus ligoni
nėje, ir brolis Albertas. Perei
tų metų pabaigoje mirė jo 
brolis kun. Andrius Naudžiū
nas. Marijonų vienuolijos 
narys, ir 95 metų motina. 

biausia. kad jam leista vykti į 
Kinijos karines bazes. Jis taip 
pat bus ir raketų statymo 
įrengimuose, kurie, kaip žino
ma, dar tebėra pirminėje 
stadijoje. 

Spauda primena, kad liepos 
25 d. Gorbačiovas pareiškė 
norą gydyti žaizdas, kurios 
buvo padarytos prieš 25 
metus. 

Kiti minister ių 
pas i ta r imai 

Taip pat šią savaitę Kinija 
ir Sovietų Sąjunga pradėjo 
naujus pasitarimus, kad būtų 
sunormuoti santykiai. Užsie
nių ministerių pavaduotojai 
Qian Qichen ir sovietų Igor 
Rogadrov vadovauja savo 
delegacijoms pasitarimuose. 
Manoma, kad pavyks susitar
ti ideologiniais klausimais, 
kurie privedė 1960 m. prie 
skilimo. Šie pasitarimai tęsis 
visą savaitę. Maskva ir Pekin
gas yra pasiruošę tartis ir 
sienų klausimu, taip pat ir 
prekybos padidinimu. 

Kinija mano, kad technolo
gijos instrumentai, kuriuos 
Kinija norėtų pirkti iš Ameri
kos, pavyzdžiui lėktuvai ir 
laivų turbinos — per brangiai 
kainuoja. Pekingas norėtų 
išleisti tarp 300 ir 400 mil. 
dolerių savo g i n k l a m s 
patobulinti ir norėtų tai pirkti 
iš Amerikos. Tačiau ši Kinija 

, esanti nepatenkinta , kad 
VVashingtonas p a r d u o d a 
ginklus Formozai. 

Didžiausia kliūtis Amerikos 
ir Kinijos geriems ryšiams 
palaikyti kaip tik ir yra 
Formoza. Pekingas prašo, kad 
Amerika propagandiniu būdu 
padėtų, jog Formoza šlietųsi 
prie pagrindinės Kinijos ir kad 
pradėtų su ja kalbėtis. 

Amerikos laivai 
Kinijoje 
buvo uždraudusi 
metais Amerikos 
su a t o m i n i a i s 

plaukti į Kinijos 

— Buvęs Filipinų prez. 
nukenčia, negu nuo Sovietų Christian Science Monitor, su Ferdinand Markos atsisakė 

..Ir tai truko tik 6 mėnesius 
surasti tą tapatybės kortelę. 
Arba, kaip skeptikai manytų, 
tik 6 mėnesius truko KGB 

kuo tenka mūsų vyriausybei 
turėti reikalų ir iš to padaryti 
reikalingas išvadas. 

atsakyti į teismo duotus 
klausimus, ar jis kartais 
nepasisavino 2 bilijonus dol. iš 
valstybei priklausančiu pini
gų. [ visus klausinius jis 

pildy-— Bal t ie j i rūmai paprašė 
falsifikavimo fabrikui sukurti FBI nustatyti šaltinį, iš kur - |Įf_naU S ^ u ^ " ! S * 
tokią", taip rašė Patrick žurnalistams buvo suteiktos mf* ~ Flfth Amendm.r.t. " * 
Buchanan rugsėjo 28 d. klaidingos žinios apie Ameri-
Washington Post laidoje. kos ir Iibijos santvkiua. tus klausimus. 

— NASA administracija 
praneša, kad pirmasis po 
nelaimingojo Challenger 
įvykio erdvės skrydis tegalės 
įvykti 1988 m. vasario 18 d. 

— Bostono universi teto 
medicinos mokyklos daktarai 
pirmą kartą panaudojo lase-
rio spindulius užsibloka
vusioms širdies arterijoms 
sutvarkyti. Bandymai, pagal 
dr. Timothy Sanborn, yra 
labai padrąsinantys. Lašens 
jau naudojamas akių opera
cijoms ir suakmenėjusių dalių 
pašalinimui. 

— Chicagos Operos teatras 
pajėgė surinkti savo naujam 
sezonui 521 tūkst. dol. auko
mis Praeitų metų balius jiems 
davė 98,000 dol. pelno. Savo 
naują sezoną pradeda vasario 
14 d. Athenaeumo teatre su 
Mozarto opera „Cosi Fan 
Tutte". 

Kinija 
praeitais 
l a ivams 
ginklais 
uostus. Šiemet šis draudimas 
jau nebegalioja, nes pats Kini-
jso Gynybos ministeris, šven
čiant Kinijos tautinę dieną 
rugsėjo 30. kalbėdamas didžio
joje liaudies salėje, pasakė 
užsienio žurnalistams, kad 
Amerikos laivynas lankysis 
lapkričio mėnesį. Jis nesuteikė 
jokių platesnių informacijų, o 
Amerikos oficialūs pareigūnai 
atsisakė bet ką pareikšti. 

Atsargiai užsimenama ir 
apie Amerikos pagalbą moder
nizuoti Kinijos karines apsigy
nimo pajėgas. 
VVeinbergerio vizitas Kinijoje 

yra ryškus priminimas Krem
liui, kad, nežiūrint kas bus 
Reykjavike. Islandijoje. šį 
savaitgalį, jog Amerikos-So-
vietų Sąjungos santykiai nėra 
tik vienintelis ža id imas 
mieste, rašo Christian Science 
Monitor. 

KALENDORIUS 
Spalio 10 d : Pranciškus. 

Eulampija. Gilvydas. Auksė. 
Spalio 11 d.: Germanas. 

Zinaida. Beraustas. Daugvy-
dė. 

Saulė 
6:19. 

ORAS 
t eka fi:56. leidžiasi 

Saulėta. nedidelis vėjas. 
Temperatūra 60 1. dieną, nak-
tj 45 1. 

file:///Vashingtonas


DRAUGAS, penktadienis . 1*6 m. spalio mėn. 10 d. 

/PORTO APŽVALGA 

..LIKTI VIU IŠEIVIJOS SPORTAS" 
Sių metų pabaigoje laukia- daugiau, bus laikomi leidinio 

m a iš spaudos išeinant ..Lietu
vos išeivijos spor tas" — išei
vijos 40 metų sportinės veiklos 
i s to r i jos . Ta i r e d a k c i n i o 
kolektyvo aštuonerių metų 
pastangų ir darbo vaisius. 

mecenatai ir šią knygą gaus 
dovanai. Užsakymus ir aukas 
( hkagoje pr i ima A l e k s a s 
Laura i t i s . 5 1 6 C h a r l t o n 
Ave., Willow S p r i n g s , IL 
6 0 4 8 0 ; t e l . 8 3 9 - 1 7 4 8 

Leidinys apims 40 metų laiko- (namų) a rba ( į s t a i g o s ) 2 3 8 -
tarpį išeivijos sporto veiklos iš 9787 a r b a LA 3 - 8 7 7 5 . 
į v a i r i ų k r a š t ų k e l i u o s e 
kontinentuose: Vak. Vokie
tijos, Prancūzijos, Anglijos. 
Pietų Amerikos, Australijos. 
-JAV-ių ir Kanados. Knyga 
bus daugiau negu 700 psl. 
Spausdinama gerame popie
riuje kietais viršeliais ir 
papuošta 200-tais istorinių nuo
traukų. 

Knygos išleidimas ka inuos 
arti 30,000 dolerių, todėl 
ŠALKAS sąjunga kreipiasi į 
visuomenę, p rašydama para
mos. Paaukoję 50 dol. ar 

P a a u k o j u s i ų 50 d o l . a r 
daugiau asmenų pavardės 
bus atspausdintos leidinyje. FutbolūS ChlCagOie 
Norintieji save š iame leidi- * * » " * 6 w j c 

Chicagos „Lituanicos'" F.K. rezervo komanda beveik pasiruošusi didžiajam metų įvykiui — 
runatvnras prieš veteranus. 

nyje įamžinti, prašomi nedel
siant kreiptis minėtu adresu, 
nes knyga jau spausd inama. 
Knygos prenumera ta — 25 
dol. už 1 egz. Šis leidinys yra 
puiki dovana kiekvienam 
lietuviškuoju sportu besido
minčiam asmeniui, o taip pat 
padovano j imui į v a i r i o m s 
gyvenamo k r a š t o 
tekoms. 

RUNGTYNĖS MARQUETTE PARKE 
ėjime buvo pertrauktas ir 
tęs iamas spalio 2"d. Po 45-to 
ėjimo abu žaidėjai sutiko 
nutraukt i žaidimą paskel-

Praėjusį šeštadienį futbolo priešpaskutinėje vietoje esant i l ^ " ,. o ^ 8 ? I •%• 
pirmenybių rungtynės prieš „ R a m s " komanda sužaidė 0:0 npa«o d d. buvo žaidžiama 
..Slovaks" dėl potvynio apsem- pneš „For tūna" , kuri l i p a ^ J j š i o turnyro partija. Abu 
tos aikštės buvo a t šauktos mūs i šk iams ant kulnų. žaidėjai buvo labai nervingi, 

Šį sekmadienį, spalio 12 d., I š v a d a aiški: sekmadienį * a i d i m o ^ a įtempta. Zai-
„Lituanicos " vyrų komanda ža idž ian t prieš aštuntoje vieto- d i m * s p o čį0.";1*?. e ] i m ų P**'. 

. . . . . žais pirmenvbių rungtynes je esančią komandą „Bullets" į rauktas beštadienj tęs iant 
b l b h ° - prieš turkų „Bullets" Mar- reikia bū t i a t sa rg iems •- žaidimą laimėtoju tapo Kaspa-
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Užsienyje $53.00 $30.00 $20.00 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
*::«)—4:00: Šeštadieniais nedir
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• Redakcija s traipsnius taiso savo 
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mą. 

i r 

VISA LIKTI VA SVEIKINO 
NUGALĖTOJUS- KAUNO „ŽALGIRI" 

A n k s t y v e s n ė s e , ,Spor to " " • svoris — 6 kg 200 g, į rašas 
apžvalgos' ' laidose rašėme — 20-asis ta rpkont inent in is 
apie Kauno „Žalgirio'* krepši- krepšinio klubo turnyras , V. 
ninku pergalę Argentinoje. Džonso taurė, 1986 metai), 
kur j ie tapo pajėgiausia Visi žalgiriečiai tuoj pat pate-
pasaalio klubine komanda. k-> j artimųjų glėbius... 

Apie šį laimėjimą dabar 1 prožektorių apšviestą, 
ateina žinios ir iš ok. Lietu- radiofikuotą, prie aerouosto 
vos. kur pasakojama apie rūmų laikinai įrengtą tribūną 
Kražius laimėtojų sut ikimus pakilo „Žalgirio" krepšinin-
Vilniaus ir Kauno aerodro- kai. jų treneriai, sportinės 
muose rugsėjo 19 d. naktį, delegacijos na r ia i , sporto 
Taip pat ir visa ok. Lietuvos vadovai. Krepš in inkams gro-
spauda plačiai rašė apie žalgi- jo . . Ą ž u o l y n o " o r k e s t r a s , 
riečių l a i m ė j i m u s bei jų ..Kepurinę" at l iko „Rasos" 
sutiktuves. šokėjos, susitikimo programą 

Ypač plačiai žalgiriečius vedė LTSR vals tybinio tele-
aprašė jų namų — Kauno vizijos ir radijo komiteto vyr. 
s p a u d a . K a u n o ,, T i e s a " Kauno redakcijos skyriaus 
didele an t raš te skelbė: ..Žalgi- vedėjas Vidas Mačiulis. Visi 
ris — pajėgiausia planetos krepšininkai, t reneriai , spor-
klubinė komanda" , o kitoje tinės delegacijos nar ia i buvo 
laidoje irgi nemažomis raidė- apjuosti ąžuolų vainikais, 
m i s r a š ė : . .Krepš in inkų apdovanoti gražiausių gėlių 
meistriškumo pr ipažinimas — žiedais. Žalgiriečių treneris 
2'*-jo tarpžemyninio krepšinio Vladas Garas t a s aerodrome 
klubų turnyro prizas a tvežtas į pareiškė: 
Kauną". 

Vilniaus „Sporto" la ikraš t is 

quette parko aikštėje. Rungty
nių pradžia 3 vai. po pietų. 

Pavasarį žaidžiant prieš 
. B u l l e t s " . „ L i t u a n i c o s " 

pas i ruošus iems. „Spoileriai" 
tyko aukų! • . 

(Asmuo po „Fa lcons" — 
„Li tuan ica" rungtynių pali-

rovas, tuom š iame turnyre vėl 
l a i m ė d a m a s vieno t a š k o 
pirmavimą 11.5-10.5. 

Spalio 6 d. įvyko 23-ji parti-

A U T O M O B I L I A M S 
P A B A U D O S 

Chicagoje bus griežčiau 
i š i e škomos p a b a u d o s už 
neleistinose vietose a r neleis
t inu metu s ta tomus automobi
lius. Yra 39 policijos tarnau
t o j o s , k u r i o s p a s k i r t o s 
specialiai t ikrinti , kad auto
mobiliai, s ta tomi prie parkini-
mo stulpelių, la ikytųsi taisyk
lių. Dabar tos policininkės 

pas ike isdamos vieną dieną 
mėnesyje turės būti te isme ir 
savo liudijimu padėti išieškoti 
p a b a u d a s . 

, , . , * . , , x . . . , įa, kuri 32-jame ėjime buvo 
komanda turėjo vargo surast i kęs futbolo aikštėje an t suolo •" , . , ,, , , 

. , , . * i i - i • pertraukta, paskelbiant lygia-jų vartus, tuo labiau juose švarką ir akinius , gali juos . o • , . . » • , ., , . .• -x i • • » i i u šias. Baigus žaidimą, ir spragą, nors visą laiką spaude a ts i imt i iš „Latuamcos klubo, - . r . , „ , . . j . - - i - » - i j j i\asparovui pasiekus i^-Ka ir vos vos išspaudė minimalią — p r a n e š ė , komandos vado- , »_». JĮ . , ., •>.»» i •• w \ ' taškų pnes rvarpovo l i tsK., 
' "į. u v V - ' _A šeši šimtai stebėtojų salėje 

MUO metu besiveržiančių } Kaip a t s imename, rungty- g u k ė l ė o v a d j a s S Veįkįndami 
pirmos divizijos meistrus ir nės ba igės i 0:0. Matyt , buvo v - \ « 

, . \ . ,. . .. t . , - , . . Kasparovą ka ip čempioną, 
tuo pačiu j Major diviziją t ikrai ka r š t a . 
komandų padėtis yra: 

1. „Li tuanica" turi 43:10 
įvarčių ir 22 taškus; 

•L. „For tūna" — 3 2 ; į | įvar
čių ir 19 taškų; . , , 

3 . „ T r a v i a n s " — 32:14 
•varčių ir 19 taškų ir 

4. „Fa lcons" — 34:26 įvar
čių iš 18 taškų. 

J.J. 

Šachmatai 
K A S P A R O V A S A R T Ė J A 

P R I E P E R G A L Ė S 

Pirmasis jį pasveikino jo 
oponentas Anatolijus Karpo
vas. 

Paskut in io j i 24-toji šio 
turnyro partija spalio 8 d. 
buvo pertraukta po 40-ties 
ėjimų. Spalio 9-tą dieną numa
tytoji šios paskutinės turnyro 

Spal io 1 d. Leningrade įvyko partijos tąsa, manoma, baig-
, •, - -.i 21-masis Kasparovo-Karpovo sis lygiosiomis ir Kasparovas 
Likusios spetvnios koman- r - , ! • „ „ 0 . . K ... " a i * w v u **? . . * 

dos su mažiau laimėtu tašku f d l m a s 24"11* Partijų turnyre bus ofiaahai paskelbtas šio 
*i «•„ *„^ ™ „ ; ^ J L ; - ; *£ d e l Pasauho^šachmatų čempio- turnyro laimėtoju ir teisėtu 

no t i tulo. Ža id imas 41-jame pasaulio šachmatų čempionu. 
šiuo metu turi pasi tenkini tik 
„spoiler" role. Ir tai jos atlie
ka pasigėrėt inai mūsų nauda i . 
Pavyzdžiui, septintoje vietoje 
stovinti Aurora „Kickers" 
komanda mūsų didžiausiam 
varžovui YVilmette „Trav ians" 
komandai uždėjo net 3:1. O 

UŽBAIGTAS SEZONAS 
a. K. BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 
1985 m. sportų kara l ienės — 100 m bėgime ji turėjo nusileis-

lengvosios at let ikos sezonas ti amerikietei J . Ashford. 
Europoje užvertė da r vieną Tačiau šuolyje į tolį jis buvo 
savo lapą. Spauda ne vieną nenugalima. Tiesa, į šią rungtį 
k a r t ą a n a l i z a v o į v a i r i a s taikosi septintkovės meistrė 
va ržybas , pr ie idama vienin- amer ik ie tė . J a c k y J o y n e r 
gos nuomonės , kad „super- (vokietės pasekmė 7,45 m, 
žva igždės" Carl Lewis pasi- amer ik ie tės — 7,24 m), 
r odyma i Europoje buvę laba i įsiterpdama į rytų bloko 
nesėkmingi . J į puošė ne perga- dominuojamą rungtį. Gražio-
lės, bet įvairūs auksinia i šios lyties pusėje neužmirš

t a m a yra a n g l ų š e i m o s 
,__, _, - * . ivicivvieną pasirodymą jis a d o p t u o t a g r a i k ė F a t i m a 

įspūdinga pergale pirmieji j j e nešykštėjo aplodismentų ir š ias dvejas rungtynes (prieš g a u d a v o gražius pinigus. M a n Whitbread ieties metime. Jos 
skubėjo pasveikinti žalgine- S Večiams. į rodydami. kad Leningrado „Spar taką" ir 

-Jau buvo rytas , kai „Žalgi-
— Susidomėjimas turnyru rio" komandos nariai išsku

bu vo didelis. Bilietai į rungty- bėjo į namus pas art imuosius, 
apie žalgiriečių sutikimą Vii- nes kainavo 20, o už s tovimas o po pietų vėl rinkosi prie 

vietas žmonės mokėjo 10 dole- lėktuvo vykimui į Leningra-
rių. Finalinį susit ikimą stebė- dą, žaisti pirmųjų Sov. Sąjun-
jo septyni tūks tanč ia i aistruo- gos kreipšinio čempionato 
lių. kurie temperament ingai , rungtynių. 

niuje rašo: „Rugsėjo 19 d. 1 
vai. 20 minučių į Vilniaus 
aerouostą nusileido lėktuvas, 
parskraidinęs iš Maskvos 
I a r p k o n t i n e n t i n e s t a u r e s palydint įvair iems muzikos Kitą dieną jie jau Leningra J tfS ue|_ i v a i r U 8 auKsimai 

laimėtojus Kauno „Žalgirio" inst rumentams, pala ikė saviš- de rungtyniavo ir, be poilsio p a p u o š a l a i , k a d a n g i už 
krepšininkus. Suoš ia gražia, j<ius Tačiau, m u m s laimėjus, žaisdami, pralaimėjo pirmą- kiekviena Dasirodvma iis 

čius sostinės krepšinio mėgė 
jai. 

p a k y l o j e i š s i r i k i u o j a i š 
Argentinos su V. Džonso taure 
grįžę žalgiriečiai V. Chomi
čius, A. Sabonis, S. Jovaiša , R. 

j i s p r i m e n a s u n k i a s v o r į pasekmė, Europos pirmeny 
krepšinį i šmano ir didžiai Kijevo ASK). Tačiau sekan- M u h a m m a d Alį, mėgstant į bėse Stuttgarte buvo 77,44 m. 
v e r t i n a m e i s t r i š k u m ą " , čias dvejas rungtynes prieš d a u g kalbėti ir save kelti į V y r ų p u s ė j e r e k o r d u s 

Pne aerostoties įrengtoje Pareiškimus padarė ir kiti t a s pačias komandas žalgine- p a d a n g e s . p a s i e k ė Rytų Vokietijos 
" ' • " • " * " im žalgiriečiai. Komandos kapi- ^ a i j a u l a i m ė j o . Be j e , P a m ė g i n s i u m e s t i k iek lengvaatlečiai: rutulio stūmi-

t o n a s V a l d a s C h o m i č i u s I ^ n m g r a d e negalėjo žaisti A. p i a t e s n į žvilgsnį į Europos mo M. Beyer — 22,64 m ir dis-
kalbėjo: „Jūs mumis tikėjote, Sabonis. kuris pusfinalio lengvosios at let ikos 1986 m. ko J. Shult — 74,08 m. Deja. 
ir mes neapvylėme. Klausiate, rungtynėse Argentinoje buvo g y v e n į m ą I š kar to reikia abu labai s i lpnai pasirodė 

Kurtinaitis R. Civilis, A. ar ateity laimėsime ir Europos sužeistas. pasakyt i , kad dominav imas Europos pirmenybėse Stutt-
B r a z y s J } . Krapikas. A. Visoc- čempionų taurę. ' Būtinai". <**•> ne t ik Europoje, bet ir pasauly- garte. Taip pat , išskirtina yra 
kas. M. Lekerauskas. V. je š iemet teko moterims. I r tai S.S-gos atstovo J . Sedych kūjo 

trim „kara la i tėm": Heike metimo pasekmė — 86,74 m. 
Dreschler (Rytų Vok.), Jo rdan- Tačiau vokiečių ir šveicarų 
kai Donkova i (Bulg.) ir J a c k y s p o r t i n ė spauda vieningai 
J o y n e r (JAV). Pr ie jų dar pripažįsta, kad 1986 m. Eu-
reikėtų priskaityti šuolio į r o p o s ir gal net pasaulio 
aukštį bulgare Kostadinovą lengvaatlečio karūna priklau-
(2.08 m), norvegę I. Kristian- s o marokiečiui Said Aouita, 
s e n , p a s i e k u s i ą r e k o r d u s kuris pradedant 2000 m ir 
ma ra tone , 5 km ir S tu t tgar te baigiant 10 k m bėgimu, nuo 
(teko maty t i televizijoje) 10 km pasaulio rekordų, buvo nuto-
b ė g i m u o s e . J o r d a n k a ięs tik 0,01 sek. Taip pa t , jis 

\ Donkova ne t keturis ka r tu s buvo pirmas 12-koje pasiro-
taisė 100 m kliutiniame bėgi- dymų. Atrodo, kad rekordą 
me pasaul in ius rekordus, laiko E. Moses, laimėjęs 400 m 
Tiesa, po vieną kar tą ją įveikė kliūtinį bėgimą net 127 kar-
Rytų Vok ie t i jo s a t s t o v ė tus. 
Corneli ja Oskena t (vyras 
O š k e n a t t a ip pa t Rytų Vokie
t i jos l e n g v o s i o s a t l e t i k o s 
rinktinės narys) bei bulgarė G. 
Sagorčeva. 

Nega l ima užmiršti Rytų 
Vokietijos a ts tovės H. Dresch
ler, kur i kar tu su Koch „la iko" 
200 m geriausią pasekmę, nors 

Jankauskas , jų treneriai V. 
Garas tas ir H. Giedraitis, dele
gacijos vadovai. LTSR vidaus 
reikalų ministerijos „Saka lo" 
vyrų choras sveikino nugalė
tojus da ina , taut iniais rūbais 
p a s i d a b i n u s i o s m e r g i n o s 
puošia juos ąžuolų vainikais" . 

Dar tą pačią naktį žalgirie
čiai išskubėjo į Kauną, kur 
v i e t o s a e r o d r o m e l a u k ė 
t ū k s t a n t i n ė s jų gerbė jų 
minios, nežiūrint, kad oras 
pasitaikė labai šaltas. Apie tą 
sutikimą „Kauno Tiesa" rašo: 

Penktadienio naktį nema
žas būrys krepšinio gerbėjų 
atėjo sutikti grįžtančių iš 
A r g e n t i n o s , , Ž a l g i r i o " 
krepšininkų. 2:25 vai. JAK-40 
nusileido Kauno aerouosto ]t,*\ m Kaune susitiko buvę Nepriklausomos Uetuvos sporto 
take. P i rmas pro lėktuvo duris žvaigždės (pirmoj eilėj) A. Cenfeldas-lengvatU tis ir krepšinio žai-
su i š k o v o t a t a u r e i š l ipo d.j;»s. V. Cr<rulaitis — lauko ir stalo teniso čempionas ir V. Adoma 
komandos kapi tonas Va ldas vičius futbolo žaidėjas. Antroje eilėje dabartinės krepšinio žvaigž-
Chomičius (jos aukšt is — 88 dės Kauno ..Žalgirio" žaidėjai Civilis. Krapikas ir Masalskis. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTV GYDYTOJAS 
Pensininkams nuoliida 

2436 VV. Lithuanian Pl«a Court 
Chicago, I l l inois 60624 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGHA 
1 Augliai nuimami ofise) 

2434 W. 71 Street, ChicaRO 
Tel. 434-5849 veikia 24 vai.) 

Vai.: p i rm , antr , ketv., penkt 
nuo 12 ik: 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

OR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. - 47t*2400 

(Vai..pagal susitarimą; ptrm. ir ketv 1-
antr. ir penkt 10-4; šešt 10-2 vai 

Ofs. 735-4477; 
Re*. 246-00*7; arba 246-6581 

0R. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LICO$ 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Putaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 

2454 VV. 71 st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr ir 
ketv 9-12. Penkt 11-2 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

fo-O; antr. 12-o; penkt. 10-12; 1-6. 

Tel. 436-7700 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPEC IAI.YBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOK ŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGHA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 6012d 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
A K I U LIGOS - CHIRURGHA 

Chicago Eve Insti tute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

0R. L D. PETREI KIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

lAnt 9Str> St 1 blokas Į rytus nuo Roberts Rd į 
• Tai . 598-8101 Vai pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgi ja 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: p i rm , antr , ketv ir penkt 

3 ik i 7 v v. T ik susitarus 

Tel . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: p i rm., antr.. ketv. i r penkt 

nuo 12-3 vai. popiet i r 5-7 vai. vak 
Trec\ ir šešt uždaryta 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialvbė — Vidaus ir plaučiu ligos 

263« W. 71st St.. CMcaso, M. 
Tai.': 439-0100 

11*00 Southw«st Highway 
Patos Hatgftts, M. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415<> 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šskyrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PR0STHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGHA 
2656 VV. 63rd Street 

Va! : antr 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p p 
5ešt pagal susitarimą 

Of iso te l . 776-2«80, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.CJ 
Specialvbė — Vidaus ligų gydytojas • 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 5H5-7755 

Ofs. t e l . 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
C Y D Y T O t A S IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai p i rm . antr , ketv. i r penkt.3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pasiekėme viršūnę — 

PRADĖKIME VĖL 
NUO PRADŽIOS 

Vakaro šeimininkas dr. Pet
ras Kisielius, pradėdamas 
programą, svečiams priminė, 
kad Lietuvoje buvo paprotys, 
surentus kokį nors ūkio pas
tatą iki stogo ir uždėjus geg
nes, iškelti vainiką ir ta pror t 
savininkas dailidėms suruoš
davo vaišes. Gražus tai buvęs 
paprotys, užtai ir mes, jį 
tęsdami, susirinkome uždėti 
vainiką jau nebe ant griaučių, 
bet ant visiškai baigto „pasta
to" — Lituanistikos katedros 
Illinois universitete stogo. 

Teisingas ir taiklus primini
mas, tinkantis šiai progai. 
Ypač, kad šis mūsų vaini
kuojamas „pastatas" yra pir
mas toks visoje lietuvių išei
vijos istorijoje. Gal ir per 
kuklus buvo tas vainiko uždė
jimas, nes į „talką" tesusirin
ko gal tik apie pustrečio šimto 
svečių ir, lyginant su madų 
parodom, šio pokylio negalė
tumėm vadinti gausiu. Tačiau 
reikšmingumo atžvilgiu jam 
lygaus sunku būtų rasti. Čia 
mums visiems, nuotaikingai 
nusiteikusiems, PLB valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, galbūt pats svar
biausias šios visos „statybos" 
architektas, pranešė, kad prieš 
penkerius metus su Illinois 
un ive r s i t e t u p a s i r a š y t a 
Lituanistikos katedros stei
gimo sukaktis jau yra įvyk
dyta ir tam įsipareigojimui rei
kiamas šešių šimtų tūkstančių 
dolerių kapitalas sutelktas. Jo 
trys ačiū, ačiū, ačiū išreiškė 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės, kurios vardu ši mokslo 
įstaiga ir buvo pavadinta, kar
tu ir padėką, ir pasididžia
vimą, ir džiaugsmą šiuo dide
liu darbu ir nors ir moralinį 
atlyginimą tiems, kurie daug 
metų dirbo, telkė lėšas ir siun
tė jas į katedros iždą arba kaip 
nors kitaip, kaip pvz. plunks
na, prisidėjo prie šio nepapras
tai svarbaus ir didelio uždavi
nio įvykdymo. Ypač šiltai 
buvo prisiminti visi aukotojai. 

O šis uždavinys, nors ir 
labai vertingas bei reikalin
gas, įvykdyti buvo nepapras
tai sunkus, ir ją vykdžiusioms 
net trims Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyboms kai
navo daug prakaito, kant
rybės, nervų, o dabartinei 
prireikė dar daug užsispyrimo 
ir atkaklumo. Taip atsitiko dėl 
to, kad šis uždavinys pasidarė 
kontraversiškas dėl dalies 
visuomenės abejonių šios 
mokslo įstaigos prasmingumu 
ir dėl organizacinių painiavų. 
Ir didžiuotis verta, kad atsi
radusių gausių talkininkų 
nuoširdžiu darbu ir gausių 
aukotojų susipratimu šį užmo
jį Lietuvių Bendruomenė bai
gė sėkmingai. Tai kartu ir 
įrodymas, kad ir visokių skers
vėjų blaškoma, net organi
zuotų kenkėjų kliudoma. Lietu
vių Bendruomenė sugeba 
atlikti ir tokius istorinės reikš
mės darbus. 

LIETUVOS ISTORIJOS 
PROBLEMOS 

Lietuvos krikštas ir istoriniai šaltiniai 

nebus, jeigu ta lituanistinių 
mokslų tvirtovė neduos mums 
tos naudos, kurios mes, ją 
steigdami, ieškojom — jeigu ji 
labai paveikiai netarnaus 
lietuvybės išlaikymui. O tam 
tikslui ji tikrai netarnaus, jei
gu ji liks be gyvo lietuvybės 
šaltinio, be lietuviško per
sonalo, be lietuvių studentų, 
besimoka, čių lietuvių kalbos 
ir lituanisiinių dalykų ir besi
ruošiančių įvairiam lietuviš
kam darbui išeivijoje. Nebus iš 
jos daug naudos, jeigu ji taps 
vien tik kokiu nors tyrinėjimų 
ir mokslininkų studijų centru, 
tiksliau — archyvine ištaiga. 
Tokio likimo ir b minasi 
abejones kelianti eivijos 
dalis. Tas abejones Bend
ruomenė turi išsklaidyti. Tu
rėkim viltį, kad taip ir bus. 

Kad taip būtų, mums reikia 
rūpintis, kad šioje mokslo 
įstaigoje lietuviškai mokytųsi 
vis daugiau ir daugiau lietu
viško jaunimo ir kad iš jos 
sklistų tikros bei nuoširdžios 
lietuvybės dvasia visai išei
vijai, kad joje ugdytųsi ir grū
dintųsi būsimieji lietuvių išei
vijos vadai, lietuviškosios 
kultūros kūrėjai, spaudos 
bendradarbiai ir redaktoriai, 
lietuviškų knygų autoriai — 
lietuvių išeivijos inteligentija 
tikrąja šio žodžio prasme. Štai 
ką turėtų mums ši Pasaulio 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
Lituanistikos katedra duoti. 
Bet taip pat turim žinoti, kad 
savaime ji visų tų gėrybių 
aruodais mums nežarstys. 
Tuos aruodus turime pripil
dyti mes patys. Pripildyti? Bet 
iš kur imti tų grūdų? 

Į tą klausimą atsako šio 
rašinio antraštė. Jų reikia ieš
koti pačioje apačioje. O ta 
apačia yra ne kur kitur, kaip 
tik jaunos lietuviškos šeimos 
lopšy, kur pirmuosius garsus 
pradeda skardenti tie būsi
mieji mūsų katedros studen
tai. Mums reikia taip tas šei
mas nuteikti, kad jos suprastų, 
jog tie pirmieji ir juos sekan
tieji garsai, skiemenys, o 
vėliau ir žodžiai būtų tik lietu
viški. Ir kad tų lietuviškų žo
džių grandinė nenutrūktų, 
j aunų l ie tuviukų bendra
vimui, reikia t inkamas aplin
kas: šiek tiek paūgėjusius jau 
reikia burti į lietuviškus vaikų 
darželius, nors ir tik iš kelių 
vaikų tesusidedančius. Vėliau 
juos reikia perkelti į lituanis
tines mokyklas — žemesnią-
sias ir aukštesniąsias, o vėliau 
ir į katedrą. O kuriem tą 
katedra bus neprieinama, 
tiems reikės ruošti įvairius 
vakarinius bei vasarų semi
narus, kursus, stovyklas ar 
kokį nors kitokį lituanistinio 
švietimo būdą sugalvoti. Ne 
vien tik katedros aplinkoje, ne 
vien tik Chicagos apylinkės ar 
tik JAV teritorijoje, bet visoje 
lietuviškoje išeivijoje. Tai 
labai didelis ir sunkus Lietu
vių Bendruomenei uždavinys. 

Taigi Lituanistikos katedra į kurio vykdymą turi jungtis 
yra. Yra ilgiems laikams. J i po jos kepure susibūrę lietu-

Nelaimė po nelaimės lydi 
lietuvių tautą. Nelaimė lydi ir 
Lietuvos istoriją bei jos isto
r ikus . Istorijos mokslas 
remiasi faktais ir pirmaeiliais 
šaltiniais. Tik jais pasirėmus 
ir rašoma istorija 

DR. IGN. URBONAS ją kūrė ir rašė — taptų savo
tišku istoriniu pranašu). 

tuvos federacijos metu visa J o g a i l a i r D l u g o š a s 
Lietuvos bajorija sulenkėjo. 
Liko tik mažas lietuviškas I* trečia istorikams svarbi 
likutis, kuris 1917 m., vokiečių žinia ir svarbiausia — iš Len-

Senoji globojamas, sušaukė Vilniuje kijos gauti istoriniai šaltiniai, 
Lietuva nerašė ir, kiek šroo suvažiavimą, kuris paskelbė ?aS^ kuriuos galima kritiš-
metu žinome, nedaug rašytų atstatymą Lietuvos valstybės kai vertinti Dlugošo istoriją 
šaltinių paliko. Parašė juos vos iš 3 milijonų. (Br. Kviklys, 

„Lietuvos Bažnyčios" Vil
niaus vyskupijos II tomas). 

mūsų kaimynai: vokiečiai, 
rusai ir lenkai. Lenkai dau
giausia. Jie parašė beveik visą 
mūsų tautos istoriją. Atrodo, 
nieko čia blogo, kad jie kaimy
nai ir kad jie rašė, bet mūsų 
nelaimė, kad jie visi trys turė-

Lietuvos kr ikš tas 
ir nauj i istoriniai 

šal t iniai 
Lietuvos krikšto klausimu 

jo ir tun savo politinius tiks- pagrindinis istorinis šaltinis 
is Lietuvos atžvilgiu. Todėl jų y r a l e n k ų į g ^ ^ k a n J o n o 

istorinių šaltinių tik datos ir Dlugošo istorija. Jis parašė 
faktai yra teisingi, o tų isto- i o t y n u k a l b a 12 tomų Lenki-
nnių faktų interpretacija j o s istoriją * „Kroniką". 
dažnai yra tendencingi - Dešimtas tomas liečia Lietu-
tarnaujantieji jų politiniams v ą i r j o s krikštą. Ten jis vaiz-
tikslams. Kaip pavyzdį galim ^nggl r a s o k a i p 1 3 8 7 m 
-amineti vokiečių Kryžiuočių j o g a i i a s u Jadvyga ir dau-

hą. Vokiečiu istorikai šį geliu kunigaikščių, vyskupų ir 
ordiną vadina Riterių ordi- k u n i g ų a t v y k s t a į Lietuvą ir 
nu ir laiko | L i garbingu a p k r i k š t i j a v i s ą tou^ Lomnes 
vokiečių kultūros nešėju j Ry- g e n t e 8 ») sulaužydami stabus. tus. O mes žinom, ką reiškia 
kryžiuočiai Lietuvai. Taigi čia 
istorinis faktas — Kryžiuočių 
ordino egzistencija ir jo 
„Reisen" — kelionės į Lietuvą 
yra tikras, bet jo interpreta
cija — aiškinimas yra istorinė 
netiesa Lietuvos atžvilgiu. Tas 
pats yra ir su kitų mūsų 
kaimynų istoriniais šaltiniais 
Lietuvos atžvilgiu. 

Kaip pavyzdį iš lenkiškų 
istorinių šaltinių paimkime 
dabar mūsų spaudoje labai 
diskutuojamą Lietuvos krikš
tą. Bet prieš pradedant kalbė
ti apie lenkus, būtinai ir aiš 

Krikštija Lietuvos upėse ir eže
ruose (vasario mėn.!) tūkstan
čiais duodant visiems tą patį 
vardą. Karalienė Jadvyga da
lija visiems vilnonius dra
bužius, kuriuos puslaukiniai 
lietuviai pirmą kartą savo 
gyvenime pamatė ir t.t. 

Dlugošas Vytauto tame 
Lietuvos krikšte visai nemini. 
Šitą Dlugošo 'istoriją lenkų 
istorikai, kaip Šv. Raštą, 
kartoja jau šeši šimtai metų 
iki šių dienų. Kartoja ją ir 
lietuviai istorikai. Čia ir yra 
lietuvių istorikų didelė nelai 

Lietuvos krikšto klausimu 
Aš čia, atkreipdamas visų 

istorija besidominčių dėmesį, 
paminėsiu tik vieno doku
mento ištrauką, kuri liečia 
Lietuvos krikštą. Tai „Intera-
rium Krola Wladislawa Jagiel-
ly" 1386-1434. Warszawa 1972. 
Čia yra surašyta, kur ir kada 
Jogaila buvojo, ką jis ten 
veikė ir kas jį lydėjo. Pagal šį 
dokumentą Jogaila atvyko į 
Vilnių 1387 m. vasario 17 d. ir 
buvo Vilniuje tik 5 dienas iki 
vasario 22 d. Jogailos į Vilnių 
nepalydėjo nei karalienė Jad
vyga (ji niekad Lietuvoje 
nebuvo), nei lenkų vyskupai, 
nei kunigai ir didikai. Jokio 
masinio liet. tautos krikšto ir 
nebuvo. Tomis dienomis 
Jogaila Vilniuje tik paskelbė 
tris „Privilegijas": Paskelbė 
katalikybę pirmaujančia reli
gija; Privilegiją atnaujinti Vil
niaus vyskupijai ir Privilegiją 
Lietuvos bajorams. Taigi 
buvo paskelbti šie trys įsta
tymai, bet jokio Dlugošo 
aprašyto masinio tautos krikš
to visai nebuvo. 

Pasirodo, kad Dlugošas 40 
metų po Jogailos mirties 
pradėjo rašyti tą savo istoriją 
apie Lietuvos krikštą ir iš šių 
trijų Jogailos paskelbtų 
„Privilegijų" sukūrė Lietuvos 
krikšto fantaziją — didesnei 

Vieno pasikalbėjimo marijonų vienuolyne metu dr. Antanas Raz
ma, Nijolė Voketaitienė ir kun. Viktoras Rimšelis, MIC. 

u apie lensus, ouunai ir ais- . .. , . .t\.i. . , , . : -;. ~*p 
kiai reikia nemaišyti ' lenkų Ąie. Jie ka i t t r f i tana , kad toje Lenkijos garbei ir šlovei -kaip žmonių — individų" su 
istorija. Lenkų, kaip ir kiek
vienoje tautoje, yra visokių — 
geresnių ir blogesnių ir labai 
gerų. Jų yra ir gerų mūsų 
draugų, bet tas nieko bendro 
neturi su čia keliamu klausi
mu — lenkų parašyta Lietu
vos istorija ir Lenkijon valsty
bės politika Lietuvos atžvilgių 

istorinių faktų/interpretacijoje 
trūksta istorinės tiesos, bet ką 
kita darysi, kada nėra kitų 
šaltinių. Ir kritikai reikia 
faktų ir šaltinių, o šie, deja, 
yra irgi kaimynų rankose. 

Bet 1986 m. pasirodė keletas 
malonesnių žinių liet. isto
rikams šiuo klausimu. 

Pirma, atrasta Mindaugo 
Tos Lenkijos politikos* dė- katedra Vilnoje. Antra, šio-

ka Lietuva buvo su: rakinta. 
Buvo sulenkinta visa inteli
gentija, dvarai, visi miestai ir 
miesteliai ir kaimai aplink 
miestelius ir dvarus. Buvo likę 
tik lietuviškos salos — kaimai, 
toliau nuo miestelių ir dvarų. 
Tai yra istorinis faktas, kurio 
ir lenkai neneigia. 

1985 m. gegužės 11-12 d. 
Varšuvoje buvo surengta (Šv. 
Aleksandro bažnyčioje) J. 
Pilsudskiui pagerbti akademi
ja, kurioje paskaitą skaitė 
prof. dr. Jerzy Lojek. Jis 
pareiškė, kad Lenkijos-Lie-

mis dienomis tarptautinės 
žinių agentūros paskelbė, kad 
Lietuvoje, Kernavėje, atkas
tas senas miestas su gat
vėmis, ir manoma, kad galė
jęs turėti apie" 5 tūkstančius 
gyventojų. Ano meto mastu 
tai didmiestis. Atrodo, tai būtų 
Lietuvos pirmoji sostinė, 
kurios lietuviai istorikai taip 
ilgai ieškojo. 

(Tarp kitko maža smulk
menėlė. Jeigu ši žinia tikrai 
pasitvirtintų, tai kun. N. 
Švogžlys-Milžinas, kuris visą 
savo gyvenimą Kernavės vizi-

„Ad majorem Poloniae glo-
riam". Dlugošo pasakojimas 
apie tariamų stabų, šven
tyklų, šventų girių, žalčių bei 
gyvačių išnaikinimą, Jogailos 
1387 m. Lietuvoje Vilniuje 
padarytą, tėra irgi vien Dlugo
šo fantazijos kūrinys. Pats 
Dlugošas 1415 m. gimęs, t.y. 
28 m. po to Jogailos krikš
tijimo, nebuvo liudininkas tų 
krikšto detalių, Lietuvoje nie
kad nebuvęs, Lietuvos labai 
nemėgęs — vaizdavo Lietuvą °-aug° krikštas buvo 
labai tamsią ir labai pagonis- *"s- ° Jogailos 
ką. Todėl jo istoriją, kuri lie
čia Lietuvą, reikia priimti kri
tiškai. 

Jogaila savo toje „Privilegi
joje" — įstatyme neįsako 
krikštyti pagonis, o tik įsako 
priimti kat. religijos primatą 
Lietuvos valstybėje. Atrodo, 
kad Lietuvoje krikščionybė tuo 
metu jau buvo žinoma ir Lie
tuva nebuvo jau pagoniška. Ir 
suprantama, nes tuo metu Vil

niuje jau buvo 6 kat. bažny
čios ir 12 provoslavų cerkvių. 
(Prof. dr. Jerzy Ochmanski, 
„Davvna Litvva" 1982). Ano 
meto Vilniuje tai jau labai 
daug, ir miestas atrodė gana 
krikščioniškas. Be to, tos vi
sos didžiulės Lietuvos valsty
bės, kuri 1386 m. buvo 7 
kartus didesnė už Lenkiją, 
visa rytinė dalis buvo krikš
čioniška (provoslaviška). 

Lietuva nebuvo tuo metu to
kia tamsi ir atsilikusi, kaip ją 
vaizduoja Dlugošas. Burgun
dijos riteris, Britanijos pasiun
tinys Ghillebert de Lannoy, 
kuris 1413-14 m. lankėsi Lietu
voje, yra palikęs kelionių 
dienyną, kuriame rašo. kad 
„karaliaus dvaras Lietuvos 
sostinėje, vardu Vilnius, savo 
puikumu buvo nepaprastas. 
Trakų pilis saloje, ją lyginant 
su Vakarų Europos pilimis, 
buvo moderniškiausia". 

Istorinių faktų mes dabar 
negalime nei pakeisti, nei 
atmesti, o juos turime priimti, 
kokie jie yra. Bet į tų faktų 
interpretaciją — aiškinimus 
turime žvelgti kritiškai ir, atsi
radus jiems patikimų prie
šingų šaltinių, juos atmesti 
arba bent palikti klausimą 
atviru. 

Pirmasis Lietuvos krikštas 
yra — karaliaus Mindaugo 
krikštas (1251) visos Lietuvos 
vardu priimtas ir paskelbtas. 
Tai istorinis faktas, kurio ne
galime nei ignoruoti, nei 
sumenkint i . Šiam faktui 
nuvertinti yra įvairių balsų. 
Tos nuomonės, kad Min-

poli-
o Jogailos — visos 

tautos su noru priimtas,isto
riškai nėra tikslios. 

Ir Mindaugo ir Jogailos 
krikštai buvo politiniai. Tai 
buvo valdovų krikštas ir „tau
tos" sutikimo tada niekas 
neklausė. Visoje Europoje 
nerandame masinių krikštų, o 
buvo tik valdovų krikštai. 

Didžiausias priekaištas Min
daugo krikštui yra tai, kad jo 
krikščionybė Lietuvoje neiš

silaikė. Bet neišsilaikymo fak
tas nepaneigia istorinio fakto. 
Ir Lietuvos nepriklausomybė 
neišsilaikė, bet nereiškia, kad 
jos nebuvo. Ir būsimoji Lietu
vos nepriklausomybė, kuri 
išsilaikys, nebus pirmoji, bet 
jau antroji. Mindaugo krikš
tas buvo lietuviškesnis už 
Jogailos. Pirma, Mindaugas 
priėmė krikštą savo žemėje — 
Naugarduke, kat. bažnyčioje, 
dar prieš krikštą pastatytoje. 
Antra, Mindaugas net tris kar
tus atmetė Rygos vyskupo 
pretenzijas valdyti Vilniaus 
vyskupiją (Lietuvos bažn. 
provinciją) ir pavedė ją Romos 
tiesioginei vadovybei. Jogaila 
nesugebėjo ar nenorėjo pasi
priešinti Gniezno vyskupui ir 
pavedė jam Lietuvos Bažny
čios „globą", iš kur ir atėjo 
Lietuvos lenkin imas per 
bažnyčias. Mindaugo krikš
čionybė po jo mirties buvo 
sustabdyta, bet visiškai neiš
nyko. 

Antrasis Lietuvos krikštas 
yra — Jogailos 1387 m. vasa
rio 22 d. „privilegijos" raštu 
paskelbtas. Masinio Lietuvos 
krikšto nebuvo. Lietuvos 
knkščioninimas ėjo pamažu ir 
ilgai. Krikščionybė Lietuvoje 
išsilaikė iki mūsų dienų. 
Galutinėje išvadoje šiuos du 
Lietuvos krikštus, kaip isto
rinius faktus, reikia ir priimti, 
nes toks buvo krikščionybės 
kelias į Lietuvą. 

Todėl ir Lietuvos krikš
čionybės jubiliejui minėti cent
rinis komitetas pasielgė teisin
gai, priimdamas net tris 
istorinius faktus — Mindau
go, Jogai los ir Vytauto 
'Žemaičių krikšto) Lietuvos 
krikštus. Šie trys Lietuvos 
valdovai įvedė krikščionybę 
Lietuvoje. Nei kara l ienė 
Jadvyga, nei Lenkija Lietu
vos neapkrikštijo. 

Kai kam nepatinka tos trys 
datos, bet čia mes nieko 
negalime pakeisti — tokia 
buvo mūsų tautos istorija. 
Istorija, kuri, kaip šio rašinio 
pradžioje paminėjau, yra 
skaudžių nelaimių lydima. 

gyvuos tiek ilgai, kiek bus 
gyvas Illinois universitetas 
Chicagoje. O tai gali tęstis 
šimtmečius. Puiku, malonu, 
gera. Bet... Ar taip šis mūsų 
darbas ir pasibaigė? Deja, ne. 
Ir kaip generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza, mus svei
kindamas, teigė — gal jis tik 
dabar prasidėjo. Jeigu mes 
manytumėm, kad tikrai tas 
darbas jau baigtas ir katedra 
rūpintis daugiau nebereikia, 
labai klystumėm ir, daugiau 
nieko nebedarydami, tikrai 
patenkmtumėm savimylą tų, 
kurie teigė, kad ši mokslo 
įstaiga mums visiškai nerei
kalinga. Taip nusiteikusius 
atvesti į „gerą kelią" Lietuvių 
Bendruomenei bus nė kiek 
nelengvesnis uždavinys, kaip 
pačios katedros įsteigimas. Jo
kios naudos lietuvių išeivijai 

viai išeiviai ir dar šalia jos 
tebestovintieji, kultūrininkai, 
politikieriai, na, žinoma, ir 
politikai ir visi kiti, kurie tik 
gali dar prisipažinti, jog yra 
lietuviai. Visi! Tik tokiu būdu 
mes tegalėsim sustabdyti 
nutautimo kreivės smukimą 
žemyn ir pakreipti ją aukštyn 
net iki tos katedros auditorijų. 
Gal ir rizikuoju mūsų poli
tikierių, būti pastatytas prie 
sienos ir sušaudytas, siūly
damas rimtai pergalvoti mūsų 
veiklos pirmumus ir šiuo metu 
tautos reikalus iškelti aukš
čiau už politiką, bet visgi 
manau, kad žymiai daugiau 
naudos duos doleris, panau
dotas vaikų lietuviškam dar
želiui steigti, negu nuotrau
kom su VVashingtono valdžios 
raštininkais. 

Bronius Nainys 
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važiuojant Beeline Expressway (apmokamas). Cen- Beach, žymaus tuo, jog nuo čia prasideda kietojo 
tras turi 140,000 akrų plotą. Važiuojant #1 plentu balto smėlio pajūris, kuris tęsiasi į šiaurę beveik iki 
pasiekiamas pervažiavus per Indian River 6 mylias Jacksonville miesto, tiksliau iki St. Augustine mies-
405 keliu, arba ir 520 bei 528 nuo Merritt Island. to. Pats miestelis turi tik XVI šimtmečio Trumbull 

Čia tebevyksta istoriniai įvykiai. Iš čia buvo namą, o vakarinėje jo dalyje kadaise didelės planta-
paleisti visi erdvėlaiviai su įgulomis, pradedant 1961 cijos cukraus fabriko griuvėsius. Teirautis vietoje, 
metais, o į mėnulį paleistoje kapsulėje Neil A. Armst- Al A vieškelis nuo pat Cape Canaveral eina kartu su 
rong pirmasis išsikėlė į šią Žemės palydovę planetą. « plentu, todėl netrukus pasiekiamas nedidelis, bet 
Dabar 6a tebenaudojami pakartotinai siunčiami sparčiai augantis Port Orange miestas (apie 20,000 
erdvėlaiviai su žymiai gausesnėmis įgulomis. Dauge- gyv.), kur gyvena nemaža lietuvių. Nuo jo prasideda 

Cocoa Beach yra ilgas išsi- lis žmonių atvyksta čia erdvėlaivių paleidimą stebė- jau ir platesne prasme Daytona Beach apylinkės, 
šakojęs ir su didesniu pusiasaliu vakarų pusėje ti. bet iš pajūrinių miestų galima ir iš tolo stebėti, Port Orange turi buvusioje ispanų misijoje užsilikusi 
pajūrio pusiasalis, sueinąs su sausuma ties New kaip pakyla tos vadinamosios „raketos". Net iš cukraus fabnką nemažame sode. Tik neseniai mies-
Smyrna Beach Šiame pusiasaly sutelpa ne tik Daytona Beach arba ir pietuose iš Vero Beach gali- to savivaldybė ir policija pasistatė naujus ir moder-
Cocoa Beach miestas, bet ir J. F. Kennedy Erdvių ma matyti ugnies uodegas ir paskui besitęsiančius niškus pastatus labiau j vakarus nuo buvusiojo 
centras Tarp pusiasalio ir žemyno yra gana plati ir į erdvėje baltus dūmus. Norintiems aplankyti Kenne- centro, bei nuo =1 plento, kuris yra pagrindine 
pietus smailyn einanti Merritt sala, kur yra Erdvių dy Erdvių centrą patartina sustoti Visitor Center, miesto ašis. ..M^ittnMn 
centro lankytojų būstinė ir paukščiams saugonė. Pie- kur gaunama informacijos ir galima apžiūrėti Per Dunlawton tiltą patenkama atsišakojančiu 
tinėje Merritt salos dalyje susitelkę miestai, kaip erdvėlaivių kopijas. Taip pat gaunamos autobuso AlA vieškeliu {Daytona Beach Shores ir j vasaro-
Merritt Island, Countenay, Georgiana ir kiti. ekskursijos dviem valandoms, aplankant svarbes- jimo (greičiau žiemojimo) pusiasal* kunamete lpa 
Išlenktoje ir platesnėje pusiasalio dalyje atskirtas nes erdvėlaivių paleidimo vietos, 525 pėdų aukščio dalys South Daytona. Daytona .Beach Ormond 

pastotą - Vehicle Assembly Building. Ekskursijos Beach miestų. Visas pajūrinis kelias (arba Atlai 
kaina 3 dol. A "° ' »»*9t»tvtas daugiaaukščiais moteliais 

Faktiškai Auksinis Krantas pasibaigia su Palm 
Beach, Juno Beach ir Jupiter miestais, kadangi 
Golfo srovė iš čia pasisuka labiau į Atlanto erdvę, 
toliau nuo pakrančių. Tačiau labai greit augantieji 

maTeTntome p ^ didės- miestai į šiaurę nuo Jupiter ir iki pat Cape Cana- ypač atvažiuojančiųjų dalis siekia, kad nebūtų įves-
miestas yra Titusville (apie 32,500 gyv). Pietų veral žada ateityje praplėsti Auksinio Kranto savo- •;<> ^ - .; > - : ra ar, Kaip tai yra 

pajūry yra Playlinda paplūdimis, kur kai kas bando ką. 
nuogi saulinėtis. 

Kennedy Space Center, N.A.S.A. ir Cape Cana
veral Oro Pajėgų bazė yra Amerikos pagrindinė 
vieta erdvės operacijoms ir erdvėlaivių paleidimui 
bei nusileidimui. Tik 37 mylios į rytus nuo didesnio keliais - «1 plentu arba AlA vieškeliu iš Neyv Smyr-
Floridos centro Orlando ir galima greit pasiekti na miesto (apie 14.000 gyv.) arba New Smyrna 

valstybinis a S ^ o t e s ' * Važiuoti terT dTaudžia- pastatą - Vehicle Assembly Building. Ekskursijos Beach miestų. Visas pajūrinis kelias (arba Atlantic 
ma. Siauras pusiasalio ruožas, uždaro vadinamą In
dian River lagūną nuo vandenyno pusės. Cia įsteig
tas Canaveral National Seashore (Tautinis pajūris). 
Kitoje Indian River lagūnos pusėje mažesni mies
teliai, kaip Allenhurst ir Shiloh, išsidėstę išsikišusia-

Avea apstatytas daugiaaukščiais moteliais ir 
kondominiumais. Už jų jau Atlanto pajūris, žinomas 
visame pasauly savo kietu smėliu, nes galima 
važiuoti ir automobiliais. Vietos gyventojai kovoja 
dėl teisės turėti pajūry ramybę, o kito gyventojų bei 

me 
nis New Smyrna Beach. Paskutinis įvažiavimas į pajūrį 

yra jau Ormond Beach miesto ribose (Granada 
Blvd.), o pavažiavus pajūrio smėliu iki tom tikro 
taško automobiliams iš viso nebeleidžiama Ormond 

Tęsiant toliau Floridos apžiūrėjimą pajūriniais Beach ribose važinėti pajūryje. 
(Bus daugiau) 

Jacksonvi l le —- Daytona 
Beach ra jonas 
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FILATELISTŲ 
DRAUGIJAI 

„LIETUVA" 40 METU 
JUOZAS MASILIONIS 

Prieš 40 metų, 1946 m. 
spalio 20 d., Igno Sakalo, vie
no iš „Draugo" redaktorių, 
iniciatyva, senosiose dienraš
čio patalpose, 2334 S. Oakley 
Ave., buvo sušauktas stei
giamasis filatelistų susirin
kimas . Be pat ies inicia
toriaus, į jį atsilankė dr. Al. 
Račkus, J . Green (J. Grinius), 
B. Jurėnas, E. Lukas-Lukošiū-
tė, V. Petrauskas ir J. Klimas. 
Visiems pritariant, steigiamai 
draugijai buvo duotas Lietu
vių filatelistų draugijos 
„Lietuva" vardas. Per keletą 
mėnesių draugija paaugo iki 
24 narių, gyvenančių ne 
tik Chicagoje, Illinojuje, bet 
dar ir kitose šešiose JAV 
valstijose. Pirmųjų 24 narių 
tarpe buvo net septyni kuni
gai. Pradžioje susirinkimai 
būdavo š a u k i a m i g a n a 
dažnai, kas dvi savaites, 
paskui pradėjo retėti. 

Ryšiams su nariais palaiky
ti ir filateliniams klausimams 
nagrinėti nuo 1946 m. gruo
džio mėn. leidžiamas biule
tenis. Pradžioje ėjo dažnai, per 
metus išleidžiant nuo 8 iki 11 
numerių. Dabar pasiten
kinama trimis. Iš viso per 40 
metų išleista 199 numeriai, 
spausdinti šapirografu ir 
sudaro 3067 puslapius. Prity
rusių filatelistų dėka biulete
nyje buvo išspausdinta vertin
gų s t r a i p s n i ų į v a i r i a i s 
filatelijos ir numizmatikos 
klausimais. Biuletenyje buvo 
aprašytas - beveik kiekvienas 
Lietuvos pašto ženklas ir 
Lietuvos pašto išstorija. Atei
ties f i la tel is tams ir isto
rikams tai nepamainoma 
Lietuvos pašto enciklopedija. 
Netrukus išeis sukaktuvinis — 
200-sis — biuletenio numeris, 
padidintas ir gausiai ilius
truotas. 

Kiekvienas filatelistas turi 
sukaupęs vertingos filatelinės 
medžiagos, kuri įdomi ne tik 
pačiam jos rinkėjui, bet ir 
platesniajai visuomenei. Užtat 
draugija ruošia filatelinės 
p a r o d a s . v a d i n a m a s 
LITHPEX. Pirmoji paroda 
buvo suruošta jau 1947 m. 
Dariaus-Girėno Amerikos 
legiono pos to Nr. 271 
patalpose. Jos ruošiamos 

maždaug kas antri metai. Šie
metinė paroda, jau dvidešimt 
pirmoji, LJTHPEX XXI, skir
ta draugijos 40 m. gyvavimo 
sukakčiai paminėti, vyks š.m. 
spalio 18-19 dienomis Jauni
mo centro apatinėje salėje. Jos 
vadovas — Juozas Žygas. 

Ar verta domėtis filatelija 
nefilatelistams? O kas yra ne-
filatelistas ir kas filatelistas? 
Filatelijos „liga" perserga jei 
ne kiekvienas, tai dažnas žmo
gus. „Užkietėjęs" nefilatelis-
tas tampa filatelistu tada, kai 
jis, nusipirkęs pašto ženklą, 
užklijavęs ant laiško ar dar 
ne. sustoja ir pasigroži, pasi
domi tuo ženklu. Nefilatelis-
tas tampa filatelistu, kai, 
gavęs iš kur nors laišką, 
susidomi ir užklijuotu pašto 
ženklu. O į pasaulinės fila
telistų draugijos narius, nors 
pats dar nenujausdamas ir 
nežinodamas, nors tik „in 
pectore", taigi ir niekam neži
nant, įstoja tada, kai nusi
pirkto pašto ženklo nepavar-
toja dėl jo gražumo ar 
įdomumo, o jį pasilieka. 
Nepavartoja jo ir tada, kai rei
kia vartoti, o kito neturi: 
geriau nusiperka kitą. o to 
nenori prarasti. Tas pats 
pasakytina ir apie vartotus 
pašto ženklus: jei tamsta, 
gavęs laišką ar atvirutę, 
išmesdamas voką, nusikerpi 
nuo kampo pašto ženklą ir 
pasilaikai, nuo to momento 
jau esi filatelistas, pašto 
ženklų rinkėjas! 

Ar ne nuo to pradėjome? Ar 
nerinkome kad ir vartotų paš
to ženklų? Jie ne visi bever
čiai. Yra tokių, kurie kainuoja 
šimtus a r net tūkstantį dole
rių, kaip pvz. JAV 1930 m. 
Zeppelin ženklai. Milijoninės 
vertės laikomas Britų Guaia-
nos 1 cento ženklas, prie kurio 
parodose budi ginkluota 
sargyba. Ar žinote, kad pašto 
ženklų rinkinys vaidino vaid
menį Versalio sutartyje po I 
Pasaulinio karo ir vokiečių-
prancūzų paliaubose II Pasau
linio karo metu? 

Be abejo, nei milijoninės, nei 
tūkstantinės vertės pašto 
ženklo šioje lietuviškoje paro
doje nematysime. Ir sargybos 
prie atskirų ženklų dar nešto-

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai repetuoja Binkio „Atžalyną". 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

vės. Galėsime laisvai ir be 
baimės žiūrinėti ir gėrėtis 
lietuviškaisiais ir kitais pašto 
ženklais bei senoviniais pini
gais. O gal vienas, kitas ir 
užsikrės filatelijos „liga", 
panorės tapti filatelistu. 

Ką rinkti? Yra renkančių 
viso pasaulio pašto ženklus. 
Nepatartina, nes dabar yra 
šimtai vals tybių , kurios 
kasmet leidžia šimtais pašto 
ženklų. Pirmiausia lietuviš
kasis sentimentas diktuotų 
rinkti Lietuvos pašto ženklus. 
Nors nelengva, bet dar, rodos, 
įmanoma sudaryti pilną ar 
bent apypilnį rinkinį. Mano 
rinkiniui betrūksta vos kelių, 
sunkiai gaunamų, bet nenus
toju vilties. Lengva rinkti 
gyvenamo krašto pašto ženk
lus: nuėjai į pašto filatelinį 
skyrių ir beveik už nomina
linę kainą nusiperki visus 
praėjusių ir kelių kitų (2-3) 
metų pašto ženklus, priedui 
gaudamas atitinkamo dydžio 
apsaugos langelius (Show-
gard stamp mounts). Kitų 
kraštų ženklams užsisakyti 
yra daugybė agentūrų. Yra ir 
lietuviškiems, ir kitų kraštų 
pašto ženklams išleista albu
mai, } kuriuos įklijuoji (tik su 
apsaugos langeliu, jokiu būdu 
nepaliečiant pašto ženklų kli
jų) pašto ženklus, pagal juos 
orientuojiesi, ką turi, ko trūks
ta. Yra išleidžiami kainoraš
čiai. Dabar pašto ženklų leidi
mas ir r i n k i m a s l a b a i 
sukomercintas: tik turėk pini
go — viso pasaulio pašto ženk
lus- gaji įsigyti. 

Dar kartą: nerink viso 
pasaulio, ribokis. O pradžiai, 
apsilankyk lietuvių filatelistų 
draugijos „Lietuva" XXI paro
doje: apsirgsi filateline liga — 
gerai, neapsirgsi — irgi gerai. 
Niekas prievarta neužkrės, o 
pamatvti pamatysi daug ką 
įdomaus! 

S&iiftileHi 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fl 
SĖKMINGAS TAUTOS 
ŠVENTES MINĖJIMAS 

Ir šįmet Tautos šventės 
minėjimą mūsų kolonijoje 
surengė LB St. Petersburgo 
apylinkės valdyba. 

Šventė pradėta rugsėjo 7 d. 
Mišiomis Šv. Vardo bažny
čioje. Mišias už pavergtus 
lietuvius aukojo ir pamokslą 
pasakė lietuvių Šv. Kazimiero 
misijos vadovas kun. V. 
Zakaras, OFM. Po Mišių 
sugiedota „Marija, Marija" ir 
Lietuvos himnas. Sauliai ir 
vyčiai pamaldose dalyvavo su 
savo vėliavomis. 

Rugsėjo 10 d. 3 vai. p.p. 
akademinę minėjimo dalį 
Lietuvių klube pradėjo LB 
apylinkės pirm. A. Dūda. 
Organizacijos įnešė į salę 
vėliavas. Sugiedota Lietuvos 
himnas. Misijos vadovas kun. 
V. Zakaras sukalbėjo invo-
kaciją. A. Dūda supažindino 
su paskaitininku — visuo
menininku Vincu Salčiūnu, LB 
Palm Beach apylinkės valdy
bos nariu. Paskaitos turinys 
skyrėsi nuo įprastų paskaitų. 
Jis davė trumpą Šios šventės 
raidos apžvalgą ir pasidalino 
mintimis, kurios, jo manymu, 
vis aktualėjančios. Palietęs 

Tautos šventės įvedimą 1930 
m. Lietuvoje, reiškė nuomonę, 
kad išeivijoje šiai Tautos šven
tei skiriama mažiau reikšmės. 
Nauji istoriniai įvykiai, kaip 
Birželio trėmimai, Kalantos 
susideginimas ir kiti iššaukė 
tų į v y k i ų m i n ė j i m u s . 
Susidomėjimą minėjimais 
mažina jų besikartojantis turi
nys, stokojąs naujų idėjų ir 
išradingumo. \ minėjimus 
dažnai buvo lankomasi tik dėl 
patriotinės pareigos jausmo. 
Gyvenimas retina patriotiš
kai nusiteikusiųjų gretas, blės
ta minėjimų reikšmė ir jų 
lankymas. Šiomis mintimis 
nenorįs sumenkinti minėjimų 
reikšmę ir neraginąs jų 
atsisakyti. Priešingai. Minė
jimai gaivina mumyse meilę ir 
prisirišimą tautai, bei pasi
didžiavimą jos pasiektais 
laimėjimais. Tautos šventės 
minėjimas nukeliąs mus į 
Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės garbingą istoriją 
(su Vytautu centre), kuri išlai
kė savo valstybingumą net še
šis šimtmečius, davė pradą 
nepriklausomybės atstatymui 
ir užgrūdino rezistencijai prieš 
okupanto užmačias tautą 
nualinti ar visai sunaikinti. 
Tautos Šventės minėjimo pras
mė gili, tik reikia ieškoti nau 
jų idėjų, vengiant banalumo. 

žlugdančio jos prasmę. Minė
jimo centre turėtų būti tauta, . 
kaip motina, gyvybės davėja 
ir palaikytoja. Derėtų vieną 
dieną metuose (ir kodėl ne rug
sėjo H-ją?) prisiminti savo tau
tos genijų, jos sukurtas verty
bes, gyvastingumą bei laisvės 
troškimą ir pasvarstyti, kaip 
nuo jos nenutolti svetur gyve
nant. Išeivija ir už savo tau
tos geografinių ribų lieka tau
tos dalimi tol, kol ji sugeba 
išlaikyti bendras su tauta 
savybes. Ryšiams su tauta 
nusilpus ir ..tirpinimo katilui" 
veikiant, iš tautos paveldėtos 
savybės blėsta ir nutautėjimo 
pavojus tampa realia gali- . 
mybe. Tas pavojus gresia ir j 
lietuvių išeivijai. Čia ir susi- Į 
duriame su dilema: kaip palai- J 
kyti pageidaujamą sąlytį su, 
tauta, tuo pačiu metu išven-. 
giant nepageidaujamo sąlyčio Į 
su jos okupantu? Ar iš viso 
yra įmanoma, santykiaujant 
su tauta, ignoruoti okupanto 
jai primesta režimą? Sunko
ka, bet įmanoma, jeigu šių 
klausimų svarstybose surasi
me tinkamas priemones ir tak
tiką. 

V. Salči ūnas yra padaręs 
Lietuvos kultūrinių paminklų 
ir kitų įdomybių nuotraukų, 
„Po tėviškės dangum" mon
tažą su užrekorduotais paaiš
kinimais ir ati t inkama muzi
kine palyda Sį montažą V. 
Salčiūnas ja« rodęs dešimtyje 
vietovių, po paskaitos parodė 

LAUKIAM 
„LIETUVIŠKU 

VESTUVIŲ" 

Šių metų Clevelando lietu
vių kultūrinių renginių kalen
dorius bus užsklęstas įspū
dingu „Lietuviškų vestuvių" 
spektakliu gruodžio 6 d., 6 vai. 
vak. Euclid Senior High 
School auditorijoje. 

Chicagos „Dainava" ir 
Lemonto „Spindulys", pagal 
Danutės Brazytės-Bindokie-
nės tekstą, paruošė dviejų 
veiksmų lietuviškų vestuvių 
papročių vaidinimą. Spektak
lio vadovė ir dirigentė Rasa 
Šoliūnaitė-Poskočimienė, reži
s ierė Liucija Buivydaitė-
Ambrosini, dekoracijos Jur
gio Daugvilos. Pastatyme 
dalyvauja 80 dainininkų,-kių, 
šokėjų, solistų, kaimo kapela. 

„ L i e t u v i š k o m i s ves tu
vėmis" gėrėjosi pilnos Cicero 
ir Chicagos auditorijos. Įjun
gus didelių talentų ir nesi
gailint ryžtinga pastangų, 
Cicero ir Chicaga į sceną 
išvedė vestuvinių papročių, šo
kių, dainų ir^ muzikos folk-
rorinį kūrinį. 

Gaila, kad dėl didelių trans
porto, nakvynių ir kitų išlaidų 
šis ansamblis vargiai galės 
aplankyti daugelį lietuviškų 
telkinių JAV-se ir Kanadoje. 

Clevelando LB apylinkė 
Lietuvių dienų proga, pakvies-
dama dainaviečius ir spin-
duliečius, kartu norėjo išreikš
ti dėkingumą už puikiai 
paruoštą spektaklį, o Cle
velando ir apylinkių žiūro
v a m s čia sute ik t i giedro 

ir mums. Skaidrės montaže iš 
įvairių žymiųjų Lietuvos vieto
vių. Visa programa truko dvi 
valandas, bet dėl jos įvairumo 
neprailgo; publika, kurios 
buvo daug i au negu 200 
asmenų, viskuo domėjosi, o už 
paskaitą bei skaidrių mon
tažą dėkojo gausiais ploji
mais. 

Minėjimą, padėka progra
mos atlikėjams ir dalyviams, 
baigė apyl. pirm. A. Dūda. 

Gimka 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

džiaugsmo. Tai bus visų 
šventė, ryškiai bylojanti apie 
Lietuvių dienas plačiausia to 
žodžio prasme. Tokie sceni
niai pastatymai jau gan didelė 
retenybė mūsų dienose. Todėl 
jie taip laukiami ir vertinami. 
Apylinkė, užsiangažuodama 

„Lietuviškoms vestuvėms", 
kartu prisiėmė ir nemažą rizi
ką — daugiau negu 7,500 dol. 
išlaidų sąmatą. Bet, jausdama 
visuomenės pritarimą ir pagei
davimą, optimistiškai ruošia
si šiam kultūriniam įvykiui, 
kartu tikėdamasi susilaukti 
talkos ir paramos, įsigyjant 
bilietus, tampant mecenatais, 
garbės rėmėjais, rėmėjais, duo
dant skelbimų leidiniui ir t.t. 

Bilietai bus platinami abie
jų parapijų svetainėse po 
pamaldų, arba jau dabar gali
ma - užsisakyti skambinant 
telefonais Jonui Gudėnui — 
486-2662, Aldonai Miškinienei 
— 486-8517, Vincui Cečiui — 
486-9944 ar Vladui Cyvui — 
486-3228. Bilietų kainos po 15, 
12,8 ir 4 dol. Apylinkės valdy
bai pirmininkauja Vladas 
Cyvas. , [T/T 

KNYGOS SUTIKTUVES 
* 

Clevelando skautininkių 
draugovė spalio 19, sekmadie
nį, 4 vai. p.p. Lietuvių namų 
salėje rengia dr. Vandos 
Daugirdaitės-Sruogienės kny
gos „Aušros gadynės dukros 
Eglės" sutiktuves. Dalyvaus 
pati autorė, knygą pristatys 
Aurelija Balašaitienė- Žit-
kuvienė, talkinant Daliai 
Orantaitei. Visi maloniai kvie 
čiami dalyvauti. 

P R A D Ė J O TREČIA 
MILIJONĄ 

Vienintelis Ohio valstijoje 
lietuvių kredito kooperatyvas 
„Taupa" Clevelande stipriai 
auga. Narių indėliai didėja. 
Taupytojai šiame kredito 
kooperatyve laiko daugiau 
negu du milijonus dolerių. 
„Taupa" turi savo skyrius DM 
parapijos patalpose ir adv. A. 
Širvaičio įstaigoje. 

V.R. 

No. 681 — 83 ir CalHornla. 5 kamb. 
mūrinis. 2 dideli miegam , 1 Vt vonios, puiki 
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu 
įvažiavimu ( 2 maš garažą. Labai švarus 
>r geras pirkinys, šaukite dabar! 

No. 714 — Brightone 3 butai 3 butų 
mūrinis su 5 kamb ir 2 miegam, kiek
vienam bute. Ištisas rūsys. Nuomininkai 
apsimoka šilumą. Geras pajamų nešėjas 
prie 43-čios ir Califorma Skubinkite ir 
šaukite dabar. 

No. 687 — 51-ma k Lawndale — 
$39,900. Aluminu apkaltas 2 butų namas 
su 3 miegam, butu savininkui ir 1 miegam, 
butas pajamoms. Ištisas rūsys, gražus 
kiemas, geras pirkinys už žemą kainą. 
Šaukite dabar! 

No.716 — 59-ta Ir Kostnar. 5 kamb 
mūrinis su 2 dideliais miegam. — 32 m. 
senumo. Gražiai Įrengtas rūsys, naujas 
šilumai pečius ir centrinis oro vėsintuvas. 
Labai švarus, daug priedų. Geras pirkinys. 
Šaukite 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 įrengtas rūsys. Aluminijaus soffit & 
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. 703 — 58-ta & St. Louis apyl. 
Giminingai šeimai arba pajamoms 5 kamb. 
mūrinis namas. 2 miegami savininkui. 
Moderni virtuvė ir vonia. Gražus 3 kamb. 
butas rūsyje pajamoms. 2 maš. garažas. 
Geras pirkinys. Skambinkite dabar. 

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 — 1V2 aukšto namas 71-os 
ir Kedzie apyl. Tik S69.900 — 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 — { vakarus ui 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 Spaulding apyl Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

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

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 

GRUODIS: DAINOS 
L I L I A N Š Ū K I S 

Raminta LAMPSATIS, piano 
Lilija Šukyte debiutavo Stratford (Kanadoje) "Figaro Vestu

vėse", du metus dainavo Metropolitan Operoje, po to buvo pakvies
ta j Muncheną atidaryti operos festivali su Brigitte Fassbaender ir 
nuo to pateko į pasaulin} dainininkų elitą. Lilija gastroliavo po visą 
Europą su dideliu pasisekimu, nes kritikai ypatingai vertina jos 
dikciją, stilistini supratimą, ir balso švelnią lyrine spalvą 

L. Šukyte plokštelėje įdainavo kornp. J. Gruodžio dainas: Ru-
gegeies. Aguonėles, Rūta, Pavasario naktis Berlyne, Ko čia taip il
gu, Vėjavaikis, Alyvos, Diemedžiu žydėsiu, Visur tyla, Burtai. Liau
dies dainos: Rudens tylumoj, Ai, Anyta, Csk, karvute ir kitos. Prie 
piano muzikos profesore Raminta Lampsaitytė. 

Išleido LIETUVA reoords, Munchen. West Germany. 
Kaina su persiuntimu U dol. 

Užsakymus s n p t i : 
DRAUGAS, +5*5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60699 

m KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

IMPRESSIVE raised ranch on almost Vi 
acre in Lemont! Immaculately kept home 
and yard. Huge famiry room with fireplace. 
Also has 2nd kitchen with much much 
more!! $139.900 

TIMBERLINE Estates! Beautiful view atop 
Timbertine Estates. This country french 
design has quality thru-out Breakfast nook 
with french doors. 2 bay windows 97% 
energy efficient furnace and much more' 
$163.900 _ ^ 

Ortuos 
OI siek & Co. Realtors 
1180 State St., Lemont, IL 
257-7100 _.. 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

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

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

GtoMf, •B 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 
Realtor/Associate 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

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

Mūrinis namas, 6 kamb., 3 miegam, 
ir valgomasis. Etike 2 kamb. ir prau
sykla. Kabinetinė virtuvė, keramikos 
vonia. Platus sklypas. Prie 66-tos ir" 
Francisco. 

P. ŽUMBAKIS 
778-6916 

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
Prie Lemonto, 4 miegam., 2 prausykl., 

židinys, ąžuolinės grindys, spec. pritaikytos 
užuolaidos ir visi nauji kilimai. Užbaigtas 
rūsys, 2 maš. garažas. 1 akras miško su 
upeliu. Taksai — labai maži. Skambinkite 
(815) 838-3278. 

2 butų, 25 metų mūrinis namas. At
skiras karšto vandens apšildymas ir atski
ra elektra. Dideli kamb Labai geram Chica
gos rajone Skambinti 

RIMAS STANKUS 
361-5950 

By owner near 68th and Pulaski 
3 bedroom, brick, IV2 bath, finished 
basement, kitchen dinette, fireplacev 
2 car garage. 

284-1040 

IŠNUOMOJAMA FOR SENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Marquette Parke 2-trame aukšte 

pagyvenusiems asmenims. 
Skambinti 

776-1553 

HELP VVANTED 

Live in housekeeper—cook for fami-
ly with children in the near north. Ex-
perienced and non smoking preferred. 
Mušt have some knovvledge of 
English. Please call 

751-0347 

M I S C E L L A N E O U S' 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 "; 

MASTER PLUMBING 
Licensod, Bonos d* Insursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Rood con-
troi. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel . 636-2960 

PAGEIDAUJA ĮSŪNYTI 
Laimingai vedus* pora domisi naujagimio 

jsisūninimu Bus auginamas meilioj, lai
mingoj, saugioj šeimoj. Sumokės medi
cinos ir advokato išlaidas. Visa informacija 
kofkJenciali Saukti angliškai 

957-2591 

Dienraščio "Draugo" act*^ 
Vtstracijoje galima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darbų:, 
medžio, keramikos ir drobes. 

Užsakymus slysti : 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St, 
v Clilcsro. n , 60629 

1 



Čiurlionio ansamblio inoterų choras ir kanklių orkestras (vadovė Ona Mikulskienė) rugsėjo 20 
d. Jaunimo c *tro scenoje, Margučio surengtame koncerte. Priekyje matomas ansamblio 
dirigentas Rytas Babickas. ., ¥ _, . . . . 

Nuot. Jono Tamulaičio 

KANADOS ŽINIOS 
London, Ont. 

TRIGUBA ŠVENTĖ 
• Rugsėjo 14-oji Šiluvos Mari

jos parapijoje Londone buvo 
ypatingas sekmadienis — 
triguba šventė: kasmet čia 
švenčiami Šiluvos atlaidai 
Marijos gimimui atžymėti, 
didžiajai f Londono diecezijai 
vadovaujančio vyskupo John 
Sherlock vizitas paminėtai 
lietuvių parapijai ir tos parapi-
j o s k l e b o n o k u n . L B . 
Mikalausko, OFM, 45 metų 
kunigystės sukaktis. 

Iškilmės pradėtos konceleb-
racinėmis šv. Mišiomis, kurias 
aukojo vyskupas, asistuo
jamas šešių šventėje daly
vavusių kunigų. Jis pasakė ir 
įsidėmėtiną pamokslą priešin
gumų tema, paminėdamas, 
kad televizijos aiškinamas 
geras gyvenimas aiškiai prieš
tarauja Jėzaus Kristaus nuro
dytajam. Kristus pasirinko ne 
turtus ir lengvą bei malonų 
gyvenimą, bet ... vargingą 
gyvenimą, kančias ir skaus
mingą mirtį. Pabrėžė, kad 
panašus priešingumas egzis
tuoja ir lietuvių paliktoje tėvy
nėje Lietuvoje, kurioje val
dantieji priešinasi kryžiui, 
o tikintieji pasirenka Kristaus 
nurodytąjį kelią. Pastebėjo, 
kad ir tėvas jubiliatas pasi
rinko ne lengvesnį gyvenimo 
būdą. bet daugiau pasiaukoji
mo pareikalaujantį. Gany
tojas jam nuoširdžiai dėkojo ir 
gyrė jo pastangas rūpintis tos 
parapijos tikinčiųjų sielo
vados reikalais. 

Be vyskupo šventėje dar 
dalyvavo šeši kunigai: „Tėviš
kės Žiburių" redaktorius kun. 
dr. P. Gaida, Lietuvos Kanki
nių parapijos Mississaugoje 
klebonas kun. J. Staškus ir tos 
parapijos kun. K. Kakne
vičius, kun. K. Simaitis, besi
rūpinąs Windsoro lietuvių 
dvasiniais reikalais, kun. E. 
Putrimas ir, žinoma, pats 
sukaktuvininkas — klebonas 
kun. L B . M i k a l a u s k a s . 
Sulaukta svečių ir iš kitų apy-
'inkių: Detroito, Windsoro, 
Delbi, Rodnės, Mississaugos, 
Toronto ir kitų vietovių. 

Per pamaldas giedojo ir 
vakarienės metu meninę prog
ramą atliko „Pašvaistės" cho
ras, vadovaujamas muz. R 
Vilienės ir smuiku grojo muz. 
R. Bankienė, Vilienei akom
panuojant Mišit fmetu aukas 
nešė parapijai labai daug pasi
darbavę M. ir P. Jokšai. 

Pavakar ien iavus sukak
tuvininką kun. I. B7. Mika
lauską pasveikino parapijos 
tarybos pirm. V. Gudelis, įteik
damas jam parapijos dovaną. 
Kanados ir Pasaulio Kunigų 
Vienybės vardu jubiliatą svei
kino pirm. kun. J. Staškus. 
Sveikinimo telegramą atsiun
tė Pranciškonų provincijolas 
kun. P. Barius, OFM. Po to 
klebonas padėkojo ganytojui 
už atsilankymą ir nuolatinę 
tėvišką globą, įteikdamas jam 
Lietuvos 600 metų krikš
čionybės sukakties žymenį. 
Vyskupas, neseniai užbaigęs 
Kanados Vyskupų konferenci
jos pirmininko kadenciją, 
priimdamas žymenį, padarė 
labai svarbų pare i šk imą, 
pažadėdamas tą reikalą iškel
ti Kanados vyskupų konferen

cijoje ir pasiūlyti, kad ši svar
bi sukaktis būtų paminėta 
v i s o s e K a n a d o s kata l ikų 
b a ž n y č i o s e ir kad būtų 
atkreiptas pasaulio dėmesys į 
Bažnyčios persekiojimą Lietu
voje. 

Kun. Ignas B. Mikalauskas, 
OFM, atšventęs 45 metų kunigys
tes sukakti 

Su kaktų v ainkas taip pat 
padėkojo parapijai už dovaną, 
vis iems jį sveikinusiems, prie 
šventės surengimo prisidėju
siems ir vis iems joje daly
vavusiems. Kun. Ignas B. 
Mikalausaks, OFM, gimė 1911 
m. sausio 2 d. Pasval io v. 
Biržų apskrityje 1936 m. 

Kretingoje įstojo \ pranciš
konų vienuolyną, teologijos 
mokslus baigė Sienos univer
sitete Italijoje, kurioje ir įšven
tintas į kunigus 1941 m. rug
sėjo 7 d. Amerikon atvyko 
1946 metais. Pastoracinį dar
bą dirbo Pittsburge, Win-
nipege, St. Catharines, Brook-
lyne , K e n n e b u n k p o r t e , 
Toronte ir paskutinius penke
rius metus — Šiluvos Marijos 
parapijos Londone klebonas. 
Kur tik jis buvo — visur jis 
paliko minėtinus pėdsakus 
tiek religinėje, tiek ir tautinėje 
srityje. Darbavosi vienuo
lynuose, spaudoje (kurį laiką 
buvo ir vienas iš „Darbinin
ko" redaktorių), beveik visur 
jo dėka išdygo ansambliai, 
tautinių šokių grupės ir t.t. 

Oficialiajai daliai pasibai
gus, suskambo „Pašvaistės" 
choristų nuotaikingos dainos, 
nusitęsusios iki pobūvio pabai
gos. Tiesa, po sveikinimų ir 
prieš linksmąją dalį choristai 
sukaktuvininkui klebonui 
sugiedojo ilgiausių metų ir jį 
aukštai pakilnojo. Vyskupas 
stebėjo ir linksmai šypsojosi. 
Tačiau pats maloniausias ir-
labiausiai stebinantis daly
kas buvo tas, kad besišypsan
tis vyskupas su lietuviais 
pabuvojo net tris valandas. 
Tai retas atvejis. n p 

D.t,. 

KOMUNISTŲ NUŽUDYTI 
LIETUVIAI 

Lietuvių Tautininkų s-gos, 
L.S.T. Korp. Neo-Lithuania ir jai 
broliškų korporacijų Jaunosios 
Lietuvos s-gos nariai. 

Iš Pskovo kalėjimo trys kaliniai 
lietuviai — A. Iešmantas, P. 
Pečeliūnas ir V. Skuodis — 1981 
m. rašė: „Mus griežtai nubaudė, 
už tai, kad mylėjome savo tėvynę 
Lietuvą, už tai, kad troškome 
savo tautai laisvės, už tai, kad 
nesutikome tapti lietuvių tautos 
išgamos arba jos priešų vergai". 

Š i tok ių ryžtingų l ie tuvių 
patriotų dešimtys tūkstančių ne 
tik kalinta, bet ir išžudyta Lietu
voje, Sibiro vergų darbų sto
vyklose. Tų kankinių kūnai, 
mums šventos relikvijos, užkasti 
Sibiro taigose be kryželio, be 
paminklo. Tai mes čia išeivijoje 
turime pastatyti jiems paminklą, 
surinkdami jų vardus ir pa
skelbdami dabarties žmonėms ir 
ateities kartoms, kad jų kraujo ir 
gyvybės auka nebūtų užpustyta 
laiko du'kių. 

Šios minties vedama, Amerikos 
l i e tuv ių Taut inės sąjungos 
valdyba nusprendė plačiai 
surinkti duomenis ir išleisti 
knygą apie komunistų nužudytus 
tautininkus, neolituanus ir jau
nalietuvius. Dabar paskutinis 
momentas tą atlikti, kai mirtis 
taip retina išeiviją. Visus, kurie 
tik brangina dėl Lietuvos meilės 
okupantų komunistų nužudytų 

» brolių atminimą, prašome siųsti 
duomenis apie minėtų tautinių 
sąjūdžių narius, kurie; 

1. Buvo nužudyti Lietuvoje, 2. 
Kurie mirė Sibire, 3. Kurie 
komunistu areštuoti dingo be 
žinios, 4. Kurie Sibire iškankinti 
mirė grįžę į Lietuvą ar pasiekę 
vakarų kraštus. 

Reikia siųsti tokių tautininkų, 
neolituanų, jaunalietuvių: 1. 
Trumpus biografinius duomenis: 
kada ir kur gimė, kokį mokslą 
išėjo, kokį užsiėmimą turėjo. 

A.tA. 
JULIUI M. PETRAUSKUI 

mirus, jo mylimą žmoną, mūsų draugijos narę, sesę 
ANTANINĄ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me. Teduoda Dievas jums stiprybės jūsų didžiame 
skausme. 

L. D. D. Detroito skyrius 
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Religingas žmogus yra lyg Bičiuli, gyvendamas ieško-
paukštis: jis čiulba ir ant ;au užuovėjos Parnaso kalne, 
lūžtantios Sakos, nes žino. kad tu gi verčiau ieškok jos Kalva-
turi sparnus. rijos kalne. 

T. Toth (Poetas) Chiabrera 

A.tA. 
VYTAUTUI BEINARAUSKUI 

mirus, broliams ANTANUI su šeima, PETRUI su 
žmona IRENA ir visiems giminėms reiškiame nuošir
džią užuojautą jų liūdesio valandoje. 

V. E. Paliulionis, K. Mikšys, 
J. Lukoševičius, Br. Lukoševičius, 

V. B. Rutkauskai 

Mylimai Žmonai, Mamytei ir Močiutei 

A.+A. 
KOSTAI MAŠIOTIENEI 

mirus, vyrą JUSTINA, dukreles MILDĄ POVILAI-
TIENĘ ir JŪRĄ BAKAITIENĘ bei jų šeimas ir kitus 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiam 
ir dalinamės jų liūdesiu ir skausmu, o mirusiai tesu
teikia Visagalis amžiną ramybę. 

Albina ir Petras Normantai 
Regina Low ir Andriukas Balsiai 

Lina ir Vytas Kavoliai 
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KNYGŲ MYLĖTOJAMS 
"NIDOS" KNYGO KLUBO 

IŠLEISTŲ KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 

kada, kur ir kaip mirė. 
Pažymėti ir kuriai iš minėtų 

mūsų organizacijų priklausė. Tų 
duomenų neturint, malonėkite 
atsiųsti bent pavardes ir žinias, 
kurias turite. 

2. Siųsti nuotraukas. 
3. Siųsti iš Sibiro gautas nuo

traukas jų, taipgi tų vietų kur 
gyveno, jų kapų ir kitokias bū
dingas nuotraukas. 

4. Siusti jų laiškus, atsimini
mus arba kitų surašytus jų 
pasakojimus apie pergyventas 
kančias. Tas bus panaudota an
troje knygos dalyje. 

Sąjungos Valdybai pavyko su
kviesti stiprų tam leidiniui 
redakcijos kolektyvą: 

1. Vyr. redaktorius kun. dr. 
Juozas Prunskis, paruošęs žino
mas knygas: „Lietuviai Sibire", 
„Bolševikų okupacija Lietuvoje", 
„Bolševikų nužudyti šauliai". 

2. Redaktorius Mečys Valiukė
nas, žurnalo „Naujoji Viltis" 
redakcijos narys, daugelio 
laikraščių bendradarbis. 

3. Redaktorius Leonardas Ke-
rulis, jau daugiau kaip 20 metu 
renkas duomenis apie tremtinius, 
paruošęs fotostatiniu būdu spaus
dintą knygą „Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas". 

Minėtą medžiagą prašome kaip 
galima greičiau siųsti redakcijos 
sekretoriui L. Keruiiui adresu: 
5828 So. Campbell A ve., Chicago. 
IL 60629. 

Mūsų patriarchas Tumas-
Vaižgantas rašė: „Tėvynė, 
pasitikėdama mumis, neprivalo 
apsivilti". Išpildykime šią parei
gą, jamžindami istorijos lapuose 
vardus mūsų brolių, kuriuos 
komunistai sušaudė, Sibiro dar
bo vergų stovyklose išmarino, 
kuriems kankinimais atėmė 
sveikatą ir be laiko nuvarė j 
kapus. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos valdyba 

lietuvis. II d. Romanas, Vyt Alantas, 
414 psL 1972 m. _ — m.v. 

fcv. 
Antroji pradalge. literatūros metraštis. Red. K. Barėnas. 

446 psl. 1965 m. k.v. 
Aštuntoji pradalge. LheratOros metraštis. Red. K. Barėnas 

412 psL 1972 m. .., 
vėliavos. Romanas. Jurgis Gliaudą 

275 psL 1984 m. ...- m*. 
Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą 

151 psl. 1980 m. „ 
Bėgiai. Novelės. Kazys Almenas. 120 psl. 1965 m. 
Be gimto medžio. Eilėraščiai. V. šlaitas. 43 psl. 1962 m. 
BukoUkos ir GeorgBccs. Publijus Vergilijus Maronas. 

Vertė A. Rukša. 428 psl 1975 m. 
Čelesta. Noveles. Ant. Škėma. 70 psL 1960 m, 
Dangui debesyse. Autoriaus išgyvenimai 1918—1919 m. 

Juozas Švaistas 325 psl. '967 m. 
Del mOat sostines. III d. (Neužgijusios žaizdos). 

Myk. Biržiška. 304 psl. 1962 m _ 
Del nritoų sostines. D d (Iš Vilniaus darbo atsiminimų). 

Myk. Biržiška. 246 psl. 1962 m 
Dėl mūsų ssostines. UI d (Neužgijusios žaizdos). 

Viktoras. Biržiška. 312 psL 1967 m. 
Doubižkes inteligentai, n d Romanas 

Petronėle Orentaitė. 173 psl. 1962 m. —_ 
Devintoji pradalge. Literatūros metraštis. Rod K Bar&nas. 

392 psl 1976 m. - nv<r-
kv. 

Desanto? pradalge. Literatūros metraštis. Red K. Barėnas. 
482 psL 1980 m. ..._ - - m.v. 

Gyventų dienų prisiminimai. Raudoname Petrapilio 
pragare 

1918—1920 m. Prof. Viktoras Biržiška 
110 psL 1980 m. - - »»••• 

IirtillgMiUi stalas. Novelės. Antanas Tulys. 178 psl. 1980 m. 
Kaimietiškoji psalme Romanas. Feiix rimmermt 

189 psl. 1957 m. -
Karnavalo aikštėje. Novelės Juozas švaistas. 

184 psl. 1972 m- ...-
Ketvirtoji pradalge, iteratūros metraštis. Red K. Barėnas 

384 psl 1967 m. - -
Miksą Dzūkija. Atsiminimai Jonas Miškinis. 

192 psL 1966 m. —-— 
Klajojančio* liepsnai;. Pasakojimai. Jurgis Jankus. 

314 pst 1984 m. - - •** 
k.v. 

Lletoroa Socialdemokratija. Kovoje dėl krašto nepr. ist 
apžvalga. Juozas Vilžinskas. 395 psL 1985 m. m.v. 

k.v. 
— 1 rungtynės. Atsiminimai 1918—1940 

Mykolas Vaitkus. 204 psl. 1972 m. 
MBfordo gatves efegijos. Jonas Aistis. 200 psL 1969 m 
Neuamas teka per Atlanta. Novelės. Vyt. Alantas. 

264 psl. 1970 m. 
Nepriklausomybės saulėj. I d Atsiminimai 1918—1940. 

Mykolas Vaitkus. 295 psl. 1968 m 
NaJkteamiejL Politinio kalinio pasakojimas. 

Ava Saudargienė. 224 psL 1985 m. —~ -
m. v. 
k.v. 
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Usteakymus ahprti: DRAUGAS, kStf W. $9rd St., 
IL 60629 

Užsisakant knygas per paMa, pinigų nesiųsti, atsimokėsite 
gavę sąskaita, kurioje bos pridėta ir peisluuthno išlaidos. 

IMHIHllHIIIHH'HMIHniMIHimfUHIlIUIHIHJHIIIIIIIIIIIIimilllMimilllllllIlH 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tfwbtStwtyto 

5' 
• • • 

u a r t e r! y 

8 0 6 (18 fOT 

AT 0UR 10W XATB 

! 

x^s£\ 
INSUREO 

Mutual Federal 
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&RVING CHICAGOLAND SINCE 1665 

A.tA. 
Mjr. KAZIMIERUI ŠIMĖNUI 

mirus, jo žmoną ALISĄ, dukras su šeimomis ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ada ir Jonas Musteikiai 
Rochester, N.Y. J 

A.tA. 
ALGIRDUI KURAUSKUI 

mirus, liūdinčiai ŠEIMAI bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Freiburgo Meno mokyklos dailininkai ir draugai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v en u e 
Telefonai - 523 -0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South Hermitage A v e n u e 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California A v en u e 

Telefonas - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 50 th Av., Cicero 
Telefonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 69th Street — Tel. R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 Southvvest Hwy. , P a l o s Hi l l s , I l l i n o i s 

Tel. — 9 7 4 - 4 4 1 0 

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 

http://MM.1M.rrl.9-4
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x Dr . Augusta š a u l y t ė va
dovaus simpoziumui tema 
„Socialinis aprūpinimas ir 
dabartinė kapitalistinė sis
tema". Šis simpoziumas yra 
Ateities akademinio savait
galio dalis. Akademinis 
savaitgalis bus lapkričio 7-9 d. 

x Muz. Ryto Babicko 
vadovaujamas Clevelando 
Vyrų oktetas koncertuos 
spalio 19 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. 

xLKV sąjungos Ramo
vės Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas bus spalio 12 d„ 
sekmadieni, 12 vai. Jaunimo 
centre. Bus paskaita ir apta
riami svarbūs skyriaus rei
kalai. Kolegos ramovėnai 
prašomi susirinkime daly
vauti. 

x Ate inančios s ava i t ė s 
pirmadienį , spalio 13 d., paš
tas dėl Kolumbo šventės 
neveiks. Nebus išnešiojami 
laikraščiai ir laiškai, bet bus 
išnešiojami specialūs laiškai ir 
laiškai išimami iš pašto dėžu
čių. 

x I renos Giečiutės ir 
Nicholas J. Belos užsakai eina 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke. 

x „E l t a -P re s sed i ens t " . 
spalio-gruodžio mėnesio nume
ris, vokiečių kalba informaci
nis biuletenis, pasiekė redak
ciją. Viršelis papuoštas dail. 
P. Puzino 20-tojo šimtmečio 
Madonos paveikslu. Duoda
ma daug žinių apie prez. R. 
Reagano proklamaciją, Černo
bylį, Afganistaną, kun. J. 
Zdebskio žuvimą ir kt. Vokie
čių spauda gali pasinaudoti 
šia plačia ir gerai paruošta 
informacija. 

x P r e l . J . Kučingis, Los An-
•geles, Cal.. užprenumeravo 
..Draugą" vieneriems metams 
Elenai Jasnauskienei, Yucca 
Valley, Cal., kaip dovaną. Mini
ma moteris yra neseniai atvy
kusi iš Europos ir yra pasiilgusi 
lietuviško žodžio. 

x S t a s y s N u t a u t a s , 
VVoodhaven, N.Y., atsiuntė 
mokestį už dvi prenumeratas, 
pridėjo 20 dol. auką su tokiu 
prierašu: ,.reiškiu didelę 
padėką visai .Draugo' ad
ministracijai ir redakcijai už 
visapusiškai įdomų laikraštį. 
Linkiu ir toliau nepailsti". St. 
Nulautą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmi
mą savos spaudos ir linkė
jimus tariame nuoširdų ačiū. 

x An tano Olio atminimą — 
pagerbimą spalio 18 d. 7:30 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose rengia ALTas. Šio 
žymaus veikėjo pagerbime 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Vietų rezervaci
joms skambinti: 778-6900 arba 
737-1920. 

(pr.) 

x C h i c a g o s A n t r a s 
ka imas , š.m. programoje 
pusvalandžiui su klasikais (V. 
Krėve ir K. Binkių) sugrįžta į 
(pirmąjį!) Lietuvos kaimą. 
Kviečia ir jus, spalio 11.12,18,-
19 ir 25 dienomis dalyvauti 
Playhouse, 2515 W. 69 St. Pra
džia šešt. — 8 v.v., sekm. — 6 
v.v. Rezervacijos Gifts In
te rna t iona l 471-1424. 

(pr.) 

.' x Ieško giminių: Lukošių 
Muštino ir Sofijos) jauniausia 
duktė Joana ieško Ivan Aukš-
kalnio (sūnaus Charles Aukš-
kalnio). Jis arba apie jį žinan-
t i e j i p r a š o m r a š y t i : 
DRAUGAS c/o «619, 4545 W 
63 St , Chicago. IL 60629. 

(sk.) 

x K. Savickus, Don Varno 
posto naujas komandierius, 
praneša, kad spalio 19 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo bažny
čioje Marąuette Parke bus šv. 
Mišios 9:15 vai. ryto už visus 
posto mirusius narius ir 
pagelbinio vieneto nares. Po 
šv. Mišių visi nariai ir svečiai 
kviečiami susirinkti pusry
čiams į Don Varno posto salę, 
6816 So. VVestern A ve. Pus
ryčiais rūpinasi pagelbinio 
vieneto pirmininkė Anelė 
Pocienė. 

x Illinois un ive r s i t e t a s 
Chicagoje praneša, kad spalio 
27 — lapkričio 7 dienomis bus 
vadinamas „Kunst in Wien 
um 1900" (Vienos menas apie 
1900). Atidarymas, į kurį kvie
čia ir lietuvius, bus spalio 29 
d., trečiadienį nuo 5:30 iki 7:30 
vai. vak. Chicago Circle 
Center, 750 So. Halsted St. 

x „Saleziečių Ba lsas" , lei
džiamas saleziečių Italijoje, 
pasiekė „Draugo" redakciją. 
Duodama' informacijos apie 
Lietuvos krikšto 600 sukak
ties minėjimą, o taip pat apie 
saleziečių gyvenimą ir dar
bus, ypač lietuvių saleziečių 
misijonierių darbus. Redaguo
ja kun. Mečys Burba. 

x Sve ikas ma i s t a s — ge
ras vaistas — 656 Alvudo 
radijo paskaita šį sekmadienį 
8:15 v.r. Sofijos Barkus radijo 
šeimos valandos metu. 

x Lietuvos k r ikšč ionybės 
sukakčiai paminė t i leidžia
mas Lietuvos katalikų bažny
čios kronikos VII tomo laidos 
anglų, ispanų ir prancūzų 
kalba ir VIII tomo lietuviškoji 
laida. Leidžia Lietuvos kroni
kos sąjunga, vadovaujama 
kun. K. Kuzminsko. Lietuviš
kos laidos leidžiama 3000 egz. 
ispaniškos ir prancūziškos po 
5000 ir angliškos — 10,000 egz. 
Iš viso sukakčiai paminėti bus 
išleisti 23,000 egz. Kronikos 
knygų. VII tomas yra 742 psl. 
VIII tomas rengiamas spau
dai. Šie veikalai pasiekia lais
vojo pasaulio vyskupus, JAV 
senatorius, Jungtines Tautas, 
tarptautines žmogaus teisių 
gynimo organizacijas ir kt. 

x F i la te l i s tų draugijos 
„Lietuva" biuletenis, gegužės-
rugsėjo nr. 2, išėjo iš spaudos. 
Yra straipsnių J. Adomėno, V. 
I-esniausko, E. Jasiūno, Juozo 
Masilionio ir kt. Taip pat duo
dama filatelijos lietuviškoji ir 
pasaulinė kronika. Šį numerį 
redagavo E. Jasiūnas, viršelį 
apipavidalino L. Kairys. Pir
majame puslapyje įdėta ilga
mečio lietuvių filatelistų 
pirmininko a.a. Igno Sakalo 
nuotrauka. 

x Ewald Radavich, Chica-
?o, 111., pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 37 
dol. dienraščio stiprinimui, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
10 dol. auka. E. Radavich 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už savo spau
dos rėmimą labai dėkojame. 

x Leopoldas Kupcikevi-
čius t v a r k o rezervaci jas į 
šešt., spalio 18 d., 7 v.v. Jauni
mo centre didž. salėje jūrų 
skautijos rengiamą „Puotą 
jūros dugne". Skambinti tel. 
476-3875 arba 434-9766. 

(pr.) 
x N o r m a n Burste in F u r s 

ir s iuvykla 185 N. Wabash, 
Chicago. spalio 13 d„ pirma
dienį, bus uždaryta, nes yra 
žydų Yom Kippur didžioji 
šventė. 

(pr.) 

x Zaras i šk ių k lubas ren
gia linksmą „Octoberfes t" 
gegužinę šį sekmadienį, spalio 
mėn. 12 d., 12 vai. Šaulių 
namuose. Veiks baras, virtu
vė, bus gera muzika ir daug 
laimėjimų. Visi kviečiami ir 
laukiami atvykti pasilinks
minti su zarasiškiais. 

Valdyba 
(pr.) 

Clevelando vyrų oktetas. Iš kairės: Valdas Ziedonis, Romas Zylė, Paulio Nasvytis, Raimun
das Butkus, Gytis Motiejūnas, Mindaugas Motiejūnas, Algirdas Gylys ir prie pianino vadovas 
Rytas Babickas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CLEVELANDO 
VYRI; OKTETAS 

Vyrų oktetas, vadovauja
mas Ryto Babicko, atvyksta į 
Chicagą. Oktetas Chicagos 
visuomenei jau yra gerai žino
mas ir jos mėgstamas. Jis yra 
gerai žinomas ne tik Cleve
lando ir Chicagos lietuviškai 
visuomenei, bet ir plates-
niems išeivijos sluoksniams. 
Oktetas yra davęs koncertus 
„Tėviškės žiburių", „Dirvos" 
ir „Draugo" renginiuose, taip 
pat su sėkmingais koncertais 
aplankė Australijos lietuvius 
ir daugelį lietuviškų kolonijų. 

x Reda Ardytė, Cleveland. 
Ohio, jaunosios kartos mūsų 
skaitytoja, dr. Antanas Valiuškis, 
Barrington. RL, Antanas Sabalis, 
Rochester, N.Y. E.Vilutis, Santa 
Monica, Cal., R. Česonis, Manėt -
to, Ga„ Viktorija Šaulys, Ever-
green Park. 111., Stefanija 
Jonutis, Chicago, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiekvienas 
pridėjo po 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. • -

x J . Vilkas, Chicago, 111., il
gametis Draugo skaitytojas, 
nuoširdus jo rėmėjas ir garbės 
prenumeratorius, dalyvavo 
Draugo metiniame bankete ir dar 
iteikė 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Genoveva Bie l sk ienė , 
Lighthouse Point, Fla., mūsų 
nuoširdi rėmėja, pratęsė 
..Draugo" prenumeratą su 47 
dol. auką ir tokiu prierašu: 
„Draugą mielai skaitau, lin
kiu Jums visiems geros svei
katos :r Dievo palaimos". G. 
Bielskienę skelbiame garbės 
prenun eratore, o už gražią 
paramų tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Alė Kazlauskas, Baltimore. 
Md„ K Paukštaitienė, Omaha, 
Nebraska, Jonas Bakan. Worces-
ter, Mj:ss., L. Antanėlienė, 
Omaha. Nebr., A.Šimonis, 
Westchester, Pa.. Uršulė 
Rastenis Chicago, 111., A.M. 
Veliuona. Baltimore, Md.. 
Stanley Drevinskas, Hartford. 
Conn., L Petersonas, Dearborn 
Hts., Micr., visi įvairiomis progo
mis paaukojo po 10 dol. Nuošir
dus ačiū mūsų mieliems 
rėmėjams. 

x Knn. F. Kireilis, Chicago. 
111.. inž. J. Ardys. Fairvievv, Pa., 
V. Keršu!is. EI Paso, Texas, 
Dantruolė Kay. Miami Springs, 
Fla.. V. Rauiinaitis, Palos Hills, 
111., Alg. Dragunevičius, Farm-
ington, Ct., F BalutiskGulport, 
Fla.. Regina Spirauskas, Glen 
dale. Cal., Z Sadauskas, West 
Chicago. 111., Juozas Skuomantas. 
Beverh 3hor< s, Ind.. Bronė Dir-
mantas, Chicago. 111., Petras Min-
kūnas. VVoodhaven N.Y., Joseph 
Bulota. Dayton. Ohio, žvairiomis 
progomis už laimėjimų knygutes 
ar pratesdarn prenumeratą 
atsiuntė po 10 dol. aukų Labai 
dėkojame 

Oktetą sudaro da inos 
veteranai. Tenka pažymėti, 
kad visi okteto dalyviai 
da inuo ja ir , ,Čiurlionio" 
ansamblyje. Dar nespėjome 
užmiršti sėkmingo Čiurlionio 
koncerto, kuris, vadovau
jamas Ryto Babicko, sužavėjo 
lietuviškos dainos mėgėjus. 
Reikia tikėtis, kad oktetas ir 
šįkart neapvils dainos mėgė
jų, taip pat reikia tikėtis, kad 
ir visuomenė neapvils rengė
jų. Rengėjai tikisi, kad lietu
v iška visuomenė gaus ia i 
susirinks ir nebus tuščių vie
tų. 

Oktetas atvažiuoja su įdo
miu repertuaru. Iš savo gana 
plataus repertuaro atrinko dai
nas publikos labiausiai mėgs
tamas, taip pat atsiveš ir 
keletą negirdėtų dainų. Be to, 
paskutinis okteto koncertas 
Chicagoje buvo beveik prieš 
metus laiko, tad ir girdėtos 
dainos jau yra beveik užmirš
tos. Jeigu Chicaga didžiuojasi 
lietuvių sostinės titulu, tai 
Clevelandas gali save vadinti 
lietuviškos dainos sostine. Juk 
ten yra „Čiurlionio" ansamb
lis, Clevelando vyrų oktetas 
(abu vadovaujami Ryto Babic
ko), dainos vienetas „Uždai
nuokim", Juliaus Kazėno 
vadovaujamas dainos viene
tas ir, berods, dar tebėra Ritos 
Kliorienės vadovau jamas 
studenčių dainos vienetas 
„Nerija". Bent šiuo atžvilgiu 
Clevelandas nėra provincija. 
Tad Chicagos ambicija ne
turėtų būti užgauta, kad gana 
dažnokai Clevelando dainin-
kai yra kviečiami koncer
tams. 

Okteto koncertas ren
giamas spalio 19 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Rengė
jas — LB Vidurio Vakarų 
apygarda, vadovaujama Biru
tės Vindašienės. Po koncerto 
vaišės. Lietuviška visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

J.Ž. 

J Ū R Ų ŠAULIU 
P A S T O G Ė J E 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopa rugsėjo 27 d. Chica
goje Šaulių namuose surengė 
ir sėkmingai pravedė rudeninį 
jūrų šaulių parengimą, ku
riame dalyvavo daug užpil
džiusių- salę svečių, jūros 
šaulių rėmėjų. Atskirus stalus 
sudarė Vytautos Didžiojo šau
lių rinktinė, Cicero Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopa, Union Pier 
Lietuvių draugijos nariai ir 
Budraitis Realty Co. tarnau
tojai. Svečių tarpe matėme 
vyriausią kapelioną kun. J. 
Borevičių, sąjungos centro 
valdybos I vicepirm. V. 
Išganaitį, Vytauto Didžiojo 
šaulių r inkt inės moterų 
vadovę M. Dapkienę, jūrų 
kapitoną B. Krištopaitį su 
ponia ir LKVS „Ramovė" 
Chicagos skyriaus pirminin
ką K. Juškaitį su ponia. Visus 
atvykusius pasitiko unifor
muoti jūrų šauliai, šio renginio 
pareigūnai V. Zinkus, N. 
Martinkus ir parengimų vado
vas V. Utara. 

Vakaro programa buvo 
pradėta kuopos pirmininko E. 
Vengiansko dalyvaunančių 
pasveikinimo žodžiu. Po to 
buvo 1986 metų Gen. T. Dau-

DAUGIAU BALSUOTOJŲ 

Chicagoje suregistruota 1,-
567,000 balsuotojų, apie 140,-
000 daugiau negu iki šiol 
buvo. 

EKUMENINĖS MALDOS 
UŽ TAIKĄ 

Chicagoje Religinių vadų 
taryba nusprendė spalio 27 d. 
turėti visų tikybų pamaldas už 
taiką. Maldininkai, susirinkę į 
Daley Plaza, 5 v. p.p. žygiuos į 
Chicago Temple. Bendrai 
tikinčiųjų maldai parinkta ta 
diena ryšium popiežiaus Jono 
Pauliaus II suorganizuota 
jvairių tikybų maldos diena 
Asyžiuje spalio 27 d. 

KAS MAITINS 
KALINIUS 

Cook. apskr. kalėjime maiti
nimas kalinių pavestas Can-
teen bendrovei, kuri pasisiūlė 
pigiausiai parūpinti maistą. 
Vienas ka l in io pavalgy-
iinimas kainuos 89.9 centai. 

MOKESČIAI 
MOKYKLOMS 

Chicagos miesto taryba 
nusprendė nuosavybių mokes
čius pakelti dar tiek, kad 
susidarytų 33 milijonai dolerių 
miesto kolegijoms. Tai jau 
ketvirtas mokesčių pakėlimas 
šiemet Chicagoje. Buvo 
nuspręsta surinkti 85 mil. dol. 
mokesčiais už gazoliną, 35 
mil. dol. už skystąjį kurą lėk
tuvams ir 52.9 mil. dol. mokes
čiais už nuosavybes. Ir dar 
gali kilti mokesčiai, nes kole
gijos reikalą, a dar 25 mil. 
dol. 

PAGERBĖ 
VELIONI DALEY 

Chicagos airiai savo fondui 
spalio 2 d. surengė banketą 
H y a t t Regency rūmuose, 
pagerbdami buvusį merą a.a. 
R. Daley ir velionio našlę 
Eleanorą. Susirinko apie 500 
žmonių. Šiuo būdu Chicagos 
airiai nuo 1976 m. yra surinkę 5 
mil. dol., kurie skiriami organi
zacijoms, siekiančioms taikos 
Airijoje. 

kanto jūrų šaulių kuopos 
šaudymo varžybų laimė
tojams dovanų įteikimas. 
Prieš įteikiant laimėtojams 
dovanas minutės susikau
pimu buvo prisiminta ir 
pagerbta jūrų šaulių veiklos 
rėmėja, prieš kelias dienas 
mirusi a.a. Marija Tumienė, 
šaudymo varžybų moterų 
grupės pereinamosios taurės 
mecenatė. Gen. št. pik. K. 
Dabulevičiaus pereinamoji 
taurė, skirta vyrų grup" = I-sios 
vietos laimėtojui, buv keikta 
j .š . A. Aleksandravičių.. LDK 
Birutės dr-jos garbės narės M. 
Tumienės pereinamąją taurę 
skirtą I-sios vietos moterų 
grupės laimėtojai, gavo j.Š. C. 
Peldun. Kitos dovanos atiteko 
Il-sios vietos laimėtojui j.š. A. 
Mikštui ir III-čia vietą išsi
kovojusiems j .š . V. Zinkui. 
Taip pat buvo dovana atžy
mėtas ir svečių grupėje laimė
jęs I-ją vietą Union Pier Lietu
vių dr-jos narys K. Steponkus. 
Šaudymo varžybų laimė
tojams dovanas , kuopos 
pirmininkui asistuojant, jteikė 
centro valdybos vicepirminin
kas g.š. V. Išganaitis. 

Šauliams dovanas įteikus, 
humoristinio žodžio meninin
kas J. Balutis atliko trumpą 
meninę programą, vaizdingai 
nupasakojęs šių laikų links
mus atsitikimus. Jo pasako
jimai visus pralinksmino ir 
gausiais plojimais buvo paly
dėti. 

Visi dalyvavę buvo ska
niais šaltais užkandžiais ir šil
ta vakariene pavaišinti. Šo-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje "tos kuopos Pittston. PA, narės (iš k.) Rozalie Kizis. Dorothy 
Banos Nollie Bayoras Romanas (pirm.) ir Anne Walatkas dalyvaus vienuoliktoje metinėje 
Luzerne County Folk Festival Šventėje spalio 16-19 Kingston. PA. Festivalyje dalyvauja 26 
tautybės, su savo kultūrinėm parodėlėm ir programom, o taip pat ir valgiais. 

k i a m s grojo „ G i n t a r o " 
orkestras. Veikė gausus įvai
riais gėrimais baras j .š . J. 
Mario aptarnaujamas. Buvo 
p r a v e s t a s tu r t ingas savo 
laimėjimais j.š. M. Gidienės ir 
j .š . G. Kuzmienės suorgani
zuotas dovanų paskirstymas. 
Visi linksminosi, šokių muzi
kai grojant, sukosi poros, kar
tais ir lietuviškos dainos gar
sai salėje nuskambėdavo. Ir 
taip iki 1 vai. ryto, kada reikė
jo skirstytis į namus... 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos 1986 metų veiklos 
pasireiškimų pynė baigsis 
spalio 12 d. su vėliava daly
vaujant tradiciniame Vil
niaus dienos minėjime, lapk
r i č i o 2 3 d. L i e t u v o s 
kariuomenės atkūrimo meti
nėje šventėje, gruodžio 14 d. 
prieškalėdiniu kuopos Kūčių 
vakarienės renginiu ir gruo
džio 20 d. kuopos moterų išvy
ka į Lemonto Sv. Šeimos sene
lių namus lietuvius senelius 
šv. Kalėdų proga su dova
nomis aplankyti. Tuomi bus 
užbaigti 24-ji Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos veiklos 
metai ir 1987 metais įžengta į 
Chicagos jūrų šaulių veiklos 
25-sius sukaktuvinius metus. 

J.Š. 

„ S A N D A R O S " 
R E N G I N Y S 

Mūsų periodinė spauda ne 
vien neišgali bendradarbiams 
mokėti honoraro, bet, jeigu 
nori gyventi, turi ieškoti papil
domų pajamų, nes iš prenu
meratos mokesčių joks mūsų 
laikraštis nebeišsilaiko. 

„Sandara" iš savaitinio 
pasidarė mėnesiniu, bet be pa
šalinių pajamų negali išsivers
ti, dėl to kasmet daro kokį 
parengimą. Šiemet toks , 
gegužine pavadintas, įvyko 
spalio 5 d. Šaulių namuose. 
Meninę programą atliko muzi
ko Juozo Sodaičio vadovauja
mas Vytauto D. šaulių rink
tinės moterų dainos vienetas. 
Jame dalyvavo Elena Alek
nienė, Aldona Pankienė , 
Marytė Radzevičienė, Anelė 
Raštienė, Stasė Rudokienė, 
Julija Paškevičienė ir Izabelė 
Pocienė. Dainavo Sodaičio 
Putinėlį, Bražinsko Tėvynė 
Lietuva, Šimkaus Išėjo tėvelis, 
Budriūno Tėviškėlę, Makači-
no Gimtinės dangus, Sodaičio 
Tykus vakar s gražus ir 
Karoso Stikliukėlis. 

Dalyviai dainomis buvo 
labai patenkinti ir, kaip 
žmonės sako, musės skri
dimas programos metu būtų 
girdimas. 

Bare dirbo Skamienė ir 
Staška. Prie įėjimo Juozas 
Blažys. Virtuvėje Elena Rūkie-
nė ir Regina Simokaitienė. 
laimėjimams buvo vertingų 
dovanų, iš kurių geriausia 
Buršteino kailiukas. 

S. Paulauskas 
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