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Tarybinėje mokykloje 
(Tęsinys) 

Tauragė. 1979 m. lapkričio 
mėn. pabaigoje Tauragės VI-os 
vid. mokyklos IV kl. mokinei 
Jurgitai Šiniauskaitei mokyt. 
Montvilienė, norėdama išgąsdin-'' 
ti tikinčią mergaitę, prirašė prie 
jos geru pažymių keletą trejetų 
iš matematikos, kad ji nebaig
tų trimestro penketais ir negalė
tų turėti pavyzdingo elgesio pa
žymio. Trejetų mokinė nebuvo 
gavusi nei atsakinėdama žodžiu, 
nei raštu. Taip ją nubaudė už 
dalyvavimą procesijose bažnyčio
je. 

1980 m. sausio 15 d. IV vid. mo
kyklos XI kl. mok. Remigijus Že
belys buvo iškviestas į rajono ka
rinį komisariatą. Remigijaus nu
stebimui, kariniame komisariate 
maloniai atidarė duris... saugu
mietis Laurinavičius, prisistatęs 
Antano vardu. Jis klausinėjo mo
kinį, ar jis negalvojąs stoti į Ku
nigų seminariją, ir pasiūlė savo 
pagalbą: „Mes tau — tu mums; 
mes tave įstatysim { seminariją, 
o tu mums kokias nors žineles". 

1980 m. sausio 26 d. I-os vid. 
mokyklos dešimtokas Gintaras 
Tonikas buvo iškviestas į Taura
gės rajono karinį komisariatą. 
Cia jį taip pat pasitiko saugu
mietis Antanas Laurinavičius. 
Čekistas kvotė, ką Gintaras ma

nąs studijuoti, klausinėjo apie 
draugus, einančius į bažnyčią ir 
t.t. „Būtinai nuvažiuok į Žemai
čių Kalvariją! Ten apžiūrėk, kas 
perims rožančių, koks kunigas ar 
kas kitas vadovaus toms ceremo' 
nijoms". Gintaras į Kalvariją ne
važiavo ir pažadėjo ateityje kvie 
čiamas daugiau nebeatvykti į pa 
simatymus su saugumiečiais. 

Tauragės V-je vid. mokykloje 
rusų kalbos mokyt. Arcbarova 
1980.11.16 d. pakvietė atsakinėti 
nepažangaus elgesio mokinius ir, 
norėdama pasityčioti iš tikinčių 
jų mokinių, tarė: „Jūs turbūt 
lankote bažnyčią, nes tik ten su
sirenka tokie sukčiai ir me 
lagiai?" Tuomet atsiliepė pavyz
dinga mokinė Aurelija Saveikytė: 
„Aš irgi, matyt, priklausau suk
čiams ir melagiams, nes aš lan 
kau bažnyčią!" Mokinės drąsa 
nustebino mokytoją ir ji sumišo 
ir pasimetė. 

1980 m. vasario 29 d. V-os 
mokyklos lietuvių kalbos mokyt. 
Krikštaponienė parinko diktan
tą ateistine tema. VI a klasės 
mok. Aurelija Saveikytė žodį 
„Dievas" parašė iš didžiosios 
raidės. Už tokį „nusikaltimą 
mergaitė buvo palikta po pamo
kų, kad išmoktų rašyti iš ma
žosios raidės žodį „Dievas". 

(Bus daugiau) 

Irano aviacija 
Bagdadą 

Paliestas Irako branduolinių tyrimų centras 
Bagdadas. — Irano kovos lėk-1 kasti apkasus, gaminti gazolino 

tuvai puolė Irake prancūzų pa- bombas ir pasitikti priešą ugni-
statytą branduolinę elektros jė- mi. 

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 27 d. New Yorke įvyko Pabaltiečių Laisvės žygis, kuriame dalyvavo apie 3,000 lietu
vių, latvių ir estų. Dalyviai protestavo prieš Baltijos valstybių okupaciją ir reikalavo žmogaus teisių sovietų pa
vergtose šalyse. Nuotraukoje: prel. J. Balkūnas, prezidento Carterio etninių reikalų patarėja Victoria Mongiardi, 
neseniai iš ok. Lietuvos pasitraukęs rezistentas Vladas Šakalys, dr. J. Vileišis ir kun. K. Pugevičius. 

Nuotr. Ed. Meilaus 

gainę Achtare, apie 20 mylių į 
rytus nuo Bagdado. Devintąją 
karo dieną Irano aviacija sudau
žė Bagdado elektros stotį, pade
gė jos skysto kuro tankus. Šia
me puolime žuvo 10 civilių, su
žeista 86. 

Apie branduolinių tyrimų cent
ro puolimą paskelbė Prancūzijos 
žinių agentūra, pasiremdama 
Prancūzijos ambasados Bagdade 
žiniomis. Bombos sužalojo aplin-

Kariniai stebėtojai tvirtina, 
jog niekas nesitikėjo tokio atkak
laus iraniečių pasipriešinimo. 
Paskutinėmis dienomis kovose 
mažiau dalyvauja ir Irako avia
cija. Korespondentai su Irako da
liniais prie Ahwazo pasakoja, 
kad apsupimo žiedą nuolat ap
šaudo Irano artilerija iš netoli 
esančių kalnų, tačiau Irano po
zicijų nepuola Irako aviacija. 
Manoma, kad apsuptų miestų 

kinius pastatus, tačiau nepalietė i gynėjai yra „revoliucijos sargy-
svarbiausio pastato, kuriame yra Į biniai", kurie tiki, kad, žuvę ka-
branduolinis reaktorius. Po šio j ro lauke, jie eis tiesiai į dangų, 
puolimo buvo evakuoti 73 pran- j I r a k o karininkai pripažįsta, kad 
cūzai mokslininkai ir technikai. »e kariauja „su fanatikais". 

Edmund Muskie 40 minučių 
kalbėjosi su Irako užsienio reika 
lų ministeriu Hammadi. Valsty 
bės departamentas pabrėžė, kad 
Amerika yra neutrali šiame ka
re ir nebando tarpininkauti, ta
čiau Muskie ragino nutraukti ka
ro veiksmus ir pradėti derybomis 
siekti atsakymų į abi valstybes 
skiriančius klausimus. Hammadi, 
baigęs mokslus Amerikoje, pa
kartojo savo vyriausybės siekimus. 
Jis prašė sekretoriaus Muskie ne-

Sekmadienį Vak. Vokietija renka parlamentą Į* w L * J 3 2 t i Heusseinas 
Bona. — Vakaru Vokietijos I riausybė užsienio politiką: patai-{ vėl pasakė kalbą, kurioje kartojo, 

rinkimų kampanijoje naują te-j kavimą komunistams, jų rėmimą ' jog Irakas pasiryžęs priimti ka
rną įnešė teroristų bomba Bava-1 įvairiomis paskolomis ir kredi-

Aįatola atmetė 
taikos siūlymus 

lis nesideres su nuodėmingu Iraku 
New Yorkas. — Valstybės sekr. I kalbą pasakė Leonidas Brežnevas. 

PIKTOKA VOKIEČIŲ 
RINKIMŲ KAMPANIJA 

rijos "Oktoberfest". Balsavimas I tais. Vis augantis socializmas 
įvyks sekmadienį, spalio 5 d. ir Į namie ir vis didėjanti Varšuvos 
kandidatų kalbos tapo piktes- į pakto grėsmė iš užsieniy numu 
nės. Krikščionių demokratų! še vokiečių pasitikėjimą ateiti-
kandidatas Franz Josef Strauss, |mi,kalba Straussasjis nurodo,kad 
puikus oratorius, patyręs politi- į biznieriai mieliau investuoja sa
kas, pavadino dabartinį kancle-įvo pelnus užsieniuose, negu Vo-
rį "vyru, tinkamu bepročių ligo- įkietijoje. Straussas giriasi, kad jo 
ninei", o kancleris Helmut j partijoje nėra jokios "Maskvos 
Schmidt atrėžė, jog Straussas "tu- į frakcijos", kurią turi socialistai 
ri didelę bumą" ir "įkūnija visas; 

ro paliaubas, nes Irakas linki Ira 
no liaudžiai tik gero, neturi su 
iraniečiais jokių ginčų. Ne tik už 
šiemečiai, bet ir patys irakiečiai 
klausėsi šios nuolaidžios kalbos 
su šypsena. 

Irako užsienio reikalų minįs-
teris New Yorko spaudos konferen 
cijoje pripažino, kad jis palaiko 
ryšius su buvusiu Irano premjeru nio reikalų ministeris Huang Hua 
Shahpouru Bachtiaru. Irakas tu- \ pasakė kalbą Europos parlamen-

' Išrinktas kancleriu Straussas, jis I r i s vilčių, kad ajatola Khomei-1 to sesijoje. Jis džiaugėsi, kad tarp 

Jis pakartotinai pabrėžė, jog So
vietų Sąjunga norėjų taikaus šio 
konflikto sprendimo, nes karas 
nieko neišspręs. Neminėdamas 
Amerikos vardo, Brežnevas kalti 
no "Kai kuriuos sluoksnius", ku
rie bando pasipelnyti iš šio karo. 
Jie svajoja apie savo bazių Irane 
atkūrimą, apie naftos dominavi
mą, imperializmo stiprinimą. Tai 
tie patys žmonės, kurie laiko savo 
lėktuvnešius, kaip Damoklo kar 
dą, virš nepriklausomų Persų 
įlankos šalių. Tai tie patys sluoks 
niai, kurie naikino taikius Vietna 
mo kaimus ir miestus, kurie or
ganizavo jėgas prieš afganų re
voliuciją ir kurie kursto prieš kai 
mynus Pakistaną, pareiškė Brež
nevas. 

Kinų mitiisteris 
Europos parlamente 
Strasburgas. — Kinijos užsie-

blogiausias vokiečių savybes". 
Paskutinę kampanijos savaitę 

bavarietis Straussas lankė kancle
rio "tvirtovę", šia orinę Vokieti
jos provinciją, kalbėdamas Bre
mene ir kituose miestuose. Tuo 
pačiu metu kancleris Schmidtas 
lankė Bavariją. Abiejose kelionė
se buvo protestų demonstracijų 
ir policijai teko pasidarbuoti. 

Krikščionių demokratų kan 
didatui teko nelengvas uždavi
nys įtikinti balsuotojus, kad jis 
galėtų geriau vadovauti Vokieti
jai, negu dabartinė socialdemo
kratų —laisvųjų liberalų ko
alicija. Nors visą pasaulį slegia 
ekonominiai sunkumai, nedarbas, 
infliacija, Vakarų Vokietija tuos 
sunkumus pakelia lengviau už 
kitas valstybes. Bedarbių nuo
šimtis 3.5, infliacija — 5.5, ekono 
minis augimas tebėra 2.5 nuoš. 
Kada amerikiečiai iš savo paja
mų sutaupo vidutiniškai 4 nuoš. 
ateičiai, vokiečiai apie 13 nuoš. 
savo algų padeda į taupymo ka
sas. 

Tokia, palyginti, nebloga Vo
kietijos ekonominė padėtis atima 
kanclerio konkurentui daug kam 
panijos ginklų. Todėl savo kal
bose Straussas daugiau puola vy-

neskubės pirmiausia į Maskvą, j nis neišsilaikys valdžioje ilgesnį 
bet skris į Washingtoną. ! laiką. 

Nežiūrint ugningų kandida-1 J A V pasiuntė į Saudi Arabiją 
to Strausso kalbų, įvairūs viešo- j keturis modernius žvalgybos lėk-
sios opinijos tvrimai parodė, kad i tuvus> kartu su keliais transporto 
jam nepavyks' išmesti Schmidto! lėktuvais ir 300 technikų. Šie lėk 
iš kanclerio vietos. Pranašauja- * * * Pilr>i elektroninių aparatų 
ma, kad socialdemokratai laimės 
bundestage apie 11 vietų daugu 
mą. 

Kanclerio laimėjimas atneštų 
naują rūpestį krikščionių demo 
kratų partijai, — ką parinkti 
kandidatu ateities rinkimams. 
Partijai teks ieškoti jaunesnio 
kandidato, nuosaikesnio politiko. 

Bėga iš Zimbabvės 
Salisbury. — Praėjusį mėnesį 

iš Zimbabvės emigravo 1,931 pi
lietis. Neabejojama, kad tai buvo 
Zimbabvės baltieji, kurie nema
to naujoje respublikoje ateities. 
Emigrantų rekordas yra 2,596, 
išvažiavę 1978 m. gruodžio mėn. 
iš tuometinės Rodezijos. Zimbab 
ve buvo įsteigta balandžio mėn. 

— Geologijos institutas paskel
bė, kad Mount St. Helens ug-
niakainis vėl pradėjo mesti du
jas ir lengvai drebėti. 

ir radaro įrengimų, skrisdami ga 
Ii stebėti žemėje vykstantį judėji 
mą net 250 mylių diametre. 
Lėktuvai padės Saudi Arabijai 
ginti savo interesus, jei kuri ka
riaujanti šalis bandytų išplėsti 
karo veiksmus už savo sienų. Pri 
menama, kad panašūs lėktuvai 
Saudi Arabijai buvo paskolinti 
1979 m. kovo mėn., kilus karui 
tarp Šiaurinio ir Pietinio Jemeno. 

Teherane per televiziją ir radi 
ją kalbą pasakė ajatola Khomei-
nis. Jis atmetė Jungtinių Tautų 
reikalavimą nutraukti karo veiks 
mus. Iranas tol kovos, kol Irakas, 
tas netikėlis ir nuodėmiautojas 
bus sunaikintas, pasakė ajatola. 
Jis pripažino, kad Husseinas iš
tiesė Irakui ranką, tačiau Iranas 
tos rankos nepaspaus, su bedie 
viais nesideres, jokių kompromi
sų neieškos. Su Alacho pagalba 
mes laimėsime, pasakė Khomei 
nis. 

Kremliaus bankete, pagerbiant 
Indijos prezidentą Sanjiva Reddy, 

Europos ir Kinijos yra nerašytas 
susitarimas bendrauti ir bendro
mis jėgomis priešinti Sovietų Są 
jungos hegemonijai. Kinija no
rinti gerų ryšių ir su Maskva, 
tačiau jos politika stato kliūtis. 
Hua aštriai puolė Kremliaus po 
litiką Vietname, Afganistane. Jis 
pranašavo, kad Kinijos ryšiai su 
Europa augs ir stiprės saugodami 
pasaulinę taiką. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Lenkijos vicepremjeras Ka-
i zimierz Barcikowski pasmerkė 
darbininkų nutarimą skelbti sim 
bolinį, vienos valandos streiką. 
Tai laužo darbininkų susitarimą 
su vyriausybe, be to, keista, bet 
vyriausybė apie šį streiką suži
nojo iš užsienio propagandos 
centrų, o ne iš pačių darbinin
kų, pasakė vicepremjeras. 

— Sirijos užsienio reikalų mi 
nisteris Halim Khaddam pasiūlė 
Jungtinių Tartų asamblėjoje iš-1 

mesti Izraelį iš narių tarpo, nes 
Izraelis jau seniai neklauso JT nu 
tarimų. 

— Argentinos kariuomenės 
vadai atidėjo 10-čiai dienų nau 
jo prezidento parinkimą. Karinė 
taryba nutarimus daro vienbal
siai, o dėl numatyto kandidato 
priekaištus padarė karo laivyno 
vadas. 

— M-iksrkos finansų ministe
ris David Ibarra paneigė žinias, 
kad Meksika padidins savo naf
tos gamvbą ir eksportus. 

— Atstovų rūmų lėšų pako
mitetis patvirtino 20 mil. dol. 
ginklams Somalijai, tačiau su są
lyga, kad Somalija nesiųstų sa
vo kariuomenės į Ogadeną, kur 
Etiopijos kariuomenė malšina 
vietinių somaliečių sukilimą. 

— Lapkričio mėn. į Egiptą skris 
1,400 JAV kareivių dalyvauti 
bendruose karo pratimuose su 
Egipto jėgomis. 

— Italijos prezidentas tariasi 
su krikščionių demokratų, sočia 
listų ir respublikonų partijų va 
dais apie naujo kabineto sudary
mą. Italijos komunistų partija rei 
kalauja vyriausybėje vietų. Tik 
tuo būdu Italija išvengs politinės 
krizės, skelbia komunistų vado
vybė. 

— Bahamų premjeras Pind 
ling paprašė JAV paramos kovo
je su narkotikų pirkliais, kurie 

ja 

Irako branduolinė įmonė bu
vo sukėlusi ginčus Vakaruose. Iz
raelio ž\:Jgyba skelbė, kad iki 
1985 m. Irakas turės atominę 
bombą. Pernai Prancūzijoje įvy
kis sprogimas, kuris sunaikino 
kai kurias Irakan siunčiamas ma
šinas ir įrengimus, manoma, bu-

Irane buvo suimta keliolika 
aviacijos karininkų, kaltinant 
juos sąmokslu prieš revoliucinę 
vyriausybę. Prasidėjus karui, aja
tola Khomeinis įsakė juos paleis
ti ir pasiųsti į frontą. Irano ži
niomis, net į užsienį su šachu 
pabėgę karininkai kontaktuoja 

vo Izraelio saugumo tarnybosĮ Irano ambasadas ir siūlosi grįžti 
darbas. Amerikos vyriausybė ir- į į tėvynę ir ginti ją nuo arabų, 
gi bandė įtikinti Prancūziją, kad' Teherano žiniomis, tarp tų ka-
ji neremtų Irako branduolinių j rininkų esąs ir mirusio šacho sū-
ambicijų ir nesiųstų Irakui ura- į nus, princas Rėza, naikintuvų 
no. Pirmadienį Izraelio saugu
mo viršininkas gen. Yoshua Sa-
jun, pasikalbėjime su „Haaretz" 
laikraščiu pareiškė nuomonę, 
kad Irano aviacija greičiausia 
puls Irako atominį reaktorių. 

Irako šarvuočiai ir artilerija, 
apsupusi tris Irano miestus, dau
žo taikinius Ahwaze, Dizfule ir 
Khorramshare, tačiau tų miestų 
centrai dar tebėra iraniečių ran
kose. Neužimtas dar ir vienas di-

pi lotas. 
Nors iraniečiai narsiai kovoja, 

stebėtojai mano, kad jie greit 
pritruks karo reikmenų, amuni
cijos ir atsarginių ginklų dalių. 

Ginčai parengiamoje 
konferencijoje 

Madridas. — Parengiamoje Eu 
, ropos Saugumo ir Kooperavimo 

džiausiu pasaulio refineriįų mies- \ konferencijoje sovietų atstovas 
tas Abadanas, nors jis apsuptas 1 j u r i Dubinin toliau labai kietai 
ir daužomas Irako artilerijos. Į laikosi, reikalaudamas nustatyti 

Sudaryta įkaitu 
reikalams komisija 

Teheranas. — Irano parlamen 
tas kelis kartus pradėjo ir vėl ati I bandą užimti salą ir paverst; 
dėjo amerikiečių įkaitų proble- į narkotikų prekybos centru, 
mos svarstymą. Antradienį, po Į — Kinijos vyriausybės laikraš 
karštų ginčų tarp nuosaikių- j tis užsiminė, kad "keturių gau
jų ir fanatiškų atstovų, nutari jos" nariai, kurių teismas turi 
ta sudaryti septynių asmenų ko \ greit prasidėti, gali laukti mrties 
misiją. Ne vienas parlamento na i bausmės už savo prieš liaudies in 
rys ragino teisti įkaitus už Ame- j teresus nukreiptus nusikaltimus, 
rikos nusikaltimus Iranui. Vy-1 — Naujojoje Zelandijoje apie 
riausias Irano revoliucinis teisė-Į 1,000 žmonių demonstravo prieš 
jas, ajatola Khalkhali pasakė, jog'; apsilankiusį JAV karo laivą, 
nė vienas amerikietis nebus greit branduoline energija varomą 
paleistas. Amerika pirma turės; kreiserį "TraKton". 
atiduoti šacho išvežtus pinigus,; — Spalio d. turėjo prasidėti naf-
atšaldyti Iranui priklausančias lė tą eksportuojančių valstybių pa 
šas ir atsiprašyti už praeities ei- sitarimas Ekvadore, tačiau dėl 
gesį, pasakė ajatola, opozicijos va Irano — Irako karo jis atšaukia-
dinamas "koriku". mas. 

Miesto vadovybė ragina civilius 

Pasiruošimai ginti 
Hormuzo sąsiaurį 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė specialų 
pareiškimą ryšium su keturių 
Awacs lėktuvų pasiuntimu į Sau 
di Arabiją. Lėktuvai pasiųsti pa
tenkinant pakartotiną Saudi Ara 
bijos prašymą. Lėktuvai ten bus 
laikinai, jų uždavinys grynai gy 
nybinis, sakoma pareiškime. JAV 
griežtai pabrėžia savo neutralu
mą ir siekia greito konflikto iš
sprendimo pagal Jungtinių Tau
tų rezoliuciją Nr. 479. Lėktuvai 
siunčiami taikos tikslais. 

Vyriausybės sluoksniai pripaži 
no, kad iš Arabų jūroje esančių 
karo laivyno jėgų, trys laivai ir 
komandos laivas yra pačioje Per 
sų įlankoje. Bijodama, kad Irano 
jėgos bandys uždaryti Horm uzo 
sąsiaurį: jūros blokada, minų iš 
metimu, laivų siauriausioje są
siaurio vietoje nuskandinimu ar
ba laivininkystės kanalo apšau 
dymu. Visais atvejais Amerikos 
jėgos galėtų įsikišti ir nesunkiai 
atidaryti vandens kelius. 

Demokratas Jaworski 
dirba už Reaganą 

Washingtonas. — Pagarsėjęs 
Watergate byloje advokatas 
Leon Javvorski paskelbė, kad jis 
vadovaus kampanijai demokratų 
partijoje, kad jos nariai balsuo
tų už Ronaldą Reaganą. įsteig
tas ,,Democrats for Reagan" ko
mitetas, kurio pirmininkas yra 
Jaworski. 

laiko ribą "praeities nagrinėji
mui". Čekoslovakijos delegatas 
siūlo paskirti tik vieną savaitę 
žmogaus teisių ir kitų Helsinkio 
susitarimų apžvalgai. 

Čekoslovakijos siūlymas nebe
turėti daugiau tokių Madrido 
konferencijų ilgesnį laiką irgi re 
miamas Sovietų Sąjungos, tačiau 
daugelis Europos valstybių sie
kia tęsti "Helsinkio procesą". Jų 
tarpe yra Jugoslavija ir Rumuni 
ja, kurios atstovas Ion Datcu net 
pasiūlė sekančią konferenciją su
ruošti Rumunijoje. 

Paruošiamoje konferencijoje, 
kuri vis negali susitarti dėl dar
botvarkės, Ispanijos delegatas Ja-
vier Ruperez karštai palaiko Va
karų pusę. Jis nurodė, kad 1977 m. 
susitarimų apžvalgos konferenci 
ja Belgrade po ilgų svarstymų 
nustatė būsimoms konferencijoms 
taisykles, diplomatų vadinamas 
"Geltonąja knyga". Tų taisyk
lių reikėtų laikytis ir Madrido 
konferencijoje. 

Stebėtojai mato, jog sovietai 
vengia kritikos ir priekaištų, ku
rie tikriausiai kils dėl žmogaus tei 
sių laužymo ir Afganistano in
vazijos. Sovietai siūlo žvelgti į atei 
tį ir tartis dėl įtempimų mažini 
mo, nusiginklavimo. 

KALENDORIUS 

Spalio 2 d.: Angelai Sargai. 
Mena, Girdutis, Pavandė. 

Spalio 3 d.: Evaldas, Marija 
Josefa, Milgintas, Alanta. 

Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:33. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

I temperatūra dieną 75 1., naktį 60 

•k 

i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 2 d. 
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IS DAYTONO KUOPOS 
VEIKLOS 

Gegužės 1 6 - 1 7 savaitgalį 
gerokas skaičius Daytono 
vyčių vyko j Clevelandą, į 
Vidurio - centro apygardos 
pavasarini suvažiavimą ir 
Vidurio Vakarų kėgliavimo 
turnyrą. Apsimokėjo ten vykti, 
nes keturios turnyre daly
vavusios 96-tos kuopos ko
mandos laimėjo pirmą, antrą, 
ketvirtą ir šeštą vietas. Gerai 
žaidė. Pirmąją vietą laimė
jusią komandą sudarė Jonas 
Berczelly, Harley Karns, Mor
kus Seikierka, Kristina Mantz 
ir Diana Kavaliauskaitė . 
Pavieniai laimėtojai buvo 
Jonas Berczelly, Augustas Blu-
mas, Eleonora Mantz ir Pran
ciška Petkuvienė. Sekančiais 
metais turnyras bus Du Bois 
mieste. 

Gegužės 17 d. apygardos 
suvažiavimas buvo labai dar
bingas. Apygardai vadovauja 
Aldona Ryan. 96 kuopą suva
žiavime atstovavo Aloyza 
Berczelly, Marija Ona Blu-
mienė, Eleonora Mantz ir 
Pranciška Petkuvienė. 25-ta 
kuopa rūpinosi suvažiavu
siais, vaišingai ir šiltai juos 
priėmė. 

Kun. Vaclovas Katarskis 
susitarė su vyskupija, kad 
kuopos mišios už pavergtą 
Lietuvą būtų gegužės 19-tą 7 
vai. vakare. Kad vakare buvo, 
daugiau vyčių galėjo susi
rinkti. 

96- ta 
Mirusių 
parade. 

kuopa d a l y v a v o 
prisiminimo dienos 
Tam reikalui buvo 

sudarytas komitetas iš Cicili-
jos Lisanskienės, Karolio ir 
Elenos Keivelų ir Viljamo ir 
Onos Gitzingerių. Vyčiai 
papuošė vežimą lietuviškais 
motyvais, stovėjo ant jo su tau
tiniais rūbais apsirengę, ir 
Cicilija grojo akordeonu. 
Paradas buvo Daytone, skirtas 
karuose žuvusių pagerbimui. 

Šv. Kryžiaus parapijos lietu
viškos kultūros komitetas 
dalyvavo Daytono mugėje. 
D a l y v a v i m ą o r g a n i z a v o 
Eleonora Služienė, Marija Ona 
Blumienė, Rita Ambrose ir 
Judita Petrokaitė. Sally Miller 
tvarkė lietuviškų papuošalų 
kioską, o Ada Sinkevičienė 
kiaušinių dažymo. Abu kios
kai buvo 96-tos kuopos. Jaunas 
vytis Grigas Blumas daug 
laiko sugaišo ir daug kant
rybės parodė dažydamas kiau
šinius. Daug vyčių savo darbu 
prisidėjo prie šito parapijos 
pasirodymo. 

Po birželio mėnesio susi
rinkimo mus vaišino Beatričė 
Noreikienė. Susirinkime, kaipo 
svečias, dalyvavo kun. Volde
maras Cukuras. Rugpiūčio 
mėnesio susirinkime šven
tėme Juozo Mantz gimtadienį. 
Nauji kuopos nariai yra Jokū
bas ir Konstancija Geigeriai. 

Parengimų komiteto pirmi
ninkas yra Jonas Berczelly, 
nariai — Joyce Berczelly, Judi
ta Petrokaitė, Rita Ambrose, 
Kristina Mantz ir Harley 
Karns. Tas komitetas suruošė 
„Havajų Naktį". Maistas buvo 
havajiškas. Dalyvių buvo 
daug. 

Kuopos atstovai vyčių seime 
Bostone buvo Aloyza Berczel
ly, Beatričė Noreikienė, Sta
sys Vaitkus, Pranciška Petku
vienė ir Mykolas Petkus. Grįžę 
jie pasakojo, kad puikūs buvo 
seimo posėdžiai. Didelį įspūdį 
padarė jiems kun. Mykolas 
Bourdeaux. Sužinoję, kad For
do fondas padėjo išleisti kun. 
Bourdeaux knygą „Land of 
Crosses", mes raginome vy

čius rašyti tam fondui padėkos 
laiškus. Mūsų atstovai dar 
pasakojo, kad simpoziumai 
seim- buvo įdomūs, ir mes lau-
kian ., kuomet galėsime skai
tyti apie juos „Vytyje". 
Bostono kuopos gražiai suor
ganizavusios seimą. Mūsų kuo
pos narys Stasys Vaitkus buvo 
išrinktas į centro valdybą 
vicepirmininku senjorų rei
kalams, o Pranciška Petku
vienė Ritualų komiteto pirmi
ninke. 

F ran P e t k u s 
„VYTIS" 

Dešimtis „Vyčio" numerių 
yra išleidžiama per vienerius 
metus. Išeina „Vytis" kartą 
mėnesyje nuo spalio iki gegu
žės, ir kartą per du mėnesius 
nuo birželio iki rugsėjo. Spaus
dina ir išsiuntinėja „ViVi" 
spaustuvė Chicagoje. Spaus
tuvės savininkas Vladas 
Vijeikis yra labai paslaugus, 
gerai ir pigiai atlieka darbą. 

„Vyčio" redakciją sudaro: 
vyriausia redaktorė Loreta 
Stukienė, naujienų apie lietu
vius skyriaus redaktorė Rūta 
Kazlauskienė, apipavidalin
toja Regina Malakienė, lietu
viško skyriaus redaktorius 
Aleksandras Pakalniškis Jr., 
kuopų veiklos skyriaus redak
torė Juozapina Žukienė ir iš-
siuntinėtoja Liucija Kilku-
vienė. 

Didžiausia dalis pinigų „Vy
čio" leidimo fondui yra gauna
ma iš kalėdinių sveikinimų. 
Toliau eina aukos, prenume
ratos ir skelbimai. 

Gerai buvo aprašytas „Vyty
je" Šventojo Tėvo Jono Pau
liaus II vizitas Amerikoje pra
eitą vasarą. Prie to aprašymo 
prisidėjo vyčiai vietovių, kur 
Šventasis Tėvas lankėsi. J am 
ir vyskupui P. Marcinkui nu
siųstas tas „Vyčio" numeris, ir 
iš vyskupo Marcinkaus gau
tas padėkos ir pagyrimo laiš
kas. Jėzuitas kun. A. Saulaitis 
parašė keletą įdomių straips
nių apie kalbą. Prisimintas 
buvo ir Putnamo Nekalto Pra
sidėjimo seserų darbas, sąry
šyje su jų naujos statybos pla
nais. Numatoma paminėti 
„Vytyje" Donelaičio mirties 
200 metų sukaktis ir supažin
dinti jo skaitytojus su Čiur
lionio tapyba. 

Yra ieškoma nauja „Vyčio" 
vyriausia redaktorė ar redak
torius. Reikia rasti žmogų, 
kuris ne tik pajėgus būtų eiti 
tas pareigas, bet ir domėtųsi 
jomis, ilgą patyrimą turėtų 
Lietuvos vyčių organizacijos 
veikloje ir turėtų pakankamai 
laiko pasiimtas pareigas gerai 
atlikti. Po ilgo susirašinėjimo 
ir asmeninių pasikalbėjimų su 
keliais galimais kandidatais, 
išryškėjo gera galimybė. 96 
Daytono kuopos narė Aldona 
Ryan, Vidurio - centro apygar
dos pirmininkė ir centrinio 
Kultūros komiteto pirmininkė, 
sutiko prisiimti redaktorės 
pavaduotojos pareigas, kad jas 
eidama galėtų susipažinti su 
redagavimo darbu. Kurį laiką 
ji pakaitomis dirbs visokius 
redagavimo darbus, įskaitant 
planavimą, apipavidalinimą, 
kuopų veiklos žinių tvarkymą 
ir t.t. Po to, jei matysis, kad ji 
yra gera kandidatė toms parei
goms, bus pristatyta centro 
valdybai, kad paskirtų ją „Vy
čio" vyriausia redaktore. 
Loreta Stukienė tada iš tų 
pareigų pasitrauks. Ji jau 
seniai nori tai padaryti, bet tęs 
„Vyčio" redagavimą, kol bus 
paskirta nauja redaktorė. 

(Iš Loretos Stukienės 
pranešimo seimui) 

„>: %m 
Spalio 25 d. 7 vai. vakaro Mercy kolegijos McAuley auditorijoje, 8200 W. OuterDr. (kampas Southfield greit
kelio) Čiurlionio ansamblis pakartos savo jubiliejinę programą ir spalio 26 d. Šv. Antano p-jos šventovėje, 
1750—25th, Detroit, giedos komp. A. Mikulskio sukurtas tautines Mišias už kenčiančią Lietuvvą, vedamas 
kompozitoriaus A. Mikulskio. Nuotraukoje: Čiurlionio ansamblis su soliste Irena Grigaliūnaite ir Vladu 
Plečkaičiu. 

PASKAITA A P I E 
ARCHITEKTŪRĄ 

Spalio 4 d. 7 vai. vakare, 
Kultūros centre, 25335 9 Mile 
Rd. Southfield, Mich., svečias 
iš Los Angeles, buvęs detroi-
tietis architektas Edmundas 
Arbas kalbės apie architek
tūros reikšmę tautų kultūroje 
ir gyvenime. Paskaita bus iliu
struota skaidrėmis. Parodoje 
— Edmundo Arbo architektū
riniai ir laisvalaikio meno dar
bai. Tema itin aktuali ir įdomi 
Detroito lietuviškajai visuo
menei. 

Archit. E. Arbas inžinerijos 
ir architektūros mokslus yra 
studijavęs Kauno, Vilniaus, 
Vienos, Stuttgarto ir Detroito 
universi te tuose. Išeivijoje 
daug metų dirbo vienoje archi
tektūrinėje bendrovėje, 1972 
m. įsteigė architektūrinę firmą 
"Edmund Arbas, AIA", kuriai 
dabar sėkmingai vadovauja, 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje. 

Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. Įėjimas lais
vas. Vakaronę su E. Arbu ruo
šia Liet. Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba. 

DETROITO J A U N I M O 
CHORAS 

Detroito jaunimo choras, ku
r i a m vadovauja muzikas 
Stasys Sližys, po vasaros atos
togų vėl pradėjo repeticijas, 
kurios vyksta sekmadieniais 
po pamaldų Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros 
centro patalpose. Jaunimo 
choras Šilainės šokėjai ir akto
riai praeitų metų bėgyje 
bendromis jėgomis, buvo pa
statę veikalą, "Sekminių vai
nikas", kuriuo gėrėjosi ne vien 
detroitiečiai, bet ir kaimynai 
Klevelandiečiai. Kadangi jis 
labai šiltai buvo priimtas, su 
kai kuriais pakeitimais jis vėl 
bus pakartotas šio žiemos 
sezono metu Jaunimo choro tė
vų komitetui vadovauja daili
ninkė Stasė Smalinskienė, 
talkinama komiteto narių — 
Vyto Petruševičiaus, Liolės 
Kizlauskienės, Valentinos Čer
niauskienės ir Kazio Gogelio. 
Choras laukia ir tikisi, kad 
detroito jaunimas ir šį sezoną 
gausiai jungsis į jį. 

J. U. 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
MĖNUO 

Rugsėjis — kuris jau eilė me
tų skelbiamas Lietuvių Bend
ruomenės mėnesiu ir kurio me
tu, mūsų spaudoje bei radijo 
bangomis iškeliamas lietu
vių Bendruomenės kultūrinis 
bei lituanistinio švietimo dar
bas, artėja prie galo. Rugsėjo 7 
d. — Tautos šventės minėjimo 
metu, čia Detroite, buvo pra 
dėtas aukų vajus lietuvių 

Bendruomenės lituanistiniam 
darbui — švietimui paremti. 
Lietuvybės išlaikymas yra 
mūsų visų atsakomybė — tai
gi būkime dosnūs su savo 
aukomis. Aukų vajų pravedė 
LB-ės Detroito apylinkės val
dyba talkinama keletos aukų 
rinkėjų. 

J. U. 

" N E R I J A " DETROITE 

ALRK federacijos jubilieji
nio kongreso, koncertinę 
programą — koncertą kuris 
įvyks spalio 18-tą Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos Kul
tūros centre išpildys — Cle-
velando studenčių vokalinis 
vienetas "Nerija" ir Detroito 
tautinių šokių grupės "Audi
nys" šokėjai. 

Nerija įsikūrė 1974 metais. 
Jos sąstatą sudarė dainos 
mylėtojos, studentės ateitinin
kės. Jų pirmas koncertas įvy
ko Philadelphijoje, 1975 m. 

čios dainininkės: Balytė Rita, 
Balytė Roma, Bankaitytė Mir
ga, Blezinskienė Danutė, Gied
raitytė Rūta, Kliorytė Ona, 
Kripavičiūtė Zita, Lenkaus-
kaitės — Nijolė, Sigutė ir Vik
torija, Rociūnaitė Ligija, Švar
caitė Laimutė, akompanatorė 
— Kristina Kuprevičiūtė ir va
dovė — Rita Čyvaitė — Klio-
rienė. 

Nerijos sąstatas, kaip minė
jau, iš pradžių buvo sudarytas 
vien iš studenčių ateitininkių, 
dabar daug pasikeitęs į jį jun
giasi visos studentės besi
dominčios lietuviška daina. 
Nerijai nuo pat jos įsikūrimo 
dienų vadovauja Rita Čyvaitė 
— Kliorienė, kuri turi įsigijus 
bakalauro laipsnį muzikos sri
tyje Clevelando Valstybinia
me Universitete.Nerijos reper
tuaras jau siekia per 100 dainų 
ir giesmių. Ji jau yra išleidusi 
savo dainų plokštelę, kurios 
beveik visos išparduotos. Tai
gi, visi pasižymėkime savo 
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Vita Neverauskienė — 
rezervuoja stalus ALRKF-jos 
banketui. Jos telefonas — 268 -
7312, ne kaip buvo skelbta — 
Vacius Lelis. Jis yra baliaus 
organizatorius. 

J. U. 
— Tautinių šokių grupė 

"Audinys", vadovaujama 
Rusnės Baltrušaitytės, sutiko 
paruošti šokius ir dalyvauti 
"Sekminių vainiko" pasta
tyme lapkričio 15 d. Kultūros 
centre. 

— Rita Neverauska i tė 
"Sekminių vainike" atliks 
Kastutės (mokytojos) vaidme
nį. Ankstyvesniuose pastaty
muose tą vaidmenį atliko Ai
da Smalinskaitė kuri dabar 
yra sukūrusi šeimą ir apsigy
veno Kalifornijoje. 

— Karol is Balys sutiko bū
ti režisoriaus pavaduotoju, nes 

Justinas Pusdešris dėl ligos 
"Sekminių vainiko" negali re
žisuoti. Ir šį kartą bus laiko
masi Justino Pusdešrio reži
sūros, o pakeitimai bus tik 
naujai įvestuose šokiuose ir 
dainose. 

— Į jaunimo chorą įstojo 
šie nauji choristai: Mykolas 
Abarius, Liana Baužaitė ir 
Violeta Doveinytė. (S.Š.) 

(Nukelta į 4 psl.) 

KLAIDOS 
ATITAISYMAS 

Pereito ketvirtadienio Det
roito žinių skyriuje apie „Ciur-
kionio" ansamblio koncertą 
Detroite įvyko datos klaida, 
kurią dabar atitaisau: „Sekma
dienį, spalio ne 27 d., bet 26 d. 10 
vai. 30 min. ansamblis giedos 
Mišias Šv. Antano bažnyčioje. 

• S. Sližys 
r 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
\/aI.; pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 - 5:00 
/ai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vat 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč Sešt. 12 tki 4 vai. popiet nitn 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Detroito jaunimo choro tėvų komitetas. IS k.: Valentina Černiauskienė Ka-; 
zys Gogelis, Stasė Smalinskienė (pirm.), Vytas Petrulis - Petruševičius ir 
Liolė Kizlauskienė. Nuotr. Jono Urbono 

spalio 18-tą. Repertuaras bu
vo sudarytas iš liaudeis dai
nų, kurios dažniausiai būdavo 
dainuojamos be akompani
mento, ir iš estradinių lietuvių 
kompozitorių dainų. 

Nerija per seseris metus ap
lankė visas didesnes lietuvių 
kolonijas Amerikoje ir Kana
doje: Chicagą , Cicero, 
Detroitą, Hamiltoną, Day-
toną. Los Angeles. Torontą, 
New Yorką. Baltimorę. Pitts-
burgą. Philadelphią, o savo 
namuose Clevelande, netik 
gieda sekmadieniais lietuviš
ką pamaldų metu, bet koncer
tavo daugelį kartų. Su Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
finansine parama. "Nerija" 
1980 m. birželio 5-24 die
nomis, lankėsi Pietų Ameri
koje ir koncertavo — Cara-
c a s e ir V a l e n c i j o j e 
(Venezueloje) , Bogotoje 
Kolumbijoje. Rio de Janeiro ir 

Sao Paulo — (Brazilijoje). Bue
nos Aires (Argentinoje) ir 
Montevideo (Urugvajuje). 

Išvykoje į Pietų Ameriką — 
Nerijos sąstatą sudarė sekan-

kalendoriuose. ir spalio 18 d. 
užpildykime Kultūros centrą, 
atsilankydami vėl pasigrožėti 
Nerijos dainininkių dainomis 
ir mūsų Audinio šokėjų tau
tiniais šokiais. 

J. U. 

TRUMPAI: 

Juozas Laučka — Ateiti
ninkų federacijos vadas — 
Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos kongreso metu 
skaitys paskaitą: "Katalikų 
veiklos idėjos ateities perspek
tyvoje". 

Amerikos Lietuvių Ka
talikų Susivienijimo kong
rese atstovaus: — prelatas Jo
nas Balkūnas, Susivienijimo 
p-kas Thomas E. Mack, Leoca-
dia Donarovich, Esquire ir 
Stasys Garliauskas. 

— Kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius — Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos kle
bonas Detroite, kurioje vyks 
45-sis ALRKD-jos kongresas, 
yra Federacijos valdybos dva
sios vadas. 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
000S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
26Š9 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad, antrad .ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
TeL M9-44M, 379-SMS, 3M4ST& 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
'Contact lertses" 

2618 W 71st St - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet >r ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMĄSOMIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71 st Street 
Vai. pirm., antrad.. ketv ir penktad 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2.-1) šeštadienis pagal susitarimą. 
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Kur JAV diplomatinė politika veikia 

PANAMOS PAVYZDYS 

. 

Prezidentui Carteriui ir 
Panamos valdytojui generolui 
Omar Torrijos Herrera besi
ruošiant pasirašyti sutartį dėl 
Panamos kanalo perdavimo 
Panamai, pasigirdo įvairių 
aiškinimų, kad tai viena di
džiausių prezidento Carterio 
užsienio politikos klaidų. Gir
di, tai dar vienas pavyzdys, 
kaip JAV yra praradusios sa
vo pirmaujančią poziciją pa
saulyje. Balsavimų Senate me
tu sutartis patvirtinta tik 
vieno balso persvara. 

Pagal sutartį JAV kartu su 
Panama tvarko kanalo rei
kalus iki 1999 m., o 2000 m. 
kanalas turėtų tapti Panamos 
nuosavybe. Be to, JAV yra 
apsiėmusios per tą laiką iš
mokyti panamiečius patiems 
tvarkytis su kanalu. 

J au beveik dvylika mėnesių 
praėjo nuo sutarties įgyvendi
nimo pradžios ir, nežiūrint vi
sų pranašysčių, pirmieji 
bendradarbiavimo metai pa
sirodo esą labai sėkmingi. 
Taip tvirtina Carl J . Migdail 
savo straipsnyje "Panama: 
Kur JAV diplomatinė politika 
veikia", kuris buvo išspaus
dintas U.S. News and World 
Report rugsėjo 29 laidoje. Pa
sak C. Migdail, Panamos ka
nalo efektyvumas yra pasi
likęs tokio pat aukšto lygio, 
kaip anksčiau — 38 laivai per 
dieną praplaukia kanalu. Be 
to, amerikiečiams panamiečių 

'neapykanta, kuri anksčiau 
pasireikšdavo net riaušėmis, 
yra beveik visiškai išnykusi, ir 
JAV įtakingumas Panamoje 
net _kyla, o Kubos ir Fidel 
Castro įtaka silpsta. 

Carl Migdail priduria: "Pir
mieji JAV ir Panamos bendro
mis jėgomis _ kanalo ope-
ravimo metai yra sėkmingi, ir 
prezidento Carterio vado
vaujama vyriausybė tai gali 
laikyti svarbiu užsienio poli
tikos laimėjimu". 

Tiesa, yra nesklandumų ir 
kliūčių. Panamiečių ir Kanalo 
srityje (anksčiau — Kanalo 
zonoje) gyvenančių amerikie
čių žaizdos dar nėra visiškai 
užgijusios. Jautraus tautinio 
pasididžiavimo pažeidimai iš 
abiejų pusių dar kurį laiką tu
rės būti traktuojami "švel
niomis pirštinėmis". Tačiau 
Panamos ir JAV pareigūnai 
yra įsitikinę, jog, žengus 
pirmutinį, sunkiausiąjį žings
nį, nebus sunku išlyginti atei
ties nelygumus. 

Bene įdomiausias atsilie
pimas apie sutarties įgyvendi-

ATSPAUSDINTAS VADOVAS PO SOVIETŲ GULAGUS 
Naujas veikalas apie Sov. S-gos vy r i ausybės n u s i k a l t i m u s p r i eš žmoniškumą 

nimą, kurį cituoja C. Migdail 
savo straipsnyje, yra vieno I 
panamiečio darbininko. Jis 
pasakė: "Mes nebematome 
JAV, kaip super — galingo 
krašto, kuris bando valdyti 
mažą tautą". Atsižvelgiant į j 
darbininko pasisakymą bei 
Panamos kanalo sutarties 
pasisekimą, reikėtų pažvelgti į 
JAV užsienio politiką ir pa
klausti kelis klausimus. Pir
ma, ar Panamos kanalo sutar
tis iš tikrųjų buvo JAV 
' 'išdavimas" ir dar vienas pa
vyzdys, kaip JAV yra tapu
sios mažų pasaulio kraštų 
pastumdėlėmis? Antra, ar 
negalima pasimokyti iš šios 
pat i r t ies , i e škan t naujo 
pagrindo užsienio politikai. 

Sutarties priešininkams bū
tų sunku šiuo metu teigti, jog 
kanalo perdavimas buvo klai
da. Sėkmingas bendradar
biavimas užtikrino JAV pa
lankios valstybės buvimą 
Centrinėje Amerikoje ir bent 
vienoje vietoje sustabdė Ku
bos komunistų plėtimąsi. Vien 
dėl to sutartis nebūtų klaida, o 
dar prie to pridėjus neap
čiuopiamus laimėjimus, k. a. 
atnaujintą pasitikėjimą. JAV | 
politika Pietų ir Centrinės 
Amerikos kraštuose, Pana
mos kanalo sutartis gali būti 
geras pavyzdys, kaip reikėtų 
elgtis su kai kuriais pasaulio 
kraštais. 

Besivystant vadinamajam 
Trečiajam pasauliui ir jam sie
kiant savo piliečiams eko
nominės ir socialinės gerovės, 
nebėra vietos Trečiojo pa
saulio ir JAV santykiuose 
vien jėga ir dominavimu pa
grįstai politikai. Iki šiol tuo 
pagrįsta politika daugeliu 
atvejų yra atstūmusi galimus 
draugus nuo JAV ir net kai 
kuriuos nuvijusi į sovietinę 
"stovyklą". 

Norint atstatyti JAV prana
šumą pasaulyje, reikia nuo
seklios ir lanksčios užsienio 
politikos, kuri ne tik žino, kur 
ir kaip ginti savo interesus, 
bet ir puoselėja draugus bei 
sąjungininkus. 

Be abejo, neįmanoma aptar
ti viso pasaulio problemas 
keliomis pastraipomis, tačiau 
galima iškelti kelis klau
simus, kuriuos, artėjant prezi
dentiniams rinkimams, rei
kėtų pasvarstyti. Panamos 
sutarties pasisekimas nereiš
kia, kad jos puoselėtojas pre
zidentas Carteris yra įžvalgus 
užsienio politikos atžvilgiu. 
Mažaikas tai tvirtintų. Tuo pa
čiu vargu, ar tie, kurie pa
smerkė sutartį, būtų įžval
gesni. (\T) 

JAV konservatorių pažiūrų 
grupuotės leidžiamas savait
raštis "Human Events" savo 
puslapiuose ne tik aštriai kri
tikuoja dabartinę J. Carter 
vadovaujamą vyriausybę, bet 
labai dažnai supažindina savo 
skaitytojus su Sovietų krimi
naliniais nusikaltimais prieš 
žmoniškumą. 

Savaitraščio redakcija š.m. 
liepos 12 d. laidoje (nr. 28) 
atspausdino ilgą pasikalbė
jimą su Avraham Šifrin, atsto
vaujantį Sov. S-je esančių 
kalėjimų, psichiatrinių kalė
jimų, priverčiamojo darbo ir 
koncentracijos stovyklų tyri
nėjimų centrui. (Past.: Šio 
centro adresas: P.O.Box 32, 
Zikhron, Jaakov, Israel.) 

Minėta organizacija yra 
paskelbusi per 20 studijų apie 
sovietinę kalėjimų sistemą. Jos 
bendradarbis, A. Šifrin pralei-

dirva, neva diplomatiniu keliu. 
Toks diplomatinis paruošimas 
yra Kremliaus užsienio propa
gandos forma. 

B režnevas , s ė d ė d a m a s 
Kremliaus soste, galvoja, kad 
nustebins pasaulį savo aki
plėšiškumu, kurį užsienis turi 
palaikyti Sovietų galybės įro-
dimu. Argi laisvasis pasaulis, 
naiviu despoto Brežnevo man-
mu, turi nusigąsti ir tenkintis 
jo reikalavimais? Anaiptol! 
Nors jis garsiai šaukia ir 
gąsdina branduolinių ginklų 
jėga, anot priežodžio: „tušti 
puodai skambiai barška". 

Tačiau Kremlius savo tikslo 
neatsisako, ruošiasi žygiui į 
Vakarus. Bet kol kas tie 
diplomatiniai pasiruošimai 
neduoda vaisių. Žygis į Vaka
rus priklauso nuo būklės Vaka
ruose. Tačiau visiškas susi
tarimas bei susitvarkymas su 
Vakarais niekad neįvykdoma 
fantazija. Visada tokiam susi
taikymui atsiras pakankamai 
kliūčių, nes niekad netrūko jų 
praeityje, tad netruks ir atei
tyje. 

Kaip ten bebūtų, Kremlius 
yra atsidūręs politinėje izolia
cijoje, iš kurios išeiti jis gali tik 
iš pamatų keisdamas lig šioli-
nę savo politiką. Bet ar ją keis? 

Ligi šiol Sovietų Sąjunga tik 
silpnina savo tarptautinį svo
rį, tuo pačiu laiku žadindama 
viduje nepasitenkinimus, gro
buoniškus komunistinius 
apetitus. Prieš šiuos apetitus 
laisvojo pasaulio valstybės bei 
tautos turi ugdyti stiprią valią 
ir pasiryžimą; Brežnevui nepa
taikauti, nesibučiuoti, bet 
tinkamai atremti faktus ir 
nedaryti su juo jokių politinių 
kompromisų, nes jis vis vien 
savo įsipareigojimų nevykdys. 

J. Mškns. 

BR. AUŠROTAS 

do dešimtmetį SSSR kalėji
muose, darbo stovyklose ir 
kitokiose įkalinimo vietose. 

Moterų kankinimai 
Minėtame pasikalbėjime — 

interviu p. A. Šifrin apklausi-
nėjo Edella Šerman apie jos 
dviejų metų pergyvenimus, nuo 
1976 birželio ligi 1978 m. lapk
ričio, SSSR moterų kalinimo 
vietose. Apklausinėtoji kali
nė buvusi kalinama Kalinin
grado — Karaliaučiaus mo
terų kalėjime. Į jį būdavo 
atsiunčiamos kalinės iš mo
terų stovyklos »8, talpinusios 
apie 2,500 suimtųjų. Ši sto
vykla buvusi netoliese nuo Čer
niachovskio — Įsrutis. 
. Po kurio laiko E. Šerman 
buvusi persiųsta į Jaroslavl; 
gi, iš čia per Pskov'ą buvo at
vežta į Gorkio moterų kalėji
mą. Pastarajame ji išbuvo ligi 
jai buvo leista išvykti iš SSSR. 

Jos išgyvenimai moterų 
kalėjimuose — atskira tema. 
Rašydamas šį straipsnį teno
rėjau surišti p. A. Šifrin, su jo 
išleista knyga: mat, A. Šifrin, 
jau nuo 1973 m., nuo pat jo 
paleidimo iš SSSR, dirba, 
nenuleisdamas rankų prieš 
SSSR barbarišką sistemą. Jo 
darbas, po ilgų ir kruopščių 
tyrinėjimų apvainikuotas vei
kalu apie SSSR kalėjimus ir 
stovyklas. Šią knygą čia verta 
paminėti, juoba, jog ir mūsų 
ok. Tėvynėje esantieji kalė
jimai užima svarbią vietą bru
taliausioje ir nežmoniškiau-
sioje, bet kada žmonių 
sukurtoje politinėje sistemoje. 

Kelionių vadovas po 
Sov. Sąjungą 

Paryžiuje leidžiamas dien
raštis "Herald Tribūne, Inter
national" savo š.m. rugsėjo 9 
d. laidoje, stambiomis rai
dėmis, 1-me psl. paskelbė, kad 
"Vadovas po SSSR Gulag'us 
jau atspausdintas". Toliau pa
aiškinama, jog šio veikalo au
torius esąs disidentas, pats 
praleidęs daugelį, metų sovie
tiniuose pragaruose ir jis duo
da tikslius nurodymus kaip 
apsilankyti tuose kalėjimuose. 
(Past.: Gulag yra sutrumpini
mas šių rusiškų žodžių — Glav-
noe Upravlenie Lagerej — aut.) 

Straipsnio autorius, minėto 
d i e n r a š č i o b e n d r a d a r b i s 
Hanns Neuerbourg, gyvena 
Ženevoje, Šveicarijoje. Šiame 
straipsnyje jis rašo: "Sovie
tinis disidentas (Past. buvęs 
disidentas, dabar Israelio pilie 
tis) paruošė spaudai ir at
spausdino kelionių vadovą, n e 
įprastinei kelionei į Gulag'o 

salyno stovyklas; šis salynas 
(archipelago) sudaro milžiniš
ką tinklą per visą SSSR iš
dėstytų kalėjimų, psichiat
rinių ligoninių, ir kito pobūdžio 
baudžiamųjų stovyklų, apie 
kurias pasauliui pranešė iš So
vietų ištremtasis autorius 
Aleksandras Solženicynas. 

Suprantama, kad šis vado
vas yra pasityčiojimas iš tik
rovės: jame yra surinkta šim
tai adresų, žemėlapių, brėžinių 
ir slapto fotografavimo pata
rimų. Studijos autorius, Av
raham Šifrin pataria vakarie
čiams — turistams, kaip 
nuvykti į maždaug 2,000 vie
tovių - įrengimų, kuriuose So
vietų vyriausybė laiko už
dariusi politinius kalinius. 

Tiesa, Sov. S-gos valdžia 
tvirtina, kad "į kalėjimus ta
me 'rojuje' tesodinami tik 
prasižengėliai, laužantieji 
krašto įstatymus. Aišku, kad 
bolševikai neskatina, jog ne
paklusnieji bendrautų su 
vakariečiais." 

Pažįstantieji Sovietų gyve
nimo sąlygas tvirtina, kad 
"bet kuris asmuo gali ateiti li
gi Maskvos arešto namų, bet 
be oficialaus leidimo į juos ne
galės įeiti". 

Už Maskvos sienų 
Šios srities žinovams nesan

ti jokia paslaptis, kad didžioji 
dalis "garsiųjų" kalėjimų yra 
už sostinės ribų. Šios vietos ne
leidžiamos lankyti užsienie
čiams. Taip pat yra žinoma, 
kad pagal Sovietų vyriau
sybės potvarkius yra drau
džiama fotografuoti bet kurie 
vyriausybei priklausantieji 
įrengimai. O iš esmės imant, 
kam nors kitam niekas ir ne
priklauso viską nusavinusioje 
sistemoje. 

Vienok, nežiūrint oficialių 

draudimų, į kelionių vadovą 
įtraukti nurodymai, kaip "vizi
tuoti" Maskvos garsenybę 
Liubiankos kalėjimą. (Past.: 
per kurį kryžiaus kelius yra 
nužygiavę šimtai lietuvių 
patriotų, po I-sios okupacijos 
1940 m. ir tūkstančiai kanki
nių po Il-sios 1945 m. — aut.). 
Kaip žinoma ir rašytojas A. 
Solženicynas ilgus mėnesius 
kvėpavo tos kankinimų vie
tovės dvokiantį orą. Tame 
vadove taip pat nurodyta kaip 
nuvykti į "griežtos drausmės" 
Ochra - 3,000 kalinių stovyk
lą, įkurtą šiaurinėje Sachalino 
salos dalyje. 

Pabaltijo valstybėse 
Keliautojui — turistui pasie

kusiam Taliną, okupuotos 
Estijos sostinę, patariama: sės
kite į tramvajų nr. 1 ar 2 ir iš
lipkite prie Sur - Patarej sus
tojimo vietos. Ir štai jūs jau 
stovite prieš Talinno kalėjimą. 

Vilniuje, ok. Lietuvos sos
tinėje, turistas tesėda į auto
busą (troleybus) nr. 2, važiuo
jant į psichiatrinę ligoninę. 
Atvykus į ligoninę, verta susi
rasti vyr. gydytoją Glauberso-
ną. Iš jo sužinokite apie joje 
įkalintų politinių kalinių li
kimą. Vadove yra suminėtos 
kalinių pavardės. Taip pat yra 
nurodyti psichiatrų gydytojų 
adresai ir jų tikros pavardės: 
neužmiršti ir jų namų tele
fonai. Taip pat yra surašytos 
visu, stovyklų komendantų pa
vardės, vietovių vardai, kur to
kios stovyklos yra įsteigtos. 

Ir net Altajaus 
kalnuose 

Knygoje nurodoma, kad net 
4-rios stovyklos esančios 
įsteigtos Sovietų Azijos kal
nuose. Ten įspėjama, kad "žie
mos metu šiose aukštumose 
temperatūra nukrinta ,100 
laips. žemiau 0! Į šias sto

vyklas tegalima nuvažiuoti tik 
automobiliu". 

Vorkutos stovykla, esanti 
šiauriniame Arktikos rate, 
užsieniečiams draudžiama lan
kyti. 

Vladimiro kalėjimas pa
gerbtas nepaprastai smul
kiomis schemomis: jis yra apie 
100 mylių į šiaurę nuo Mask
vos. J a m e kalėjo Simas Ku
dirka, U-2 pilotas Francis Ga-
ry Povvers, paslaptingai dingęs 
švedas bankininkas Raoul 
Wallenberg, Vladimir Bukovs-
kij ir net Stalino sūnus Vasili
jus. 

Pratarmėje autorius rašo, 
kad "Sovietų S-goje nėra tokio 
įstatymo, kuris draustų lan
kyti darbo stovyklas ar kalė
jimus. Kiekvienas prašymas 
leisti aplankyti politinį kalinį, 
nors prašančiajam ir nebus 
leista pas jį nuvykti, pastara
jam suteikia ne tik moralinį su
tvirtinimą, bet ir geresnį el-
elgesį iš administracijos pusės, 
rašoma knygoje. 

Iš tikrųjų, tai puikus vado
vas. Ir jo kaip tik trūko mūsų 
lietuviškiems turistams, kas 
metai nuo kitų, net draugų 
(pasislėpus, keliaujantiems į 
okupuotą tėvynę). O gal kurio 
nors giminės yra "globojami" 
vy r- gydytojo Glaubersono... 
Nuvykusieji tokiems varg
šams tikrai galėtų daug pa
dėti. 

Lietuvoje Donelaičiu plačiau 
susidomėta XIX a. pabaigoje: 
„Aušros" skiltyse pradeda rodytis 
straipsniai apie Prūsų Lietuvos 
poetą, žinios apie jį pirmą kartą 
pasklinda plačiau lietuviškoje 
visuomenėje. Tai didelis auš
rininkų nuopelnas, populiarinant 
poetą, prikeliant jį iš užmaršties, 
atgaivinant ir neleidžiant pra
dingti geriausioms jo kūrybos tra
dicijoms. Donelaitis iškeliamas 
kaip lietuvių tautos poetas, entu
z ias t inga i ske lb iamas jo 
originalumas. 

I. KostkeviČjūtė 
(iš „Literatūros dienovidžiai") 

Komunistinės Kinijos prieš dešimtį metų pravestas geležinkelis Sambijoje, Afrikoje. Tačiau už 
jį ligi šiol negavo nė vieno cento 

GĄSDINIMAS IR 
RUOŠIMASIS I VAKARUS 

Sovietų Sąjunga jau seniai 
domisi Vakarų bloko vedama 
politika. Tas susidomėjimas 
pirmiausia pasireiškia Krem
liaus propagandiniais šūkiais, 
kurie aiškina ir teisina reikalą 
veržtis į Vakarus. 

Prisimintinas Kruščiovo val
dymo metu Berlyno problemos 
svarstymas Ženevoje, kuris 
vyko net keletą savaičių ir vis-
tiek nedavė jokių teigiamų 
rezultatų. Iš pat pradžių 
paaiškėjo, kad konferencija 
nieko gero nežadanti, kad ja 
sovietai pasinaudos propa
gandai. Juk konferencijos pra-

., džioje Gromyko juokinga, užsi
s p y r u s i l a i k y s e n a , dėl 
konferencijos stalo formos — 
apskrito ar keturkampio — 
privedė prie kelių dienų berei
kalingų diskusijų ir atrodė, 
kad konferencija pasibaigė dar 
prieš pradžią. 

Anuomet konferencijoje 
dalyvavo 1500 spaudos atsto
vų, 50 didžiosios spaudos agen
tūrų korespondentų iš viso 
pasaulio. Suvažiavę pasaulio 
politikų ir įvairių stebėtojų. 
Kiek šioj konferencijoje buvo 

kalbų pasakyta, rašalo išlieta, 
kiek pinigų išleista, o jokios ap
čiuopiamos naudos. 

Tačiau Kremliaus despotai 
laimėjo savo propaganda. Po 
tos konferencijos Kremliaus 
propagandininkai bubnyte 
bubnyjo rusų tautai ir okupuo
tiems kraštams apie proble
mas Ženevoje, dėl kurių visą 
kaltė verčiama Vakarų blokui. 
Girdi, su kapitalistais jokiu 
būdu nebuvo galima susitarti. 

Sovietų užsienio politika yra 
grynai agitacinio pobūdžio ir ji 
vedama dvejopai. Pirmiausia 
stengiamasi kitose valstybėse 
suorganizuoti komunistų akty
vistų grupes, kurios įparei
gojamos darbininkų tarpe 
skleisti komunistines idėjas. 
Tas darbas varomas be atvan
gos, nesigailint nei pinigų, nei 
darbo. Šios propagandinės 
agitacijos tikslas — sudaryti 
Vakarų kraštuose stiprios 
komunistines tvirtoves, kurio
mis laikui atėjus. Kremliaus 
despotai galėtų drąsiai pasa
kyti; „Jojam į Vakarus". Bet 
toks Joj imas" galimas tik 
tada, kai tam bus paruošta 

KOVOTA UŽ 
LIETUVIUKĄ 

IGNAS MALĖNAS 

Sunkiai pake
liama nuotaika. Einame namo. Norisi verkti, bet 
gerai žinai, kad ir tai nieko nepadės. Namuose Ritelė 
čiauška, bet ir čia nėra kam klausyti jos. Mažytis 
Adas, vos tik gimęs, ramiai miega. 

Aš tuojau pajutau iš tarnaitės, kad ji yra tikra 
šeimininkų mūsų namuose. Ji tuojau ėmė priiminėti 
savo svečius mūsų bute ir juos vaišinti. 

Sūnus Adas 
Už Ritelę 5 metais jaunesnis. Jis gimė prieš 

bolševikam okupuojant Lietuvą. Tai buvo metas, kai 
bolševikai mane, netekusį darbo, privertė jo ieškotis 
net ne mano specialybėje. Išgelbėjo draugas, kuris 
netyčia man pasiūlė pabėgusio mokytojo vietą. 
Nudžiugau ir įsitvirtinau Amatų mokykloje. Apsi
stojęs toje mokykloje, kartu mokiau ir suaugusių 
kursuose. Mane kursantai ne tik mylėjo, bet ir gerbė. 
Patyrę, kad aš mokiau universitete, jie kitaip ir neva
dino, kaip tik profesorium. Aš buvau priverstas 
prašyti, kad mane vadintų tik mokytoju. Bet mano 
prašymas mažai padėjo, ypač žydėm. Jos sakė, kad 
„mes žinom ko kas vertas!!! 

Adas buvo ypatingai ramus vaikas, jokių vargų 
mums nedarydavo. Pas mus apsigyvenęs Lieps
noms (F. Kiršos brolis), net per 3 mėn. nepatyrė, kad 
auginamas vaikas, apie kurį sakiau nuomojant 
kambarį- Parvažiavęs su Salomėja Nėrim iš Zarasų, 
buvo pristatytas kandidatu apskrities į tarybą, kai 
buvo Sovietų rinkimai. Tada pamatęs, kad Lipnonis 
nepatiki, jog mes auginame vemiuką ir šis gali 
sutrukdyti jo ramybę, aš čiupau Liepsnonį už 
alkūnės ir jėga įtempiau į miegamąjį, kur lovytėje 
snaudė Adukas. 

— Vaikas tikrai yra — tarė jis. 
O jis negirdėjo gyvendamas tame pačiame bute 

vaiko verkiant ar kitaip jį trukdant. Šitas įvykis 
pataisė jo nuomonę apie mane, kad rašytojų susi
rinkime jis net išsireiškė. 

Kiek paaugę su sesute buvo tikri draugai: visur 
kartu eidavo, vaikiškais „turtais" mielai dalin
davosi, net mažiausius ir kitus vaikus visada gerb
davo, neskriausdavo. Ant vaikų bartis niekada 
nereikėdavo. 

Bet padėtis tempėsi, bolševikai mus spaudė, o 
mes turėjome nusileisti, net gerai žinodami, kad tiesa 
yra mūsų pusėje ir dokumentiškai į tai atsakyti. 

Ar aukštinamas? 
Suaugusių kursuose dirbau sąžiningai, mokiau 

pagal savo išgales. Mokiau lietuvių kalbos dviejose 
grupėse: spaudos darbininkus — rinkėjus ir kitą 
grupę — beraščius. Dirbdamas su spaudos dar
bininkais išgirdau pasibeldžiant į duris. Įeina uni
formuotas vyras ir įteikia man laišką, reikalauja pa
rašo. Skaitau — prašau atvykti rytoj 10 vai. į 
Savivaldybės rūmus (Vytauto prosp.). Kursantas 
manęs klausia: „Ar geras laiškas?" „Nežinau"! — 
paaiškės rytoj". 

Rytojaus dieną, atsisveikinęs su namiškiais, 
einu į kviečiamą vietą. Pasako eit į II aukštą. Einu. 
Kambary randu jauną vaikiną, paduodu jam raštelį: 

— Mes apie patį viską žinom! Žinom, kad esi 
baigęs Saulės mokytojų seminariją, kad buvai 
komandiruotas į Leipcigą studijuoti Darbo mokyklą, 
kad sugrįžęs vizitavai mokyklas, vėl bandei dirbti su 
mažaisiais, vėliau buvau paskirtas į ilgasvernių 
mokytojų seminarijas, baigęs jų universitetą buvai 
vėl paskirtas į universitetą mokyti pedagogikos — 
psichologijos, bet mes į visą tai numojam ranka. 
Dabar esi darbo žmonių išrinktas mokyti minis-
terius lietuvių kalbos, nes jie pasisakė už patį — taigi 
jie patį rekomendavo. 

— Man labai malonu, kad piliečiai mano darbą 
vertina, tačiau abejoju, ar šitam darbui esu tikęs. Aš 
visą laiką esu mokęs tik liaudį, o atsidurti viršūnėse 
bijau. 

— Mes tik tokių ir norime! Ketvirtadienį pradėsi 
juos mokyti! Bus 12 ar 13 asmenų. Pradžioje bus su 
jais komisija — tai tik formalumas, ji dalyvaus tik 
pirmose pamokose (3 asm.), kuri darbą aprobuos. 
Tokia nustatyta tvarka. Už darbą bus atlyginta 
aukštesne negu eiliniuose kuruose. Nuo mokymo eili
niuose kursuose atleidžiama. Renkis mokyti Komi
sarus. Padėkojęs už nurodymus išėjau. Ėjau, kaip iš 
kilpų it ištroškęs. 

Mokiau paprastai, kaip mokėjau. Pradžioje 
priminiau K. Būgą, jaunuosius Salį, Skardžių. 
Dambrauską, Barzduką, Korsaką. Ulvydą. Šiuo 
metu ji vėl laisvai augs, nes nėra carinės valdžios, 
kuri trukdytų. Priminiau, kad rusų k. galėjo laisvai 
plėtotis, o liet. k. turėjo imtis iš okupantų daug 
žodžių, nes savųjų trūko. Tik atgavusi laisvę tauta 
ėmė atsigriebti. Dabar mūsų kalboje daug nauja
darų, kurių prieš kelias dešimtis metų nevartojame. 

Bus daugiau) • 



' 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spal io mėn. 2 d. 

Organizacijų vėliavos Tautos šventės minėjime Detrgite, Dievo Apvaizdos parapijoje. Nuotr. Jono Urbono 

PARENGIMAI CHICAGOJ 
Spalio 3 d. — Br. Kviklio i 

knygos "Telšių vyskupija" su- j 
tikimas Jaunimo centro kavinė
je,- ruošiamas Liet. Bibliotekos 
leidyklos. 

— Lietuvos Dukterų dr-jos 

Spalio 17-26 d. — Dail. Ele
onoros Marčiulionienės kerami
kos darbų paroda Čiurlionio ga
lerijoje, JC. 

nimo centro didž. salėje. 
— "Laiškų Lietuviams" ke

lionės skaidrių popietė Jaunimo 
centro kavinėje. 

— Jaunimo centro kultūrinė 
popietė JC kavinėje. 

Lapkričio 2 d. Marijonų ben-
Spalio 18 ė. ^ . ^ k i ų i d r a d a r b i ^ ^ i e t ė ^ 

klubo 46 m. sukaktuvinis minė-
20 metų veiklos seimas ir paro- | j imas Šaulių namuose. 
dos atidarymas Jaunimo centre. 

Spalio 8-7 d. — Lietuvos 
Dukterų dr-jos ruošiama paro
da Jaunimo centre. 

Spalio 3-12 d. — Dail. A. 
Petrikonio ir dr. J. Šalnos dailės 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

Spalio 4 d. — Lietuvos Duk
terų dr-jos balius Jaunimo cent
re. 

Spalio 5 d. — Madų paroda, 
ruošiama Putnamo seselių rė
mėjų Jaunimo centre. 

— Šv. Pranciškaus seserų vie 
midijos rėmėjų Chicagos ap
skrities seimas Marijonų koply
čioje ir svetainėje. 

Spalio 9 d. — "Sveikatingu
mo mugė" Jaunimo centro pa
talpose. 

Spalio 10 d., — Juozo Bra
zaičio Raštų I tomo sutiktuvės 
Jaunimo centro kavinėje. Ruo- I 
šia. Liet. fronto bičiuliai. 

Spalio 11 d. — Lietuvių fon
do rudeninis banketas 'Carlste" 
pokylių salėje. Lombarde, ŪL 

Spalio 11 d. — Vilniaus kraš
to liet. s-gos suvažiavimas ir 
vakaronė Jaunimo centre. 

Spalio 12 d. — Vilniaus die 
nos minėjimas Jaunimo centre, 
ruošiamas Vilniaus krašto liet. 
s-gos Chicagos skyriaus. 

— Jaunimo centro kultūrinė 
popietė JC kavinėje. 

— ALRK Moterų sąjungos 20 
kuopos pietūs su programa 
Brighton Parko mokyklos sa
lėje.-

Spalio 17 d. — Rašyt. A. 
Landsbergio naujos knygos su
tikimas — vakaronė JC kavinė
je. 

— Šakių apskrities klubo ru
deninis balius Vyč ių salėje. 

Spalio 18 d. — "Ateities" 
žurnalo vakaras su premijų įtei
kimu Jaunimo centre. 

— Skautininkų ramovės links-
mavakaris JC kavinėje. 

— Bronio Railos naujos kny-
: gos sutikimas, ruošiamas Mote-
į rų klubų federacijos Liet. taut. 
i namuose. t 

I Spalio 19 d. — Muzikės Ali-
j cės Stevens-Steponavičienėa pa

gerbimas Jaunimo centre 

rijonų vienuolyne prie "Drau
go". 

Lapkr. 7-16 d. — l i e t u v i ų 
fotografų darbų išeivijoje TX 

j metinė paroda Čiurlionio galeri-
! joje, Jaunimo centre. 

Lapkr. 8 d. — Chicagos aukš-
I tesniosios lit. mokyklos vakaras 
J Jaunimo centre. 

Lapkr. 8-9 d. — Akademinio 
skautų sąjūdžio metime šventė 

j — Akademinė dalis Jaunimo 
! centre, balius Delphian House. 

Lapkričio 8-9 A — "Čičins
ko premjera, statoma "Daina-

DETROITO 2INIOS 
(Atke l ta i i 2 psL) 

" C l U R L I O N I E C l Ų " 
D E T R O I T E B E L A U K I A N T 

D e t r o i t o a p y l i n k ė s l i e 
t u v i a m s pr imint ina , kad s p a 
lio 25 ir 26 d i e n o m i s Detro i te 
koncertuos "Čiurlionio" a n 
sambl is . S u p r a n t a m a , k a d 
repertuaras bus g r y n a s tau
t inio žanro ir p a t r a u k i a n t i s , 
nes bus p a r o d y t a s m ū s ų p a č i ų 
b r a n g i a u s i a s turtas . Iš a n k s t o 
drąsu teigti , kad m ū s ų l iau
dies d a i n o s b u s perte iktos 
men i ška i ir jų d a i n a v i m e m e s 
pajusime tikrąją d a i n ų d v a 
sią. "Čiurl ioniečių" iš t iki 
m y b ė s a v a i da ina i m u s ž a v i ir 
v i s u s m u s traukia juos i š k l a u 
syt i , nes jų d a i n a v i m a s y r a 
or ig inalus ir m i e l a s l i e tuv i š 
kai š irdžiai . Ir n e g a n a to: jų 
n e p a i l s t a m a s d a r b a s kul-
tyvuoti d a i n ą y r a a i š k i a i 
į p r a s m i n t a s išeivijoje pa la i 
kyti m u m y s e patr iot izmą, k a d 
ga l imai i l g iau i š l iktų m ū s ų 
pr iauganč ios kartos g y v a tau
tos dal imi . 

Šį kartą "Čiurl ionieč ia i" ne
tik d a i n u o s Mercy ko leg i jos 
auditorijoje, bet ir g i e d o s lie
tuv iškas m i š i a s už k e n č i a n č i ą 
Lietuvą Š v . A n t a n o b a ž n y 
čioje sekmadien į spa l io 2 6 d. 
Muz. A l fonso Mikulskio sukur
tos Mišios yra j a u keletą kar
tų g iedotos i š k i l m i n g ų pa
m a l d ų p r o g o m i s , t a č i a u 
Detroite jos bus g i e d a m o s pir
m ą kartą. J o s sukurtos P a s a u 
l inio Euchar i s t in io k o n g r e s o 
proga Phi ladelphijoje ir pir
m ą kartą at l iktos 1976 m. 
Phi ladelphijos katedroje. 

Detroito v i s u o m e n ė turi būt i 
dėkinga in i c ia tor iams Detroi-

C LASS I Fl E D G U I DE 
B E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 4 butų kam
pinį mūr. namą 68-os ir Maplevvood 
apyl. Skambint 476-6399. 

Panevėžiečių balius JC ma-• v o s " ansamblio Marijos aukšt . [ t o š a u i i a m s ? k u r i e m a t o m a i 
žojoje salėje. mokyklos salėje 

Spalio 24 d.—lapkr. 15 d. — ; Lapkr. 9 d. — Dainavos an-1 
Audriaus Plioplio paroda tema , samblio parengimas JC didž. sa- [ 
Literary and Philosophic Ren- j iė je_-
deringf, "Galerijoje", 744 No. j Lapkr. 15 d. — L B Brighton \ 
Wells St. ' P a J"ko apylinkės ruošiamas tra-! 

Spalio 25 d. — Marąuette I š e i n i s rudens banketas Saulių Į 
Parko liet. N a m ų savininkų ru
deninis banketas parapijos salė
je. 

— Komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas, ruošiamas 

salėje. 
Lapkr. 15 d. — D. Britanijos 

liet. klubo vakarienė Jaunimo 
centre. 

—I Lietuvių operos tradicinis 

bando p a g y v i n t i ve iklą prie 
Šv. A n t a n o b a ž n y č i o s ir su
daryti g e r ą progą koloni ja i iš
klausyti p a s a u l i n ė s ir reli
g i n ė s muzikos koncertų. 
S. Sližys 

NORINTIEMS ŠOKTI 

We'll help you make the right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkite* j 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. _ 767-0600 
Independently owned and operatel 

a-s<»KS*axar-a> p^s^ra^s^zr-z* -J 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple
vvood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Murinu bungalow Brighton Parke. 
15 metų, Dėi ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7678 ar 839-5568 
iiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiittu 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233 
liiiiiminiimiiimii 

B E A L E S T A T E 

H I C K O R Y H I L L S 
BY OW.NER — IMMEDIATE 

POSSKSSION 
Ranch. 3 bedrooim, ceramic tile bath, 
2 H car beated garage. Appltances, 
draperies and rūgs stay. Middle 60's. 

Call 430-3384 

FOR SALE BY OWNER 
2 bedroom ranch. Aluminum siding. 
2 car garage. Fruit trees on comer. 
l/2 aere. Near Orland Square. Tel. — 
448-8061. 

Mūrinis — 28 metu, 1 % aukštor 5 
kamb. su 3 miegamais ir 3 kamb. su 1 
miegamu. Namas arti 72-os ir Fair-
fieid. Geras. Nebrangus. 

BROKERIS P. ZUMBAKIS 
TeL — 778 6916 

Florida Real Estafe 
Namų pirkimo reikaluose: Clcaruater, 
I^irgo. Bellealr, Scminole apylinkėse 
(Netoli St. Petersburg piliečių klubo) 

Prašau kreiptia adresu: 

LIUCIJA VAIČAITIENE 
Realtor • Associate 

Rodgers & Cummings, Inc. 
TeL Dieną 813— 581-&411 

Vakare 813—585-2738 

Lietuvių fondo, Marijos aukšt . :
 b a i i u s s u dovanų paskirstymu 

mokyklos salėje. 
— Tautinių šokių "Grandies" 

grupės vakaras Jaunimo cent
re. 

— Lietuvių fondo vakarienė 
JC kavinėje. 

Spalio 25-26 d. — Liet. filate
listų dr-jos "Lietuvos" pašto 
ženklų paroda Jaunimo centre 
apatinėje salėje. 

Spalio 26 d. — Kun. J. Bore-
vičiaus pagerbimas JC didžio
joje salėje. 

— Kr. Donelaičio lit. mokyklų 
madų paroda Tautiniuose na
muose. 

Spalio 31 d. — Vakaronė IV-
— Amer. liet. dailininkų s-gos jo Mokslo ir kūrybos simpoziu-

narių metinė dailės paroda Ciur ! mo reikalu JC kavinėje. 
aonio galerijoje, Inc., 4038 Ar- Lapkr. 1 d. — Dariaus-Girė-
cher Ave. i n » lit- mokyklos vakaras Jau-

Liet. Tautinių namų salėje. 
Lapkr. 16 d. — Chicagos liet. 

styginio ansamblio koncertas 
; Jaunimo o n t r e . 

Lapkr. 16 d. — "Kario" žur-
; nalui paremti kavutė, ruošiama 
j ramovėnų šaulių salėje. 

Lapkr. 18 d. — Amer. Liet. 
tarybos 40-tas metinis suvažia- j 

i v imas Liet. tautiniuose na-
I muose. 

Lapkr. 21 — gruodžio 6 d. 
— G. Vėžio liet. ekslibrių rinki
nio paroda "Galerijoje", 744 N. 
WeUs St. 

Lapkr. 21 d. — Dail. Danguo
lės Jurgutienės meno parodos 
atidarymas ir 8 vai. vak. J. C. 
kavinėje vakaronė s u poetu Ba
liu Gaidžiūnu bei jo naujausios 
knygos pristatymas. Rengia 
L S S Seserijos vadija. 

Tautinių šokių grupė "Audi 
nys" repetuoja sekmadienio v a - ' Perskaitę "Draugą", duokite 
karais, 7-tą valandą. Norint ie j i j jį kitiems pasiskaityti, 
prisidėti prie grupės, prašomi 
susisiekti su grupės vadove , 
Rusne Baltrušaityte , t e l e f o n a s : 
525-2794. Šokėjai pri imami ne 
jaunesni negu 18 metų. 

M I S C E L L A N G O C S 
— I ] M MUM M IMI — ^ ^ « — I I I I • • • — I • • r 

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiir 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel . 776-1486 
'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIU 

D £ M E S I O 
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M. A. Š I M K U S 
L\COME TAX SERVICE 

JJOTAKY PVBLIO 
4259 So. Maplenuod, tel. 254-745* 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIUUJIUUUUIIIIIII 

PACKAGE KJCFRESS ACiENCY <* 
MARIJA .VOREDOJLNfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandeliu. 
2608 \V. «» St., Chicago, IL 60«2» 

TEL. — WA 5-2787 

N A M Ų APŠILDYMAS 
Jstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
A L B I N BANYS, T e l 447-8806 

už apdrauda nuo ugnies Ir automo-
IS.?C — 2 0 % — so<& Pigiau mokSstt bilio pas mus. ,^ 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208V, West 95ta Street 

Telef. — GA 4-8654 

M O V I N C. 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ W A 5-8063 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, M. 60632, tel. 927-5980 

" i " iiMiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiimiii 
!; Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 60629 

SIUNTINIAI 1 L IETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
••itlIlIllIiillIHIlIllIUIIUiliUlUlUUUUllUl 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 
H3« yra visiems prieinamos 

V A L O M E 
K H J M U S IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūgiu grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 
• • • • » « • • 

Detroito lietuvių Jaunimo sąjungos narsai komplektuoja jų pačių leidžiamas 'Jaunimo žinias' 
pirm. Saulius Anužis. 

Dešinėje — skyriaus 
Nuotr. Jooo Urbono 

Lapkr. 2 1 — gruodžio 2 0 d.— 
iiaimundo Lapaio kristalų ga
minių paroda "Galerijoje", 744 
N. Wells St . 

Lapkr. 22 d. — Toronto v y r ų 
choro "Aro" koncertas Jaun imo 
centre, ruošiamas "Margučio". 

Lapkr. 22 d. — LB Cicero 
apylinkės balius Šv. A n t a n o pa
rapijos salėje. 

Lapkr. U d — Solisčių A. 
Simonaitytės ir N . Linkevičiū
tės koncertas JC didžiojoje sa
lėje. 

Lapkr. 2 3 d. — Lie tuvos ka
riuomenės šventės minė j imas 
Jaunimo centre ir bal ius Liet. 
Tautiniuose namuose. Ruoš ia 
Chicagos ramovėnai ir biruti-
ninkės. 

Lapkr. 26-30 d. — P e n k t a s i s 
J A V ir Kanados Teatro f e s t i v s 
lis Jaunimo centrą. 

Lapkr. 27 d. — Jaunimo lo 
kiai, ruošiami P L J S - g o s Ryš ių 
centro. 

Lapkr. 29 i — Li tuanicos 
futbolo klubo 30 m. sukakt ie* 
minėjimas Hickory Hiils Count-
ry klubo salėje. 

Gruodžio 6 d — Dariaus-Gi
rėno lit. mokyklos v a k a r a s Jau
nimo centre. 

— Marąuette Parko lit . mo
kyklos tradicinis balius mokyk
los salėje. 

Gruodžio 7 d. — Jaunimo 
centro vakarienė JC didžiojoje 
salėje. 

Gruodžio 14 i - Sol i s tės 
Aldonos Švedienės ir k o m p . J. 
Švedo koncertas Jaunimo cen
tre, ruošiamas L i e t Bibl iotekos 
leidyklos. 

Gruodžio 20 d. _ V. D . Šau
lių rinktinės Kūčios Šaul ių na
muose. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

{dainavo A. Dvarionas, šokta} smzikos rinkinys XXV 

įdainavo Birut* TamoMOalsai tokią rinkinys -Svajonių sukurys" 
1. Septintame rojuje — anglų vaisa.* 7. Jaunystes meile — tango 
2. Mūsų susitikimas — tango g. Ta naktis — anglų valsas 
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — issstss 
5. Klajojančios rožės — ietas fokstrotasll. Sudie — anglų valsas 
8. ilgesys — taago x 12. Gal būt, gal būt — botero 

įdainavo A. Sabanianskat šoktų muzikos rinkinys XXVI 
1. Kur lankos žaliuoja — tango 
2. AmouT-Beguine 
3. Laukiu, sugrįžk — valsas 
3. Sutemų daina — tango 
4. Liūdna — tango 
5. Maryte mėlynakė — fokstrotas 
i . Tik tau, Rio Rite — fokstrotas 

7. Žibuokles — valsas 
8. Balti žiedai — manbo 
9. Svajone — tango 
9. Nakties serenada —- tango 
10. Aldona — tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotu 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotu 

įdainavo struti TamoshlnlauA. -O Ramunėle, pasakyk", šoklų antzflv 
1. Granada — Isp. fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 
4. O Ramunėle, pasakyk — valsu 
V Tavo akys — rumba 
8- Žavingos naktys — fokstrotas 

7. Senam sode — tango 
8. Niekad sekmadieni — cha cha 

9 Jauna kai buvau — beguine 
10. Sią nakt — cha cha 
U. Pavydas — tango 
12. Kaip ir s i — rock 

IIHIIIllllllllllHHUIIHIIIIIIIIlIjmtHHffiftt 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vtx*~ 
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. • 
Į automatą gahi kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
Hi)iilllllilllllllllllllliuiiiniimi|iimujt|| 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkiaustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiiiiiiiiHiimiiiiiiimiiiiiuMiiiuiiiiiiiiiiit 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

1. Faustas 
įdainavo V. Grigaitiene 

2. Cavalleria Rusticana 
Įdainavo V. Grigaitienė 

3. Kai mes augom du broliukai 
liaudies daina 

4. Vai nekukuok 
Liaudies daina 
{dainavo S. Graužinis 

5. Gražinos arija 
8. Gražinos arijos tąsa 

įdainavo E Sauleviaote 

Ltstsvflaų dsinų Ir operų rinkinys VTJ 
1. Mano gimtine 

įdainavo A. Rutkausku 
2 Užginta daina 

įdainavo A. Kutkausku 
S. Prapuoliau, motule 

įdainavo K. Petrauskas 
4. Du broliukai kunigai 

įdainavo K. Petrauskas 
5. Sudiev, kary 

įdainavo K. Orantas 
6. Ispaniška meile 

įdainavo K. Orantas 

Bos pJofcsteUs kaisooja tik po $8-00 Ga-

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St,. Chicago, III. 60625 

* Užsakant pridėti 50 c. už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois 
gyventojai moka 5% mokesčių. Užsakymui } Kajiada reikia pridėti po 

$1.75 pašto išlaidoms 

A Z O R I X 

Pirmasis Stebuklas 
Noveles. Vertė P. GAUCYS 

Azorin — vienas žymiausių Is
panų rašytojų, išgarsėjęs savo 
trumpom, poetinėm novelėm, ku
riose pilna astrologų, raganų, pra
našų ir aiškiaregių, turinčių ma
gišką galią numatyti ateiti ar at
gal pasukti laiko ratą. Azorino 
vaizduojami žmonės pasižymi dide
liu dvasiniu gilumu. Rinkinyje 25 
novelės. 

-
Išleido Rūta 1979. Kaina su per

siuntimu $5.75, Dlinois gyventojai 
prideda 25 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd S t , Chioago, 111. 
80629. 

T H E F 0 R T Y Y E A R S 
0 F D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus. 

I anglų kalbą išvertė 
Juozas Bulevičios 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 63 S t , 

Chicago, OL 80629 



Rašytojas a. a. Aloyzas Baronas laidojamas Sv. Kazimiero lietuvių --.ap.r.ėse. Chicagoje, š. m. rugsėjo 11 d. 
Nuotr. V. A. Račkausko 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Racine, Wis. 

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS 

Ramutis M. Pliūra, Racine, 
Wis., baigė Wisconsino universi
teto Parkside skyriuje buhalte
riją bakalaureato laipsniu. Dir
ba savo profesijoje Gordon J. 
Maier and Co. firmoje ir toliau 
mokosi. 

Ramutis turi vyresnę seserį B. 
Milašienę, kuri yra baigusi Wis-
consino u-tete farmaciją. Jauna
sis akademikas kaip ir jo tėvai 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 

Buikienė, Kasnickienė, Nenienė, 
Pačkauskienė ir Zubrienė. 

Rugsėjo 8 d. Gintaro patalpose 
A. ir V. Karaičiai sukvietė apie 
40 asm. paminėti 20 metų sukak
tį vasarvietės prekyboje. Svečiai 
linkėjo savininkams esamą vasar
vietę išlaikyti dar 20 metu. 

Vasaros laikotarpiui pasibaigus 
Union Piere judėjimas sumažėjo. 
Prasidėjo maloni, rami tyla. 

Ant. Klimavičius 
I m 

Cape Cod, Mass. 
VEIKLA APTYLA 

Vasarojimo laikotarpiui užsi
baigus, Cope Code, Mass. lietu
viu kolonija grįžta prie savo kas
dieninių reikalų ir, kiek sąlygos 
leidžia prie lietuviškos veiklos. 

' Taip pat yra rūpinamasi savo gi
minėmis bei artimaisiais jau iš
keliavusiais amžinybėn. Taigi 

j rugsėjo mėn. 20 d. suėjo penkeri 
metai, kai dar gerokai per anks
ti, pagal savo amžių, Amžinybėn 
iškeliavo Cape Gode, Mass. gyve. , 
nusi ir lietuvių visuomenėie ži- 1 Amerikos ^ 
noma miela Marija Mandeikienė,, a u K S t o l a i p s m o o r d m u U z n a r _ 

džiams. Čia susirinkusiųjų vardu, 
Cape Code, Mass. LB apylinkės 
pirm. V. Židžiūnas tarė mielam 
Feliksui užuojautos žodį. Sugie
dojus "Mariją, Mariją", susirinku 
šieji dalinosi įspūdžiais, prisimin 
darni a. a. Mariją ir užjausdami 
Feliksą. Paminėjimui uoliai talki 
ninkavo niekuomet savo paslau
ga nepavargstančios E. Minei
kienė ir E. Ambrazaitienė. 

Šia proga tegul bus leista nors 
trumpai pažvelgti į M. ir F. Man 
deikių praeitį, kuri klostėsi kaž
kaip nesuprantamai, gal net 
tragiškai. Marija ir Feliksas Man 
deikiai^ kaip ir daugelis lietuvių, 
karo metu pasitraukė į Vokietiją 
kartu su.23 m. amžiaus sūnumi 
Robertu. Jaunuolis buvo visapu
siškai išauklėtas, gabūs' ir visuo
met kitiems paslaugus. Jis buvo 
labai pamėgęs vandens sportą. 
Užsiėmus takiu vandens sportu, 
tai vienoje,, tai kitoje vietoje jam 
teko gelbėti skęstančius. Prieš pat 
atvykstant į Ameriką, Robertas 
Vokietijoje, Reino upėje, išgel
bėjo skęstantį JAV kariuomenės 
aukštą pareigūną. Šis įvykis ne
buvo užmirštas ir,~ po kurio lai
ko, Robertas buvo apdovanotas 

atitinkamų įstaigų 

kad ir a. a. Marijos per ankstyva 
mirtis atėjo dėl tragiškai žuvusio 
sūnaus. 

Saulietis 

Phoenix, Ariz, 

LIETUVIAI ARIZONOJE 

Lietuvių Arizonoje vis daugiau 
įsikuria. Netoli Flagstaffo, apie 
15 mylių į pietus, Pinewood vie 
tovėje dvi šeimos turi vasarna
mius, kur praleidžia tris karš-
čiausis mėnesius, tai Vfhcas ir 
Šarlotė Ruseckai ir Stasys ir Ma
rytė Drukteniai. 

Prescotte, apie 50 mylių nuo 
Phoenixo, kalnuotoje vietoje, 
pastoviai gyvena Marijono Dam 
brausko šeima ir Jonas Adomai 
tis, o vasarai atsikelia Ignotų ir 
Kastenių šeimos. Yra kai kas nu
sipirkę sklypus ir ketina statytis 
namus. 

Netoli Prescotto, prie Rio Ver-
de upės gyvena Bol. Jonų šeima. 

Pine, kitoje Rio Verde upės pu
sėje, puošnų namą turi Balys ir 
Joana Lasiai. Tam miestely nė
ra gydytojo, todėl Joan aiLasienei, 
kaip gailestingai seseriai, dažnai 
tenka daug kam suteikti pirmąją 
pagalbą. Rugpiūčio mėnesį vie
tos bibliotekoj ji kalbėjo apie Lie 
tuvą. Arizonos spaudo po to ją ir 
Lietuvos vardą išgarsino. Pay-
sone, 15 mylių nuo Pine, 
gyvena Vytas ir Lucy Mozartai, 
turį šildymo ir šaldymo įrengimo 
biznį. Ten pat prie miškelio pa
vežamą namą pasistatė Leonar
das ir Bronė Strikauskai. 

Į Phoenixą arba netoli jo at
vyko ir pasigyveno Algis ir Gra

žina Karšiai iš Chicagos, Petras 
Siparis iš Lynn, Mass. Žiemą pra 
leisti atvyko E. ir A. Mačiulaičiai 
iš Kanados. 

Jauna lietuvaitė Nora Burbai-
tė, dirbusi dideliame Phoenixo 
žurnale, vietos dienraščio "The 
Arizona Rep." rugpiūčio 28 d. bu 
vo išgarsinta kaip pabaltiečių 
etninės grupės atstovė. Ji dabar 
perėjo dirbti į kitą žurnalą "The 
Home and Garden". Čia ji 
ruošia straipsnį apie lietuvių ka
lėdinius papuošalus — šiaudinu 
kus. 

Don Zakaras, lietuvis notaras, 
Phoenixe sąžiningai patarnauja 
nuosavybes perkant ir parduodant 

Arizonos lietuviai informuo
jami ir palaiko ryšius periodiniu 
biuleteniu 'Arizonos lietuvis. Jį 
redaguoja kun. A. Valiuška. Biule 
tenio adresas : 1802 N. 21 st. 
Place, Phoenix. Arizona. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 2 d. 

A. f A. KUN. KAZIMIERUI 
MALAKAUSKUI mirus, 

Į jo liūdinčias seseris ANTANINĄ BALTRUŠAITIENĘ, 
I ALBINĄ NORKIENĘ, TERESĘ TAMAŠAUSKIENĘ ir 
lesančias Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia 

ALBINAS BANIULIS 
VINCAS SENDA 

TRAGEDIJA 
Areštuotas R. W. VVendt, 37 

m. ir galėtų būti iki teismo pa
leistas tik už pusę miL dolerių 
užstatą. Kaltinamas nušovęs 
savo motiną Elzbietą, 76 m., ir 
12 valandų nejsileidęs policijos į i 
namus Chicagos šiaurėje. Jis 
perduotas psichiatrams ištirti. 
Kairuomenėje jis yra buvęs ar
mijos policininku. 

PAIEŠKOJIMAS 
JONO BILOTO, sūnaus Liudviko, 

gim. 1920 m., ieško brolis Lietuvoje. 
Jį patj arba apie jį žinančius, prašo
me atsiliepti šiuo adresu: J. Klioriene, 
1543 Holmden Rd., S a Eudid, Ohio 
44121, U. S. A. 

*+1 * + r] 

Ramutis 

palikdama giliai liūdintį savo 
mielą gyvenimo draugą — vy
rą Feliksą. Jos prisiminimui, F. 
Mandeikis rugsėjo 20 d. "Our La-
dy of Victory" bažnyčioje užpra 

sumą". Be to jis buvo dar du kar
tus medaliais apdovanotas už pa
našius pasižymėjimus. Deja, vi
si atsižymėjimo ženklai atėjo tuo
met, kai narsaus jaunuolio ne-

!šėŠv. Mišias, į kurias susirinko " " * ? &*$*taT^ 1 9 5 0 , m - " J 
veikloje. Priklauso vysk. Antano' per 50 giminių, bei artimųjų. 
Brazio ateitininkų kuopai, lietu-! Pamaldų metu parapijos klebo-
viškų tautinių šokių grupei „Bi- į nas pasakė atitinkamą pamokslą, 
jūnas", LB apylinkei ir DLK; Susirinkusieji bažnyčioje nuošir-
Kęstučio šaulių kuopai. Taip pat Į džiai pasimeldė už a. a. Marijos 
yra narys „Tūkstantininkų" klu- Į vėlę prašydami visokeriopos Die 
bo, kuris žinomas jaunuoliams, i vo palaimos, o vienatvėj liku-
ilgesnį laiką stovyklavusiems '•. šiam vyrui Feliksui sveikatos ir iš 

P.P. 

„Dainavos" vasarvietėje. 

Union Pier, Mich. 
' j 

LIETUVIŲ VEIKLA 
Lietuvių draugija rugsėjo 10, 

d. turėjo gegužinę Mišauskų so
de. Nors oras iš ryto buvo lie-1 
tingas, bet po pietų saulutei pa-: 

sirodžius, susirinko virš šimto as-1 
menų ir gegužinė įvyko su dide-11 
liu pasisekimu. 

Rugsėjo 6 d. Union Pier lie- j 
tuvių draugijos buvo metinis su-į 
sirinkimas ir tradicinė vakarienė. '< 
Susirinkime dalyvavo 105 nariai., 
Metų bėgyje mirė 3 nariai. Nau- j 
jai įstojo 4 nariai. Senai valdy-i 
bai atsistatydinus, naujon išrink-' 
ti: A. Klimavičius — pirm., V.! 
Bigelis — vicepirm., B. Beržans-
kionė — sekr., A. Kasnickas — 
ižd. ir A. Buika — reikalų ved. 
Kandidatai: Z. Mišauskas ir J. _̂ 
Juodgudis. Rev. komis.: A. Ka-! = 
raitis, J. Rudzinskas ir P. Sidera- I 
vičius. = 

Nariai nutarė šiais metais pa- s 
aukoti lietuviu fondui 200 dol., i 
tai bus jau įnešta į fondą 1000 S 
dol. ! | 

Po susirikimo buvo vakarienė, s 
kurioje dalyvavo 120 asm. Vaka- H 
ras buvo praleistas gražioje n u o - , | 
taikoje 

tvermes. 
Pamaldoms užsibaigus, F. 

Mandeikio kvietimu, visi bažny
čioje dalyvavę susirinko į čia pat 
netoli esančius jo namus užkan-

sio men. Robertas buvo tik ką at
vykęs Amerikon į Brockton, Mass. 
Būdamas "Feld" parke pastebėjo, 
kad vienas jaunuolis patekęs ant 
įlūžusio ledo, pradėjo skęsti. Ro
bertas, nieko nelaukdamas, sku
bėjo gelbėti, bet ledas neišlaikė 
ir abu jaunuoliai nuskendo. Mie
las Robertas, tik pradedantis sa
vo šios žemės kelionę, ją užbaigė, 
palikdamas neapsakomame liūde 
sy savo mielus tėvelius. Gal būt 
pagrįstai atsiranda galvojančių, 

THc ką liejo i i spaudos žymiausio angly XIX šmt. 
rašytojo R. L Stevensono 

"SLĖPININGOS NOVELES" 
Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu. 

Jo novelės gyvos, piLnos įtampos i r neužmirštamos. Jo kūryba 
patinka visokio amžiaus skai tytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius. 
Visos t rys kar tos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę 
drąsa. R. L. Stevensonas y ra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu 
"Lobių sa la" . "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys. 

Knygos kaina s a persiuntimu $6.85 
Užsakymus siųsti : 

DRAUGAS, 4545 W, 63rd St. Chicago, IL 60629 
IlKnois gyventojai prideda 36 et. valstijos mokesčio. 

A. k. 

MATTHEW BRAZYS 
Gyveno Pompano Beach, Florida, anksčiau gyv. Cicero, Illinois. 
Mirė rugsėjo 30 d., 1980 m., sulaukęs 57 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genevieve (Vespende'raitė), 

2 sūnūs: Matthew J., marti Mary ir Daniel, marti Mari; 3 anūkai: 
Jenifer, Robert ir Rosemary, motina Genovaitė Paškevičienė ir se
suo Ona Lietuvoje; 2 seserys Sabina Sawiiski su vyru Michael ir 
šeima ir Ollie Jonės, gyv. Orlando, Florida, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, nuo 2 iki 9 vai. vak. Vance 
koplyčioje, 1424 S. 50 Avenue, Cicero. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 3 d. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos u i velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
kapines. 

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, motina, seserys, marti ir anūkai 
Laidot. direkt. Jean Vance. — Tel. 652-5245. 

A. f A. 

me. 
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| MOŠŲ JURBARKAS § 
= _ Monografija, paruošta rašytojo ANTANO GIEDRAIČIO-GIED- | 
= RIAUS, y ra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi- = 
H nė, istorinė, kultūrinė ir visuomeninio gyvenimo apžvalga. = 

| m. Spausdino "DRAUGO" spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Aplan- = 
5 kas dail. Zitos Sodeikienės. Kaina su persiuntimu $16.10. Užsakymus = 

JUOZAPAS ZIMANČIUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė rugsėjo 30 d., 1980 m, 2:50 vai. popiet, sulaukęs 96 m. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Šilalės parapijoje, Kutimų kai-

Amerikoje išgyveno 77 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Dolores Michalik su 

vyru Edwin, sūnėnas Joseph Pelden ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė šv. Vardo draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 6 vai. vakare Jurgio F. 

Rudmino koplyčioje. 3319 So. Lituanica Ave 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 4 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterėčia ir sūnėnas. 

Laid. direkt Jurgis F. Rudminas, tel. 927-1138. 

Illinojaus gyventojai dar prideda 98 et. valstijos mokesčio. = 
siųsti: s 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, TL 60629 | 
Redagavo redakcine komisija. Išleido Jurbarkiečių sambūris 1979 E 

Vakarienę paruošė narės ^iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiHiiiiuiiiniiiniiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiin 

B. KRIKŠTOPAITIS 

JO R Ų K E L I A I S 
(Jūrų kapitono atsiminimai) 

Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10- Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, Jf5If5 W. 6Srd Street, Chicago, TU. 60629 
Hknojaus gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio 

Mielai žmonai 
A . f A. 

TERESEI MILDAŽIENEI mirus, 
jos vyrui JONUI ir ŠEIMAI, tėvams STEFANIJAI ir 
JUOZUI ČESNOMS nuoširdžią užuojautą reiškia 

Ada Yingeliene 
Algis Vingelis su šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
' 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 7I St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47e>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 2 d. 
! 

X Sophie Barčus radijo pro
grama šį šeštadienį ir sekmadie
nį 8:30 vai. ryte perduos Vlado 
Šakalio pasakytą kalbą Balfo 
Chicagos apskr. vajaus atidary
me pereitą sekmadienį. Kvie
čiami visi pasiklausyti naujau
sio atbėgėlio iš pavergtos Lie
tuvos. 

x Raiša ir Pranas Urbanai 
su dukromis iš Los Angeles bu
vo atvykę j Chicagą aplankyti 
savo artimųjų. Ta proga Raiša 
Urbanienė su dukra Viktorija 
aplankė "Draugą", susitiko savo 
jaunystės drauges, čia dirban
čias, ir pasitarė su administra
cija dėl savo įdainuotos plokšte
lės "Lik sveikas" platinimo. R. 
Urbanienė dar aplankė kitus sa
vo gimines ir pažįstamus Chica-
goje. Išvykdama ji įteikė 
"Draugo" spaudai stiprinti 20 
dol. auką. už kurią vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja. 

X Liet. Moterų federacijos 
Chicagos klubas spalio 19 d. 
Liet. Tautiniuose namuose ren
gia Bronio Railos naujausios 
knygos "Vaivos rykštės" supa
žindinimą su skaitytojais. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 

x šv . Kryžiaus ligoninė prisi
deda pr ie "Už gyvybę savaitės, 
kuri bus spalio 6—10 d., šven
timo, maldų ir paskaitų, kad bū
tų sustabdytos legalios nekal
tų vaikelių žudynės. Prašomi 
visi melstis, prašant Dievo duoti 
išminties valdantiems ir gailės- j 
tingumo nusikaltėliams. 

x Gvidas Valantinas, žino- Į 
mas ciceriškis. yra nuolatinis į 
"Draugo" rėmėjas. Ir dabar,'. 
atnaujindamas prenumeratą, at- Į 
siuntė 10 dolerių auką. Ačiū. 

x Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos tradicinis vakaras bus į 
lapkričio 8 d. Jaunimo centre. ! 

Vakaras sutampa su Dainavos | 
ansamblio pirmuoju spektakliu. 
Mokinių tėvai ir mokyklos rė-
mėjai prašomi šeštadienį atvyk
ti į mokyklos vakarą, o "Či-, 
činską" žiūrėti sekmadienį. 

(pr.). 

x Tradicinis L. Fondo rudens 
vajaus pokylis ir 2-jų milijonų i 
dol. surinkimo džiaugsmo va- : 

landa jau čia pat. Pokylis įvyks ] 
spalio 11 d. 'The Carlisle" sa-

X Aldona Veselkienė, rugsėjo Į 
25 d., Šv. Kazimiero seserų pa-

X Pietvakarių nekilnojamo j talpose, supažindino gausiai su-
tur to tarybos mėnesiniame su- i sirinkusį būrį žmonių su lietu-
sirinkime Susan Pauritsch PMI į viškų audinių simbolika bei tra-
ipotekų draudimo kompanijos dicijomis. Jos kalba buvo pa-
atstovė kalbės apie ipotekų su- iliustruota skaidrėmis, kur buvo 
tarčių persvarstymą (renego- rodoma juostų raš ta i ir įvairūs 
tiable ra te mortgage). Susirin- Į tautiniai drabužiai. Susidomė-
kimas. kurį praves tarybos į jimas buvo didelis. Buvo iš-
vald. pirm. Juozas Bacevičius, j reikšta noras daugiau apie au-
šaukiamas spalio 16 d., 12 vai. dinius pažinti. Taipgi, pagei-
Sharkos restorane, 6301 West = daujama klasės, kur būtų gali-
63rd Street. j ma nemokantiems išmokti austi 

X Dzūkų draugijos visuotinis i ir mokantiems patobulinti dar-
susirinkimas bus Jaunimo cen- i bą. 
tro 203 kamb. spalio 5 d., 3 vai. j x Lietuvių jaunimo tautinių 
p. p. Visus Dzūkų draugijos į šokių grupė "Spindulys" spalio 
narius ir norinčius įstoti vai- 12 d., sekmadienį, dalyvaus Ci-
dyba kviečia dalyvauti. 

• 

• 

X Liet. šaulių sąjungos cen
tro valdyba, paskelbusi konkur
są, jau gavo du straipsnius, bū
tent, "Donelaičio sukakties reik
šmė" slapyvarde K. širvėnas, 
antrą — Krist. Donelaitis nepa
mirštamas kovotojas dėl lietu
vybės, žmogaus teisių ir krikš
čionybės lietuvių tautos ir pa
saulinėje literatūroje". Pasira
šo slapyvarde Tautginas. Straip
sniai - rašiniai gali būti siun
čiami iki šių metų gruodžio 15 
d. konkurso taisyklių nurody
tomis sąlygomis. 

x Vladas šakalys, kuris Jau
nimo centre praėjusį sekmadie-

cero — Benvyn ruošiamam 
11-tam "Houby" festivaly. Lie
tuviai, kaip ir kitos tautybės, 
programą atliks priešais Berwy-
no pašto įstaigą 6627 W. Cer-
mak Rd. ir Western National ' kalu. 

JAV Liet. Jaunimo suvažiavime Philadelphiioje Li nas Kojelis praveda pokalbį demonstracijų ruošimo rei-
Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės 

banko kieme, 5801 W. Cermak. į 
Pradžia 11 vai. prieš piet. Po j 
to, apie 1:30 vai. p . p. t a pačia j 
Cermak (gatve bus paradas. 
Spėjama, kad parade dalyvaus 
140 vienetų, o žiūrovų kasmet 
susirenka apie 100,000. 

x Dr. Zigmas ir Julija Smil
gai persikėlė į naują butą, ir jų j koncertą, 
dabartinis adresas: 6819 S. 
Washtenaw, tel. 471-2308. 

X Sveikatos tikrinimo, kaip 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARGUČIO KONCERTAS 

Margutis sekmadienį, rugsėjo 
į 28 d., Jaunimo centre surengė 

Programą atliko sol 
Nerija Linkevičiūtė ir nauja 
Kanados lietuviv vokalinė pajė
ga — Vytautas Pauiionis. 

Sol. V. Pauiionis koncer^ 
pradėjo arijomis: "Vitoria, m ;c 
core" (Carissimi), "Non piu1 

nį padarė tokį įdomų, pranešimą buvo paskelbta "Draugo" rug-
apie savo dramatišką pabėgimą; <.ėjo 30 d. laidoje, Jaunimo cen-
iš ok. Lietuvos, šį sekmadienį, Į tre, spalio 6 d. nebus. Sutarta 
spalio 5 d., lydimas Balfo pirmi- d a t a jau seniai buvo atšaukta. | andrai" — iš Mozarto "Figaro 
ninkės Marijos Rudienės ir inž. 1 tiktai nespėta paskelbti infor- j vestuvių" ir "Credo in un Dio" 
Antano Rudžio, atvyksta į G - ; m a c i j a i ir laikraščiams. Dėlto j į§ "Otelio". Solistas - bosas ba-
cero Balfo skyriaus ruošiamą; klaidingai paskelbta. Kai įstai- ritonas patraukė publikos pa-
vajaus atidarymą ir susitiks s u ; g o s tiksliai žinos datą, paskelb- lankumą. J o dainos buvo lydi-
lietuviais. Susirinkimo pradžia į s j m e > kada ir kur bus nemoka- j m0z gausių plojimų, 
tuoj po sumos, apie 11:30 va i . : m a s sveikatos tikrinimas, 
prieš piet parapijos salėje. x U e t . Bendruomenės Palm 

X K. Matkevičius, čikagiškis,: Beach apylinkės valdyba. įver-
užsuko į "Draugą", nusipirko tindama nelengvas mūsų spau-
knygų ir paliko "Draugui" 10 
dal. aukų. širdingas ačiū. 

X Naujausių leidinių už dides
nę sumą "Drauge" užsisakė: Č. 
Vainoras. Vokietija. O. Gimiu-
vienė. Bostonas, R. Sirutienė, 
Torontas, kun. V. Katarskis , 
Daugtonas. G. Balanda War-
ren. F . Sodaitis, Australija, J . 
Janulevičienė, Chicaga, ir V. 
Gliožeris, Chicaga. 

x Bronė SimnikeviSenė, to
rontiškė, parėmė mūsų spaudos kas. 
darbus 15 dolerių auka. Malo
niai dėkojame. 

dos pastangas informuoti lietu
viškąją visuomenę, paskyrė ir 
per P . Mikšį atsiuntė 30 do
lerių. Auką. Už paramą esa
me labai dėkingi. 

x Pe t ras Minkūnas, Wood-
haven, N. Y., aukojo 10 dolerių. 
Labai ačiū. 

x Aukomis po 5 dol. savo 
dienraštį parėmė: A. ir F. Gal
dikai, Vai. Balčiūnas, Kazys 
Siezingeris, Anatolijus Garbaus-

Visiems dėkojame. 

x Uosio Juodvalkio foto pa
rodos atidarymas "Galerijoje", 
744 N . Wells S t , bus ry to j , 
spalio 3 d., penktadienį nuo 5 
iki 8 vai. vak. Visi kviečiami. 

(pr . ) . 

x FriitaJa - Flnland avies 

X Jiri ir Anna Jonai, Urbana, 
UI., išvykdami į užsienį atsiuntė 
"Draugui" geriausius linkėji
mus ir 25 dolerių auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x Iz. Kirk, San Leandro. 
Calif., įsijungė į "Draugo" rėmė
jų eiles ir atsiuntė 15 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Mega Barniškaitė, žinoma lėje. Nariai, ar nauji nariai I kailio, odos ir kitų įvairių kaili-
paaukoję 100 dol, gauna vieną. nių parduotuvėje vyksta didelis klevelandiškė skautininke, at-
bilietą į pokylį. Įnašus siųsti, 
ar pavienius bilietus įsigyti ga
lima L. Fondo raštinėje — 2422 
\V. >Iarquette Rd., Chicago, IU. 

(pr.). 

x Dail. Antano Petrikonio ir 
dr. Jono šalnos meno parodos 
atidarymas įvyksta rytoj , spalio 
3 d.. 7:30 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoj, Jaunimo centre. Pa
rodą atidarys Balfo pirmininkė 
Marija Rudienė. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama. Rengia 
Putnamo seselių rėmėjai, (pr.). 

x I "Ateities" žurnalo vaka
rą, įvykstantį spalio 18 dieną 
Jaunimo centre, stalus rezer
vuoti arba bilietus užsisakyti 
pas Aldoną Prapuolenytę, telef. 
863-1769 arba pas Vytą soliūną. 
— dieną tel. 257-2175 ir vaka
rais — 257-6739. ( p r ) . 

: moterų ir vyrų paltų ir sport i
nių drabužių išpardavimas. 

\ Krautuvė atdara 7 dienas sa
vaitėj. Valandos: Pirm., antrad. , 
trečiad. ir peaktad. nuo 10 v. r. 

I iki 6 v. v.: ketv. 10 v. r. iki 7 v. 
. v.; šeštad. 10 v. r. iki 5 v. v. 

Sekmad. 11 v. r. iki 5 v. v. N u o 
i pirmad. iki penktad. kreiptis į 
j Genę tel. 329-0346. Kalbame 
! lietuviškai. Adr.: 300 W. Grand 
, Ave., Chicago, HL 60610. Ket
virtas aukštas, (sk.). 

X Lietuvos Dukterų draugi ja 
! šį savaitgalį švenčia 20 metų 
veiklos paminėjimo šventę, kur i 

; vyks sekančiai: spalio 3 d. Jau-
. nimo centro kavinėje 9 vai. ry-
1 to seimo dalyvių registracija. 
j Seimo atidarymas ir draugijos 
Į vėliavos pašventinimas 10 vai. 
i ryto. Seimas tęsis iki 5:30 vai. 
! vak. Mažojoje salėje 6 vai. vak. 

x Marcelės Rudaitienės jūros į tautodailės parodos at idary-
kriauklių darbai bus išstatyti Į mas. Eksponatus atveža Pupe-
Jaunimo centre spalio 3-4-5 die- lių šeima iš Brooklyno. Pa roda 
nomis. (pr .) . tęsis iki sekmadienio vakaro. 

I šeštad.. spalio 4 d.. Jaunimo 
Į centro didžiojoje salėje banke-X International Meat Mar-

ket, 2913 West 63rd St., Chica
go, 111. 60629. Telef. (312) 
436-4337, dėl atostogų bus už
daryta nuo spalio 13 d. iki lap
kričio 3 dienos. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjiraais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 

tas Bilietų dar galima ^ i -
gyti draugijos patalpose tel. 
925-3211. Sekmadienį, spalio 
5 d., 12 vai. dieną šv. Mišios už 
mirusius kun. F. Gurecką. pir
mininkę Eleną Kučiūniene ir 
mirusias nares. Šv. Mišių metu 
giedos Prudencija Bičkienė. 
akompanuos M- Motekaitis. Pir-

siuntė "Draugui" Garbės pre
numeratos mokestį. Maloniu 
laiškeliu palinkėjo dienraščiui 
ilgiausių metų. Už viską nuo
širdžiai dėkojame. 

x Leonas Miuerrus, Eas t 
Springs, Pa., savo laiške "Drau
gui" išreiškė pasitenkinimą dien
raščio kalendoriumi, kuris jam 
daug džiaugsmo suteikiąs. Pa
linkėjo sėkmės, atnaujino pre
numeratą ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

x Amerikos sveikatos tarny
ba praneša apie Gould kampa
nijos naujai įvestą girdėjimo 
stiprinimo aparatų portatyvinę 
bateriją, kuri veikia dvigubai 
ilgiau negu standartinės bateri
jos. Baterija, pavadinta "Acti-
vair", katodui naudoja deguonį 
iš oro, vietoj gyvsidabrio ar 
sidabro oksido. Tokiu būdu lie
ka dvigubai daugiau vietos cin
ko anodui, kuris nulemia bateri
jos veikimo amžių. Tie. kurie 
naudoja girdėjimo stiprintuvus, 
gali nemokamai pabandyti nau
jąją "Activair" bateriją. Rei
kia nurodyti stiprintuvo markę 
ir modelį bei baterijos dydį ir 
kreiptis: American Health Ser
vice Battery Department, 1206 
Golf Road. Waukegan, Illinois 
60085. 

X I ie tuvos Vyčių senjorų 
kuopos susirinkimas įvyks pir-

Sopranas sol. Nerija Linkevi
čiūtė į koncertą įnešė švelnaus 
moteriško lengvumo savo lietu
viškomis dainomis: Gruodžio 
Saulelė raudona ir Aviža prašė. 
Lapinsko O. ką kalba linelis. 
Budriūno Dainos gimimas. Sol. 
Linkevičiūtės sklandžias dainas 
lydėjo vaidybinė išraiška. Pir
mą savo išėjimą užbaigė Tailat-
Kelpšos (Sruogos žodžiai) — 
Mano sieloj šiandien šventė. 

Koncerto pirmą dali lietuviš
komis dainomis užbaigė sol. 
Pauiionis, padainuodamas Šim
kaus Pamylėjau vakar ir Tam
sioje naktelėj. 

Solistams fortepijonu palydą 
sudarė komp. D. Lapinskas. 

Publikai P. Petrutis specialiai 
padėkojo, pasidžiaugdamas da
lyvaujančiais gen. koris. J. Dauž-
vardiene, PLB pirm. V. Kaman
tų, Balfo pirm. M. Rudiene. 
Margučio pirm. V. Adamkum ir 
neseniai iš Lietuvos atvykusiu 
V. šakaliu. 

Antroj daly sol. V. Pauiionis 
vokiškai padainavo ariją iš 
Wagnerio Skrajojančio olando, 
prancūziškai — serenadą iš Gou-
nod Fausto. Pabaigoje dar pa
dainavo lietuviškai: Banaičio Už 
žalios girelės ir Šimkaus Anoj 
pusėj Dūnojėlio. Susilaukė vėl 
stipraus pubnkos pasitenkinimo. 

Sol. N. Linkevičiūtė antroje 

Gausiais plojimais publika 
dar iš sol. Paulionio išprašė bi-
sui — Gorbulskio dainą apie že
maitį, o iš sol. N. Linkevičiūtės 
— Kavecko N a tai kas. 

Koncerto p rograma buvo įvai
ri, patraukl i , neperkrauta. Po 
programcs kavinėj buvo biruti-
ninkių suruoštos vaišės. Pažy
mėtina, kad sol. V. Pauiionis dar 
a tvyks į Chicagą dainuoti "či-
čmsko" operoje, o Margut is lap
kričio 22 d. Jaun imo centre ruo
šia Toronto vyrų choro " A r o " 
koncertą. J. P r . 

CICERO ALT SUSIRINKIMAS 
IR DR. P . ATKOČIŪNO 

PAGERBIMAS 

Rugsėjo 17 d. Šv. Antano par. 
salėje vyko Cicero skyriaus na
rių gausus susirinkimas, kurį pra
vedė sekr. Stepas Paulauskas. Su
sirinkimas buvo trumpas, nes po 
susirinkimo buvo numatytas Ci
cero Alios ilgamečio skyriaus pir
mininko pagerbimas ir paminėji
mas jo 85 metu amžiaus sukaktis. 

Reikia pasidžiaugti, kad Cicero 
Altos skyrių sudaro 10 garbingų 
organizacijų: Šv. Vardo draugija. 
Lietuvių tautinės s-gos Cicero sky
rius, Lietuvių Romos katalikų mo
terų kuopa, Cicero lietuvių res- i 
publikonų partija, Lietuvos Atgi- a*\ 
mimo sąjūdžio skyrius, Susivieni-! kaktuvių pagerbimas buvo oaig 
jimo lietuvių Amerikoje kuopa,, *' 
Cicero LB-nės apylinkė. Lietuvių j 
krikščionių demokratų skyrius, f T - I T r ^ A C r O ^ l ! ? J N 7 0 S 

dovavo Cicero Altos skyriaus vi
cepirmininkė dr. Bronė Motušie-
nė. Pagerbimas dr. P. Atkočiūno 
pradėtas malda, kurią sukalbėjo 
kun. Anastazas Valančius. Dr.Mo-
tušienė tarė pasveikinimo žodį, 
ir priminė, kad dr. P. Atkočiūnas 
skyriaus pirmininkas yra nuo at
kūrimo 1973 me:ų. Šiais metais 
jis yra sulaukęs savo amžiaus 85-
rių metų sukakties. Sveikino kun. 
Stankevičius pasidžiaugdamas, 
kad dr. P. Atkočiūnas gražiai 
reiškiasi ir savo darbais pr'sideda 
prie lietuvybės stiprinimo, prisi
deda prie parapijos darbų. Altos 
centro valdybos vardu atstovas J 
Skorubskas pasidžiaugė Atkočiū
no ryžtingu vadovavimu. Pranas 
Kaš'iuba padėkojo dr. Atkočiū
nui už jo pastangas atkurti Al
tos skyrių ir ilgameti vadovavimą. 
Amerikos veteranų kamandierius 
Anthony Janis palinkėjo geriau
sios sveikatos savo veteranų var
du ir savo žmonos vardu. Cicero 
Jūros šaulių ''Klaipėdos" kuo
pos sveikinimas buvo atsiųstas 
kuopos pirm. Karolio Milkovai-
čio. 

TTždegus žvakes ant torto "Na
poleono"*, išgėrus šampano tau
res, įteikus dovaną, tarus sukak
tuvininkui dalyviams padėkos žo
di, dr. Atkočiūno 85-rių metų su-

IŠ ARTI 
IR TOLI 
OKU P. LIETUVOJE 

— Traku Galvės ežero pilį pe
reitais metais aplankė 420,000 
lanktojų, šiais metais tikimasi 
jų sulaukti pusės milijono. Visi 
okup. Lietuvos žmonės labai 
mėgsta šį istorinės Lietuvos pa
minklą. Pilį gausiai lanko ir 
rusai bei kitų tautybių žmonės. 
Pilis yra įtraukta į tarptautinės 
reikšmės istorinių paminklų są
rašą. 

— Elektrėnų šiluminė elektri
nė per parą sunaudoja nuo še
šių ligi devynių tūkstančių to
nų mazuto. Jos kaminų išmeta
mi dūmai gerokai teršia apylin
kę, nors ir stengiamasi juos va
lyti. Elektrėnų miestas įkurtas 
1962 metais ir jo daugumą gy
ventojų sudaro rusai kolonistai. 
Miesto reikalų tvarkytojas — 
komunistų partijos komiteto 
sekretorius Nikalojus šebasti-
nas. 

— Lenkijos spauda labai gerai 
įvertino Lietuvos valstybinės fil
harmonijos simfoninio orkestro 
gastroles Varšuvoje, Poznanėje 
ir Bydgoščiuje. Nepagailėta kom 
plimentu ir orkestro dirigentui 
Juozui Domarkui. 

K.T. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r iki 12 vai. d 

ir pagal susitarimą 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, BĮ. 60629 

iiiiiimimiuimiuuiiiiuiuHUUiiiiumii: 

LENGVATA PIRKĖJAMS 

Illinois aukščiausias teismas 

Melrosc Parko LB-nės apylinkė. 
Cicero Vyčių kuopa. Visos išvar-1 
dintos organizacijos buvo atsto-1 
vaujamos jų pirmininku ar paskiri 
tų atstovu. Baigus susirinkimą, už_ | nusprendė, kad perkant krautu-
trukusį apie valandą laiko, visi S v ė s e s u ^P^ais. s U ^ n a l s 

dalyviai buvo oakviesti prie pa- i g e n a m a nuolaida. pirKimo mo-
ruoštų stalų, skirtų dr. P. Atko- ' : k e s č i a i t u r i b ū t i i m a m i n e n u o 

čiūno sukakties 85 metu amžiaus į^ i lnos P i r k i m « k a i n o s - ° n u o 

paminėjimo. \ paminėjimą atsi- i papigintos su kuponais. Už 
lankė parapijos kleb. kun. Jonas I gaunamą su kuponais nuolaidą 
Stankevičius, kun. Anastazas Va- Į nereikia mokėti pirkimo mo-
lančius, Altos centro valdybos kesčių. 
atstovas Juozas Skorupskas, Čice- Į POLICIJOS "BRUTALUMAS" 
ro Altos skyriaus atkūrimo ini- . 
ciatorius ir buvęs valdybos narys 

dalyje išėjo su tarpUu Jniais I Pranas Kašiuba. Cicero karo ve- j 
kūriniais: ariją iš Cilea operos teranų posto vadas Anthony Ja-j 
"Adriana Levouvreur" ir arija 
"Pace, pace mio Dio" iš Verdi 

nis ir moterų skyriaus pirm. Doro 
thy Janis, Cicero jūros šaulių 

Likimo dalia. Turiningas kon-1 "Klaipėda" vicepirmininkas Au-
certas baigtas duetu iš Mozarto | gustinas Ašoklis ir Cicero Altos 
operos Don Giovanni: "La ei skyrių sudarančių dešimties orga-1 
darėm la mano". Inizaciju atstovai. Pagerbimui va-1 

Mere J. Byrne. spaudžiama 
Chicagos negrų, sudarė piliečių 
komisiją, kuri tirs skundus dėl 
vadinamo policijos brutalumo. 
Komisija yra iš septynių as
menų. Jai vadovaus H. C. 
Medley. vienos perkėlimų ben
drovės vadovas, Chicagos susi
siekimo vadovybės tarybos na
rys. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki ? vai. vak. 
Šeštad. 9 vai iki 1 vai. d. 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 

į šio krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius j saugu visų 

. eerbūvj. 

Kaina kietai* viršeliai* $5,95 
-ninkstai" - $3,95 

Knyga gaunama tr Drauŝ *-
* ^ ^ ^ * : * = < ^ ' * * * : * ' ^ ^ * ! I B I B « 5 | « « » ^ * ! K ^ ^ -
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BALYS AUGINĄS 

Giesmes žydėjimo 
metas 

L y r i k a 
Keturi skyriai: PUMPURŲ VARPAI 
BURTAŽODŽIAI PIRMAGIMIUI. BE-
SAKNt GIRIA. AMZlfflrBES VYN
UOGYNAI. 138 pusi. Kieti viršeliai 
Gražiai išleista. Spaudė Vilties drau
gijos leidykla — 1979. Kaina su per

siuntimu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 0 + 5 W. 63rd Si.: 
Chicago, III. 60629 
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Mutual Federal Savings. 2212 ; mą valandą priešpiečiai Juanimo madienj. spalio 6 dieną. 7 vai. 
West Cermak 
VI 7-7747. 

Road — Telef. centro kavinėje su seimo ats to- vak. Vyčių salėje, 
(ak.) vais ir ateisveikinirnas. (pr . ) . | prašomi dalyvauti. 

Visi nariai 

Vladas Šakalys, pabėgėlis iš Lietuvos, aktyvus rezistencijos veikėjas, at- į 
Į vyksta j Jaunimo centrą, Chicagoje, lydimas Balfo CV pirm. Manjos Rudie- Į 
i r.ės ir inž. Antano Rudž'o, kur Ralfo --urengtame jo su^tikime su Chicagos Į 
į lietuvių visuomene rugsėjo 27 d. pateikė išsamų pranešimą apie gyvenime 
I okupuotoje Lietuvoje Vuotr. Uno Meilaus 

A M BE R 
The Golden Gem oi the Ages 

By PATTY C. RICl, Ph.D. 
(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir k i tur ) 

Knyga didelio formato. 290 pusi. kieti viršeliai 

PuMšshed by VA NOSTRAND REIKH0LD Compa-ny, New York, 
kuri turi savo skyrius London, Toronto. Merbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1 62 valstijos 
mokesčio 

L 
UlBakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 6Srd St. Chicago, IL 6061$ 
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