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Sovietinė valdžia, 
" L KB Kronika " ir 
Bažnyčia Lietuvoje 

KONTAKTAI SU 
VAKARŲ PASAULR7 

(Tęsinys) 
Visiškai žalingi Bažnyčiai kon 

taktai su Vakarais — Lietuvos 
kunigų važinėjimai į Berlyno 
"taikos" konferencijas. Šios rūšies 
kunigu delegacijas suformuoja 
KGB per Religijų reikalų tarybą, 
Kurijoms visiškai tylint. Kadan
gi i "taikos" konferencijas siun
čiamu kunigų didesnioji dalis 
yra KGB kolaborantai, tai ko
kias bažnytines problemas su jais 
gali svarstyti Vakarų pasaulio 
kunigai? 

Labiausiai pageidautini turis
tai — kunigai ir pasauliečiai — 
iš Vakarų. Atvykę į Lietuvą, jie 
žinias apie Bažnyčios padėtį ture 
tu rinkti ne iš atsitiktinių šalti
niu, bet pasistengti surasti pati
kimą informaciją. Iki šiol. atvykę 
iš užsienio (Lenkijos, JAV ir kt.), 
kunigai dažnai patekdavo ant 
KGB meškerės ir informaciją 
apie Lietuvos Katalikų Bažny
čią rinkdavo, bendraudami su ku 
nigais — KGB bendradarbiais. 

5. KUNIGU TARYBOS 
1979 m. Lietuvoje pradėjo kur

tis Kunigų tarybos, kurios, pagal 
Vatikano TI susirinkimo nutari
mus, gali veikti kiekvienoje vys-
kupijoje.Kunigai su džiaugsmu 
išklausė apie tarybas kelias Va
tikano radijo laidas, įnešusias 
rūpimu klausimu daug šviesos. 
RRT įgaliotinis Anilionis perspė 
jo Lietuvos Ordinarus būti atsar
giems su tomis tarybomis, o vė
liau pradėjo skelbti, kad Kunigų 
tarybas organizuoja kunigai "eks 

tremistai". §. m. įgaliotinis Ani 
lionis pranešė Kauno arkivysku 
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos de
kanams, kad vyskupas Povilonis 
jam sakęs, jog, popiežiaus nuo
mone, Kunigų tarybos Lietuvo
je nereikalingos. 

Kodėl sovietinė valdžia neno 
ri Kunigų tarybų? 

Atsakymas paaiškėja, įsigilinus, 
kokiu būdu valdžia mėgina ad
ministruoti Bažnyčią. RRT įga
liotinis visur kišasi į Bažnyčios 
vidaus rekalus: neleidžia vysku 
pui laisvai kilnoti kunigus, priim 
ti klierikų į Seminariją, teikti Su
tvirtinimo sakramentą ir t t 
Visą šitą kišimąsi sovietinė vai 
džia maskuoja, kad atrodytų, jog 
Ordinarai savarankiškai tvarkc 
savo vyskupijas. Esant kunigų 
taryboms, šis maskavimasis tap 
tų neįmanomas. Šiuo metu RRT 
įgaliotinis prievartauja Ordina
rus, neturinčius jokio užnugario 
Veikiant Kunigų taryboms, vys 
kupas ar vyskupijos valdytojas 
lengviau galėtų spirtis prieš šią 
prievartą. Jis galėtų pasakyti: 
"Aš turiu šį kunigą perkelti, ne? 
perkėlimo pageidauja Kunigų ta 
ryba. Arba: "Aš turiu Sutvirtin-' 
mo sakramentą tekti N. parapi
joje, nes Kunigų taryba tvirtina, 
kad tai naudinga pastoracijai". 
RRT įgaliotiniui dažnai būtų tie 
siog neįmanoma priešintis, nes, 
priešingu atveju, visi akivaizdžiai 
matytų, jog jis, o ne vyskupas ar 
valdytojas administruoja Bažny
čią. Taigi Kunigų tarybos yra gy 
vybiškai būtinos, nes visa, kas 
iki šiol buvo daroma slapta, ture 
tų išeiti į dienos šviesą. 

(Bus daugiau) 

Czeslaw Milosz, kuriam paskirta 1980 metų Nobelio literatūros premija 

Karinė Maskvos 
sutarhs su Sin/a 

Brežnevas Vakarams: Nekiškite rankų! 

UGANDA ŽLUNGA 
Aminą nuvertus, 

Kampala. — Robin Knight,1 

žurnalo "U. S. News and World 
Report" korespondentas, aplan
kęs Ugandą, rašo apie visišką 
valdymo sistemos sugriuvimą. Ka 
da šalį valdė karinis diktatorius 
Idi Amin, valstybė eksportuoda
vo tabaką, medvilnę, kavą, arba
tą, cukrų. Įmonės gamindavo ce 
mentą, plieną, dirbo vario kasyk 
los. Kampala buvo lankoma už
sienio turistų, kurie sakydavo, 
kad tas prie Viktorijos ežero sto
vįs miestas yra gražiausias Afriko 
je. Tiesa, diktatorius Aminas 
buvo keistas valdovas, niekas 
Ugandoje nesvajoja apie jo su
grįžimą, tačiau valstybėje buvo 
tvarka, nors valdžia nesilaikė de
mokratinių dėsnių ir nebuvo 
gerbiamos žmogaus teisės. 

Šiandien, rašo Knight, ši der
linga ir žemės turtais apdovano
ta šalis yra visiškame bankrote. 
Kraštas susiskaldęs, viešpatauja 
korupcija, keturios vyriausybės 
susmuko ir valstybę tvarko pu
siau karinė diktatūra. Vienas žy 
miųjų politikų Paul Semogere 
re pasakė korespondentui: "Li
goninėse nėra vaistų, mokyklose 
nėra knygų. Pramonė baigia su
žlugti ir šiaurėje žmonės badau-
ja". 

Korespondentas rašo, kad par
duotuvės tuščios. Jos daugiau
sia priklausė 40,000 Azijos kil
mės žmonių, kuriuos Aminas iš
varė. Niekas nerenka miesto 
šiukšlių, pastatai griūna, mies-

nebeliko tvarkos 
to gatvės pilnos duobių. Elektra, 
vanduo, kanalizacijos sistema kas 
dien nutraukiama. Viena pui 
kiaušių ligoninių Afrikoje — 
Mulago neturi vaistų, elektros 
srovės ir pacientai miršta iš ba
do žiurkių pilnose palatose. LuZi 
re kalėjime šiuo metu laikoma 
4,000 kalinių, kurių daugumas 
niekad nebuvo teisti, kaliniai išsi 
laiko gaudydami kates ir jas val
gydami. 

Amerika, Britanija, Europos 
Rinkos valstybės bandė siųsti 
maistą, vaistus, tačiau siuntos 
tuoj pat išgrobstomos. Policijos 
valdininkai žemos moralės, ne
bando eiti pareigų. Todėl gatvė 
se pilna ginkluotų gaujų, ku
rios plėšia, vagia, ką gali. Užsie
niečiai, daugiausia diplomatai ar 
šalpos organizacijų atstovai, ne 
šioja ginklus ir namuose laiko 
ašarinių dujų granatas. Ir taip 
juos dažnai apiplėšia girti karei
viai. Infliacija nežmoniška, apie 
400 nuoš. per metus. Plytelė 
muilo kainuoja 11 dol., butelis 
alaus — 14 dol. Ryžiai, valgoma 
alyva, miltai retai gaunami lega
liais būdais. Produktams pasiro
džius parduotuvėse, gatvėse kyla 
kovos. 

Anksčiau Ugandą dažnai lan
kydavo turistai. Valstybė turėjo 
puikius laukinių žvėrių drausti
nius, kuriuos turistai apžiūrėda
vo. Dabar žvėrys baigia išnykti. 
Jie medžiojami maistui. 

Svarbiausia, kad Ugandos gy-

Maskva. — Sirijos delegacija 
lankėsi Maskvoje, vadovaujama 
prezidento Hafez Assad, kuris ke
lis kart skelbė, jog Irano —Irako 
konflikte jis remia Iraną. Assa-
das ir Brežnevas pasirašė 20 
metų draugystės ir kooperavi-
mo sutartį. Sovietų žinių agen
tūra "Tass" paskelbė, jog abi ša
lys nutarė plačiau išvystyti ben
dradarbiavimą karinėje srityje, 
pasiremdamos atskirais susitari
mais, kurių tikslas stiprinti gy
nybos pajėgumą. Sutarties teks
tas nebuvo skelbiamas, tačiau ara 
bų sluoksnių žiniomis, sutartis 
leidžia sovietams įvesti savo ka
rines jėgas į Sirijos teritoriją. Dip 
lomatai Sirijos sostinėje tvirtina, 
kad sutartis įpareigoja Sovietų 
Sąjungą ginti Siriją ir ji tampa 

Pakeitimai lenkų 
vyriausybėje 

Varšuva. — Lenkijos seimas 
patvirtino reformuotą vyriausy
bę, iš kurios išmesti šeši minis-
teriai. Pareigų neteko plieno 
ministeris Kaim, kasyklų — Lej-
czak, kultūros — Najdowski ir 
ministeriai be portfelių: Kamins-
ki, Sielanko ir Bejm. 

Premjeras Josf Pimkowski pa
skelbė, kad jis turės du viceprem
jerus: Stanislaw Kowalczyk, bu
vusį policijos ir saugumo ministe 
rį ir Stanislaw Mach, buvusį 
lengvosios pramonės ministerį-

Parlamentas įsteigė naują Vy
riausią kontrolės tarybą, kuriai 
vadovauti pakviestas Mieczyslaw 
Moczar, pagarsėjęs saugumo po
licijos viršininkas. Jam teks aiš
kinti kyšininkus, išeikvotojus, 
valstybės turto grobstytojus. Bu
vęs televizijos ir radijo viršinin
kas Ščepanskis neteko seimo na
rio imuniteto ir bus greit teisia
mas už įvairius savo galios pikt-
naudojimus. 

ventojai nieko geresnio nebesiti 
ki, nesiekia ir pesimistiškai žiūri 
į ateitį, nebeturi jokių vilčių. Ka 
rinė taryba pažadėjo laisvus, de 
mokratinius rinkimus, tačiau visi 
tikisi, kad jie nebus nei laisvi, nei 
teisingi. Bus išrinktas marksistas 
Obote, kurį Aminas nuvertė 1971 
m. Rinkimai pažadėti gruodžio 
mėnesį, tačiau piliečiai nesitiki, 

beveik Varšuvos pakto narė. 
Sovietų prezidentas Brežnevas 

Sirijos prezidentui surengtame 
bankete pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė, kad Sovietų Sąjunga nesi-
kiš į Viduriniuose Rytuose vyks
tantį karą ir patarė Vakarų vals 
tybėm nekišti rankų į ten kilusį 
konfliktą. Jis pasakė, kad imperi
alistai tikisi vėl dominuoti Iraną 
ir planuoja įvairius sąmokslus. 
Brežnevas pasakė, kad Persijos 
įlanka yra ten esančių valstybių 
reikalas ir niekas neturi teisės kiš 
tis į tuos reikalus. 

Kalbėdamas apie sutartį su Si
rija, Brežnevas pasakė, kad ji 
patarnaus Viduriniųjų Rytų 
padėčiai ir padės ten įgyvendinti 
tikrą ir pastovią taiką. Sutartis 
nesanti nukreipta prieš jokią tre
čią valstybę. Sutartis pasirašyta 
taikos tikslais, o ne karo, pasakė 
Brežnevas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Iš Indijos į Romą atvyko 
Tibeto dvasinis vadas Dalai La
ma, kuris susitiks Vatikane su 
popiežium Jonu Paulium II-ju. 

— Japonų Ninon jūros ben
drovė paskelbė, jog pavyko su
rasti 1904 metų kare su Rusi
ja nuskandintą laivą "Admiral 
Nachimov". Jame rasti bran
giųjų metalų: aukso, platinos ir 
sidabro turtai vertinami 3£ bil. 
dol. 

—Kanados parlamentas pra
dėjo debatus apie konstitucijos 
klausimą. Iki šiol Kanada remia
si "kolonialine" konstitucija — 
Britų Šiaurės Amerikos aktu; kurį 
pakeisti ar papildyti gali tik Bri
tanija. 

—Švedijos gynybos ministeri
ja atšaukė paslaptingo povande
ninio laivo gaudymą. Sovietų 
laivas kelias savaites slankiojo 
švedų teritoriniuose vandenyse. 

— Prezidentinis respublikonų 
partijos kanidatas Ronald Reagan 
ir jo partneris George Bush buvo 
painformuoti CIA agentūros pa
reigūnų apie Irano — Irako pa
dėtį. Panašias informacijas gavo 
ir nepriklausomas kandidatas An 
dersonas. 

— Bahamų salų gynybos lai 
vas išgelbėjo iš skęstančio laivo 
apie 200 pabėgėlių iš Haiti salos. 

— Jungtinių Tautų maisto 

CZESLAVV MILOSZ • 
NOBELIO LAUREATAS 

Laimėjo 1980 m literatūros premiją 
Stockholmas. — Ketvirtadie

nį visos JAV žinių agentūros 
paskelbė, kad 1980 m. Nobelio 
literatūros premija paskirta Lie-
tuvoje gimusiam rašytojui, poe
tui Czesiaw Milosz. Laureatas 
yra gimęs 1911 m. birželio 30 d. 
Šeteinių kaime, Kėdainių apskri
tyje, Aleksandro ir Veronikos 
Milašių šeimoje. Vaikystėje su 
tėvu, kuris dirbo kaip civilinis 
inžinierius prie Jenisėjaus upės, 
gyveno Sibire, tačiau grįžo į 
Lietuvą, 1921 m, įstojo į Vil
niaus gimnaziją ir baigė Vil
niaus universitetą. Jo pirmieji 

Karas suskaldė 
arabu jėgas 

Amanas. — Jordano karalius 
Husseinas, pasikalbėjime su už
sienio žurnalistais, pakartojo, 
kad Jordanas pasiūlė savo karei
vius Irakui, jei jam reikės pagal
bos konflikte su Iranu. Karalius 
pabrėžė, kad Iranas jau seniai 
kenkia arabų interesams. Irakas, 
priešingai, visada gynė arabų tei-

poezijos bandymai spausdinti 
1930 m. "Alma Mater Vilnen-
sis" žurnale. 

Česlovas Milašius (Oskaro Mi
lašiaus giminaitis), poetas, pro
zininkas, filosofas, baigęs teisių 
mokslus, literatūros istorikas, 
šiuo metu yra Berkeley univer
siteto Kalifornijoje profesorius. 
Lietuvių bičiulis, yra vertęs lie
tuvių kūrybą j lenkų kalbą. 

ses. Irakas praeityje yra daug pa 
programos agentūra paskyrė ĮLJdėjęs Jordanui. 
600 tonų kviečių Vietnamui, 
kuris nukentėjo nuo smarkios 
audros. 

— JAV septintojo laivyno karo 
laivas "Blue Ridge" išgelbėjo ne
toli Filipinų 91 vietnamietį pa
bėgėlį. 

— Ateinančią savaitę į Wa-
shingtoną atvyks Egipto vicepre 
zidentas Hoshi Mubarak, kuris 
atveš prezidentui Carteriui Egip 
to prezidento Sadato laišką. De
rybos tarp Egipto, Izraelio ir JAV 
dėl palestiniečių klausimo prasi 
dės spalio 14 d. 

Marokas gavęs 
smarku smūgį 

Rabatas. — Polisario sukilė
liai, kurie kovoja, Alžiro remiami, 
dėl Vakarinės Sacharos atplėši 
mo nuo Maroko ir nepriklauso
mos valstybės įsteigimo, paskelbė, 
kad pietiniame Maroke, prie Ras 
ei Khanfra miesto, įvyko sunkūs 
mūšiai, kuriuose sukilėliai sumu
šė tris Maroko pulkus ir vieną 
specialią "EI Arak" brigadą. Žu
vo šimtai Maroko kareivių, daug 
ginklų, arba pateko į suki
lėlių rankas arba buvo su
naikinti. Mūšiai šiose apylin
kėse prasidėjo rugsėjo mėnesį. 

Studija apie 
juodųjų armiją 

Washingtonas. — Gynybos de 
partamentas ir Fordo fondas už
sakė Brookings institute studiją 
apie JAV armiją ir gynybos jė
gų ryšį su mažumomis. Martin 
Binkin, instituto tyrinėtojas nu
rodė, kad Amerikoje įsteigus sava 

Fanatiku komisija 
Teheranas. — Irano parlamen 

tas sudarė septynių narių komisi
ją, kuri svarstys amerikiečių įkai
tų reikalus. Charekterhrga, kad 
komisijos pirmininkas yra tas 
pats mula Moosavi, kuris plana
vo ir vadovavo JAV ambasados 
puolimui ir įkaitų pagrobimui. Ir 
kiti komisijos nariai žinomi reli
giniai fanatikai. Komisija reko
menduos parlamentui, ką daryti 
su amerikiečiais.Daugelis jos na
rių jau yra pasisakę už teismą ir 
įkaitų nubaudimą. 

Kinijos švente 
Pekinas. — Spalio 1 d. Kinijo

je buvo švenčiama, nes Kinija mi 
nėjo 31-mąją metinę sukaktį nuo 
1949 metų Liaudies respublikos į-
steigimo. Šventė praėjo be dides
nių mitingų ar kariuomenės para
dų. Vyriausybės atsišaukime bu
vo kalbama apie pramonės ir že
mės ūkio reformas ir apie sovie
tų ekspansijos keliamą grėsmę. 
Valdžia pasisakė už artimesnius 
ryšius su Vakarais. 

Saudi Arabija 
padidins gamybą 

Londonas. — Pasauliniuose 
norių kariuomenę, panaikinus į naftos pramonės centruose pa-
karinę prievolę, atsirado pavojus, sklido žinia, kurią patvirtino 
kad kariuomenės eilės bus užpil
dytos vargšais, mažumų nariais, 

Saudi Arabija, jog sumažėjus naf
tos gamybai Irane ir Irake, Saudi 

menko išsilavinimo vyrais. Ka- į Arabija nutarė padidinti 10 nuoš. 
da prievolės laikais kariuomenė- i savo naftos gamybą. Laikinai Sau-
je buvo 12 nuoš-juodųjų karei-Į di Arabija gamins 10.4 mil. statu-
vių, šiandien juodieji sudaro jau.nių naftos per dieną, nors prieš 

kad reikalai po rinkimų pasikeis i daugiau kaip trečdalį savanorių i mėnesį planavo gamybą suma-
ir jų skaičius vis auga. zinti. 

Amerikos ir Britanijos vyriau
sybės įspėjo Jordano vyriausybę 
nesikišti į Irano - Irako konfliktą. 
Izraelio premjeras irgi pareiškė, I 
kad karalius Husseinas gali "nu-| 
degti pirštus", praplėsdamas i 
vykstančio karo ribas. Izrae
lyje bijoma, kad Irako kariuome
nės daliniai gali įžengti į Jorda
no žemę. Tokia padėtis pakeistų 
visą Viduriniųjų Rytų "status 
quo", paskelbė užsienio reikalų 
ministerija. 

Užsidarius dėl karo veiksmų 
Basros uostui, visos prekės ir ka
rinė medžiaga Irakui eina per Jor
dano uostą Aąabą. Koresponden
tai iš Izraelio pusės suskaitė apie 
40 prekinių laivų, kurie laukia į-
lankoje. Matėsi ir du dideli sovie
tų laivai. Sakoma, kad sovietai 
siunčia Irakui ginklus iš Pietinio 
Jemeno ir iš Etiopijos sandėlių. 
Jordanas sumobilizavo visą kari
nį ir civilinį transportą gabenti 
prekes į Iraką. Normaliose sąly
gose Irako prekės galėtų būti 
siunčiamos per Libaną, tačiau ja
me stovi Sirijos kariuomenė ir ji 
palaiko šiame kare Iraną. Sirija 
skelbia, kad Irakas nukreipia ara
bų jėgas nuo karo su Izrae
liu ir tuo padeda žydams. 

Komentatoriai pripažįsta, kad 
nuosaikiosios arabų valstybės pa
laiko šiame kare Iraką, išskyrus 
Siriją, Libiją. Kitos arabų šalys į-
žiūri šiame konflikte tradicines 
arabų - persų nesantaikas. 

Transporto unija 
už Ronald Reaganą 
V/ashingtonas. — Vykdomoji 

"tymsterių" unijos taryba pa
skelbė, kad šių metų rinkimuo 
se unija remia respublikonų par 
tijos kandidatą į prezidentus Ro
naldą Reaganą. Kitos didžiosios 
JAV darbo unijos par' akė už pre 
zidentą Carterį, kai kurios pareis 
kė neutralumą. 

Tymsterių unija, su 2.3 milijo 
nais narių, yra didžiausia unija. 
Paskutiniuose 1976 m. rinkimuo 
se unija buvo neutrali: nerėmė 
nei prezidento Fordo, nei — Gar 
terio. Prieš tai unija 1968 m. rė 
mė demokratų kandidatą Hubert 
Humphrey, o 1972 m. pasisakė už 
prezidento Nucono perrinkimą. 

Žydai atkeršijo 
ne tam asmeniui 

Paryžius. — Prancūzijos prezi
dentas Valery Giscard d'Estaing 
pasakė kalbą, kurioje pasmerkė 
prieš žydus nukreiptus išsišoki 
mus ir užtikrino 650,000 Prancū
zijos žydų, kad Prancūzijoje 
jiems bus sudarytos saugaus, nor 
malaus gyvenimo sąlygos. Jis 
pasmerkė rasizmą, terorizmą, 
netoleranciją. 

Panašiai parlamente kalbėjo 
premjeras Raymond Barre, at
metęs kairiųjų partijų kaltini
mus, kad jo vyriausybė nekovoja 
su teroristais. 

Paryžiuje grupė žydų, pasiva
dinusi Žydų brigada, įsibrovė į 
Charles Bousąuet butą ir apipy
lė jo veidą su sieros rūgštimi. Už 
pultojo sūnus, nuvežęs tėvą į Ii 
goninę, pasakė, kad žydai pada
rė klaidą. Naciams simpatizuo
jančio laikraščio tarnautojas yra 
Pierre Bousquet. Jo tėvas, 84 me
tų amžiaus, niekad neturėjo nie 
ko bendro nei su naciais, nei su 
kitomis grupėmis. Žydų brigada 
paskelbė, kad ji ateityje žudys na 
cių grupės rėmėjus. 

Iranas vel puolė 
Irako sostine 

Bagdadas. — Trys "Fantom", 
amerikiečių gamybos Irano lėk
tuvai trečiadienio naktį vėl puo
lė Irako sostinę ir padarė nema
žai žalos. Irano aviacija puolė ir 
du Irako naftos centrus valstybės 
šiaurėje. Teherano radijas paskel 
bė, kad karinės jėgos pradėjo 
priešpuolį, kurio tikslas atsiimti 
teritoriją, kurią užėmė Irako jė
gos, pradėjusios šį karą rugsėjo 
22 d. 

Kaip jau rašyta, Kohrramshah 
ro uoste, Irano pusėje, stovėjo už
sienio prekiniai laivai, kuriuos 
užblokavo karo veiksmai. Trečia
dienį tuos laivus apšaudė Irano 
artilerija, keli laivai nuskendo, ki
ti užsidegė. Jūreiviai, kurie palikę 
laivus, bandė plaukti į kitą Shatt 
ai Arab upės pusę, į Iraką, buvo 
apšaudyti kulkosvaidžių. Ypač 
daug žuvo Indijos prekinio laivo 
įgulos jūreivių. Irako pranešimu, 
Basroje prieglaudą gavo 120 už
sienio jūreivių. 

Bagdado kariniame pranešime 
pripažįstama, kad Irako jėgos pra 
rado du lėktuvus, tris tankus ir 
56 kareivius sužeistais ir užmuš
tais. Irakas numušęs 10 Irano he
likopterių, sunaikinęs 9 tankus ir 
nušovęs 40 iraniečių. 

KALENDORIUS 

Spalio 10 d.: Pranciškus, Eu-
lampija, Gilvydas, Auksė 

Spalio 11 d.: Germanas, Zina
ida, Beraustas, Daugvydė 

Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:19. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra d'sną 70 L, naktį 50 
laipsnių. 
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IS PABALTIECIIJ IR LIETUVIŲ 
LENGV. ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 

(Tęsinys) 

Kiekv ienoje k lasė je už 
iškiliausią pasekmę pabal-
tiečių pirmenybėse buvo ski
riamos specialios dovanos — 
plaketes, kurių laimėtojus 
pateikiame: 

V y r ų k l a s ė j e — Arvydas 
Barkauskas (L. Tauras) už 
diską — 47.61 m. — 829 t ; 
M o t e r ų k l . — Rūta Maželytė 
(Žaibas) — už rutulį (4 kg) — 
1 0 5 7 m. — 6921.; J a u n i ų A — 
Tadas Kijauskas (Ž) — už 100 m 
— 11.4 sek. — 710 t.; J a u n i ų B 
— Gytis Barzdukas (2) — už 400 
m — 55.6 sek. — 924 t ; 
M e r g a i č i ų B — Vida Kijaus-
kaitė (2) — už 200 m — 29.3 sek. 
— 5251.; J a u n i ų C — R. Novak 
(2) — už 200 m — 26.1 sek. — 754 
t ; M e r g a i č i ų C — Ina Balsytė 
(T. Vytis) — už rutulį (6 lb.) — 
9.49 m — 433 t.; J a u n i ų D — 
Jonas Natkevičius (2J— už 200 
m — 29.6 sek. — 506 t.; Mer
g a i č i ų D — Adria Motiejū
naitė (2) — už 400 m — 1:09.7 
min. — 518 t.; J a u n i ų E — A. 
Žaliauskas (Aušra) — už šuolį į 
tolį — 3.83 m — 3771.; Mergai
č ių E — E. Vi lmanis (Latvė) — 
už šuolį į aukštį — 1.10 m—201 
t ; Geriausia lietuvaitė — Lina 
Kijauskaitė (2) už 200 m — 36.0 
sek. — 180 t. 

Iškiliausios pasekmės vyrų ir 
jaunių A klasėse atrenkamos 
pagal I.A.A.F. tarptautines 
vertinimo tabeles, o moterų ir 
visose kitose jaunių ir mergai
čių klasėse — pagal I-A.A.F. 
moterų tabeles. 

(* žvaigždutė prieš rungtį reikia 
naują pabaltiečių rekordą; # 
prieš lietuvio pavardę reiškia 
naują lietuvių pirmenybių 
rekordą). 

M o t e r ų k l a s e 

1 0 0 m: R. Malinauskaitė (A) 
6:43.0 min.; \ to l į : 1) A. Kankis 
(La) 4.54m; 2) L. Keršytė (A) 
4.10 m (13'—5.5"); I aukšt į : L. 
Preiss (La) 1.35 m; 3) V. Kijaus
kaitė (2) 1.25 (4'—1 74"); 
R u t u l y s (4 kg): # R. Maželytė 
(2) 10.57 m; D i s k a s : 1) A. 
Banak (P) 29.53 m; 2) R. 
Maželytė (2) 25.72 m; Iet is : 1) 
A. Banak (P) 30.60 m; 2) R. 
Maželytė (2) 29.90 m; 4 x 1 0 0 m: 
Žaibas (A. Motiejūnaitė, V. Ki 
jauskaitė, K. Biliūnaitė, R 
Maželytė) 56.2 * 

Merga ič ių E k l a s ė 
( 1 9 7 0 m. g im. i r j a u n e s n ė s ) 

6 0 m: 1) E. Vi lmanis (La) 
10.0 sek., 2) L Kijauskaitė (2) 
10.1 sek.; 2 0 0 m.: Lina Ki
jauskaitė (2) 36.0 sek.; I tolį: 1) 
E. Vilmanis (La) 3.00 m; 2) L. 
Kijauskaitė (2) 2.68 m; * I 
aukš t į : 1) E. Vilmanis (La) 1.10 
m; 2) K. Motiejūnaitė (2) 0.95 m) 
B e i s b o l a s : 1) E. Vilmanis (La) 
22.20 m; 2) L Kijauskaitė (2) 
16.90 m. 

Merga ič ių C k lasė 
(1966—67 m! gim.) 

100 m: 1) Kitta(P) 15.1 sek.; 
2) M. Mayle (2) 15.3 sek.; 2 0 0 
m: 1) Kitta (P) 30.5 sek.; 2) D. 
Simanavičiūtė (A) 32.9 sek.; 
4 0 0 m: R. Malinauskaitė (A) 
1:18.4 min.; 800 m: A . 
Bankaitytė (Z) 3:08.2 min.; I 
tol į: D. Simanavičiūtė (A) 3.90 
m; I aukšt į : D. Simanavičiūtė 
(A) 1.20 m; Rutulys (6 lb): Ina 
Balsytė (T. Vytis) 9.49 m ; 
Iet i s : Ina Balsytė (T. Vytis); 
4 x 1 0 0 m Est.: Aušra 1:02.9. 

Ši darbotvarkė dar nėra galu
tinė. Pageidaujantieji papil
dyti, prašomi savo pageida
vimus pranešti iki spalio 15 d. 

S A L F A S S - g o s cen tro 
v a l d y b a 

MIŠRIU D V E J E T Ų 
T U R N Y R A S I R 

GEGUŽINĖ 

Chicagos lietuvių Teniso klu
bas vasaros sezoną užbaigs šį 
sekmadienį mišrių dvejetų tur
nyru ir gegužine. Jis prasidės 
10 vai. ryto Marąuette Parko 
aikštėse prie 67-tos ir St. Louis. 
Registruotis pas A. Kušeliaus-
ką, telef. 434-2265. 

Neturintiems partnerių, jie 
bus surasti vietoje. 

Žiemos sezoną klubas numa
to pradėti „round robin" varžy
bomis lapkričio mėn. 8 d. 
Wimbeldono teniso klube. 

FUTBOLAS 

P U I K I PERGALĖ 
P R I E Š LIGHTNING 

Mergaič ių B k l a s ė 
(1964—65 m. gim.) 

100 m: 1) M. Jarnok (P) 14.2 
sek.; 2) V. Kijauskaitė (Ž) 14.5 
sek.; 2 0 0 m: V. Kijauskaitė (2) 
29.3 sek.) 4 0 0 m: M. Jarnok (P) 
1:13.0 min.; Į tolį: 1) M. Jarnok 
(P) 4.44 m; 2) V. Kijauskaitė (Z) 
4.29 m; I aukštį: 1) J. Metsala 
(E) 1.25 m; 2) V. Kijauskaitė (Z) 
1.25 m; Rutulys (8 lb): Vida 
Kijauskaitė (2) 8.32 m; D i s k a s : 
#Kristina Biliūnaitė (Z) 26.58 
m; Ie t i s : H. Banak (P) 20.30 m; 
4 x 1 0 0 m Est.: Lenkės 1:00.1 
min. 

Algis B i e l skus 

S A L F A S S 
SUVAŽIAVIMAS 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos visuotinis atstovų 
suvažiavimas įvyks lapkričio 
8—9 d i e n o m i s T o r o n t e , 
Lietuvių namuose, 1573 Bloor 
St. W, Kanadoje (Telefonas — 
(416)-532-3311). 

Darbotvarkė 

š e š t a d i e n į , lapkr. 8 d. Pra-
d ž i a 11 v a i . r y t o : 1. 
Suvažiavimo atidarymas; 2. 
Invokacija; 3. Prezidiumo su
darymas; 4. Mandatų ir rezo
liucijų komisijų sudarymas; 5. 
Sveikinimai žodžiu ir raštu; 6. 
Praėjusio suvažiavimo pro
tokolo skaitymas ir pri
ėmimas; 7. Pranešimai žodžiu 
ir raštu: a) Centro valdybos 
pirmininko; b) Centro val
dybos iždininko) c) Sporto apy
gardų vadovų: Kanados, Rytų, 
Vidurinių Vakarų; d) Pabal
tiečių Sporto federacijos, 
Lietuvių sekcijos vadovo; e) 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovo; f) JAV LB 
Krašto valdybos atstovo; g) 
Kanados LB Krašto valdybos 
atstovo; h) Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Tarybos 
atstovo. 8. Pranešimai tik raš
tu — sporto šakų komitetų 
vadovų; a) Krepšinio, b) Tink
linio, c) Leng. atletikos, d) Plau
kymo; e) Stalo Teniso, f) Lauko 
Teniso, g) šachmatų, h) Šau
dymo, i) Golfo, j) Slidinėjimo. 9. 
Garbės Teismo pranešimas. 10. 
Revizi jos Komisijos pra
nešimas. 11. Diskusijos dėl visų 
pranešimų. 

2—3 vai. pietų pertrauka 

Merga ič ių D k l a s ė 
( 1 9 6 8 — 6 9 m. gim.) 

100 m: # Indrė Čuplinskaitė 
(A) 14.2 sek.; * 2 0 0 m: Adrija 
Motiejūnaitė (Z) 31.0 sek.; * 4 0 0 
m: # Adrija Motiejūnaitė (Z) 
1:09.7 min.; * 8 0 0 m: #Auksė 
Bankaitytė (2) 3:08.2 min.) I 
to l į : D. Grajauskaitė (H. 
Kovas) 3.60 m; \ aukštį: I. 
Čupl inska i t ė (A) 1.25 m; 
R u t u l y s (6 lb.): A. Bankaitytė 
(Ž) 6.60 m; * 4 x 1 0 0 m Est.: * 
A u š r a 1:05.2 min ( L Freima-
naitė, B. Marcinkevičiūtė, A. 
Belaišytė, I. Čuplinskaitė). 

12. 1981 m. ŠALFASS-gos 
varžybinis kalendorius; 13. 
Išeivijos Sporto Istorijos lei
dinio reikalai; 14. 1983 m. Pa
saulio lietuvių sporto žai
dynės); 15. Laisvų tautų 
ol impiada; 16. Išvyka į 
Australiją; 17. Lietuvių sporto 
fondas; 18. Garbės teismo 
statutas; 19. Klausimai, suma
nymai, siūlymai; 20. Suvažia
vimo rezoliucijų priėmimas; 21. 
Suvažiavimo uždarymas. 

P a s t a b a : Suvažiavimo 
atstovams nesuspėjus dar
botvarkės baigti šeštadienį, 
bus tęsiamas sekmadienį, 
lapkr. 9 d., pagal sutartą laiką. 

Kai per trejas paskutines 
rungtynes Lituanicos ko
manda neįkirto nė vieno įvar
čio, net ir ištikimiausiems šali
ninkams kilo abejonės, ar ji dar 
laimės nors vienerias rung
tynes? Rungtynės prieš Light-
ning kryžkelė: pralaimėjus teks 
skaitytis su galimybe iškristi. 
Laimėjus — reali galimybė 
pasidaryti sekcijos meisteriu. 
Priklausys, kaip komanda 
sužais likusias dvejas savo 
rungtynes ir kaip kitos tos sek
cijos komandos viena kitą 
„nešios". 

Rungtynėms oras pasitaikė 
idealus. Žiūrovų pilna tribūna, 
aplink aikštę ir prie vartų susi
grūdę. Lituanicos komanda 
šiandien žaidžia baltomis uni
formomis, nes jie svečiai,, ne 
rengėjai. Abi komandos išsi
rikiavo savo geriausiais sąsta
tais, kokius šiuo metu turi. Ligi 
puslaikio vidurio vyksta gyvas 
ir permainingas žaidimas, bet 
be rezultatų. Pagaliau po kelin
to bandymo V. Pikšrys, gavęs 
gražią pasuotę iš Al. Krygerio, 
stipriu, žemu šūviu iš apie 20 
metrų nuginkluoja puikų 
Lightning vartininką, kuris 
net nesusigaudo, kad jau reikia 
kamuolį išimti iš tinklo — 1:0. 
Kaip ir visada tokiu atveju, po 
gauto įvarčio seka nuken
tėjusių aršūs antpuoliai rezul
tatą išlyginti, kurie nepasi
seka. 

Antro puslaikio pradžioje 
šešiolikmetis Mark Jenigas, 
arba Jenigas rV, gauna rau
doną kortelę ir turi apleisti 
aikštę. 

— Tai progresas, — kažkas 
pastebi. Tėvas Henrikas per 30 
metų žaisdamas nėra buvęs 
taip pagerbtas... 

Likus žaisti su 10 žaidėjų, 
pasidarė komandai žymiai sun
kiau. Nebuvo lengva ir anks
čiau, nes Lightning pasiryžę 
žūtbūt nepralaimėti. Jiems tik
rai gresia iškritimas į žemesnę 
diviziją. Bet Lituanicos gy
nimas ir vartininkas, kurie jau 
turi savo išdirbtą markę, kaip 
stipriausias divizijoje (tik 11 
įvarčių gauta), neduoda daug 
vilčių. Gi puolimas, Šį kartą 
operuodamas daugiau kraš
tais, sukuria pavojingų situ
acijų prie Lightning vartų. 
Neišnaudojus keletą jų, 12 
minutėje Algis Krygėris iš kelių 
metrų „įšutino" antrąjį įvartį, 
apdrausdamas savo komandą 
nuo pralaimėjimo. Ir po to įvar
čio lenkai nesugniužo, bet iš
vystė karštą ir pavojingą ofen
zyvą, kuri sudužo į Lituanicos 
taktišką gynybą ir kamuolio 
prilaikymą. Be kamuolio — 
nieko nepadarysi... 

2iupsny8. Daugiau padirbėjęs 
jis būtų geras ramstis vyrų ko
mandai. Bet jo pirmoji meilė — 
tinklinis neleidžia. 

J .J . 

P a s k u t i n ė s r u n g t y n ė s 
Marąuette P a r k e 

Šį sekmadienį, spalio mėn. 12 
d., Lituanicos vyrų komanda 
žais paskutines šio sezono 
rungtynes Marąuette Parke. 
Priešininku bus ukrainiečių ko
manda Lions. Numatoma, kad 
rungtynės prieš Lions bus sun
kios ir kietos, nes ir jie randasi 
pirmoje pavojaus zonoje. 

Lituanicos komanda, atsi
sveikindama su mielais ir entu
ziastingais žiūrovais, žais 
pačiu geriausiu, šiuo metu turi
mu, sąstatu. Rungtynių pra
džia 3 vai. po pietų. Rezervas 
žais 1 vai. 

I 

T R U M P A I 

— P a s a u l i o pirmenybių 
kvalifikacinėse Suomija pra
laimi Austrijai 0-2, ir po pralai
mėjimų prieš Albaniją ir Bul
gariją patekt i į Ispaniją 
nebeturi vilties. Turkija neti
kėtai pas save pralaimi Ispa
nijai 1-3, Jugoslavija laimi 
prieš Daniją 2-1, o Norvegija 
baigia lygiomis su Rumunia 1-
1. 

— Franz Beckenbaner atsi
sveikino su Cosmos prie 72,000 
rungtynėse tarp Cosmos ir Š. 
Amerikos -rinktinės. Rinktinė 
laimėjo 3-2 su garsiojo Pelės ir 
čikagiečio K. H. Granitra įvar
čiais. - > 

— Vietoj F. Beckenbanerio 
Cosmos gavo B. Schastei iš F. 
C. Koeln už 3 mil. dol. Jis ypač 
puikiai pas i rodė Europos 
pirmenybėse. 

— P o p u l i a r i a u s i a m V. 
Vokietijos sportininkui ir buv. 
pasaulio sunkaus svorio bokso 
meisterio M a s Schmeling su
ėjo 75 metai. Jis v is dar lankosi 
futbolo rungtynėse, nes jau
nystėje pate buvo geras žai
dėjas, r; 

— F.C. Valencija atleido 
trenerį Di Stefano, nežiūrint, 
kad su juftį buvo laimėję Eu
ropos taurių varžybas. Di Ste
fano yra vienas visų laikų ge
riausių centro puolėjų. Tačiau 
tai dar nereiškia, kad jis sėk
mingas treneris. 

O. G e š v e n t a s 

sitiktų kaip 1979 metais, kai 
škotai sukėlė muštynes, nema
žai sužeidė, pridarė daug nuo
stolių, ir buvo virš 400 areš
tuotų. 

V y t a u t a s A. Kr ikšč iūnas 
LIETUVOS A U K S O 

MEDALIAI 
(Tęsinys) 

Po plaukikų ir krepšininkų iš 
Maskvos olimpiados su aukso 
medaliais grįžo ir rankinio žai
dėjos Aldona Nenėnienė ir Sigi
ta Mažeikaitė. 

A l d o n a N e n ė n i e n ė , gimusi 
1949 metais, baigė Kauno Kūno 
Kultūros Institutą ir yra Kau
no sporto komiteto instruktorė. 
Žaidžia už Kauno Žalgirį, o nuo 
1972 metų už Sąjungos rink
tinę. Pas ipuošus i aukso 
medaliu Montrealio olimpia
doje, laimėjusi pasaulio meis-
terės titulą, sidabro medalį 
spartakiadoje, ji gerai kovoja 
Maskvos olimpiadoje, surenka 
nemaža įvarčių ir pelnytai 
p a s i p u o š i a a n t r u a u k s o 
medaliu. 

Į V A I R U M A I 

— Draugiškose rungtynėse 
V e n g r i j a — I s p a n i j a 2-2, 
Italija—Portugalija 3-1, Len
kija—Čekoslovakija 1-1 ir Šve
dija—Bulgarija 3-2. 

— Buvęs Italijos rinktinės 
žaidėjas Paolo Rossi yra su
spenduotas iki 1981 metųužįsi-
vėlimą į kyšių skandalą. Savo 
populiarumo dėka surado ki
tus pragyvenimo šaltinius: jo 
pavarde reklamuojasi sporto 
firma, o be to jis dar yra per-
kraustyrno kompanijos dali
ninkas. 

— Tradicinėms futbolo rung
tynėms tarp Škotijos ir Ang
lijos, škotai gaus tik 29.000 
bilietų. Mat, bijoma, kad neat-

S ig i ta Mažeikienė , gimusi 
1955 metais, studijuoja Vil
niaus lengvosios pramonės 
institute ir žaidžia už Vilniaus 
„Eglės" komandą. Nuo 1978 m. 
' ėdž ia už Sąjungos rinktinę, 
laimėjo sidabro medal ius 
pasaulio jaunių ir moterų pir
menybėse bei spartakiadoje, o 
Maskvoje savo karjerą papuošė 
ir aukso medaliu. 

MĮSLĖS KETURGYSLĖS 

Grigas grigulis 
Miške atsigulęs. 
Lapą pasiklojęs, 
Lapu užsiklojęs. 

(Agurkas) 

Lituanicos komanda žaidė 
vyriškai ir apgalvotai. Puo
lime V. Pikšrys parodė didelį 
norą laimėti ir gražiai jį (puo
limą) tempė. Vidurio linijoje J. 
Keamy ištvermingai darbštus 
ir produktingas. Visa ko
manda šį kartą galėjome tik 
gėrėtis. 

Rezervas tęsia pergales. Šį 
kartą jie įveikė Lightning rezer
vą 2:1. Komandos pasisekimo 
raktas — vartin. Don. Vidurio 
aikštėje puikiai sužaidė R. 
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skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

ATLYGINIMAS U 2 
J A U Č I U S , K A R V E S I R 
K I T O K I U S G Y V U L I U S 

O jeigu kas pavogtų jautį ar kar
vę, ar kiaulę , ar paršą, ar avį, ar 
ožką, tai jis turės sumokėti pen
kiasdešimt grašių už jautį, pus
kapį grašių už karvę, puskapi gra
šių už paršą, penkiolika grašių už 
kiaulę, dvylika grašių už avį, dvy
lika grašių už aviną, šešis grašius 
už ožką, tris grašius už paršiuką, 
tris grašius už ėriuką, šešis 
grašius už pusparšį, puskapį 
šešis grašius už pusparšį, puskapį 
grašių už kuilį. O jeigu kas nors pa
grobtų kurį minėtųjų gyvulių ir tas 
gyvulys nudvėstų, tai turi 
sumokėti už kiekvieną nudvėsusį 
pagal jo vertę, o taip pat ir atly
ginimą už grobimą. 

( D i d ž i o s i o s L i e t u v o s 
Kunigaikštystės 

1529 m. statutas) 

Vos ne visą savo gyvenimą 
lietuvių leksikografijai paskyrė A. 
Juška. Jo lietuvių kalbos žodyną 
(reikšmės čia buvo aiškinamos 
rusų ir lenkų kalbomis) 1897 m. 
pradėjo leisti Rusijos mokslų aka
demija. 1922 m. buvo išlei8&8 
trečias žodyno tomas (iki žodžio 
kukštuotU). Prie šio žodyno reda
gavimo ir leidimo nemaža prisi
dėjo žymusis rusų kalbininkas F. 
Fortunatovas, mūsų kalbininkai 
J. Jablonskis, K. Būga ir kt. 

A. Sabaliauskas 
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Okupanto propaganda ir 
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- Šiemet Vilniuje išleista 
"Žurnalistika", jau septintoji 
knyga tokiu pavadin imu. 
Besklaidant darosi koktu 
matant, kiek leidėjams mažai 

.terūpi tikrieji žurnalistikos 
klausimai ir kaip viskas dau
giausia telkiama į okupan
tams naudingą propagandą. 

[P radedama komunis t inių 
.leidinių Vilniuje istorija, net ir 
* joj e visą puslapį užimanti ilius
tracija: "Den krasnoj armiji" 
(Raudonosios armijos diena). 
Reklamuojami kiti rusiškieji 

„Vilniaus komunistų leidiniai: 
" ' F a k e l k o m u n i z m ą " , 
"Ežednievnik Zvezdy", "Ko-

'munist", "Izviestija", dedant 
net jų nuotraukas. 

" F o t o m e i s t r ų " ( t a i p 
vadinama tame leidiny) nuo
traukų tarpan būtinai įbrukta 
ir JAV komunistų agitatorė 
Angelą Davis. Ji nieko bendro 
neturi su lietuviška žurnalis
tika. Daugumas straipsnių vis 
apie įvairiausius komunisti
n iu s leidinius, special iai 
straipsniu pagerbiant ir Mask
vos tironų atstovą Brežnevą. 

MEDALIAI 
KOLONISTAMS 

• « > * : , 
Leidinys išryškina, kiek 

daug dabar rusų kolonistų įso
dinta į atsakingus spaudos 
postus Lietuvoje ir kaip jie da
bar išaukštinami, apkabinė-
jant medaliais ir garbės pa
žymėjimais, įtraukimais į 
garbes sąrašus Nusipelniusio 
Žurnalisto vardas suteiktas 
Michailui Lavrinecui, "Cer-
vony Standar" laikraščio par
tijos gyvenimo skyriaus vedė
jui. Garbes vardas suteiktas 
Nikolajui Solovjovui, Vilniaus 
vaisi. Kapsuko universiteto 
docentui. 

Skelbiama, kad TSRS or
dinais apdovanoti: Darbo 
raudonosios vėliavos ordinu 
Pavel Gelbak. Lietuvoj lei
džiamo "Komunisto" žurnalo 
vyr. redaktorius. Aukščiausios 
tarybos prezidiumo garbės raš
tais apdovanoti Estera Efros, 
" K o m u n i s t o " r e d a k t o r ė , 
A n a t o l i j F a i n b l i u m — 
"Panevėžio tiesos" redak
toriaus pavaduotojas, Isaak 
Karlin "Komunisto" žurnalo 
s k y r i a u s v e d ė j a s , 
G r i g o r i j h K o n d u r a l o v — 
"Cervony štandar" vyr. redak
torius, Piotr Koniuchov — Liet. 
kom. partijos centro kom. lei
dyklos darbuotojas, Miron 
Moskvin — "Komun i s to" 
žurnalo ats. sekretoriaus pava
duotojas, Boris Ošerov — 
"Cervony štandar" skyriaus 
vedėjas Zoja Sundrik — 
"Cervony standar" stilistė. T. 
Zežikov — Lietuvos komjauni
mo premijos laureatas. Žurna
listų delegacijai vykstant į 
Sniečkaus gyvenviete, juos ly
dėjo "Liaudies deputatų tary
bos p i r m i n i n k a s S. 
Prochorenka". 

__Tarp naujų paskyrimų skai
tome: Vasilij Baranovski "Iit-
va literaturnaja" vyr. red. 
pavaduotojas. Tarp mirusių 
suminimas Sergej Televnoj, 
"Sovietskaja Litva" laikraščio 
darbuotojas, kilęs iš Kubanės, 
taip pa t Aleksandr Anuškin, 
buvęs ilgametis "Sovietskaja 
Litva" redaktorius. 

Tarp išleidusių knygas oku
puotos Lietuvos žurnalistų 
minimi: A. Prokopavič, S. 
Samsonenka. Žurnalistikos 
teorijos ir praktikos Lietuvoje 
išleistų veikalų sąraše beveik 
pusė yra išskaičiuotieji rusų 
kalba leidiniai. Tas pats foto-

• grafijos, radijo, televizijos 
bibliografijose. Specialus sąra
šas siūlomų perskaityti kny
gų. Cia išvardintos vien tik 
rusiškos. 

Tos pavardės, tie laikraščiai 
ir kitokie leidiniai yia gyvas 

liudijimas, kaip vykdoma rusi
fikacija, panaudojant spaudą 
ir kitas masinio informavimo 
priemones. 

Kai mes prisimename, kad 
rusifikacija jau imama pradėti 
nuo vaikų darželių, stip
rinama pradžios mokyklose ir 
gimnazojose. Kai universitete 
gera dalis paskaitų jau dės
toma rusiškai, kai disertacijos 
jau verčiamos rašyti rusų kal
ba, kai tiek daug rusiškų lei
dinių leidžiama Lietuvoje, iš
ryškėja, kaip labai plečiama 
rusifikacija, ir tai ne vien per 
spaudą, susižinojimo įstaigas, 
bet ir visuomeniniame gy
venime. Juk daug kur valdan
čios partijos - komunistų - susi
rinkimuose vyrauja rusų 
kalba. Jau ir organizacijose 
pratinama vartoti rusų kalbą. 
Įstaigų susirašinėjimai kas
kart labiau vedami rusų kal
ba. 

Tuos okupanto nutautinimo 
darbus mes jautriai sutin
kame. Apie tai reikia daugiau 
informuoti laisvojo pasaulio 
spaudą ir įvairiomis kitomis 
progomis. Iš kitos pusės reikia 
stiprinti lietuvybę išeivijoje, 
mūsų j aun ime , kad lais
vajame pasaulyje augtų ir 
reikštųsi naujos lietuviškos jė
gos. Mūsų jaunieji lietuviai 
intelektualai turėtų drąsiau ir 
ryžtingiau rusinamos tautos 
skundą perduoti amerikiečių 
spaudoje. 

PALAIMA AR PRAKEIKIMAS? 

• 
S k a i t y d a m i a p i e rusų 

kolonistų medaliais apka-
binėjimą, aukštinimą Lietu
voje, mes graudžiai sutinkame 
žinias, kad tikrųjų lietuvių 
daugelis išsiunčiami kariuo
menėje tarnauti į svetimus 
kraštus. Kaskart labiau baugi
nančios žinios ateina apie lie
tuvius ir kitus pabaltiečius, ga
benamus į Maskvos agresijos 
frontą Afganistane ir apie 
atvežamus žuvusiųjų karstus 
arba apie išvežtųjų į frontą 
visišką dingimą, kai jiems žu
vus nenorima susilaukti nei
giamos reakcijos. Kolonistai 
gabenami į Lietuvą, o lietuvių 
jau pasitaiko gabenamų į 
Afganistaną ir į sovietinius 
lagerius. 

Miunchene, Vokietijoje, jau 
antri metai leidžiamas dukart 
per mėnesį pasirodantis žmo
gaus teisių biuletenis "Vesti iz 
SSSR — USSR News Brief'. 
Redaktorius Kronidas Liu-
barskis čia skelbia vien tik 
apie areštus, teismus, kalini
mus, kratas, laužant žmogaus 
teises Sovietų Sąjungoje ir 
Maskvos okupuotuose kraš
tuose. Čia beveik kiekviename 
numeryje yra žinių ir apie oku
pantų skr iaudžiamus lie
tuvius. Paskutiniuose nume
r i u o s e r a n d a m e a p i e 
areštavimą Iešmanto ryšium 
su V. Skuodžio byla, apie to lei
dinio redakciją pasiekusias ži
nias, kad areštuotas Mečis
lovas Jurevičius, apie darytas 
kratas A. Svarinsko ir S. 
Tamkevičiaus butuose. 

Kaskart daugiau leidinių 
vakaruose registruoja oku
panto žiaurios prievartos 
veiksmus. Istorijai pasiliks liu
dijimas apie Maskvos kolo
nializmo žiaurumą. Ta kru
vina mūsų tautos priespauda 
tepaskatina visas patriotines 
jėgas ugdyti didesnį savitarpį, 
bendradarbiavimą; kad sun
kioje ir ilgoje kovoje dėl lais
vės kiekvienas lietuviškos 
energijos trupinėlis būtų nu
kreiptas į vieną tikslą — orga
nizuoti galingą šauksmą prieš 
okupanto skriaudas ir susilieti 
į vieningą frontą kovoje dėl 
laisvės. j pr 

Kiekviena diena mus stumia 
artyn prie senatvės. Kiekviena 
diena iš mūsų atima dalį 
jaunesnių dienų entuziamo ir 
pasiryžimo. 

Klausimas: senatvė yra pa
laima ar prakeikimas? 

Klausimas: palaima pačiam 
senstančiam ar ir visuomenei? 

Klausimas: prakeikimas sau 
ar ir šeimai? 

Štai keletas klausimų, 
kuriais rūpinasi ne tik kiekvie
nas individas, bet ir visa vi
suomenė, valstybės ir žmonija. 

Rūpinasi — ar bent turėtų tai 
dary t i — ir lietuviškoji 
bendruomenė. Kiekvienas lie
tuvis yra brangus turtas netik 
šiam kraštui, bet ir savai tau
tai. 

Tad kas yra daroma padėti 
senatvės artėjančiam žmogui? 

Neseniai šio krašto prezi
dentas J. Carter pastebėjo, kad 
"kiekvieną dieną apie 5000 
amerikiečių peržengia lem
tingąjį 65-tą gimtadienį. Šis 
žingsnis yra nepaprastai svar
bus tų žmonių gyvenime. Tai 
laikas, kada žmogus padidina 
pasirinkimų ar susiaurėjimų 
skaičius. Tai laikas, kada žmo
gus gali pramatyti glaudesnį 
santykiavimą su savo šeima ir 
d rauga is , a rba pasirenk." 
senatvišką vienišumą". 

Iš tikro, turime sutikti su jo 
pastaba. Tas 65-tasis gim
tadienis neretai pasmerkia as
menį vienokiai ar kitokiai atei
čiai. Tik pagalvokime: tą dieną 
neretas lietuvis padaro monu-
mentalinį sprendimą: nustoja 
dirbti, uždaro savo nuosavą 
biznį, atsilanko socialinio ger
būvio įstaigoje ir užsiregis
truoja pensijos gavimui, arba 
pakeičia gyvenvietę. 

Šis žingsnis — palaima ar 
prakeikimas? Kur eiti? Ką 
daryti? Kaip reaguoti į tą ne
paprastą gyvenimo pakei
timą? Nėra abejonės, kad žmo
gų užpuola šimtai klausimų. 
Susiduriama su problema, ku
rią vienam žmogui atsakyti be
veik neįmanoma. Juoba, kai 
daug tų pasikeitimų visiškai 
nepriklauso nuo paties vieno 
individo. 

Kas išties senstančiam žmo
gui ranką? Patarančią, paro
dančią, pamokančią. 

Nėra abejonės, kad daugeliu 
atvejų už paramą žmogui yra 
atsakinga bendruomenė ir 
valstybė. Bendruomenė at
sakinga už šiltą ir nuoširdžią 
aplinkos pasirinkimą, o vals
tybė — už būtiną medžiaginę 
gerovę. 

Lietuvių bendruomenė, bent 
lig šioliai, nebuvo per daug ak
tyvi padėti savo senstančiam 

Kalbant apie senstančius 
J . SOLIŪNAS venantieji Baltimorės ir Cle-

DAUGUVA - LATVIJOS 
LIKIMINĖ UPĖ 

A. TENISONAS 

nariui. Buvo pasigendama 
organizuoto patarimo sukurti 
šiltesnę ir nuoširdesnę tautinę 
aplinką. Pavyzdžiui, nebuvo 
pakankamai išsamiai išstudi
juota gyvenvietės pakeitimo 
problema. Trūksta informaci
nių žinių apie šio krašto vals
tybinį paramos tiekimą pen
sininkui. Dažniau nebuvo 
planingai nurodoma ka ip 
bepensininkaująs lietuvis galė
tų planingiau praleisti savo 
laisvalaikį. 

Maža išvada: lietuvių bend
ruomenei neretai turbūt prisi
dėjo prie pastūmimo senstan
čio lietuvio ne palaimon, bet 
prakeikiman. Žodžiu, lietuvis 
lietuviui pagailėjo nuoširdžios 
aplinkos senatvės sukūrimą. 

Ši valstybė taip pat yra 
dalinai kalta už savo neat
sakingumą padėti senstan
čiam lietuviui. Daugel metų 
praslinko, kai nemaža dalis lie
tuvių tapo šio krašto gyvento
jais. Ir labai rūpestingais, 
darbščiai piliečiais. Tačiau, 
neretu atveju valstybė trak
tavo lietuvius kaip pavaikius. 

Ar yra kas daroma padėčiai 
pagerinti? 

Taip. Keletas pavyzdžių: 
L ie tuv ių B e n d r u o m e n ė 

suaktyvino veiklą socialinei 
gerovės srityje. Štai, JAV LB 
krašto bendruomenės socia
linių reikalų komisija sukonk
retino savo veiklą. Apsnūdę 
veikėjai sukruto. Komisijos pir
mininko dr. Antano Butkaus 
rūpesčio dėka šią vasarą 
veiklon įtraukta visa eilė gero
vės srities žinovų ir specialis
tų. 

Tik paminėkime: Galina 
Sužiedelienė, Washingtono 
katalikų universiteto dar
buotoja, ne tik puikiai atsto
vauja komisijai h- lietuviams 
šio krašto sostinėje, bet taip pat 
vykdo konkrečius uždavinius. 
J i yra mūsų bendruomenės ak
tyvi atstovė labai svarbioje ko
misijoje (Advisory Council of 
the National Center for Urban 
Ethnic Affair8) J i taip pat koor
dinuoja "mažųjų konferen
cijų" seniesiems amerikie
čiams — Europos kilmės — 
veiklą. 

Jos dėka lietuvių bendruo
menė bus pakankamai gerai 
a t s t o v a u j a m a b ū s i m o s e 
"mažosiose konferencijose". 
Tarp kitko, šios konferencijos 
vyks artimoje ateityje: pirmoji 
lapkričio 10-12 dienomis Bal-
timorėje, o antroji — gruodžio 4-
6 dienomis Clevelande. 

Abi konferencijos yra atvi
ros visiems ir lietuviai, ypač gy-

velando apylinkėse turėtų 
gausiai jose dalyvauti. Yra 
numatyta, jog konferencijose 
Lietuvių Bendruomenei ats
tovaus net keli delegatai. 

Bendrai minėtosios kon
ferencijos bus vienas konkre
tus žingsnis, kur šio krašto 
valstybiniai organai padės 
senstantiems piliečiams pa
versti senatvę palaimon, bet ne 
prakeikiman. 

Kitas veiklos pavyzdys, šios 
vasaros metu socialinės gero
vės komisija užsibrėžė nepap
rastam darbui: suregistruoti ir 
apklausinėti senstančius lietu
vius, šia linkme jau vykdomi 
konkretūs uždaviniai. 

Štai, Clevelande ir Hot 
Springs apylinkėse jau regis
truojami senesnieji lietuviai. 
Darbas nepaprastai svarbus. 
Surašinėjimo pasekmėms ga
lės Lietuvių Bendruomenė pasi
naudoti, kuriant "lietuviškas 
sodybas" bei prašant valsty
binės paramos lietuvių bend
ruomenei. 

Svarbu, kad visa lietuviškoji 
visuomenė aktyviai dalyvautų 
minėtuose surašinėjimuose. 

Surašinėjimo planu ir jo 
įvykdymu rūpinasi dr. Regina 
Kulienė. Ji suplanavo ap
klausinėjimų anketą. J i taip 
pat yra numačiusi panaudoti 
apklausinėj imų pasekmes 
mokslinei studijai ir bendrai in
formacijai. Svarbu, kad lie
tuviškoji visuomenė, ypač da
bar Clevelande ir Hot Springs 
apylinkėse, jai šitame darbe 
talkininkautų. 

Padėti senstantiems lietu
viams numatoma ir kitais bū
dais. Sakykime, numatyta 
suintensyvinti toje srityje 
informaciją periodinėje spau-
dojw. Bus bandoma patarti 
įvairiuose socialinio gyvenimo 
reikaluose (žinios apie pen
sijas, r- atostoginiai, teisiniai, 
pašalpiniai patarimai). 

Tačiau tai jau kita tema. 
Apie tai — vėliau. 

Leidykla „Gauja" perspausdino 
Rygoje 1933 m. Valterio ir Rapos 
išleistą I. Sleino, K. Ašmano, N. 
Dellės, J. Šilinio ir V. Lamstero 
studiją apie Latvijos didžiausią 
upę Dauguvą, kurią Latvijoje 
vadindavo „likimine upe". 

Visos latvių tautos ir valstybės 
istorijos protarpiais prie Daugu
vos įvykdavo kautynės ir tarp 
pačių genčių ir su užpuolikų įsi
brovėliais, ta ip ir įsibrovėlių kovos 
vienų su kitais, kas daugiau ar 
mažiau paveikdavo latvių tautos 
ir visos Latvijos likimą. Dauguva, 
kaip susisiekimo kelias, turėjo 
didelę reikšmę jau senovėje, nors ji 
laivininkystei tiko tik savo žemu
pyje. 

Dauguva prieš srovę žygiavo 
užkariautojai kryžiuočiai, pirmas 
pilis jie pastatė, kaip parašyta 
senose chronikose, Ikškilėje ir 
Salaspilyje. 

Apie Dauguvą, kaip likimine 
upę, byloja jauniausieji įvykiai. 
Tai buvo Pi rmas Pasaulinis karas. 
kai vienoje Dauguvos pusėje sto
vėjo rusų, o antroje — vokiečių 
armija ir be to Dauguvos kairia
jame krante ir teritorijos dalyje 
prieš vokiečius kovojo latvių šau
lių batalijonai. Vėliau šis žemės 
tarpas buvo pavadintas Mirties 
sala. Per Latvijos išsilaisvinimo 
kovas aštrios kautynės įvyko 
Rygoje prie abiejų geležinių tiltų 
per Dauguvą, bet Bermonto dali
nių sutriuškinimas prasidėjo nuo 
Bolderajos, kur iš Milgravjo laive-
liaiis buvo perkelti Latvijos 
kariuomenės daliniai. 

Nors Dauguvos ilgis siekia 1003 
km., bet Latvijai iš to tenka tik 370 
km. Dauguva savo pradžią turi 
Rusijoje ir išteka iš Dvineco ežero 
Valdajaus aukštumose. Latviją ji 
pasiekia prie Kaskaučių kaimo jau 
200-250 metrų platumo upe, bet 
prie Rygos ji jau siekia 700 metrų 
plotį. Prie intakos į Rygos įlanką 
Dauguvos pla tumas viršija vieną 
kilometrą. 

Latvijos dalyje į Dauguvą įteka 
iš dešinės pusės Dubna, Aivieks-
tė, Perse, Ogrė ir Jugla, bet iš 
kairiosios pusės — Dvitė, Ėglainė, 
Mažoji Susėja ir Laucė. Cia 
paminėtos tik didesnės intakos. 
Dauguva Latvijoje turi 80 salų. 

Tarp Livanių ir Jekabpilį — 14, 
Ogrės rajone — 6, apie Dolę — 13, 
bet Rygos rajone — 30 salų. 

Studijos išleidimo metu prie 
Dauguvos buvo 10 miestų. Dabar 
prie naujosios hidroelektrinės sto
ties išaugo naujas Stučkos mies
tas, bet Krustpiliui susijungus su 
Jekabpilimi, liko ir vėl 10 miestų. 

Nuo ledinmečio laikų Dauguva 
teka išplauta vaga ir vietomis jos 
statūs krantai siekia 20—30 m. 
aukščio. Per tūkstantmečius apie 
Dauguvos vietoves susidarė įvai
rūs padavimai ir rašytojų — poetų 
jausmingi aprašymai: Staburags, 
Liepavots, Lielvardė. Aizkrauklė, 
Perse ir t.t. 

Šioje knygoje I. Sleinis rašo apie 
Dauguvos aukštupį ir plaukimą 
žemyn nuo Piedrujos iki Daug
pilio ir toliau iki Dauguvos žemu
pio. J i s taip pat aprašo Dauguvos 
žemumų florą, potvynius, Daugu
vos ūkinę reikšmę ir miestus. J. 
Silinš aprašo Dauguvos krantų 
fauną, žuvis ir jų žvejybą, paukš
čius bei žinduolius. N. Dellė duoda 
Dauguvos geologinį piūvį, V. 
Lamsters supažindina turistus 
nuo Plavinių iki Rygos. 

Knyga 107 psl. su 7 žemėlapiais 
ir 35 iliustracijomis. Ši laida jau 
istorinė, nes šiandien Dauguva 
jau nebe tokia kaip studijoje apra
šyta. Dauguva įsprausta jau tarp 
cemento ir akmenų ir jos srovė 
suka trijų didžių jėgainių tur
binas: prie Kegumo, kuris pasta
tytas nepriklausomybės laikais ir 
naujai statyti prie Stučkos ir 
Dolės. Dauguvos slėniai užtvin
dyti. Nebėra pasakiško Stabu-
rago, nebėra Persės vandens 
krioklio, Koknesės pilies griu
vėsių. 

Latvių poezijoje Dauguva daug 
apdainuota. Mažiau ji aprašyta 
proza. Taip pat ir menininkai yra 
įamžinę Dauguvos m o t y v u s . 
Daugiausia prof. J. Kugą .ir A. 
Štrals. Senajai Dauguvai pamink
lą pas ta tė dr. H". Mamics, parašęs 
knygą „Mano balta Dauguva", 
kuri išparduota. 

Ši Dauguvos studija Vokietijoje 
kainuoja DM 9., ir gaunama Latvi
jos laikraščio knygyne 2420 Eutin. 
Postf. 107. Bundesrepubl ik 
Deutschland. 

Didžiuliai naftos kieki; slypi Meksikos įlankoje, po jūros dugnu. 

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

MINISTERIŲ LIKIMAS 

Sąmojai i i esmės turi būti tokie, 
kad kąstų jie klausytoją kaip ėriu
kas, o ne kaip Suo, nes jeigu sąmo
jis kąstų kaip suo, butų jau nebe 
sąmojis, o storžievybė. 

Dž. Bokačaa 

Juodas gaidys an t tvoros tupi, 
uodega iki žemei, ba lsas iki dan

gui. 
(Varpas) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 10 d. 

KUN. A. STASIO JUBILIEJUS 
Chicagos ir kitu kolonijų lie 

tuviams plačiai pažįstamas, ener 
gingas kun. Adolfas Stasys šį 
mėnesį švenčia deimantinį savo 
amžiaus jubiliejų — 75 metų. Jis 
yra gimęs 1905 m. spalio 19 d. 
Ikonių kaime, Rokiškio apskrity. 

Pradžios mokslą išėjęs Žiobiš-
ky, lankė Panevėžio gimnaziją, o 
kunigystei ruošėsi Kauno kunigų 
seminarijoje, drauge eidamas stu
dijas ir Vytauto Didžiojo uni
versitete. Turėdamas gabumų 
moksle, kursą baigė anksčiau ku 
nigų nustatyto amžiaus, bet spe
cialiu leidimu buvo įšventintas 
1928 m. lapkričio 11 d. Vyskupas 
K. Paltarokas, pastebėjęs jo pėda 
goginius gabumus ir pasisekimą 
moksle, paskyrė jį gimnazijų ka 
pelionu: Zarasuose, Pasvaly, Pa 
nevėžy ir Rokišky. Visur labai 
sėkmingai reiškėsi veikloje su atei 
tininkais ir kitomis jaunimo or
ganizacijomis, savo draugiškumu 
ir nuoširdumu pelnydamas moki
nių pasitikėjimą ir mokytojų prie 
lankumą. 

Bolševikų okupacija jį išbloš 
kė į Vakarus. Patekęs į Nuertin-
geno stovyklą, buvo ten suorgani 
zuotos gimnazijos kapelionas ir 
vicedirektorius. 1947 m. atvyko į 
Chicagą. Kurį laiką darbavosi 
Brighton Parko lietuvių parapijo 
je. Iš čia buvo pakviestas labai 
lietuviškos dvasios Sv. Kryžiaus 
klebono kun. A. Linkaus, kuris bu 
vo ypatingai prielankus nau
jiesiems kunigams, priimdamas 
jų net keletą į savo kleboniją. 

Kun. A. Stasys ne tik buvo 
uolus parapijos ir bažnyčios darbe, 
bet buvo ir vienas pirmųjų orga 
nizatorių iš stovyklų atvykusių
jų tautiečių šiame krašte. Kun. 
Linkaus prielankumas naujus 
ateivius patraukė prie Sv. Kryžiaus 
parapijos ir jie ėmė grupuotis 
Dainavos ansambly, ypač kai jo 
muzikinis direktorius St Sodei 
ka buvo pakviestas Šv. Kryžiaus 
vargonininku. Kun. A. Stasys pa 
sidarė šio ansamblio globėjas ir 
rėmėjas, sueidamas į artimus ry
šius su jo vadovybe ir nariais. 

Kun. A. Stasys talkino ir orga 
nizuojantis lietuviu mokytojų 
sąjungai. Ypač pamėgo vyčius, įsi 
jungė į šaulių veiklą ir buvo dau 
gelio organizacijų bei kolonijų 
kviečiamas su paskaitomis. Su 
ypatingu atsidavimu ėmė darbuo 
tis Amerikos Lietuvių Taryboje, 
čia būdamas valdybos nariu, o 
paskutiniu metu — generaliniu 
sekretoriumi. Savo draugiškumu, 
vaišingumu, patriotiniu nusista
tymu pelnė prielankumą įvairių 
ideologinių ir patriotinių gru
pių. Veikla Altoj jam sudarė są 

Kun. Adolfas Stasys 

lygas sueiti į ryšį su kai kuriais 
JAV kongresmanais, senatoriais, 
turėjo progos net tris kartus JAV 
Atstovų rūmuose sukalbėti in-
vokaciją bei dalyvauti delegacijo 
je susitikime su prez. Fordu. 

Net ir Chicagos miestas įverti
no jo visuomeninę veiklą, 1975 
metais išrinkdamas jį į 'senior Ci 
tizens Hali of Fame. 

Jubiliatas turi daug nuoširdžių 
draugų Chicagoje, kad, jam 
švenčiant kunigystės auksinį jubi
liejų, buvo surengtos kelios pager-
btuvės, išvykstant iš Chicagos 
pelnytam poilsiui į St. Petersbur 
gą net apie dešimt grupių su
ruošė išleistuvių vaišes. Ypač jo 
gailėjosi Altos raštinės tarnauto 
jai, kuriems yra parodęs daug 
draugiškumo ir jų darbo suprati 
mą. 

Dabartinio jubiliejaus proga, 
švenčiant jo 75 metų amžiaus su 
kaktį, Amerikos Lietuvių Tary 
ba5 įvertindama jo veiklą Altoje 
spalio 18 d. po savo metinio šuva 
žiavimo tautiniuose namuose 7:30 
vai. ruošia pagerbimo banketą, į 
kurį laukiama atvykstant jo ger 
bėjų ir draugų. 

Kiekvienas labiau visuomeni 
nėję srityje besireiškiąs gali kar
tais būti ne visų suprastas, ne 
visų viltis išpildąs, bet kun. A. 
Stasio pasiaukojimu lietuviškiems 
reikalams, visuomeninio darbo 
pamėgimu negalima abejoti. Dar 
bo įtampa buvo paveikusi, kad 
jis buvo gavęs širdies smūgį, iš
gulėjęs savaites ligoninėje, bet at 
sigavęs vėl su ta pačia energija 
grįžo į bažnytinę ir visuomeninę 
veiklą, nesigailėdamas jėgų lie
tuviškiems reikalams. Jo gyveni
mas vyko pagal jo paties sukurtą 
Amerikos Lietuvių kongresui 
šūkį: "Lietuvis nepavargs kovoje 
dėl Lietuvos laisvės". 

J. Pr. 

kartu liūdna, kad nesimatė mū
sų tarpe nė skautų, nė skaučių 
vadų, išskyrus E. Meilų, jr., ku
ris buvo grupės vadovas ir E. 
Gorodeckienė. Dalyvavo ir Li
tuanistinės mokyklos aukštes
nės klasės mokiniai ir tėvų ko
miteto iždininkė. Naujosios 
Anglijos šaulių rinktinės ir Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos 
pirm. A. Zenkus su nemažu 
skaičiumi šaulių, o taip pat ir 
kitų organizacijų nariai, 

Kelionės vadovo E. Meilaus, 
jr., dėka, buvome aprūpinti 
plakatais. Siame Laisvės Žygy
je dalyvavo daug jaunimo. 
Džiugu buvo stebėti net ir ma
žuosius mokinius, kurie ten bu
vo atvežti, tai augantis lietuviš
kas atžalynas - pradžios mo
kyklų mokiniai. 

Kalbėjo Ir pats naujausias, 
prieš mėnesį laiko pasiekęs 
Ameriką Lietuvos rezistentas 
Vladas Šakalys. Buvo labai su
jaudintas, ir net ašaros veržėsi 
iš akių, bet kalba buvo ugnin
ga ir inspiruojanti, nekalbant 
apie S. Kudirkos kalbą, kuri 
dažnai buvo pertraukiama plo
jimais, kaip ir V. šakalio. 

Netikėtai programos vedėja? 
visus nustebino, pabaigoje pra
nešdamas, kad dabar žygiuosi
me prie Sovietų ambasados 
"pasveikinti" atvykusį sovietų 
užsienių reik. min. A. Gromyko. 

Taip ir žygiavome New Yorko I dangoraižius. 
.niesto gatvėmis, lydint ne tik 
policijai, bet ir saulutės ?pindu-
liams, o jaunimui entuziastingai 
šaukiant įvairius šūlaus, kurių 
garsas pasiekė ir New Yorko 

Džiaugėmės visi laimingai 
atsiektu šios dienos tikslu. Dė
kojome Dievui vėl pradėdami 
kelionę atgal bendra malda, 
kurią kaip ir išvykstant iš 

Worceeterio, pravedė kelionės 
I vadovas, nors jau su užtrinai-
Į siu nuo šauksmo — laisvės Bal-
I tie States balsu. Manau, kad ir 

V. Baziko bei kitų jaunuolių, o 
kartu ir mergaičių gerklės buvo 
panašioje padėty. 

Garbė ir padėka jaunimui, 
taip drąsiai kovojančiam už sa
vo tėvų žemės — Lietuvos lais
vės atgavimą. Malonu buvo 
stebėti tuos entuziazmu jų de
gančius veidus. Taip kad gerb
kime, mylėkime jaunimą, kurių 
didelė dauguma nėra matę Lie
tuvos, už jų darbus atliekamus 
Lietuvai Padėkime jiems. Ir 
šiame Laisvės Žygyje galėjo 
daug daugiau dalyvauti žmonių 
ne tik iš mūsų, bet ir kitų ko
lonijų. Dalyvavo pora asmenų 
siekiančių gal būt netoli 80 
metų amžiaus. Jie pajėgė nuei
ti nuo Jungtinių Tautų iki So
vietų ambasados, o kelionė bu
vo ne trumpa. Paklausus — ar 
nepavargote. Jų atsakymas bu
vo: dėl Tėvynės laisvės, nejau
čiu nuovargio. O tuo tarpu 
daugelis jaunesnio amžiaus ne
važiavo, buvo ir tokių, kurie 
net nežinojo, kad Laisvės Žygis 
rengiamas. J. M. 

MOSU KOLONIJOSE 
Wotcester, Mass. 

WORCESTEIUO LIETUVIAI 
— LAISTOS ŽYGYJE 

Rugsėjo 27 d. anksti rytą, 
brėkštant pirmiesiems saulutės 
spinduliams, vienas po kito va
žiavo automobiliai į Maironio 
paiką. Rinkosi įvairaus am
žiaus, janimas — tai buvo tie 
entuziastai, kurie pasiryžo va
žiuoti į New Yorką, kad prisi
dėtume prie Pabaltieėių Laisvės 
žygio, kuris minėtą dieną buvo 
rengiamas. 

Atvažiavo ir autobusas. Gru
pės vadovo E. Meilaus vadovau

jami, visi kartu pasimeldėme, 
paprašydami Dievo palaimos 
šios dienos žygiui. Išvažiavo
me 6:50 vaL ryto. Jaunimas 
lydėjo kelionę, linksmai dainuo
dami Prisidėjo ir vyresnieji, 
o dažnai gražiai skambėjo ir 
sutartinės dainos. 

Apie 11 vaL ryto pasiekėme 
New Yorką. Prieš 11:30 vai. 
autobusas sustojo prie Jungtinių 
Tautų esančioje gatvėje. Lais
vės žygis vyko tik perėjus sker
sai gatvę — Hammarskjold 
Plaza. (Pačio žygio eigą neap
rašysiu, nes tai atliks laikraš
čių žurnalistai). 

Tenka džiaugtis, kad važiavo 
daug skautiško jaunimo, bet 

ANO 2 0 D Y N A S 
R i c h a i d S c a r r y 

Lietuviu ir angių kalba. Antrasis leidimas. Didelio foioaato. 
Kieti vUridiai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB švie
timo Taryba, Cbkago 1970 m. leidimą parėmė Lietuvių Fondas, 
šia leidinėli* graliai iliustruotas ir jų paffelba maiieaiema skai
tytojams iyaniii lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus tnjiti: 
DRAMAS, 4845 W. 08rd St„ 

ttileųt, III. 
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Laikas yra dabar atstatyti 
Amerikos kampinius akmenis: 
Mūsų šeimas 
ir mūsų kaimynystes. 

Laikas Reagan'ui yra dabar. •.. 

Amerika buvo pasta
tyta ant stiprių šeimų 
tradicijų bei kaimyno 
pagelba kaimynui. Ir ul-
timatinis saikas val
džios vadovavimo nuo
statų pritaikyme mies
tams, rūpinamasi gyve
namų namų statyba ir 
įstatymų įgyvendini
mas yra kokybė mūsų 
kaimynysčių. 

Gubernatorius Rea-
gan yra įsipareigojęs 
šiai tradicijai. Jis tiki, 
kad pagyvinimas 
Amerikos miestų vaiz
duos gyvybingumą mū
sų kaimynysčių. Jis dar
buosis miestų atstaty
mu, stiprindamas Ame
rikos ekonomiją prog
ramomis sumažinti in
fliaciją ir sudaryti naujų 
darbų. Jis darbuosis, 
kad federalinė valdžia 
daugiau reaguotų pilie
čiams ir skatins indivi
dualius asmenis savo 
vietovėse vadovauti, 
kuriant geresnį 

gyvenimą jų šeimoms. 
Mokslo srityje Gu

bernatorius Reagan, 
palyginus su 
Carter'io Administ
racija, remia „tuition 
tax credits" šeimoms 
norinčioms leisti savo 
vaikus į privačias ar 
parapijines mokyklas. 

Jis remia vaikams 
lankyti mokyklas jų 
pačių kaimynystėse, nes 
verčiamas vežiojimas 
autobusais nieko 
nepadės jų mokslo 
kokybei. Ir jis remia 
mokslo sistemą pagrįstą 
tėvų teisių pirmenybe ir 
atsakomingumu. 

Gubernatorius 
Reagan tiki, kad kai
mynystėm esant su-
vienytom ir pasto
viom, nusikaltimai 
sumažės . Su didesne 
federalinė ir technikine 
pagalba vietiniai ir 
valstybiniai tarpininkai 
galės geriau patarti ir 
sumažinti prasižengi

mus jų pačių bendruo
menėse. 

Socialinio aprūpi
nimo srityje, Guber
natorius Reagan tiki, 
kad pagelbos 
programos, kurios 
šelpia vargstančiuo
sius, turėtų būti ad
ministruojamos, kur 
tik galima, vietinių 
kaimynysčių. 

Amerikos šeimos ir 
kaimynystės yra kam
piniai akmenys mūsų 
visuomenės, susiejus su 
bendrom vertybėm. 
Štai kas yra Amerika. 

- - . ->^-*,*.V>.# 

Laikas yra dabar. 

Reagan'as į Prezidentus 

Paki for and authwi7«i by Reagan Bu*h Committee Uml«i State, Senatnr Paul I JxaK. Cbairmart Bay Buchanan. Tr«.«jr« 
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S O L I S T A I 
Rimas Strimaitis, Valentinas Liorentas, 

Vytautas Paulionis, Roma Mastiene, 
Margarita Momkienė, 

Audrone Simonaitytė-Gaižiūniene, 
Vytas Badys, Bronius Jančys, 

Nelia Paulauskaite, 
Julita Šermukšnyte-Burgess. 

S 
C l € l N J K AI 

A L O Y Z O J U R G U Č I O Trijų veiksmų opera 
Libretas — AKATOLIJAUS KAIRIO Dirigentas — ALOYZAS JURGUTIS 
Režisierius — PETRAS MAŽELIS Dailininkas — JURGIS DAUGVILA 

— S t a t o — 
LiETimu MENO ANSAto^iS D A i N A V A 

L A I K A S 
P R E M J E R A — 1980 metais lapkričio 8 d., 8 
vai. vakare . ANTRAS SPEKTAUS — lapkričio 
9 d. 3 vai. popiet. Marijos Aukšt. Mokyklos 
Auditorijoje, 6727 Soath Oalifornia Avenue. 

B I L I E T A I : 
VAZNELIŲ PREKYBOJ (Gifts International). 2501 
West 71st St., Chicago, 111. 60620. Tel. 471-1424 (dar
bo valandomis). Tuo pačiu adresu galima užsakyti 
ir paštu. 

K A I N O S : $15, $13, $12, $9, $6, $5. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
ĮDOMUS LB METINIS 

SUSIRINIKIMAS 

Rugsėjo 21 d. Lietuviu namuo 
se įvyko plačios apimties Philadel 
phijos Lietuvių Bendruomenes 
metinis susirinkimas, kuriame da 
lyvavo per 50 žmonių. Buvo pa
liesta visa eilė įdomių' klausimu. 
Rimas Cesonis vienas JAV-biu 
delegatu į Madrido konferenci
ją, susirinkusius supažindino su 
pasitarimų tikslais, JAV-bių de
legacijos sąstatu, numatomomis 
kliūtimis ir kas yra daroma iš lie
tuviu pusės, kad mūsų paverg
tos tėvynės opieji reikalai būtų 
tinkamai iškelti sesijose. 

Teresė Gečienė, apylinkės pir 
mininkė, savo pranešime sumi
nėjo darbus, atliktus jos kadenci 
jos metu. Jų buvo gana daug ir 
plačios apimties. Su gera ir įvai 
ria programa buvo paminėta Vii 
niaus universiteto 400 m. nuo 
įsteigimo sukaktis. Suruošta Šv 
Šv. Andriejaus parapijos kunigų 
pagerbimas, kuris praėjo su dide
liu pasisekimu. Gražiai praėjo Ii 
teratūrinė popietė, pristatant Al
girdo Landsbergio knygą "Muzi-

«ka įžengiant į neregėtus miestus". 
Popietėje dalyvavo knygos auto
rius. Suruošta Vasario 16 minė 
jimas. Bene didžiausia kultūrinė 
atrakcija buvo kanadiškio "Gin 
taro" viešnagė Philadelphijoje. 
Koncerto metu salė po ilgo laiko 
tarpio vėl buvo pilna žmonių, 
ir turėta apie 600 dol. pelno. Ori 
ginaliu būdu su JAV Lietuvių jau 
nimo sąjungos Philadelphijos sky 
riaus žmonių pagalba buvo pa
minėtas Baisusis Birželis ir 40 m. 

•Lietuvos okupacijos sukaktis. Jau 
nimas 24 vai. budėjo netoli Lais 
vės Varpo Philadelphijoje esan
čio. T a proga audiencijos pas 
kard. John Krol metu buvo išgau 
tas sutikimas, kad visose, Phila
delphijos arkivyskupijai priklau 
sanSose bažnyčiose, vieną sekma 
dienį būtų meldžiamasi už ken
čiančią Lietuvą. Kai kurie kuni
gai, paskatinti kardinolo laiško, 
pasakė turiningus pamokslus apie 
mūsų rengiamus tėvynainius. 
Dar pridėjus daugybę mažesnio 
masto darbų, susidarė vaizdas, kad 
per vienerius metus padaryta la 
bai daug. Tai šiame krašte brenį 
dusios, bei mokslus ėjusios, ener
gingos, kliūčių ir darbo nebijan
čios Teresės Gečienės vadovauja 
mos valdybos nuopelnas. Kaip ir 
visada didžioji darbų našta ir at
sakomybė krito ant pirmininkau 
jančios pečių. 

T . Gečienė išreiškė nuoširdžią 
padėką už glaudų bendradar
biavimą buvusios valdybos na
riams: Juozui Lukui, Jūratei Stir 
bienei, Marijai Sušinskienei, Ge
novaitei Mačiūnienei, Viktorui 
Balten ir Kęstučiui Pliuškoniui. 
Be to, už atliktą darbą padėkojo 
Henrikui Savickui, radijo valan 
dėlės vedėjui ir Gediminui Dra
gūnui, tos valandėlės iždo tvar
kytojui. Susirinkimui pirmininka
vęs Gabrielius Mironas pastebė-
jo, kad Teresė Gečienė buvo vie
na iš geriausių LB apylinkės pir 
mininkiu. 

B valdybos kasininkės Marijos 
Sušinskienės pranešimo paaiškė
jo, kad LB apylinkės metinė apy 
varta siekė per 9000 dol. Klaidų 
turėta 8300 dol. Šiuo metu rždė 
turima per 600 dol. Finansiškai 
buvo paremta Vinco Krėvės li
tuanistinė mokykla, mokytojų stu 
dijų savaitė, tautinių šokių šven
tė Chicagoje, Jaunimo s-gos Phila 
delphijos skyrius, keturi laikraš
čiai (Bridges, Draugas, Darbi
ninkas, Dirva), Bendruomenės ra 
dijo valandėlė, šv. Andriejaus pa
rapijos salės išpuošimas. 

RADIJO VALANDĖLĖS 
REIKALAI 

K pranešimų paaiškėjo, kad 
radijo valandėlė turi nemažai sun 
kūmų. Bene didžiausias jų yra pa
šlijusi piniginė padėtis, šiuo me 
tu ižde turima per 350 dol. Kas 
savaitę radijo stočiai tenka sumo 
keti 140 dol. Pridėjus dar kitas iš 
laidas metinė sąmata siekia veik 
10,000 dol. Lyg atrodytų, kad ra 
dijo valandėlėd ateitis yra bevil 
tiška. Tačiau turima šiek tiek ir 
giedresnių prošvaisčių. Paskel
bus liūdną iždo stovį, iš klausyto 
jų pradėjo plaukti aukos. Jų ir 
toliau prašoma siųsti valandėlės 
vedėjo adresu: H. Savickas, 1025 
W. VVingohacking St , Philadel-
phia, Pa. 

Mezgami kontaktai su profesio 
nalais skelbimų rinkėjais. Padi
dėjus skelbimų skaičiui, pagerė
tų ir finansiniai reikalai. 

Buvo pasisakyta, kad Savickui, 
jau 25-kis metus tempenčiam sun
kų radijo valandėlės vežimą, reika 
linga pagalba. Radijo valandėlėse 
pasigendama kultūrinių dalykų. 
Juos įvedus, padidėtų programų 
vertė, o gal pakiltų ir klausytojų 
skaičius. 

Neseniai į Bendruomenės balso 
radijo valandėlę buvo įvesta ir 
15-kos minučių angliška dalis. 
Ją tvarko Juozas Janulaitis. Ang
lų kalba pranešimai bus girdimi 
pirmą ir trečią mėnesio šeštadie 
nį. Dar kartą primenama, kad 
LB radijo valandėlės programos 
yra girdimos šeštadieniais nuo 
2:15 iki 3:15 po pietų. Jos trans
liuojamos per radijo stotį WTEL, 
860 bangomis. 

BENDRUOMENINIŲ 
ORGANIZACIJŲ 

PRANEŠIMAI 

Vyčių susirinkimą, kiti į Bend
ruomenės rugsėjinį susibūrimą 
Bražinskų — Savickų gražioje 
sodyboje So. Orange. 

Neseniai iš So. Orange Bra-
zinskų-Savickų kaimynystės į Flo 
ridą išsikėlė pastoviai gyventi 
inž. St. ir dr. Irena Giedrikiai, il
gamečiai tos apylinkės gyvento
jai, kurių visi labai apgaili, ka
dangi dr. Irena visokeriopai vi
siems padėdavo ir visose sveikatos 
srityse, nors ir būdama pati vai
kų ligų specialistė. Tikrai jos bu 
vimo apylinkėse labai trūksta pro 
fesiškai, o abiejų jų — artimų 
draugų subuvimuose. Dr. Algi
mantas Balčiūnas, savaitę laiko 
viešėjo pas tėvus N . Jersey apy
linkėse, pajūryje ir drauge daly
vavo Kario žurnalo 60 metų ju
biliejuje, Kultūros Židinyje Bro-
oklyne. Jis dirba radiologu Kali
fornijos kalnų ligoninėje, kuri 
dabar dvigubai praplečiama, nes 

visur aplinka tirštėja gyvento
jais. Jis ten netoliese ligoninės su 
žmona Margarita, 6 m. dukrele 
Linute ir 2 m. Jonuku yra pasto
viai įsikūrę dar netirštoj aplin
koj. 

Buvęs gimnazijos direktorius 
Vincas Ambroziejus vasaros metu 
su žmona Rozalija lankėsi Bosto
ne, Kennebunke, Cap Gode ir 
Marylande, sūnaus Marijaus šei 
moję, o Bostone buvo brolvaikio 
Ambraziejaus'ir jo šeimos globoje 
bei jų visur apvežiojami ir globo 
jami. Nors jau 86 metų, bet jis 
dar gerai laikosi ir niekuo nesis
kundžia. Pastoviai gyv. Newarke 

Genovaitė ir Kazys Trečiokai 
po vasaros rengiasi aplankyti Ka 
liforniją ir ten nusikėlusius gy
venti draugus iš šios apylinkės, 
taipgi brolį Andrių Trečioką, 
gyvenantį Kalifornijoje. 

Prieš 6 m. jo pavadinimas buvo, 
pakeistas į Lietuvių namus (Ofi 
cialiai į Lietuvių namų bendro
vę), talkininkų pagalba restau-! 
ruotas bei pritaikytas šių dienų! 
reikalavimams. Namų išlaikymas I 
paskutiniuoju metu pareikalauja \ 
apie 25000 dol. arba apie 650001 
dol. metinės apyvartos. Kvietė pi į 
nigais bei darbu ir ateityje remti | 
mūsų kultūros židinį. 

Jūratė Stirbienė, JAV-bių L Są 
jungos Philadelphijos sk. valdy
bos narė, painformavo, kad ruo
šiantis Baisiojo Birželio budy
nėms jaunimas paaukojo labai I 
daug laiko, jog jos gerai pasisek-1 
tų. Buvo susidurta su įvairiomis 
kliūtimis, kurias šalinant įsigyta 
nemažai praktikos. Apgailestavo,! 
kad budynių atidaryme bei uždą 
ryme atsilankė mažai lietuvių. 
Konstatavo, kad visa Jaunimo są
jungos valdyba yra sudaryta iš 
Philadelphijoj ir jos apylinkėse 
gyvenančių žmonių. Daroma žy 
gių, kad skyriuose būrų pagyvin 
ta veikla. Iš 18-^kos areštuotųjų 
VVashingtono demonstracijose, 

apie pusė yra iš minėtos vietovės. 
Neseniai valdyba Lietuvių na
muose globojo JAV-bių LJS-gos 
tarybos suvažiavimą. Galima pri
dėti, kad anksčiau Philadelphi-
ja plačiai buvo žinoma JAV-bių 
LB-nės krašto valdybai davu
siais pirmininkais, o šiuo metu ji 
atkreipia daugelio dėmesį jauni
mo veikla. 

"Aušrinės" tautinių šokių 
grupės vardu kalbėjo vadovas Ei 
mutis Radžius. Apgailestavo, kad 
dviem metams studijuoti išvykus 
Jonui Puodžiūnui, neteko gero 
akordeonisto. Prašė padėti suras
ti asmenį, kuris galėtų užimti iš 
vykusiojo vietą. "Aušrinė" per 
metus tarėjo aštuonis pasiro
dymus. 

Vilties" choro pirm. Povilas 

Revizijos komisija pasiliko ta 
pati: Feliksas Andriūnas, Gabrie 
liūs Mironas ir Ona Kreivėnienė. 
Ji sekretoraivo ir susirinkime. 
Petras Mitalas, sveikatai sunega 
lavus, toliau komisijoje dalyvau 
ti nebesutiko. 

Susirinkimui užtrukus apie 2,5 
vai. nebeliko laiko diskusijoms. 
Pageidauta, kad naujoji valdyba 
greitu laiku sušauktų specialų 
susirinkimą iškilusių klausimų 
diskutavimui. 

Bronius Vaikaitis 

f 

Jūra Viesulienė, Vinco Krėvės 
lituanistinės mokyklos vedėja, pa 
reiškė, kad šiuo metu turime 26 
mokiniai. Apie trečdalis jų kalba 
tik angliškai. Reikalingos pagal
binės klasės. Praėjusiais metais 
mokyklą lankė 40 mokinių, tai 
labai didelis sumažėjimas. Ji pra
šė daryti žygius, kad dar šį rude
nį mokinių skaičius padidėtų. 
Be to, mokyklai ir toliau reikalin
ga materialinė parama, o ypatin 
gai — visuomenės įvertinimas 
mokinių pasiektų laimėjimų vie 
šuose pasirodymuose. Ji paminė 
jo, kad neseniai JAV-se buvo pa
skelbta studija apie etnines mo
kyklas. Įdomių duomenų randa 
ma, kad šiame krašte veikia dau
giau negu 800 įvairių tautybių 
mokyklų užsidarė ne dėl pinigų 
trukumo bei mokytojų stokos, o 
dėl neradimo sąlygų mokiniams 
pasirodyti gausiai publikai. Viešu 
lienė prašė visose mokyklos ren 
giniuose kuo skaitlingiausiai atsi 
lankyti. 

Šiuo metu mokykloje ir vaikų 
darželyje dirba 12 mokytojų: Da | , . , / " , " " . , , . , , .« c J - •»• i-* /• T>I- "i.„i Šidlauskas nusiskundė, kad po va nute Surdenaite, Danute Phuško1 ^ 
nytė, Alė Mačiūnienė, Valdonė 

MŪSŲ kolonijose, 
Newark, N. J. 
SUKAKTUVĖS IR ŠVENTES 

Newarko Šv. Trejybės lietuviš
kos parapijos vargonininkas Kle
mensas Bagdonavičius ilgametis 
šios parapijos vargonininkas su 

žmona Ona Dulkyte Bagdonavi
čiene rugsėjo 7 d., minėdami ve 
dybų 30 metų sukaktį, po Mi
šių ir turiningo pamokslo kun. 
Klemenso 2alalio, kuris, kone pa 
stoviai talkina šioje parapijoje 
savaitgaliais, pakvietė visus, esan 
čius bažnyčioje, sukaktuviniams 
pietums į parapijos salę. Salėje 
susirinkusieji tuojau sugiedojo 
"Ilgiausių metų" su priedais ir 
jaukiai praleido laiką vaišinda
miesi sukaktuvininkų gausaus 
bufeto gėrybėmis bei skanėstais, 
kava ir įvairiais stiprumais. 

Šventėje dalyvavo sukaktuvinin 
kų vaikai, kurie galėjo. Pažymė 
tina jaunutė, graži dukra Navy 
uniformoje, kuri patenkinta savo 
pasirinkta tarnyba, nors dar joje 
tebėra vos pusę metų. Bagdona
vičiai užaugino ir toliau tėviškai 
globoja 3 dukras ir 2 sūnus. Du 
iš jų jau sukūrę savo šeimas.Sėk-
mės ir toliau Bagdonavičių Šei
mai palinkėjo visi šventės daly
viai, prieš išsiskirstydami vieni į 

A M B ER 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietu,.'-. 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi. kieti viršeliai. 
Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 

kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymu* liųati: 
DRAUGAS, Ą5Jt5 West 6Srd St. Chicago, IL 60629 

Gaber, Marija Raugienė, Roma 
Cesonienė, Marija Sušinskienė, 
Eleonora Balten, Danutė Surdė 
nienė, Ona Pliuškonienė, Rima 
Pliuškonyta1 ir Birutė Snipaatė. 

Mokyklos kapelionas kun. Saka
lauskas. 

Mokyklos įplaukas sudaro or
ganizacijų ir pavienių asmenų 
aukos, pajamos iš parengimų ir 
tėvų mokestis už mokslą. Viso 
pajamž turėta 8617 dol., o išlaidų 
— 7150 dol. Tokiu būdu mokykla 
savo ižde dabar turi 1467 dol. 

Vincas Šalčiūnas, Lietuvių na
mų valdybos pirmininkas, dary- j valdybai suteikė teisę reikalui 
damas pranešimą pastebėjo, kad j esant kooptuoti ir kitus bendri-
anksčiau vadinamas pašalpinis nėms oganizacijoms vadovaujan 
klubas buvo įsteigtas 1907 m. į čįus žmones. 

saros atostogų sumažėjo dainuo 
ti norinčių skaičius. Pageidavo, 
kad apylinkės valdyba talkinin
kautų naujų dainininkų sura
dime. 

RINKIMAI 
Su valdybos sudarymu didelės 

bėdos neturėta, nes T . Gečienės 
pastangomis kandidatai buvo su
rasti iš anksto. Susirinkimas juos 
dauguma balsų patvirtino. Į se 
kančią valdybą įeis: Teresė Ge
čienė, Rima Mironienė, Juozas 
Lukas, Rimas Jakas, Marija Su 
šinskienė, Genovaitė Maciūniūnė 
ir Jūratė Stirbienė. Susirinkimas 

INSTANT MONEY 
Turn old gold, diamonds, other jeuuelry to 

cashl 
See the reputable companies listed belotu. 

MR. G U Y ' S 
Buying and SeiiinK- Pay Caah 

Melrose Park. IU. 2411 W Lake St. Phones 681-0505, 681-9271. Adduon, IU. 40 E. Lake St. fln J. C. 
Shoppin* Plaza) Phone 941-0740. Evenmgg and weekends phone 529-0782. Will Pay $15.00 for any 
Biiver dollar We need Sterling Flatware. 1,000 ozs Gold fTopdollar per pennyweight). Gold: 10-14-18 K 
Claas Rings, Coina, Scrap. Diamonda. Platinom. Silver: Sterling, Coina, Proof Setą. Mint SeU. Will 
Come To You. Please phone for up-to-the-minute quotea. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS l 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
l intuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FUtESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and Slters. 

CHICAGO REFINER 
AT THIS LOCATION FOR 30 YEARS 

WILL P A Y T H E H I G H E S T P R I C E S 
F O R ALL G O L D A N D S I L V E R I N A N Y F O R M 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st S9th Strtei — Tel. Gft 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 va i r y t o iki 4 vai. popiet. 

Karat Gold 
Karat Filings 
Jeweler's Sweeps 
Gold & Silver from 
Electronic Scrap 

Sterling Silver 
Coina 
X-Ray Film 
Litho Film 
Silver Flake 

We can answer questions on any other type of precious metai scrap. 

SUPPO SMELTING & REFINING CO., INC. 
1 2 4 0 W. C a r r o l l , C h i c a g o , 111. 6 0 6 0 7 3 1 2 / 4 2 1 - 1 4 0 2 

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

J.&J.PHARMACY 
VUstal, vftflmkid, imoort uoti kvspaia!, gyOORIOS ZDt#* Ir t i . 

Valiuojamos k&tts, remontai Ir kt , pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai suoakuoiar» cJovanaa. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELC 
LASĄ LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. Jurtas Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) sbereo 
Malda, o i tėvyne. Tėviškės l auka i Žolelė lydėjo, A s t 
kalno klevelis, Augo patinas. Plovė laakoj šieaą \r 
kitos. 

Gaunama "Drauge'* 
Kaina n persiuntimu $&M 

iJHiiimimiinniimimmimiimiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiu 

| PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ | 
(JOS METŲ ISTORIJĄ) 

1 Prof. dr. Povilo Kx*ierk> studija apte Mažąją Lietuvą: "Pietry- | 
S stų Pabaltijo etninė pradus", išleista Sovietų Mokslo Akademijos. E 
3 Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko g 
3 Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- E 
2 tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų H 
3 Sąjunga Iseiv. Kaina su persiuntimu $10.90. IU. gyv. primoka 50 centų c 
3* (taksų). Užsakymus siųsti: •DRAUGAS", «45 W. Brd SU Chicago, = 

im-"«* i 
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* 

6 DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 10 d. 

r.*%'i 

LB Clevelando apylinkes rūpesčiu lapkr. 22 d., atkviečia mas iš Chicagos "Dainavos" ansamblio statomas "Čičins
kas". LB pirm. J. Malskis (deš.) aptaria informacijos rei kalus su spaudos bei radijo darbuotojais. Greta jo sėdi 
rež. P. Maželis, V. Rociūnas, J. Stempužis. Nuotr V. Bacevičiaus 

msmm 
ATVYKSTA „ČIČINSKAS" 

m 
LB Clevelando paylinkės val

dyba atveža iš Chicagos naują 
kultūrinę dovaną Clevelando ir 
apylinkių lietuviams —Aloyzo 
Jurgučio operą Čičinską. Trijų 
verksmu operai libretą parašė 
Anatolijus Kairys. 

Dainavos ansamblis su Čičins
ko opera pakviestas Lietuviu die
nu proga. Spektaklis įvyks lap
kričio 22 d., šeštadieni, 7 vai. 
vak. Euclido Senior High School 
auditorijoje (711 E. 222 St., Euc-
lid, Ohio). 

Jurgis Malskis, LB Clevelando 
:apy!inkės pirmininkas, didžiųjų 
•parengimų puikus organizatorius, 
buvo sukvietęs spaudos, radijo ir 
organizacijų pasitarimą DMXP 
parapijos mažojoje salėje, kur 
pirmininkas plačiau painforma
v o apie įvykstantį didelį užsimo
jimą, o operos rež. Petras Maže
lis papasakojo ir apie pačią ope
rą, pademonstruodamas užrekor-
duotų arijų ir choriniu dainų iš
traukų iš buvusiu repeticijų. 

Operoje dalyvauja choras iš 
60 asmenų, vienuolika solistu — 
Rimas Strimaitis, Margarita Mom 
kknė, Valentinas Liorentas, Vy
tautas Paulionis, Julius Savrimas, 
Roma Mastienė, Vytas Radys, 
Bronius Jančys, Audronė Simo-
naitytė-Gaižiūnienė, Nelia Pau
lauskaitė, Julita Šermukšnytė-
Burgess, baletas Jaunučio Puo
džiūno, dailininkas Jurgis Daug-
vįla, scenos reikalu vadovas Čes
lovas Rukuiža ir Clevelando sim
foninis orkestras iš 22 asmenų, 
kuriuos pakvietė orkestro dalyvis 
Vitoldas Kušleįka. 

Visas pastatymas kaštuos apie 
11,000 dol. Bilietai jau platina
mi. Ju kainos po 12, 10, 8 ir 6 dol. 
Ir dideliam rengėjų džiaugsmui, 
jau labai daug bilietų parduota 
pirmomis platinimo dienomis. JŲ 
platinimu rūpinasi pats pirm. 
Jurgis Malskis ir nuolatinė val
dybos talkininkė Roma Tatarū-
nienė. 

Kadangi iš bilietu visų išlai
du nebus galima padengti, apy
linkės pirm. J. Malskis kreipiasi 
su laiškais į visus prašydamas 
tapti šio renginio mecenatais, 
garbės rėmėjais ar rėmėjais. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar, tikimasi, 
kad lietuviai parems šį didelį kul
tūrinį užsimojimą. 

A A DR. ALFONSAS MARTUS 

Mirties angelas rugsėjo mėn. 
net du kartus aplankė lietuviu 
gydytoju šeimą Clevelande. Rug
sėjo 6 d. mirė dr. Jurgis Balčiū
nas, o rugsėjo 27 — dr. Alfon
sas Martus. 

Mielas ir gerbiamas lietuvis 
gydytojas Martus, turėjęs plačią 
pacientūrą, prieš metus susirgo 
vėžiu, kuris pakirto velionies gy
vybės siūlą. 

Atsisveikinimo vakare kalbėjo 
dr. Henrikas Brazaitis, Ohio lie
tuviu gydytojų draugijos ir Fra-
temitas Lituanica vardu, V. Ma-
riūnas Clevelando LB vardu. Juo
zas Stempužis, kuris vadovavo 
minėjimui, davė velionies biogra
finių bruožų. Kleb. kun. B. Iva
nauskas sukalbėjo maldas. 

Dr . A Martus buvo gimęs 
1914 m., Kaišiadory, baigęs V D 
universiteto medicinos fakultetą 
1940 m., dirbo Lietuvoje, vėliau 
Vokietijoje ir čia Amerikoje — 
Clevalande. 

1943 m. vedė dantų, gydytoją 
Kotryną Čiurlionytę, išaugino ir 
išmokslino dukrą Dalią, kuri su 
šeima gyveni Virgin salose. Pa
laidotas iš Šv. Jurgio bažnyčios 
Visu Sielų kapinėse. Clevelando 
lietuviai nuoširdžiai užjaučia ve
lionies žmoną, dukrą su šeima ir 
artimuosius. 

PARODA 

Dailininko Kęstučio Kizevi-
čiaus grafikos darbu paroda ati
daroma šį šeštadienį, spalio 11 
d. 6 vai. vakaro Dievo Motinos 
N.P. auditorijoje. Atidaryme kal
bės Juozas Stempužis. Rengia pa
rapija, įėjimas — auka. Visi kvie
čiami parodon atsilankyti ir įsi
gyti jauno ir talentingo meni-
nininko darbų. 

BALIUS — KONCERTAS 

Clevelando vyrų oktetas lap
kričio 1 d., šeštadienį, Šv. Jurgio 
parapijos salėje rengia balių — 
koncertą, kurio programą išpil
dys pats Oktetas, jau 21 metus 
savo dainomis džiuginąs dideles 
lietuvių auditorijas. Kokteiliai 
7:30, vakarienė — 8:00. Prog
rama —9 vai. Šokiams gros R. 
Strimaičio orkestras. Pakvietimų 
kaina 15 dol. asmeniui. Maši
noms bus policinė apsauga. Vie
tas rezervuoti skambinant Vita
lijai Butkuvienei, tel. 732-8250, 
Valdui Ziedoniui tel. 481-8023. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

A.A ANTANAS NASVYTIS 

Belvederio aukštosios pienininkys
tės mokyklos direktoriumi, o 
1937-40 m. buvo Fredos sodinin
kystės mokyklos direktorius. 1940 
m. perkeltas į Raseinių žemės 
ūkio mokyklą, iš kur pasitraukė 
į Vokietiją, o iš jos į JAV Cle-
velandą, kur dirbo General Elect
ric, vėliau miesto centre prižiū
rėjo gėlynus bei žolynus. Liūdesy 
liko sūnūs: dr. Mindaugas ir Do
natas muzikas su šeima. 

Jakubauskų laidotuvių namuo
se atsisveikinimą pravedė Jaunu
tis Nasvytis. Maldas sukalbėjo 
kleb. kun. B. Ivanauskas. Kalbė
jo J. Malskis, dr . A. Miliauskas, 
dr. A. Nasvytis. Audra ir Rūta 
Nasvytytės —Donato ir Rimgai-
lės dukrelės paskaitė velionies kū
rybos eilių. Velionis iš Šv. Jurgio 
bažnyčios palaidotas Visų Sielų 
kapinėse. Nuoširdžios užuojautos 
sūnums ir artimiesiems. . , tf. . • 

VYTAUTAS PUŠKORIUS 

Išlaikęs nekilnojamo turto vers
lininko egzaminus, Vytautas Puš-

Icorius pradėjo dirbti Thomas Reap 
Realty, Gatės Mills, Ohio, 6678 
Wilson Mills Rd., tel. GM 1-
-0800. Ši žinoma namų pirkimo 
— pardavimo įstaiga aptarnau
ja Chagrin Falls, Solon, Chester-
land, Hudson, Chardon, Burton, 
Pepper Pike, Aurora ir Brecks-
ville rajonus. Lietuviai prašomi 
nekilnojamo turto pirkimo—par
davimo reikalais kreiptis į lietuvį 
Vytautą Puškorių. 

V.R. 

SOCIALINĖS GĖROVĖS 
SAVAITGALIS CLEVELANDE 

JAV LB Krašto valdybos socia
linių reikalų k-ja lapkričio 1 ir 
2 dienomis rengia Socialinės ge
rovės dienas Clevelande. 

Simpoziumo būdu bus išaiš
kinta socialinių reikalų veikla, 
užsibrėžti uždaviniai, galimybės 
federalinės valdžios paramai gau
ti privatiems asmenims bei Lietu
vių sodyboms statyti ir kt. Sim
poziume kalbės k-jos nariai: dr . 
Vytautas Bieliauskas, klinikinės 
psichologijos profesorius Xavier 
universitete, Cincinnati, dr. Regi
na Kulienė, sociologijos profesorė 

j Illinois universitete, Galina Su-
I žiedelienė, Jonas Šoliūnas, socio-
I 

iHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 

Lietuvos atsiminimai 
• 

logas ir socialinės gerovės popu
liarintojas spaudoje bei socialinio 
draugimo specialistas iš Chica
gos ir klevelandiečiai adv. A. Šir
vaitis ir inž. V. Vinclovas. 

Simpoziumo išvakarėse įvyfks 
dail. Ringailės Zotovienės meno 
darbų parodos atidarymas. Dail. 
Zotovienė yra surengusi nemažai 
vieno asmens parodų JAV ir Ka
nadoje. Be to, grupinėse meno 
parodose keturis kartus laimėjo 
premijas. Po parodos atidarymo 
įvyks muziko Ryto Babicko va
dovaujamo Vyrų okteto ir solis
tės Irenos Grigaliūnaitės koncer
tas — balius. Oktetas yra pla
čiai žinomas savo populiariais 
koncertais daugelyje lietuvių ko
lonijų ir šįmet švenčia savo 2 
metų sukaktį. 

JAV LB Socialinė k-ja, giliai 
vertindama meną, dainą ir mu
ziką, yra išskirtinai pagerbta, tu
rėdama retą progą būti minėtų 
renginių globėja. Lietuvių visuo
menė nuoširdžiai kviečiama kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti visuo
se Socialinės gerovės savaitgalio 
renginiuose. 

JAV LB Krašto valdybos 
socialinių reikalų komisija 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
K * A L E S T A T E 

VOGĖ ŠALPA. 

Pat rauktas teisman 4 1 asmuo 
Cook apskrity už tai, kad netei
sėtai išėmė 147,000 daL šalpos 
pinigu. Dešimtis apkaltintųjų 
— valdžios tarnautojai , šeši iš 
jų mokyklų tarnautojai . 

DESBGREGAGLJOS 

SPECIALISTAS 

Chicagos švietimo taryba nu
sistačiusi pasamdyti desegrega-
cijos ekspertą, kad sklandžiau 
padėtų pravesti rasinį jungimą 
miesto mokyklose. 

iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiminiimiiiiiiiiiiiiiiiii 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 0d 1-30 vaL po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka. Šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
S02 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
03127. Telefonas 368-0489. Tto pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
lite didelj pasirinkimą lietuviškų kny. 

iHiiimiiiimiiimiiiiuiiiiiiiiiHiiiiimiiim 
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L I K S V E I K A S 
Raiša URBANIENfi atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B . GOR-
BULSKIS. 

Garso režisoriūs Paulius Ja -
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti : 
DRAUGAS, tftf W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 
iimiiiiniiiHiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiii! 

3EAJYGBOUP 

U.S.AT 
Well helpyoumaketherightmovė. 

J E I G A L V 0 J A T £ 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
9608 S. Putoki Road 

TtL — 767-0600 
Inėependently owned and operatei 

Florida ReaJ Estate 
Namų pirkimo reikaluose: Cl*«rwater, 
Largo, BeUeair, Semlnole apylinkėse 
(Netoli S t Peteraburg piliediu klubo) 

Prašau kreiptis: 

LIUCIJA VAI6AITIENI 
Realtor - Associate 

Rodgtrs A Cummings, Inc. 
TeL Dieną 813—581-9411 

Vakare 813—585-2738 

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

2 bucai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Murini*, bungakm Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2351 W. 63rd Street 
Tel. 436-7671 ir 836-5568 

S E A L E S T A T E 

H I C K O R Y H I L L S 
BY OWNXK — IMMEDIATE 

F06SESSION 
Ranch. S bedroom, ceramio tUe baUa, 
: j j car heated g&raffe. Appiiances, 
draperiea and ru*s stay. Mlddle 60'a. 

Gali — 4S0-3S84 

-VE W BUFFALO, MICH1G AN 
Parduodamas namas, 9 metų senumo. 
Netoli ežero, švariame rajone. Rami 
vieta pensininkams. 
Informacijai kreipkitės į Mrs. Sylvia 
Wade, teL 1—616 469 0255. 

LEMONT 
Gražus mūr. "ranča" niimaa, 3 mie

gami, kombinuotas salionas - valgoma
sis kamb. Įrengtas rūsys. Centr. oro 
vėsinimas. 20x40 p. "built-in" basei
nas. 1 maš. prijungtas garažas. — 
$94,900. 

3-jų miegamų "raised ranča" namas. 
60x214 p. su medžiais sklypas. 1% 
vonios. Valgomasis kamb. Centr. 
oro vėsinimas. 2 maš. garažas. Pui
kiai apsodinta. $91,900. 

Tuščias 1% akro sklypas ant Le-
mont Road. $35,000. 

Peck Real Estate 
TeL - 257-5883 

D E M K 8 I O 

V. S A S N A U S K A S 
Atlieka {vairius CEMENTO DARBUS: 

šaligatvius, laiptus ir kitokius. 
Skambint teief. — 

GB, 6 - 8 4 0 2 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gy
venti prie vyresnio amžiaus moters 
Marąuene Parke. TeL 925-8761. 

ISNUOM. 4% kamb. butas 2-me aukš
ta, vidutinio amž. porai. Atskiras šil
dymas. Prie pat Marąuette parko. 
Skambint po 6:30 v. v. teL 471-1425. 

ISNUOM. 4 kamb. butas suaugusiems. 
Lemonte. Virimui pečius, šaldytuvas 
ir apšildymas. Galima užimti nuo lap
kričio! d. Skambint nuo 9 v. ryto iki 
3 v. popiet teL 737-8647. 

ISNUOM. 2 BUTAI: 5 kamb. 1-me 
aukšte; 4 kamb. 2-me aukšte. Po $130. 
mėn. Pečiais apšildomi. 

4508 South Honore Street 
Skambint nuo 6 iki 8 v. vak. 376-2443. 

ISNUOM. 3-jų miegamų apstaty
tas namas. Tuojau galima užimti. 
$265.00 plius gazas ir elektra. 6 
mėnesiams sutartis. Apylinkėj 68 
ir Artesian. Telef. — 476-2830. 

M 1 S C E L L A N E O l ' S 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIN BANYS, TeL 417-8806 

miinmmiUHiiHuiHiniiiiiiiiiiiiiimiiiii 
I I T t M0MAVIMAS 

Namų Įiiililiim — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
MHHIHII||WmimillliHIIIH»IHHmillllUU 
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M. A. i I M K U S 
INOOMB TAX SERVICE 

JTOTARY PUBLIC 
4259 So. Mapto*«>d, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iiimiiMHiitMmttmuiiiiiuiuuiiiuuiJiiiu 

už apdraudą. nuo usnies Ir t a u m o -
10% — 30% — SO% piesta mokėsit 
bilio pas mus. 

FRANK ZAP0LIS 
S208Vj Weat 9*th Street 

Telef. — GĄ 4-8«54 

ilHlIMIIIllllllllMIIIIHMtimjlfHIMftMItlH 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge m JI 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraueto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ WA 5-8063 

iHtitiiiHiiiuiiiiiiiiiitiiiiiMiiiiiiirniiunu 
t; įvairiu prekių pasirinkimą* ne

brangiai ii mūsa sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2901 W. 69 St., Chlca«o, DL 60629 

ŠIMTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 92S-27S7 

SKELBKTTĖS "DRAUGE". 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų Jėlių. 

Apsilankykite } "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

"Draugo" adresas: 4545 Wsst 

63rd S U Chieage, DL 98629 
lUIfinilIlIlilililIlIlIlIHfflHIltltlflIMJltHtlM 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
oes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraatJa, gi skelbimu, kal
io* yra visiems prieinamos. 

Perskaitę "Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

Agronomas Antanas Nasvytis, 
sulaukęs S6 metų, mirė rugsėjo 
22 d. Clevelande. Tai paskutiny
sis iš gausios vyresniųjų Nasvy-
5iu šeimos — 6 broliu ir 2 se
serų narys, giminės poetas, pali
kes rankrašty daug eilėrasčiy. 

Velionies tėvas Motiejus Nas
vytis Sartininkuose, Tauragės 
apskr. turėjo didelį ūkį ir visus( 
šešius sūnus išleido į aukštuo-
sius mokslus. Antanas aukštuo
sius agronomijos mokslus baigė 
Halėje, Vokietijoje. 1922 m. ve
dė Kotryną Garmiūtę, kuri prieš 
ketverius metus mirė Clevelarale. 
Velionis 1918 m. aktyviai daly
vavo Tauragės apskrities organi
zavime, o 1919 m. suorganizavo 
savanorių būrį ir įstojo j k a r o 
mokyklą. 1934 m. buvo paskirtas 

Radijo Va.la.nda jau 29 metus tar
nauja New Jersey. N«w York ir Cou-
neetieut lietuviams I 
Kaa šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet 18 WEVX> Stoties New Torke , » 
1S30 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai j P"*; , 
vak. 97.9 mes. FM. 

I 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
2S4 Sunlit Drive 

WatclranS, N. i. 07061 
TEL. — 753-5CN (»1) 

flIlIlIlIinillllllllllllHIIIHIIIIP.IIHIIIIIIIIIl) 

ŠEIMOS MALEX)S 
U E T U V I Ų KALBA 

Per kun. B. Kuhu, OFM, ga
lite gauti lapei) su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pnsla-

kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resą dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, DL 60629. 

H E L P W A N T E D - M A L E & F E N I L E 

aiHIIMtHtHIWHIHMMIHIIIMinilllllHIIHIlli|||||HH||H|HnmHHH|HHH»tt1HIWltmi« 

I AIRLINES Į 
5 Major airlines a re now hiring for the following = 
| opportunities: = 

Vytautas Valantinaa 
NliHIHIlHHimnilIlIlilUUUlIlUUIUlUIlU 

«iiiiiiiiiiHiiininiiiiiiiiitiiiiiuiiuiiuiiim 
P L U M B I N G 

Licensed, Bonded, Insared 
Nauji darbai ir pataisymai. Vir

tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir kt. plytelės. Glaas blocka 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
I H H I I I I I M I I M I I H m l U I I I I I I lU I lH I IMMH) 

IlIIIiililHiimilIHillIlIilIlillinillUIllIIIIH 

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

Apdraustas perkraustymas 
I?airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIMlIHUilHlllllllilIUllIUUilUIlIUU 

SIIUTIMIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, DL S0632, tel. S27-5S80 

E A L K S T A T E 

Rezidencinės ir Komarcin** Nuosavybes 

Ap»rtTOenta> • Koodomirinmai . Nuomavimas FLORIDA 
REAL 13 Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

aSALTOK • • • BKOKES • • • HOTABT 
)?OI ficlf ftoulcvard. st. Rfct«r4burQ tcach.P'l. >*706 

T«*for>a< Į V t f l > 6 0 - 2 4 4 S . VAlkarc (St?) V 4 W 7 ) S 

FUGHT ATTENDANTS 
KAMP AND BAGGAGE PERSONNEL 
TICKET AGENTS 
RESERVAT10N AGENTS 
CLERICAL POSITIONS 
CUSTOMER SERVICE 
FOOD SERVICE 

Individuals interested in applying with these airlinea compaaies 
mušt be career oriented, have a public relations personality, be 
wiIHng to travei if required, and be in good health. For further in-
formation on how to immediately apply directly with these major 
airlines companies write to: 

TRAVELLTC. INC. 
ATTEN: AIRLINES APFUCATION INFORMATION 
JSSS 90UTH WASATCH BLVD. SUTTE 1*1 
SALT LAKE CITY, LTAH S41M 

Pleas© indicate briefly your background, what airlines position (s) 
you are interested tn applying for and enclose a stamped, self-
addressed envelope so that you may receive further information as 
to what steps to take so that possible interviews might be arranged 
by the** airy ties. Ali major airlines companies are EQUAL OP-
POKn/NITy BCPLOYERS. 

miiiHiuniiiMiinmuinHiMiiuiwiiiiwiiiiiiiwiiiitmii>' 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

P l a n a n e Ir vaakno jame a 

viaą rfišh) grindis. 
BUBNYS — TeL B E 7-5168 

I I M I M I H M H M mm M t 

iHiiiiiiiiHiiiimiinniiiiHiiiiiiiniiniiuiin 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV ; 
2346 W. 86 S t , teL 776-1486 
'ittiifitiiiiiHiiiiiiiiiiifiiiuiHiiiMiimimn 

IUM| AKITVARKYME 
Rao«atls ką perstatyti, pakeisti, 

itnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jsmi 
SB patyrimu, u2 prieinamą kainą pa-
<Mt, skambinant po 6-tos T. vakaro 

TEL, — 476-3950 

"DRAUGĄ' 

— - " 

http://Va.la.nda


daugiau ir daugiau tautiečių, su
darydami testamentus, visą ar 
dalį turto užrašo Lietuvių Fon
dui. 

Prašome visus lietuvius suda
ryti testamentus ir savo turtą pa 
skirstyti pagal savo valią. Yra at
sitikimų, kad nesudarius testa
mentų, palikimai nuėjo raudono
jo komunizmo arba į valdžios ki
šenes. Bukime apdairūs ir savo 
turimą turtą palikime lietuvybės 
išlaikymui. 

Iki šiol iš 46 palikimų Lietu
vių Fondas yra gavęs 508,812 
dol. 

Posėdyje buvo diskutuoti ir kiti 
reikalai, svarbūs visiems lietu
viams. Posėdyje dalyvavo visi 
valdybos nariai. 

(m) 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 10 d. 

MOKYTOJAI 50,000 DOL. 
Mokytojai Marvai Collins 

penktadienį Chicagoje bus įteik

ta milijonieriaus W. Clement 
Stone dovana 50.000 dol. Ji sa
vo namuose pradėjo privačią 
mokyklą ypatingos globos rei
kalingiems vaikams ir išvystė į 
mokyklą su 200 mokinių. Tą 
padarė be valstybinės paramos. 
Milijonieriaus Stone premijai ji 
buvo išrinkta iš 300 kandidatų. 

PROGRAMA MAŽIESIEMS 
33-se Chicagos parkuose įves

ta programa patiems mažie
siems, nuo 1V2 iki ZVz m - a m ~ 
žiaus. Programa tęsiasi 10 sa
vaičių, kainuoja 10 doL Kūno 
kultūros instruktorių priežiūro
je vykdomos sveikatingumo at
žvilgiu naudingos pratybos. 

-^•Dainavos" statomas muz. A. JurguCio — A. Kairio "Ci činskas" atkviečiamas j Clevelandą lapkričio 22 d. Šiuo 
reikalu vyko informaciniai pasitarimai. Cia matome LB apylinkės ir spaudos atstovus, aptariančius muzikinio spek-

. taklio reikalus. Nuotr. V. Bacevičiaus 

D 
6 

AMERIKIEČIAI DAINUOJA LIETUVIŠKAI 
Lietuvių Fondo dviejų milijonų at žyme] imas 

Lietuvių Fondo vadovybė rū
pinasi Fondo augimu, investa
vimu ir gauto derliaus paskirsty
mu. Lietuvių Fondo valdyba, 
vadovaujama dr. G. Baluko, da
lyvaujant tarybos pirm. dr. A. Raz 
mai, š. m. rugsėjo 30 d. peržvel
gė Fondo padėtį ir pasiruošimą 
atžymėti dviejų milijonų dole-

jrių kapitalo sutelkimą. Ypatingą 
pasitenkinimą pareiškė abu pir
mininkai, dirbą nuo Fondo įsis-
teigimo. Sukaupti du milijonus 
dolerių reikėjo 20 metų. Tai 
neatlaidaus, ryžtingo ir pasiauko 
jančio darbo vaisius. Šalia abiejų 

^enciklopedijų (lietuvių ir anglų 
.kalbomis), Lietuvių Fondas už
ima svarbią vietą. Pirmieji lietu
viai emigrantai sukūrė lietuviš
kas parapijas, spaudą, susiorgani 
zavo į susivienijimus ir kitas or 
%anizacijas) o naujieji atidavė 
savo įnašą kultūriniams reika-

- • « * -

DETROITO ŽINIOS 

SAULIŲ RUDENS 
IŠVYKA 

-Uū*ų šaulių "Švyturio" kuo
pa stovykloje "Pilėnai", spa
lio 12 d. rengia atsisveikinimą 
su gamta — rudens išvyką. Se
sės šaulės turės prirengusios 
įvairaus lietuviško maisto, o 
broliai šauliai gėrimų.Be to jų 
rengiamose išvykose visuo
met esti turtingas dovanų sta
las rr tų dovanų ne vienam 
tenka. Vartai bus atidaryti 
nuo 12 vai. Kviečiami visi 
atvykti ir dar pasidžiaugti ru
dens gražia gamta. 

PAGERBSIME "DIRVĄ 
IR V. ALANTĄ 

Di rvos 6 5 metų sukak
ties paminė j imas i r Vytau
tui Alantu i D i r v o s novelės 
Eremijos į t e ik imas įvyks 

ipkričio 2 d. 12:30 vai. Lietu
vių namuose. Minėjime da
lyvaus ir V. Alantui premiją 
įteiks ir taip pat sukakties pro
ga pranešimą padarys Vilties 
dr-jos vicepirmininkai — dr. 
Viktoras Stankus ir Aleksas 
Laikūnas. 

Meninę dalį atliks: solistė 
Danutė Petronienė, Vidui 
Neverauskui akompanuojant, 
šokėjų grupė "Audinys" vado
vaujama Rusnės Baltrušai
tytės ir aktorius Karolius 
Balys. Po programos kavutė. 
Išlaidoms padengti bus ren
kamos aukos po 3 dol. nuo as
mens Detroito, NVindsoro ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Rengia ALT S-gos 
Detroito skyrius. Automo
biliai bus saugomi policijos. 
Ą.G. 
to 

S0PHIE BARČUS 
BADIO ŠEIMOS VALANDOS 

„ Visos programos Iš WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vaJ. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
tfotĮ. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Trlef. 4S4-241S 
1490 AM 

715® S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. U-L. 60629 

lams ir lietuvybės išlaikymui. 
Lietuvių Fondo sukaupto kapita 
lo palūkanomis yra remiamas 
švietimas, kultūra ir jaunimas. 
Jau šiais metais bus paskirstyta 
lietuvybės išlaikymo reikalams 
daugiau kaip 100,000 dol., o 
ateinančiais metais ta suma gali 
pasiekti 150,000 dol. 

Renginių vadovė M Reinie
nė rūpinasi rudens vajaus pasise
kimu ir dviejų milijonų sukau
pimo atžymėjimu. Banketo metu, 
vietoj įprastos programos, bus at 
žymėtas šis nepaprastas išeivi 
jos gyvenime įvykis. 

Stasys Baras pranešė apie di
delį kultūrinį įvykį — kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko koncer
tą. Vieną nepaprastą lietuvių gy 
venime įvykį — dviejų milijonų 
kapitalo sukaupimą — norima 
atžymėti kitu neįprastu įvykiu — 
amerikiečių koncertu lietuviškai. 

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas muziką dėsto Berklee mu 
zikos kolegijoje ir iš tos kolegijos 
dėstytojų — profesorių yra su
organizavęs chorą, kuris atlieka 
jo kūrinius lietuviškai. Šis choras 
jau koncertavo Bostone ir New 
Yorke h yra geriausi atsiliepimai. 

Šiuo koncertu norima pagerbti i 
lietuvį kompozitorių ir jo pastan 
gas savo kūrybą perteikti pla
čiajai visuomenei. 

Berklee muzikos kolegijos chorą 
ir instrumentalistus, kurių yra 
apie 50 asmenų, sudaro dėstyto
jai, vadovaujami komp. J. Kačins 
ko. 

Įsidėmėtina visiems lietuviams, 
kad lietuvio kompozitoriaus kū
rybą atlieka amerikiečiai lietu
viškai. Koncertas įvyks š. m. spa
lio 25 d. Marijos aukšt mokyklos 
auditorijoje. 

Lietuvių Fondo vadovybė kvie
čia lietuviškąją visuomenę daly 
vauti šiame koncerte ir užpildy 
ti auditoriją. 

Prie Lietuvių Fondo augimo 
prisideda ne tik Amerikos lietuviai, 
bet ir kitur gyvenantieji. Austrą 
lietis Stasys Stropus atsiuntė 
1,154 dol. ir savo turėtą įnašą 
pakėlė iki 1,773 dol., linkėdamas 
Fondui iWgti į daugelio mili
jonų fondą, kurio palūkanomis 
būtų remiama lietuviškoji /aeikla. 

Benediktas Lungus, rašytojui 
Aloyzui Baronui atminti, įnešė 
100 dol. Šį įnašą jau papildė kiti Į 
ir jis pradėjo augti. Tikime, kad ir į 
daugiau rašytojo Al. Barono ger | 
bėjii prisidės prie atminimo įna 
šo augimo. 

Į Fondo būstinę ateina malo
nios žinios apie palikimus." Vis 

A D Ė K A 

k. k. 

VLADAS NOVIKAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė rugsėjo 20 d., buvo 

palaidotas rugsėjo 24 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems velionį lankiusiems koplyčioje, už 

šv. Mišių aukas, gėles, aukojusiems Vyt. D. Saulių Rinktinei, ir pa
lydėjusiems į amžino poilsio vietą. 

Didele padėka už garbės sargybą koplyčioje ir tartą atsisvei
kinimo žodį Vyt. D. Saulių Rinktinei ir Balfo atstovui p. J. Macke
vičiui. Dėkojame šauliams už karsto nešimą ir apeigas kapinėse. 

Dėkojame kun. klebonui A. Zakarauskui uz gedulingas pa
maldas bažnyčioje, ir kun. J. Juozevičiui už palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems už užuojautas raštu, žodžiu ir spaudoje. 
Ypatinga padėka visiems mūsų giminėms ir mieliems draugams, 

kurie mus jau ne pirmą kartą paguodė ir suteikė stiprybės. 
Reiškiame padėką laidotuvių direktoriui Donald Petkus ir jo 

bendradarbiams už malonų ir rūpestingą patarnavimą. 

Širdingas ačiū visiems. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai. 

f 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

1-mas tomas. Telšių Vyskupija 
BRONIUS KVIKLYS 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Dideho formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

\B 

Ufeakymes stipti: 
DRAUGAS, ĄSAS West 6Srd St-f Chicago, IL 606*9 

& 

Penkerių Metų Mirties 
Sukaktis 

A. A. 

KOTRYNA KAMARAUSKIENE 
Dideliame skausme prabėgo penkeri metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1975 
m. spalio 16 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados neužmiršime. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Jos brangų atminimą minint, penkerių metų mirties sukakties 
proga už jos vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 12 d., sekma
dienį, 11:30 vai. ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioje, spalio 16 d., ketvir
tadienį, 7 vai. ryto Aušros Vartų bažnyčioje, ir visose parapijose 
Michigan valstijoje, kur sūnus a. a. Vincentas Kamarauskas tarnavo. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Kot
rynos vėlę. 

"Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje! Jie ilsisi ramy
bėje, nes jų darbai juos seka". 

Nuliūdusios: dukterys Patricija ir Seselė M. Patrice, kazimierietė 

A. A. 
TERESEI MILDAŽIENEI mirus, 

jos vyrui JONUI, dukrai AUŠRAI su ŠEIMA, sūnui 
GYČIUI, tėvams STEFANIJAI ir JUOZUI ČESNAMS, 
SESERIMS, BROLIAMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

SOFIJA ir NORMAN BURSTEIN 

A. 4- A. Elenai Balčiūnaitei - Masaitienei 
m i r u s , 

jos vyrui dr. ČESLOVUI MASAIČIUI ir visiems 

artimiesieins reiškia giliausią užuojautą 

KORP! KĘSTUTIS 

A. f A. PETRUI BUTĖNUI 

m i r u s 
reiškiu gilią, nuoširdžiausia užuojautą gi
minėms ir artimiesiems. 

PETRAS P- SPETYLA 

A. f A. Prof. PRANUI ČEPĖNUI 
m i r u s , 

jo žmona mielą Albiną, dukrą Iną ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu. 

MARIJA MACEVIČIENĖ 

A. f A. ELENAI MASAITIENEI 
mirus, jos vyrui dr. Česlovui Masaičiui, gi
minėms ir artimiesiems, ju širdgėlos valan
dą reiškiu nuoširdžiausią užuojautą. 

PETRAS P. SPETYLA 

A. f A. 
LEOKADIJAI GIRGINIENEI mirus, 
jos vyrui Antanui Girginui ir šeimai reiš
kiame gilią užuojautą. 

SOFIJA MALUKIENĖ 

E U D E I K I S 
-LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St . , Chicago 
1410 So. 50th A v „ Cicero 

T e l . 476-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI 



DRAUGAS, 1980 m. spalio mėn. 10 3 . 

X "Draugas" ateinantį pir
madienį, spalio 13 d., dėl Ko
lumbo dienos šventės neišeis. 
•Draugo" redakcija šeštadienį, 
spalio 11 d., nedirbs, adminis
tracija bus atidaryta iki 12 vai. 
Pirmadieni dirbs redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė. 

x Dr. Juozas Meškauskas šio 
sekmadienio Jaunimo centro 

X Socialinės gerovės darbuo
to JŲ — specialistų, gyvenančių 
Chicagoje ir apylinkėse, susirin
kimas ir pasitarimas bus spalio 
24 d., penktadienį, 8 v a i vak. 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi dalyvauti. Norintieji dau
giau informacijų, prašomi skam
binti Jonui Soliūnui tel. 453-
2496 a rba (vakare) tel. 549-
3634. 

X Dr. Arūnas Liulevičius kal
bės Chicagos ateitininkų akade
minio savaitgalio užbaigime sek
madienį, spalio 19 d., Ateitinin
kų namuose, Lemonte. J i s susu
muos paskaitininkų mintis i r 
padarys išvadas. Tiksli progra-

kultūrinėj popietėj kalbės t e m a , ™- d e l b i a m a "Draugo" ateiti-
ninku skyriuje. 

X Ps . Vladas Žukauskas va-
"Mediciniškas pasiruošimas žie
mai". Artėjant žiemai sveika
tos klausimai darosi ypač svar
būs .todėl Jaunimo centras kvie
čia atsilankyti į kultūrinę po
piete, pasiklausyti įdomios pas
kaitos ir pasižmonėti. Kultūri
nė popietė prasideda 2 vai. Jau
nimo centro kavinėj. 

X Dr. Kazys Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, Cicero šv . Antano para
pijos salėje spalio 12 d., 11:30 
vai. (tuoj po lietuviškų šv. Mi
šių) kalbės apie Madrido kon
ferenciją. Cicero ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Paskaitą rengia Altos Cicero 
skyrius. 

X "Rytu Lietuvos", naujo 
veikalo, sutiktuvės ruošiamos 
spalio 11 d , šį šeštadienį, 7:30 
vaL vak. Jaunimo centro kavi
nėje. Veikalą redagavo dr. Al
girdas Budreckis, kurio paskai
ta bus sutiktuvių metu. Savo 
poeziją skaitys Kazys Bradūnas. 
Ruošia knygos leidėjas — Vil
niečių sąjunga ir kviečia visus 
dalyvauti. 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnę sumą užsisakė: 
Viktoras Karosas (Cicero), dr. 
Saulius Kuprys, Stasys Tiškevi
čius (čikagiškiai). A. Tamulio-
nis (Bratenahl). Stasė Leikienė 
(Westhaven), Henrikas Krikš
čiūnas (EI Dorado Hilis), T. Na
vickas (Coeur D'Alene), Petras 
Pajaujis (Mount Clemens). 

* r-r, 

X Gerinkime gyvenimą svei
ka mityba, gia tema bus skai
toma 568 Alvudo radijo paskai
ta šį šeštadienį, 9 vai. rytą, So
fijos Barkuvienės radijo šeimos 
valandos metu. 

X Labai žemų kainų pas Gra-
dmską pavyzdys: 750 dol. 25 
in. spalvota TV už 550 dol. 
2512 W. 47 Street. Tel. 376-1998. 

(sk.). 
x Amerikos l ietuviu inžinie

rių ir Architektu S-gos Chicagos 
skyrius ir Motetų pagalbinis 
vienetas ruošia rudens pobūvį 
lapkričio 1 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 S. Kedzie Ave. 

IŠ ARTI IR TOLI 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

dovaus programai vakaronėj, 
k u r i a r e n g i a Chicagos s k a u t i - į Jaunimas ir vyresnieji "Draugo" banketo metu, Jaunimo centre, Chicagoje. 
ninkių-kų Ramovė spalio 18 d., 1 • 
7 vai. vak. Visos sesės ir bro- i 
liai skautininkai su draugais 
kviečiami dalyvauti. 

X LKDS Biuletenis, nr. 20, 
rugsėjo mėnesio data išleistas, 
pasiekė ir "Draugo" redakciją. 
Be praeities įvykių paminėjimo, 
biuletenis duoda informacinių 
žinių iš lietuvių krikščionių de
mokratų veiklos. Taip pat su
dėti visi sveikinimai buvusiai 
sąjūdžio konferencijai. 

X Dariaus ir Girėno lituanis-

Nuotr. Jono Kuprio 

BIRUTININKIU SUSIRINKIME 

Rugsėjo 28 d., D.L.K.Birutės 
dr-jos Chicagos skyrius pradėjo 
susirinkimu naujus veiklos me
tus. Susirinkimą atidarė pirm. 
K. Leonaitienė, pakviesdama J. 
Kerelienę jį pravesti, o A. Likan-
derienę — sekretoriauti. Svar
biausi susirinkimo punktai buvo 

t inė mokykla rengia pobūvį, ku-1 praeito susirinkimo protokolo 
rio pelnas skiriamas mokyklas; skaitymas, kurį atliko A. Lilcan-
darbams paremti. Pobūvis įvyks Į derienė ir iš kurio matoma, kad 
lapkričio 1 d. Jaunimo centre. Į numatyti darbai buvo net atos-

x Juozo Brazaičio, mūsų žy- Į togų metu atlikti, taip pat pir-
miojo literato ir vailstybininko, 
raš tų I tomo sutiktuvės ruošia
mos šiandien, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. (Pagrindinę kalbą pasa
kys svečias iš New Jersey val
stijos Vytautas Vaitekūnas. 
Sutiktuves ruošia ir visus da

mininkės K. Leonaitienės prane
šimas ir prof. dr. V. Sruogienės 
paskaita apie signatarą Petrą Kli
mą. 

Skyriaus pirmininkė pranešė, 
i kad birutininkės glaudžiai bend-
j radarbiauja su ramovėnais ir šau
liais. Buvo dalyvauta Šaulių są-

lyvauti maloniai kviečia knygos: j u n g o s s u r u o š t a m e T a u t o s ? v e n . 
Laisvę fondas fe-Į^ m i n ė j i m e _ Birutininkės daly-leidėjas 

tuviškai kultūrai ugdyti. 
X Zarasiškių klubo narių su

sirinkimas bus šį sekmadienį, 
spalio 12 d„ 2 vai. po pietų Vy
čių salėje. 

X Jonas Bačajaskas, Man-
chester, Conn., atsiuntė laišką, 
kur iame prašo pakeisti jo ad-

vauja kun. J. Borevičiaus pager
bimui ruošti komitete. Tautos 

. i 

tik savanoriais kūrėjais, kurie 
ginklu kovojo dėl Lietuvos lais-
vės> bet ir tais labai gabiais, iš
silavinusiais lietuviais, kaip dr. 
J. Basanavičius, Mykolas Biržiš
ka ir daugelis kitų. Vienas iš ryš
kiausių yra Petras Klimas. Jis da
lyvavo Nepriklausomybės Vasa
rio 16 akto surašyme ir rašė įdo
mias istorines Lietuvos studijas. 
Rašydavo, kas vyksta, ir tuo pats 
darė istoriją. N u o pat jaunų d o 
nų dalyvavo spaudoje. Stengėsi 
susipažinti su visomis religinė
mis ideologijomis. Buvo gabus 
kalboms. 1914 m. karo metu įėjo 
Vilniuje į nuo karo nukentėju
siems gelbėti komitetą. Jis rašy
davo visokius memorandumus, o 
kur reikėdavo — protestavo. Pie
šė žemėlapius ir kai buvo Įsteig
ta Vilniuje lietuvių gimnazija, 
rašė vadovėlius. Dirbo Užsienio 

Likanderienei, J. Ivašauskienei, 
S. Toliušienei ir V. Genienei nuo
širdžiai talkininkaujant, Chica 
gos skyriaus veikla yra gyva ir 
naudinga ne tik draugijai, bet ir 
lietuvių visuomenei. Linkėtina 
joms dar iš pareigų nesitraukti 
ir toliau taip pat sėkmingai sky
riui vadovauti. 

N.N. 
CICERO BALFO VAJUS 

PRADĖTAS 

Spalio 5 d. Cicero Balfo sky
rius iškilmingai pradėjo šių me
tų rudens vajų pamaldomis Šv. 
Antano bažnyčioje, kur giedojo 
Lietuvių operos solistė Roma 
Mastienė, vargonais palydint 
muz. A. Skriduliui. 

Po pamaldų pilnoje susirinku
sių ciceriečių parapijos salėje bu 
vo tęsiama vajaus programa. Į 

ITALIJOJ 
— 1980 m. rugsėjo mėn. 11 

d., Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas 
dr. K- Bobelis susitiko su Lie
tuvos Diplomatijos šefu ministe-
riu S. Lozoraičiu. Ilgo pokalbio 
metu Vliko pirmininkas pain
formavo Diplomatijos šefą, kad 
ryšium su ateinančia saugumo 
konferencija Madride jis yra pa
siryžęs aplankyti kai kurias 
Europos sostines ir, ku r aplin
kybės leis, Lietuvos vardu įteik
t i bendrą Diplomatinės tarny
bos ir Vliko memorandumą. Dr. 
K. Bobelis davė taip pat išsamių 
žinių apie Vyriausiojo Komiteto 
valdybos veiklą ir numatytus 
darbus. Jis išreiškė pasitenkini -
mą gerais Vliko ir Diplomati
nės tarnybos santykiais ir pa
žymėjo, kad jos reikalai yra ir 
bus remiami ateityje. Min. S. 
Lozoraitis, padėkojęs Vliko pir
mininkui už apsilankymą ir su
teiktas informacijas, išreiškė 
keletą minčių apie esamą ta rp
tautinę padėtį ir iš jos kylan
čius reikalavimus, kurie liečia 
Lietuvos laisvės bylą. Jis iš-

jis referuos atliekamais darbais 
ir eksperimentais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir tarsis^ 
dėl subendrinimo tikslų ir atsie-
kimų tarptautinio masto plot
mėje. Šiuo metu, be tiesioginių^; 
profesinių darbų, dr . Bačkaitic. 
ruošia su karinių pajėgų Medi-, 
cinos universiteto kooperacija. 
Transportacijos ministerijos, 
technikiniam personalui pritaK 
kytą biomechanikos mokslų pa
skaitų ciklą, kuris bus sekan
čiais metais išleistas knygos 
formatu. 

— Senatoriaus Strom Thnr-
mond (R-S.C.) siūlymu karo11 

aviacijos (USAF) pulkininko 
Itn. Dariaus Bakūno straipsnis, 
pavadintas "Kitos vietos nėra" 
(There Is no other Place), til-
pęs karininkų žurnale "The Of-
ficer", įrašytas į CongressionaL 
Record — visuotiniu senato pr i 
tarimu. Tame straipsnyje pul
kininkas Darius V. Bakūnas 
vaizdžiai apibūdina Bakūnų šei
mos bėgimą iš Lietuvos nuo ru
sų ir galiausiai apleidžiant Eu
ropą 1949 m, 

— 1980 m. rugsėjo 30 d. vyko 
reiškė viltį, kad lietuviški veiks- Į Estijos gen. konsulate New 
niai kovoje už krašto nepri- j Yorke, Lietuvos, Latvijos ir Es-; 
klausomybę ieškos būdų galimai; tijos atstovų pasitarimas. Ja-
efektingiau bendradarbiauti vi
sose jų veikimo srityse. Diplo
matijos šefas taip pat palinkėjo 
dr. K. Bobeliui ir atvykstančiai 

me dalyvavo Lietuvos atstovas 
dr. S. A. Bačkis i r Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke A. Simutis^ 
Latvijos atstovas dr. A. Din-

Vliko delegacijai geriausios, bergs, Estijos atstovas E Jaak 

reikalų ministerijoje. 1923 m. bu-į v a j a u s a t i d a r y m a a t v y k o g a r b e s 
vo paskirtas atstovu Romoje. Jis 
supažindino italus su Lietuva. Vė
liau buvo atstovas Paryžiuje. Jo 

Fondas ir Balfas prašo aukų ir I darbas visoje Europoje buvo ger-
paramos. Nutarta juos remti. Yra | biamas, vaisingas ir Lietuvai nau-
gauti padėkos laiškai už aukas ir dingas. 
kvietimai dalyvauti kitų organi 
zacijų parengimuose bei minėji
muose. Malonu priminti ir kar-

resą. šia proga jis palinkėjo t u pas ididžiuoti, kad skyriaus vai 

Sunkiaisiais karo metais 
daug iškentėjo vokiečių, italų ir 
prancūzų kalėjimuose. 1943 m. 
pasiekė Lietuvą. 1944 m. iš Lietu -

svečiai —Balfo centro valdy
bos pirmininkė Marija Rudienė, 
okupuotos Lietuvos žymus pogrin 
džio veikėjas, neseniai pasprukęs 
Vladas Šakalys ir Liet. operos so
listė Margarita Momkienė. 

Susirinkimą pradėjo Cicero Bal 
fo skyriaus pirmininkė, nusipel
niusi visuomenės veikėja Ona 

sėkmės Madrido konferencijos 
metu. Vliko pirmininkas, kur į 
lydėjo sūnus Jonas Bobelis, bū
damas Romoje, taip pa t kelis 
kartus susitiko su Lietuvos a t s 
tovu prie šv. Sosto S. Lozorai
čiu, j r . 

J. A. VALSTYBĖSE 

son ir Estijos konsulas A, Link-
hurst. Pasi tarimo metu buvo 
pasikeista informacijomis ir 
nuomonėmis apie dabartinę pa
saulinę padėtį, Maskvos akciją 
prieš Pabaltijo valstybių pasiun
tinybes, ir Madrido konferenci
j ą kuri prasidės lapkričio 11 d. 
Pasi tar ta taip pat , kokie y r a a t -

- Dr.-inž. Stasys Bačkaitis, l i k t i m * « " * £ . a p s V ^ , 5 ? t l 

JAV Transportacijos ministeri- j r e p e t i c i j o s reiškiniai Pabaltijo 
jos pareigūnas, Washington, D . ' valstybių teritorijose Sovietų 
C , išvyksta spalio 19 d. Va- j s ^ ^ o s okupacųoje. 
karų Vokietijon dalyvauti t a rp - j _ Algimantas Gureckas, JAV 
tautinėje eksperimentinių auto- j LB ryšininkas VVashingtone, pa-
mobilių konferencijoje, kurioje tyręs apie Sovietų kario atbėgi-

"Draugui" sėkmės ir paskyrė 
5 dolerių auką. Ačiū. 

X Leonas Sutkus, Lake Bluf f, 
m. , atnaujindamas prenumera
tą, atsiuntė malonius sveikini
mus ir pridėjo auką. Dėkojame. 

X A- a Emilijos Gepnerienės 
3-jų metų mirties sukaktuvių 
proga bus atnašaujamos šv. Mi
šios T. Jėzuitų koplyčioje, prie 
Jaunimo centro, spalio 11 d., 
šeštadienį. 8 vai. ryto . Prašo
me gimines ir draugus prisimin
ti Emiliją savo maldose, (pr . ) . 

X Lietuvių Operos tradicinis 
balius šiais metais įvyksta lap
kričio 15 d., 7:30 vai. vak. Lie-

Programos meninę dalį išpildys Į t u v i ų t au t in ių namų salėje. Ba-
sol. Prudencija Bičkienė ir muz.j l i a u s m e t u b u s a t uk t a meninė 
Arūnas Kaminskas. Bus vaišės į d a l i s i r laimingųjų bilietų t rau-
— šilta vakarienė, šokiams j ^mas šokiams g r 0 s Neo-Li-
gros L Bichnevičiaus orkest- Į t u a n ų orkestras. Šio baliaus 
ras. Stalus rezervuoti prašoma 
pas B. Briedienę tel- 778-2771 
arba A. Budrienę te l . 672-4725. 

(pr . ) . 
X Superuitendo kun. Povi

lo DUk> 50-ties metų kunigavimo 
ir 75-to gimtadienio minėjimas 
įvyks spalio 12 d., sekmadienį, 
Lietuvių Ev. Reformatų bažny
čioje, 5230 S. Artesian Avenue. 
Pamaldų pradžia 12 vai. Šio mi
nėjimo akademinė dalis ir vai
šės prasidės 3 vai. popiet Lie
tuvių Tautiniuose namuose, 6422 
S- Kedzie Ave. (pr.) 

X Antras Kaimas — tik vie
ną kartą Chicagoje — atliks 
programą skirtą gastrolėms Bo
stone ir sudarytą iš anksčiau 
čia vaidintų gabalų, sekmadienį, 
spalio 12 d., 5 vai. vak. Play-
house, 2515 W. 69 St. Rezer
vacijos nebūtinos, bet galimos: 
434-7004. (pr.) . 

x Albinas Kurkulis akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k.) 

pelnas skiriamas sukaktuviniam 
25-rių metų mūsų operos pasta
tymui, kuriuo yra Ponchielli ope
ra "Lietuviai". Visas baliaus 
informacijas teikia Operos vald. 
vicepirm. Jurgis Vidžiūnas. Pa
skambinus jo telef. 767-5609 
prašome sau ir savo svečiams 
rezervuoti stalus. Lietuvių Ope
ra prašo jus dalyvauti šiame 
baliuje ir tuo padėti pastatyti 
dar niekad lietuvių nestatytą 
labai gerą operą. (pr . ) . 

x Muzikas Jeronimas Kačins
kas y r a pripažintas amerikiečių 
visuomenės, bet ar mes jį pažįs
tame? Jo kompozicijų koncer
tas ivyks spalio 25 d. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoj. 
Koncertą išpildys Bostono kole
gijos nariai lietuviškai. Kon
certą rengia L. Fondas ir bilie
tai gaunami J. Vaznelio preky
boje, (pr . ) . 

X i-jetuvių Tauragės klubo 
metinis banketas įvyks spalio 
25 d.. 7 vai. vak. šaulių namuo
se, 2417 W. 43rd Street. Šalta 
ir šilta vakarienė 10 dol. asme
niui, šokiams gros E. Knoll 
orkestras. Rezervacijoms skam
binti 476-8417. (pr . ) . 

dyba randa laiko ir jėgų akty
viai veikti ir kitose organizaci
jose. 

Parašyti laiškai prezidentui ir 
kongresmanams, prašant panai
kinti bylą prieš 18 jaunimo de
monstrantų. Birutininkės palai
ko glaudžius ryšius su Jaunimo 
sąjunga. Kiek galėdamos jai au
koja ir skatina jaunimą aktyviai 
dalyvauti tėvynės laisvinimo dar
buose. Lapkričio 16 d. ramovė-
nai, šauliai ir birutininkės ruo
šia pobūvį „Kario" žurnalui pa
remti. Lapkričio 23 d. ramovė-
nai ir birutininkės ruošia Lietu
vos kariuomenės šventės minėji
mą Jaunimo centre ir balių Liet. 
Tautiniuose namuose. Spalio 19 
d. bus tradicinės šv. Mišios už 
mirusias birutininkės. Tą pačią 
dieną šaukiamas visuotinis na
rių susirinkimas, kuriame bus 
renkama naujoji skyriaus valdy
ba. 

Toliau ėjo prof. dr. V. Sruo
gienės paskaita apie signatarą su
valkietį Petrą Klimą. Lietuvai be-
sikuriant, ji buvo laiminga ne 

vos nepasitrauKe. Rusai išsiuntė 7 | < l | l k l f c - p r a s m i R g u ^ ž i u . 
II i Vorkutą 9-niems metams. Tik, S u s i r i n k i m ą v e s t i p i r m į n i n k ė pa-
po Stalino mirties gnzo Lietuvon j ̂ ^ , v i s u o m e n e s d a r . 
jau labai sergantis. Duktė Vaka-, b u Q t o j ą d r P r a n ą B u d i n i n k a s 0 

ru Europoje darė pastangas j ^ a t - į sAxĖUuimn J u % p a u l ė n ą . G ar-
" " ' ' " - bes prezidiumą sudarė svečiai -

Marija Rudienė, Vladas Šakalys, 
ir Margarita Momkienė. Apžvel 
gus praeities veiklą ir apsvarsčius 
vajaus programą, VI. Šakalys bu
vo paprašytas padaryti apžvalgą 
apie padėtį okupuotoje Lietuvo
je. 

Jis pasirodė kaip didelis erudi
tas, žinovas ne tik Sovietų Ru
sijos politikos, bet ir Vakarų Eu 
ropos, viso pasaulio ir ypač Jung
tinių Amerikos Valstybių padė
ties ir politikos. Yra įdomu pašte 
bėti, kad savo pranešimuose jis 
nesikartojo. Kiekvieną kartą jis 
iškelia naujų faktų ir apžvelgia 
naujus aspektus. Jo pranešimuo 
se nėra paviršutiniškumo, bet 
nuoseklus analizavimas ir padė
ties svarstymas. 

Ypač įdomūs buvo jo atsaky
mai į paklausimus, kurių buvo 

sikviesti, 
žiuoti. 

P . Klimas buvo idealistas. Jis, 
nesigailėdamas savo sveikatos, 
dirbo Lietuvai iki mirties. Jo liki
mas yra tas pats kaip ir Lietu
vos likimas. Ką priešai padarė su 
Petru Klimu, tą jie padarė ir su 
mūsų kraštu. 

Birutininkės labai dėkingos dr. 
V. Sruogienei už įdomia paskai
tą, apibūdinant a. a. Pe t ro Kli
mo asmenybę ir j o nuopelnus 
lietuvių tautai . 

Susirinkimui pasibaigus biru
tininkės dalyvavo Margučio kon
certe. Po programos jos pavaišino 
koncerto svečius paruošta kavu
te. 

Iš skyriaus pirmininkės ir sek
retorės pranešimų matoma, kad 

taip pa t skaitys techninę pa
skaitą tema "Parametrai api
brėžiantys eksperimentų pasto
vumą". Po to spalio 25-30 die
nomis jis dalyvaus Tarptautinės 
standartų organizacijos suva
žiavime Vakarų Berlyne, a ts to
vaudamas JAV Kelių ir eismo 

mą ir prieglobsčio paprašy-
mą JAV ambasadoje Afganista
ne, skubiai kontaktavo Valstybės 
departamentą. Norėta patikrinti, 
ar pabėgėlis kartais nėra lietu
vis, kuriam reikalinga mūsų pa
galba. Po kelių valandų buvo gau-
as Valstybės departamento pra-

saugos administracijai, kurioje į nešimas, kad pabėgėlis yra rusas. 

'Telšių vyskupijos" knygos sutiktuvių metu buve pagerbtas k 
kas ir techniškasis redaktorius dail. Petras Aleksa (kairėje), 
rius Br. Kviklys jam įteikia dovaną — dail, A. Jaroševičiaus 
iių albumą, išleistą 1912 m. Vilniuje. '- ,ntr 

K. Leonaitienei vadovaujant i r ' t į e k daug, kad pirmininkui dr. 
valdybos narėms, J. Kerelienei, A-j Budininkui teko juos riboti, pra

šant paklausėjus formuluoti su
glaustai ir trumpai. Į klausimą, 
kaip žiūri okupuotos Lietuvos 
veikėjai į besilankančius Lietuvo 
je mūsų turistus, jis atsakė, kad 
specialiai nepasiruošusių, nesuge 
bančių politiškai gudrauti asme 
nų lankymasis yra nepageidauja 
mas, nes juos okupacinė valdžia 
panaudoja savo propagandai. 
Specialiai paruošti turistai gal ir 
galėtų parvežti naudingų infor 
rnacijų ir gal sugebėtų ten tinka 
mai laikytis. I klausimą, ar yra ri
zika nuvažiavus i Lietuvą reikšti 
atvirą protestą dėl valdžios veiks 
mų, jis atsakė, kad tai būtų be
prasmiška ir, žinoma, būtų rizi
ka susilaukti brutalių valdžios 
veiksmų. 

Susirinkimas buvo baigtas Tau 
tos himnu, ir dalyviai Balfo dar
buotojų pastangomis buvo kuk
liai pavaišinti. 

r. r 

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI! 
Gauta mažas skaičius dar šių knygų: 

UŽUOVĖJA. Marius Katiliškis. Lietus. Polaidis. Apy-
aušrė. Kaitra. I inarūtė . Kūlė. Pupžydis ir kitos novelės. 
Išleido Terra, 1952 m., 362 pusi. Kaina $ 3.50 

MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyr ika Antanas Rūkas. 
Didelio formato. Kieti viršeliai. Iliustravo Viktoras Petra
vičius. 180 pusi. Išleista 1966 m. Kaina $ 5.00 
Didelio formato. Kieti vinkliai . Iliustravo Viktoras Petra-

VEIKALAI SCENAI. Antanas Rūkas. Bubulis ir Dun
dulis. Linksmas trijų veiksmų nutikimas ir svajonių šalis. 
Penkių veiksmų vaidinimas mažiesiems ir dideliems. Išleista 
1970 m. Kieti viršeliai, 180 pusi. Kaina $ 4.00 

PABUDIMAS. Antanas Škėma Drama. 64 pusi. Išleido 
Terra 1956 m Kaina $ 1.50 

Užsakymus siųsti : DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., 
Chicago, IL 60629. 

P. S. Ext ra pridedama už persiutimą. 
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I JUOZAS B R A Z A t T I S 

RASTAI 1 
Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas. 
Donelaitis. Daukantas. Valančios. 
Baranauskas. Pietaris. 

Redagavo ALENA SKRUPSKELJENE ir 
ČESLOVAS GRINCEVICIUS g 

Išleido | Laisve Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap- § 
lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. E 

Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 S 
pusi. Kaina su persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai dar £ 
prideda 90 et. valstijos mokesčio. S 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd S t , § 
Chicago, IL 60629 
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