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ATVIRAS LAIŠKAS 
Laiškas Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui 

P. Griškevičiui 
(Terfnya) 

Sąmoninga polit ika: į Lietu
vą plaukia kitataučiai , o lietu
viai verbuojami įvairiausiems 
da rbams į Rusiją. Toks žmo
nių maišymas reikalingas grei
tesn iam lietuvių nutautinimui ir 
surusinimui — socialistiniam in
ternacionalizmui ir patriotiz
mui. 

Skaudžiausia, kad Jūs , Ger
b iamas Sekretoriau, augęs Lie
tuvos žemėje, jos duona maitin
t a s , net jos sūnumi vadintas, 
šiandien pr i ta r ia te okupantų 
politikai, žudant Motiną — Lie
tuvą. Tai liudija Jūsų praneši
mas, kuriame sakote ; "Tarybų 
Lietuvos komunistų, visų darbo 
žmonių vardu leiskite užtikrinti 
T S K P Centro Komitetą, jos 
Politinį biurą, asmeniškai TSKP 
Generalinį Sekretorių, TSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininką draugą L. Brež
nevą, jog respublikos partinė 
organizacija pada rys viską, kad 
šis gyvenimas klestėtų, visada 
nenukrypstamai vystytųsi Leni
no keliu". 

Gerbiamasis Sekretoriau, ne
pamirškite , k a d lietuvis visada 
savo Tėvynę mylėjo, jos praeitį 
dainomis apdainavo, meile ap- j 
supo. Carui uždraudus lietuvis-
ką spaudą, knygnešiai savo kau- i 
lais nusėjo Sibiro žemę: lietuvis-
kas žodis j iems buvo branges- į 
nis net už gyvybę. Lietuvis ži-• 
nojo, kad t au tos jėga glūdi ne 
išaugusioje kul tūroje a r civiliza- į 
cijoje, bet žmogaus dvasios 
taurume, k a d tau tos tvirtumo 
ir moralinio sveikatingumo ker- { Kurijai, 
t inis akmuo y ra religija, todėl; 

ją gynė (pvz., Kražiuose). Kai 
Rusijos caras norėjo paskandin
ti Lietuvą, iškilo vysk. M. Va
lančius. Tamsos gadynėje brėš
ko dr. J. Basanavičiaus "Auš
ra", suskambo V. Kudirkos 
"Varpas", keldamas tautos dva
sią ugdydamas savosios Tėvy
nės meilę ir kalbą. Net tokiam 
bedieviui dr. J . šliupui Lietuva 
ir jos kalba buvo brangi. Dėl 
jos kovojo, sielvartavo. 

Šiandien Lietuva neša oku
panto jungą. Jos dirvoje sėja
ma blogio sėkla. I š jos atimta 
laisvė, niekinama jos kalba — 
daugelyje įstaigų lietuviškai ne
galima susikalbėti (dokumenta
cija daug kur tik rusiška, moks
liniai darbai, disertacijos priva
loma rašyti tik rusų kalba). 
Lietuvos vaikų širdys kraujuo
ja, tačiau ji šiandien dar gyva. 
Ji šaukia iš kalėjimų, iš trem
ties, iš psichiatrinių ligoninių: 
A š — GYVA! Bet ar ilgai tai 
t ruks? Ir kas bus dėl to kal
tas? 

Gerbiamas Sekretoriau, visi 
Lietuvių Tautos mylėtojai lau
kia, kad Jūs Lietuvą gintumėte, 
o ne ją parduotumėte. 

Helsinkio susitarimų vykdy-
I mui remti Lietuvos visuomeni
nės grupės narys 

Kun. Karolis Garuckas 
Ceikiniai, 1979. TU. 15. 

Šio atviro laiško nuorašai yra 
pasiųsti: 

1. Tikinčiųjų teisėms ginti 
Katalikų Komitetui, 

2. Vilniaus Arkivyskupijos 

RAGINA BOIKOTUOTI 
OLIMPINIUS ŽAIDIMUS 

Maskva pajustų pasaulio pasipiktinimą 
VVashingtonas. — Amerikoje j sportą sekant i sovietų liaudis 

Tarptaut inio pasipiktinimo, ku 
ris iššaukė sporto boikotą, val
džia negalėtų nuslėpti nuo savo 
žmonių ir jį labai aštriai pajus
tų visas k raš tas , rašo "Chicago 
Tribūne". 

Olimpinių žaidimų boikoto 

Pasaulinio garso tenisistas Vitas Gerulaitis laimėjo antrą vietą ir 64,0OC dol. New Yorko "Grand Prix Masters" 
varžybose. Nors Gerulaitis laikomas ketvirtuoju pasaulio lauke teniso čempionų tarpe, jis šiose varžybose sumušė 
antrosios vietos Jimmy Connors ir 3-čiuoju laikomą John McEnroe, pralaimėdamas tik prieš Bjom Borg. 

Saudi Arabija 
bijo apsupimo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

prasidėjo debatai, a r reikėtų boi
kotuoti Olimpinius žaidimus 
Maskvoje dėl sovietų invazijos į 
Afganistaną. Valstybės sekre
torius Cyrus Vance pareiškė, 
kad. jo nuomone, iki vasario 
mėn. vidurio bus pada ry t a s . m 
sprendimas, jei sovietų kariuo- šalininkai tvirt ina, kad sovietų 
menė d a r bus Afganistane. politika nepasikeitė daug me-

JAV Olimpinis komitetas yra tų. Kiekvieną kartą, kai atei-
prieš boikotą, tačiau klausinėja na Olimpinių žaidimų metai, 
atskirus sportininkus, ką jie į pasigirs ta balsų, 3og žaidimus 
mano apie Olimpinių žaidimų į reikia boikotuoti dėl vienos a r 
boikotą. Tarptautinio komiteto | kitos priežasties. Kada Tarp-
pirmininkas lordas Killanin pa-1 taut inis Olimpinis komitetas 
reiškė Londone, kad neįmano- 1974 m. nu t a r ė žaidimus ruošti 
ma perkelti vasaros žaidimų į: Maskvoje, tik vienas George 
kitą vietą, nes su Maskva 1974 ; Meany pakėlė balsą prieš tą nu-
m. pasirašyta sutart is . Sovietų \ tarimą, nors ir tais metais 
Sąjunga išleido žaidimams daug \ Maskva persekiojo krit ikus, ka-
pinigų ir pareikalautų sugrąžinti į lino disidentus, kurs tė karus, 

(Pabaiga) 

Abu lemenai kalba apie susijungimą 
VVashingtonas. — Sovietų in- pakenkti a r pažeisti mūsų vai 

vazija Afganistane nukreipė pa-'. džios sistemą". Susijungusio Je 
šaulio dėmesį nuo kito strate
ginio taško — vakarinio Arabų 

"milijonus dolerių, jei su tar t i s 
būtų nutraukta. 

"Chicago Tribūne" stipriai 
pasisakė už žaidimų boikotą. 

revoliucijas. Visa sovietų sis
t e m a nesiderina su olimpine fi
losofija. 

Jei neįvyks tarptautinio žaidi-

pusiasalio krašto — Jemeno. 

meno įtaka Saudi Arabijoje bū- Į dėta nagrinėti Chappaąuiddick 
tų gan stipri ir todėl, kad apie į salos nelaimės, kur žuvo Mary 

pusieuaamj i u « w — „. . milijonas jemeniečių dirba Sau-! Jo Kopechne, byla. "Readers 
Praėjusią savaitę susitiko šiau-įdi Arabijoje, daugiausia naftos į Digest" žurnalas ir "VVashing-
rės ir Pietų Jemenu delegacijos: laukuose. * j-ton Star" iškėlė naujų įrodymų, 
tartis dėl abiejų valstybių su-; Neseniai Saudi Arabijos mies. j kad senatorius melavo, 
jungimo. Paskutiniu metu šiau- i tuose: Riyade, Medinoj, Dahra-1 — Australijos vyriausybė, 

— Prezidentas Oartens **" Į nasisaKe uz rai t* T i •• • *Į, »*%/*«"»«-•«» • — •— —c -->- _ - . , 
daug vyriausybės narių dalyva- n o r s t a s a p v i l t ų daug organiza- i mų boikoto, gali paaiškėti ka 
vo darbininkų unijų vado Geor- j t rf sportininkų ir žiūrovų. į sovietai neįsileidžia a r CUea ar 
ge Meany laidotuvėse. Jis palai
dotas katalikų kapinėse. 

Sen. Edwara Kennedžioj 
kampanijai pakenkė naujai pra- • 

torių, sportminKų 
Boikotas neišgelbėtų Af ganista- j Izraelio sportininkų. Kitos šalys 
no, nepriverstų Kremlių išvežti j gali pr ieš taraut i Pietų Afrikos 
kareivių, tačiau st iprus pasisa-1 dalyvavimui. Neaiškus ir Tai
kymas prieš invaziją galėtų su- \ vano sportininkų dalyvavimas 
stabdyti panašią agresiją ateity- Į 
je. Sovietų valdžioje greit turi 
įvykti pasikeitimų, nes dabart i
niai vadai seni ir ligoti, ateis 

Miohael Harr igan, buvęs pre
zidento komisijos olimpinio spor
to re ikalams pirmininkas, rašo 
NY Times, kad Vak. Olimpiniai 

rės Jemeno Ali Abdullah Saleh 
režimas bando gerinti santy-

protestuodama prieš Afganista
no okupavimą, pareikalavo, kad 

Vilniuje suimtas 
Vytautas Skuodys 

Studentų demonstracijos ok. Estijoje 

ne, Buraidoj. Haile, Abhoje ir 
rc^iii is uo.iivxu &*-~— ~—., , Tebuke buvo nukirstos galvos 
kius su Maskva, kuri jau seniai į 64 vyram, kurie dalyvavo Me-į per 24 vai. išplauktų sovietų 
dominuoja Pietinį Jemeną. Per- ikos šventovės užpuolime, šven- j mokslinių tyrimų laivas Pro-
nai JAV pasiuntė šiaurės Je-' tvklą vaduojant, žuvo 117 už- j fessor Bogorov", kuris jau keli 
menui skubią karinę paramą, į puolikų. Kareivių žuvo 127 ir I mėnesiai prie Australijos kran-
kai Pietų Jemenas pradėjo pulti j 451 buvo sužeistas, paskelbė vi- į tų tyrinėjo jūrų dugno gyvius. 

x:„„~i„; i,oirr.-im!> •\r<vWii- i d a u s reikalų ministeris princas 
Nayef. Dar 19 užpuolikų gavo 
kalėjimo bausmes ir 28 buvo iš
teisinti. 

Paaiškėjo, **kad toje fanatikų 
užpuolikų gaujoje buvo 41 Saudi 
Arabijos pilietis. 7 

mai vaaai sem « ugv"! —-— ~* - -» •»••„„ 
iaikas, kada vanagiški militaris- Į kormtetai tu rė tų svarstyt i Mas 
tai oatenkinti savo nenubaus-i k vos žaidimų boikotą ir Jį pa-
tos' a r a d j o . padariniais, sieks I skelbti paskutinę minutę Toks 
tos agresijos. p ^ < ^ . , , u , , ^ , , , : >,,-,«.„ didesnis. 

Mc£kva. — UPI agentūra pa
skelbė iš Maskvos, jog Nobelio 
premijos l aurea tas Andrei Sa-
charov pranešė sausio 14 d., kad 
Vilniuje buvo suimtas Vilniaus 
universiteto geologijos lektorius 
Vytau tas Skuodys. Jo bute bu
vo padary tos kelios kratos. V. 
Skuodys buvo vienas tų 45 pa-
baltiečių, kurie rugpiūčio mėn. 
pasirašė pasmerkimą 1939 m. 
Hitlerio - Stalino pakto ir reika
lavo jį panaikinti bei išvežti iš 
Baltijos valstybių svetimą ka
riuomenę. 

Iš Est i jos "The Christian I 
Science Monitor" koresponden-
t a s David VVillis praneša, kad: 
sovietinis režimas persekioja 
Mart Nikius, Ta r tu universiteto 
svetimų kalbų: anglų, prancūzų 
ir vokiečių, profesorių. J is at- į 
leistas lapkričio 13 d. Jis irgi, 
pasirašė "Baltijos deklaraciją". ' 
Iš 45 parašų, keturi buvo estų.'; 
Šalia Nikius darbo neteko dar ; 
du estai: inžinierius Er i : Udam,į 
iėeai^ės darbuotojas Enn Tarto. 
Endel R a t a s da r tebedirba kaip 
auto mechanikas, bet ir jis 
persekiojamas, grasinamas. 

Korespondentas David Willis 
rašo, kad Ta r tu mieste Kalėdų 
išvakarėse įvyko jaunimo de
monstracijos. Apie 400 žmonių 
susirinko į pamaldas Šv. Petro 
liuteronų bažnyčioje, o po pa
maldų nuėjo j kapines ir pager
bė Julius Kuperjanovą, Estijos 
nepriklausomybės kovotoją žu

vusį 1919 m. Prie jo kapo kas
met Kalėdų išvakarėse susi
renka būrelis žmonių, tačiau 

savo šiaurinį kaimyną Nežiū
rint tos paramos, šiaurės Je
meno vyriausybė pradėjo flir
tuoti su komunistais. 

Šia nauja politine kryptimi 
daugiausia rūpinasi Saudi Ara
bija. Po įvykių Irane ir dabar 
Afganistane, Saudi Arabijos ka
rališkai šeimai gresia apsupi
mo pavojus. Jei abu Jemenai 
susijungtų, atsirastų gerai gin-

| kluota 8 milijonų valstybė, ku
rioje didelę įtaką turėtų Maskva 

Saudi Arabijos karališkoji 

pernai demonstracija buvo labai j -pa valstybė greičiausia būtų 
didelė. Jaunimas, daugiausia' v a i d o m a komunistų, ji kontro-
Tartu studentai, giedojo gies-1 i j u o t ų įplaukimą į Suezo įlanką 
mes, uždegė žvakutes. Vienasį įr kanalą. 
jaunuolis pasakė 10 min. kalbą, 
kurioje reikalavo Estijai nepri
klausomybės. Vėliau apie 40 į 
studentų nužygiavo į miesto! 
aikštę, bet čia pasirodė milicijos 
mašina ir 4—5 studentus su-j 
ėmė. Vėliau jie buvę paleisti. 

Korespondentas rašo, kad 
daugelis jaunų estų pirmą kar
tą patyrė, kad jie nemoka pat
riotinių estų dainų žodžių. Jau-

i nuoliai viešai šaukę kapinėse, 
i kad jie išmoks dainų žodžius iki 
vasario 24 d., kada rengiamasi 

1 paminėti Estijos nepriklauso-
I mybės dieną. Dalis tos Kalėdų 
! demonstracijos dalyvių susirin. 
j ko vėl Naujųjų Metų išvaka-
' rėse. tačiau nebuvo kalbų, dai-
I nų ar šūkių. 

Režimo persekiojamas Mart 
i Nikius padavė prašymą emi 

,__ „ jamaniečiai 
3 iš Kuvaito ir po vieną iš Ira
ko ir Sudano. Tarp tų, kuriem 
islamo papročiu buvo nukirstos ; vyriausybę. 
galvos, buvo užpuolikų karinis 
vadas Juhaiman ibn Mūhammad 
Saif. kuris dar neseniai tarnavo 
Saudi Arabijos kariuomenėje 
leitenanto laipsniu. Nors val
džios pranešimuose pabrėžiama, 
jog užpuolikai buvę tik religi
niai fanatikai, stebėtojai mano. 

— Bomba sužalojo sovietų 
konsulato įstaigą Montrealyje. 

— Indijos teismas panaikino 
prieš premjerę Gandhi iškeltas 
bylas. 

— Egipto saugumas tardė 94 
įtariamus komunistus, kuriems I 
įsakyta pagyvinti griaunamąjį j 
darbą prieš prezidento Sadato! I I 

perimti galią iš senųjų. Jei jie 
būtų nubausti, jei jų žygiai at
neštų kraštui gėdą ir pažemini
mą, gal daugiau nuosaikios as
menybės laimėtų varžybas dėl 
galios, rašo laikraštis. 

Olimpinis boikotas būtų sti
prus ginklas, stipresnis už javų 
boikotą ar už Pakis tano ginkla
vimą. Psichologinis smūgis bū-

smūgis Maskvai būtų didesnis, 
ji nespėtų nustatyt i savo propa
gandos mašinos vilioti nesusi
pra tus ias šalis ar pulti Vaka
rus. 

vyriausybė pakvietė Pietų Jeme- j k a d grupė turėjo ir politinių 
no prezidentą Abdel Fa t tah Is- Į tikslų. Vidaus reikalų ministe-
mail į svečius. Saudi Arabija, ris pabrėžė nuteistųjų mirti pa-
kaip pasakė sosto įpėdinis prin- reiškimus, paneigiant, kad jie 
cas Fahdas, pasirengusi padėti į p Uolė mečetę tik todėl, kad tikė-
Pietų Jemenui. jei paaiškės, kad i j ^ į j 0 j e rasti karalių Khalidą. 
Pietų Jemenas "nesiekia mums; Tokie spėliojimai buvo pasirodę 

užsienio spaudoje. 
Saudi Arabijos karališkoji 

šeima bijo. kad jos šalyje nepa
sikartotų Irano įvykiai. 

Iranas spaudžia 
išduoti šachą 

Teheranas. — Panamos ir Ira
no vyriausybės dažnai susisie
kia telefonu. Iranas reikalauja 
areštuoti buvusį šachą už jo 
nusikaltimus, o po to už 60 die
nų Iranas pareikalautų šachą 
išduoti Irano vyriausybei 

Politiniai stebėtojai 

Sovietai slepia 
JT balsavimą 

Maskva. _ Sovietų Tass agen
tū ra neskelbia Jungtinėse Tau
tose priimtos rezoliucijos teks-

kiek balsų kuri pusė 

— Nežiūrint amerikiečių įkai
tų kalinimo, Amerika toliau 
treniruoja 15 Irano laivyno ka
rininkų. Nuo lapkričio mėn. į 
Ameriką buvo įleisti dar 7,500 
iraniečių. 

— Netekęs savo koresponden
tų Irane Chieagos "Sun Times" 
laikraštis paskelbė, kad bus ; 
naudojamasi britų "Daily Tele- į 
graph" reporterių žiniomis. 

— Pakistano prezidentas Zia 
pasakė korespondentams, kad 
sovietai grasina perkirsti Vaka
rams gyvybiniai svarbią naftos I 
tiekimo liniją. 

— Amerikietis kardinolas Wil-
liam Baum, 53 m. popiežiaus pa
skirtas Vatikano Katalikų švie
timo kongregacijos pirmininku. 

— Po trejų metų kalinimo 
Čekoslovakijoje buvo paleistas 
Jiri Lederer, kalėjime praradęs 
sveikatą. 

Irano prezidento 
rinkimų kampanija 

vimą. r s ^ " " - " ^ " " - - — ^ , Teheranas . — Irane vyksta 
tų ypač jaučiamas šalyje, kuri i rinkiminė kampanija, sausio 25 
sportą naudoja kaip užsienio ir ; d b u s renkamas prezidentas, 
vidaus politikos priedą. Boikotą i Revoliucinė Taryba ir pats aja-
pajustų ne tik vadai, bet ir labai j t o l a K h o m e i n i s pasmerkė kan

didatų gausumą. Valstybinis ra
dijas ir televizija paskelbė, kad 
erdvės bangomis bus leista pa
sinaudoti tik 10-čiai kandidatų, 
o ki t iems — ne. Kandidatų y ra 

Jau nukalti 
Olimpiniai medaliai 
New Yorkas. — Olimpinių 

žiemos žaidimų medalius jau i 124. Ajatola pareiškė, kad toks 
baigia kalti garsi brangenybių | didelis kandidatų skaičius y r a 
bendrovė — Tiffany. Medaliai 
buvo užsakyti 1978 m. kovo 
mėn., kada aukso uncija buvo 
200 dol. Medalių kainos nepa
keistos, nors auksas žymiai pa
brango. Medaliuose, kurie kai
nuos olimpiniam komitetui po 
255 dol., aukso bus tik 6 gra
mai, tačiau ta i bus 22 kara tų 
auksas. Lakusi medalio dalis 
bus sidabro. Projektuotojai tu
rėjo keliskart keisti medalio 
planą. Kartą pasigirdo kritika, 
kad pušų kankorėžiai ne tokie, 
kokie auga Adirondack kalnų 

to, nemini. 

kišimąsi 
reikalus. 

Afganistano vidaus 

nemano 
emi-1 kad Panama šachą atiduotų., gavo. tik kritikuoja Ameriką, 

gruoti į Švediją. Kitas estų I Irano užsienio reikalų ministerSę ; Kiniją ir jų sąjungininkus už 
mokslininkas Jurii Kukk, išbu- pasakęs, kad amerikiečiai įkai- "dirbtinės krizės" sukėlimą, už 
vęs 12 metų komunistų partijo- į tai, kaip ir šacho atidavimas, 
je, iš jos išstojo ir padavė pra-1 gali laukti metų metus. Mano-
šymą emigracijos vizai gauti. Į ma, kad Iranas stengiasi suda-
Jis irgi pašalintas iš Tartu uni- j ryti tarptautinį tribunolą, grei-
versiteto. \ čiausia per Jungtines Tautas, 

j kur būtų svarstomi Irano skun-
— Italijoje streiką paskelbė dai prieš šachą. Jei toks tribu-

trys darbo unijos su 14 milijonų • nolas rastų šachą kaltu, Pana-
darhininkų. į mai būtų patogiau jį išduoti. 

užsienio intrigų vaisius. Kam
panijoje dalyvavo ir ajatola 
Khalkhali , žinomas revoliucinis 
teisėjas, pasiuntęs daug iranie
čių į mirtį, tačiau j is atsiėmė 
savo kandidatūrą, kai Khomei-
nis pa t a r ė dvasiškiams nekandi
datuot i . 

Stipriai religinių sluoksnių 
remiamas Jaloloddin Farsi irgi 
pas i t raukė iš rinkimų, nes pa
sklido gandas, kad jis visai ne 
persas, bet — afganas. 

Stiprią kampaniją veda fi
nansų ministeris Bani Sadr, už-

— Politiniai apžvalgininkai 
laukia prezidento Carterio "Sta
te of the Union" kalbos sausio 
23 d. Manoma, kad jis paskelbs 
naujas užsienio politikos gaires, 
gal. net "Carterio doktriną". 

Apie Jungtinių 
Tautų balsavimą 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų balsavime, pasmerkiant Į 
sovietų invaziją Afganistane, 
visus nustebino mažytė Karibų 
jūros valstybėlė Grenada, bal
savusi kartu su komunistinėmis 
šalimis, o jų tarpe su tokiomis 
valstybėmis, kaip Gudija. Uk
raina. Invaziją pasmerkė ko
munistinės šalys: Albanija, Ki-

knkie auga «.u« v"****"™ «- *> - , , 
apvinkėse Kiti skundėsi, k a d , sienio - Ghotbzadeh. jaunas 
ra'nka. laikanti deglą, per stora, mujadenų grupės vadas Massoud 
"naciška". Vienas komiteto na - ; Rajavi ir buvęs darbo mmiste-
rvs nurodė, kad fakelas užden- ris Daryoush Farouhar . įdomu. 
S a horizonte matomų kalnų gru kad kandidatūros neišstatė bu-
S e Z a kalno viršūnę, ku r , vęs premjeras Mahdi Bazargan. 
stovi l o d a m a s . Medalio daili- Kandidatų - e t e r i I rano rna^u-
ninkai patraukė kalnų virtinę įl mos. kurdai , baluchai. Nėra ir 
vieną pusę, kad visos viršūnės Į komunistų partijos kandidatų. 
būtų matomos. 
nija. Jugoslavija. Rumunija a t _ _ _ _ ^ 
sisakė paremti Maskvą ir baisa- • ^ Dovainas, Vilda. 

KALENDORIUS 

Sausio 17 d.: Sulpicijus, Leoni-

Sausio 18 d.: Leonardas. Pris-vime nedalvvavo. Taip pa t pa 
darė Libija. Sudanas, Sirija. k a D a r k ^ R a g n y t e 

Suomija. Nikaragva. Alžaras. —I _ . . . _ ._ , . 
valstybės, kurios dažnai palaiko 
sovietus. Vakarų stebėtojus 
kiek nustebino Indija, susilai
kiusi nuo balsavimo. 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:46. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera-

I tūra dieną 45 1., naktį 35 1. 
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VYČIAI — KATALIKIŠKA ORGANIZACIJA 
Lietuvos vyčiai pasMiaka ištiki

mi katalikiškai filosofijai ir pa
mokymams, JŲ kuopos dailinai su
sijusios yra su lietuviškomis pa
rapijomis, todėl jie visame kraš
te įremia savo .parapijas moraliai 
ir finansiniai. Daugeliu atveju, 
kur vyčiai tėra vienintelė orga
nizacija savoje vietovėje, arba yra 
stipriausia, padeda jie išlaikyti 
lietuvišką parapijos charakterį. 
Kur nėra lietuviškos parapijos, 
kaip Syracuse, Washiri!gtone ir 
Harrisburge, vyčiu vadovai rūpi
nasi surasti dvasios vadą ir suor
ganizuoti lietuviškas pamaldas 
kurioje nors to miesto bažnyčio
je. Vyčiai dalyvauja parapijų 'ko
mitetuose ir aukoja savo bažny
čiai. 

Vargu ar yra kuomet toks vy-
Čiu susirinkimas ar šiaip susiėji
mas, kur nebūtu pasimelsta. 

Šiais metais mes užsiėmėme 
katalikams budinga veikla — rin
kome parašus po prašymu Šven
tajam Tėvui, kad jis paremtų ir 
pagreitintu arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio šventuoju paskelbi
mo bylą. Antanas Miner koordi
nuoja tą darbą mūsų organiza
cijoje, o marijonu provinciolas 
kun. Juozapas Dambrauskas važi
nėja per vyčių kuopas ir skatina 
prie jo prisidėti. Vyčiai vis dar te
bėra vienintelė lietuviška organi
zacija, tam reikalui įsipareigoju
si. 

Praeitais metais dar daugiau 
kuopų mišiomis, pusryčiais ir 
programa paminėjo mūsų švento
jo globėjo Sv Kazimiero šventę. 

Kitas didelis dalykas buvo pra
eitais metais — maldos diena 
buvo paskelbta už katalikus Lietu
voje. Ją paskelbė viso krašto ka
taliku vyskupų suvažiavimas Wa-
shirtgtone savo memorandume vi
soms Amerikos diecezijoms. Tai 
buvo pasėka 1978 metais vyčių 
seime priimtos rezoliucijos. Tas 
viskas buvo plačiai aprašyta lie
tuviškoje spaudoje. 

Katalikiškumo ir lietuviškumo 
sintezė mūsų organizacijoje yra 
didalė jėga, kurią panaudoję ga
lime padėti savo broliams ir se
serims katalikams Lietuvoje. Šian
dien kovotojai už žmogaus teises 
ir tikėjimo laisvę turi naują va
dą ir strategą pop. Jono Povi-
ko II asmenyje. MŪSŲ organi
zacijos prigimtis reikalauja mus 
šitame nuolat besitęsiančiame 
kare dalyvauti pirmose fronto li
nijose. 

Didžiausias pastiprinimas, amu
nicija, atlyginimas praeitais me
tais atėjo, mums nuo tu pačiu 
žmonių, dėl kurių mes dirbame. 
Katalfeu Bažnyčios Lietuvoje Kro
nika jau nuo 1972 metų kovo 
mėnesio dokumentuoja tikinčių
jų kovą. 37 Kronikos numeris pa
mini vyčius, dėkoja už pastan
gas jiems padėti. Pirmą kartą pa
minėta Kronikoje Amerikos lie
tuvių organizacija. 

Mes esame dėkingi savo orga
nizacijos dvasios vadui kun. An
tanui Jurgelaičiui už religinius 
straipsnius „Vytyje" ir už neįkai
nuojamą jo įnašą į organizaci
jos veiklią visoje Amerikoje ir sa
voje vietovėje. Praeitais metais jis 
net per radiją šnekėjo — per 
Voice or Amerika ir Brocktone. 
Ir jau bargė darbą prie antro
sios laidos vyčiu leidžiamos kny
gelės — „Our Lady of Šiluva". 
Jos leidimą finansuoja organiza
cijos teisinis patarėjas Antanas 
Jankauskas. 

Pilypas Skabeikis 
(Ištrauka iš „Vytyje" iš
spausdinto centro valdybos 
pirmininko pranešimo vyčių 
seime. Iš anglu kalbos vertė 
A Pakalniškis, Sr.) 

IS SOUTHFIELDO 
KUOPOS VEIKLOS 

79 kp. susirinkime gruodžio mė
nesį į pirmą vyčiu laipsnį pa
kelti: Sidney Jadkson, Elzbieta 
Tamusauskaitė, Eleonora Gra-
sha ir Jenny Carron. Kuopos Ri
tualu komiteto pirm. yra Bertha 
Janus. Kalėdų proga kuopa auko
jo šimtą koleriu Dievo Apvaiz
dos bažnyčios apšildymui, ir taip 
pat pasiuntė aukas Išganymo ar
mijai ir dienraščiui „Draugui". 

Kūčių dieną mirė ilgametis 
kuopos narys a-a. VVilliam Adams. 
Buvo veiklus vytis, dalyvavo ir 
daugelyje kitų organizacijų. 1978 
m. vasario mėnesį mirė jo myli
ma žmonelė Marija, dabar nuė
jo į amžinybę jis pats. Išaugino 
du sūnus ir dukterį. 

Greitai po a.a. Adams 'laido
tuvių sužinojome, kad Detroite 
mirė 10-tos kuopos narys Klems 
Galinas. Buvo sportininkas, lai
mėjęs daug trofėjų kėgliavime. 

79 kuopa išsirinjko naują val
dybą: dvasios vadas — kun. V. 
Kriščiūnevičius, pirm. — Pranas 
Zageris, vicepirm. — Magdalena 
Smailienė ir Elena Tucker, proto
kolų sekretorė — Ruth Grasha,fi-
nansų sekretorius — Juozas Ča-
pas, ižd. —Jane Jakštienė, iždo 
globėjai — Chester Nashlon ir 
Juozas Jakštys, tvarkos prižiūrė
tojas — Jurgis Kasė ir „Vyčio" 
korespondentė —Zofija Zagerie-
nė. Komitetų pirmininkai yra: 
Kultūros —Stella Hotra, Lietu
vos reikalų — Julija Belickienė, 
Religijos —Elena Tucker, spau
dos — Antanas Dainius, užuojau
tų — Marge Nashlon, .rožančiaus 
— S. Hotra ir Violeta Panavie
n ė 

Sophie Zager 

"LIETUVOS ATSIMINIMU" 
BANKETAS 

Sausio 10-tą Chicagos vyčiai 
posėdžiavo, Illinois - Indiana apy
gardos pirmininko Algirdo Brazio 
vadovaujami. Buvo išrinkta komi
teto pirmininkė "Lietuvos atsimi
nimų" banketui ruošti. Ja bus Ire
na San'kutė, Garbės pirmininku 
to komiteto bus Sv. Antano Tau
pymo Bendrovės direktorius Juo
zas Grybauskas. Komitetas pa
siskirstė pareigomis. Ir buvo 
svarstytas garbės svečiu klausi
mas. 

Banketas bus vasario 17-tą 
Martinique salėje. Jame bus pa
gerbti lietuviškos operos žmonės. 
Ir meninę programą atliks operi
nės pajėgos. Šokiams gros puikus 
orkestras. Pradžia bus 4:30 vai. 
po pietų. Vietas užsisakyti reikia 
skambinant telefonu. FR 6-6489. 

Vyčiai kviečia visus Chicagos 
lietuvius kartu su jais iškilmingai 
atšvęsti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. E. Pakalniškienė 

viimiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiimiimmiiiiimi 
ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius |vykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųst i : 
D R A U G A S , 4545 W. 63rd St., 

Chicago, n i ino is 60629 

JtlIlIIlltlIIIlIlIUIltllIltllIIIIIIItllIlIltlIlIIII 

Rochesterio lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina B. Pacevičiaus vei
kalą "Betliejus nušvito". Platesnis aprašymas buvo "Drauge" sausio 12 d. 
laidoje. Nuotr. V. Staškevičiaus 

JŪRŲ SAULIŲ "ŠVYTURIO" 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Jūrų Saulių „Švyturio" kuo
pos metinis informacinis susirin
kimas įvyko >1979 m. gruodžio 
30 d. Sv. Antano (parapijos kavi
nėje. Susirinkimą atidarė kuopos 
pirm. Alfa Šukys. Juozas Kinčius, 
asistuojamas Petro Buksnio ir 
Petro Jociaus, įnešė kp. vėliavą. 
Susikaupimu pagerbti mirę šau
liai. Susirinikimui pirmininkavo 
Antanas Sukauskas, sekr. Anta
nas Vaitėnas. Kuopos pirm. Alfa 
Šukys pranešė, kad sergančiam 
kuopos sekretoriui Juozui Braziū
nui ir negalinčiam susirinkime 
dalyvauti pavaduoti (pakviestas 
Antanas Vaitėnas. Persikėlus į kitą 
kuopą kuopos garbės teismo n a 
riui Romui Macioniui, į jo vieta 
pakviestas Mykolas Abarius. Kuo
pa dalyvavo šauliu suvažiavime 
Chicagoje. Šiuo suvažiavimu bu
vo nusivilta. Jis buvo pravestas 
blankiai. Kuopa dalyvavo 25 m e 
tų sukakties paminėjimuose J. 
Daumanto šauliu kuopos Los A n . 
gėles mieste ir V. Putvio šaulių 
kuopos Toronte. Skautininko Jur
gio Baublio paruoštu įprojektu 
statomas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklas. Paminklą, talki
ninkaujant kuopos šauliams, sta
to Mykolas Abarius. Pilėnuose 
nudažytos naujo pastato sienos, 
sudėtos grindys ir išvalyta kūd
ra. Visi darbai atlikti talkos bū
du. Salėje pakabinti Mykolo Aba
riaus piešti ir dovanoti paveiks
lai ir šaulės Emilijos Lungienės 
išsiuvinėta Vytis ir Lietuvos h im
nas. 

Kuopos vicepirm. Bronius Va
liukėnas, padaręs metinį praneši
mą, pasiūlė susirinkimui pakelti 

I kuopos garbės šauliais Alfą Šukį. 
| Anigelę Šukienę ir Vincą Rinke
vičių, o Antanas Sukauskas Juo
zą Braziūną. Susirinkimas pasiū
lymus patvirtino. 

Pagal kuopos finansų sekreto
riaus ir iždininko pranešimą, kuo-

j pa metu bėgyje turėjo: pajamų 
; 3,703 do!., išlaidy 3,467, kasoje 
; sausio 1 d. yra 4,437 dol. 

Stovyklos administratorius Ste
pas Lungys pranešė, kad stovyklo
je bus įrengta lenta ir visų, ku 
rie bus aukoję stovyklai 1,000 dol. 
ar daugiau, ten bus įruoštos jų 
nuotraukos. Ūkio vadovo Juozo 
Kinčiaus pranešimu j Pilėnu sto
vyklą jau yra investuota 27,054 
dol. Parengimų vadovas Petras 
Buksnys dėkojo tiems, kurie do
vanomis remia parengimus. 

Kuopos moterų sekcijos vado
vė Angelė Šukienė kalbėjo apie 
šaules, kurios Prienus tvarkė ir 
{f/alino — gėles sodino ir lais

tė, parengimuose šeimininkavo, 
svečius aptarnavo. Darbavosi ne 
tik Pilėnuose, 'bet ir Sv. Antano 
parapijos suruoštame Lietuvių 
namuose piknike po stogu. 

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė Albertas Misiūnas. Finan
sų sekretoriaus ir iždininko Vin
co Rinkevičiaus knygos vedamos 
laibai tvarkingai ir pajamų ir iš
laidų visi pateisinami dokumen
tai yra. O ūkio vadovo Juozo 
Kinčiaus Pilėnų turtas labai smulk 
meniškai suregistruotas. 

Garbės teismo pirm. Kazimie
ras Daugvydas pranešė, kad kuo
pos šauliai gražiai sugyvena ir 
metų laikotarpyje jokių skundų 
ir bylų nebuvo. 

Po pranešimų buvo svarstomi 
įvairūs Pilėnų stovyklos reikalai. 

Cecilija Balsienė kalbėjo apie 
sunkumus pasiekti Pilėnus tiems, 
kurie automobilių neturi. 

Okio vadovas Juozas Kinčius 
siūlė vietoje, kur anksčiau buvo 
numatytas statyti žuvusiems pa
minklas ir jau yra padarytas ce
mento pamatas, įrengti gražią 
Marijos koplytėlę. Kuopos pirmi
ninkas Alfa Šukys Marijos koply
tėlei įrengti nėra .priešingas, bet 
jos įrengimu turėtų rūpintis Juo
zas Kinčius. Antanas Vaitėnas no
rėtų, kad prie upelio būtų įreng
ta Sv. Jono koplytėlė. Susirinki
mas baigtas Tautos himnu. 

A. Gr . 

SLA 352 KUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

SLA 332 kuopos metinis susi
rinkimas jvyko sausio 6 d. Lietu
vių namuose. Tai ar nebus vie
nintelė lietuvių organizacija, ku
ri susirinkimus daro Lietuvių na
muose. Susirinkime buvo kuopos 
valdybos pranešimai ir įvesdinta 
nauja 1980 metams išrinkta kuo
pos valdyba. Vicepirmininku, vie
toje P. Januškos, yra Nijolė Snapš-
tienė. B. Januškienei toliau ne
kandidatavus į protokolų sekre
tores, jos vietą užėmė P. Januš
ka. Sekretorė išvykdama atosto
gų pavaišino kavute. 

A. Gr. 

KOVA 12 SPAUDĄ — 
KOVA Už TAUTOS GYVYBĘ 

Spaudos sukakčių minėjime — 
akademijoje kun. dr. Pranas Gai
da kalbės tokia tema: "Kova už 
spaudą — kova už tautos gyvybę" 

Paskaitos tema yra ypačiai 
reikšminga šių dienų pasauli
niuose politikos baruose. Sovie
tiniai agresoriai palaidojo tiesos 
žodį. Visą veiklą remia melu ir 
teroru. Ir visa tai suverčia kitiems, 
teisindamiesi, jog jie pra&omi "pa

dėti". Esant tokiai politinei padė
čiai, spaudos vaidmuo ypač padi
dėjo. Rengiamas spaudos minėji
mas turi mūsų visuomenę giliai 
paveikti. 

Mieli detroitiečiai ir artimieji 
kaimynai rengėjų maloniai kvie
čiami dalyvauti spaudos minėji 
rne, išklausyti nepaprastai reikš
mingos paskaitos, gilaus kalbė
tojo ir mąstytojo dr. P. Gaidos. 

Minėjimą pradėsime Dievo Ap
vaizdos Šventovėje 10:30 pamal
domis už spaudos darbuotojus — 
kankinius, knygnešius. 

12 vai. rinksimės į salę akade
mijai ir meninei daliai. Neap
leiskime šios ypačiai reikšmingos 
progos. Mūsų visų dalyvavimas 
minėjime išreikš spaudos teigia
mą įvertinimą. Minėjime kviečia 
mos dalyvauti organizacijos su 
vėliavomis Šventovėje ir salėje. 
Spauda yra mūsų visu kūrinys. 
Tad sausio 27 d. visi vykstame t 
Kultūros centrą didžiosios spaudos 
šventės minėti. 

A. Musteikis 

GRAŽINU L. SAGIO LAIŠKĄ 

Kai pažadėjau aprašyti "Sek
minių vainiko" spektaklio įspū
džius, šalia kitokios gausios in
formacijos Stasys Sližys man su
teikė ir dainuosimų dainų są
rašą. Štai to sąrašo ištraukos: 

6. Berneliai apgavikai (liaudies 
daina ir šokis) ...S. Sližys 

7. Subatėlė (liaudies daina ir 
šokis)... S. Sližys 

11. Pradės aušrelė aušti (liau
dies daina ir šokis)... S. Sližys 

Stengdamasis programą apra
šyti kuo tiksliau, po spektaklio 
turiu vaikytis visokius vadovus ir 
atlikėjus, iki viską susirankioju. 
Kruopštusis St. Sližys man sutei
kė viską, ko programos lapuose 
nė su žiburiu nerasi. 

Sausio 10 "Drauge" Liudas Sa-
gys parašė dviejų ilgų skilčių 
"disertaciją". Spėju, kad tai turė
jo būti antausis Galinai Gobie-
nei, kuri, deja, spektakliui reikia
mus šokius surepetavusi, atosto
gavo Floridoje, tad prie man pa
teikto sąrašo nagų neprikišo. 

Nepykstu ant L. Sagio, kad jis 
taip žinoviškai išaiškino progra
moj minėtų dainelių bei šokių 
kilmę. Bet m a n labai nepatiko va 
šitas sakinys: "Tai nėra tikslu 
Alf. Nakui, rašančiam apie mūsų 
šokėjų pasirodymus, visai ne
kreipti (ar nežinoti) dėmesio į 
mūsų liaudies šokių raidą, išsi
vystymą". Šitaip arogantiškai i 
mane mokyti L. Sagys gai ir tu-' 
retų teisę, jei būčiau bent kaip 
įrodinėjęs minimų dainelių ir 
šokių liaudiškumą ar neliaudiš-
kumą. Deja, tokių komentarų 
mano rašiny nebuvo, tad ir L Sa-,' 
gio pamokymų neužsitarnavau. Į 
Atvirai pasakysiu dar ir tai, kad, 
nors L. Sagio aiškinimai, kas, ka
da, kur ir kaip diskutuojamus ob
jektus kūrė, buvo įdomūs, vos 
spėjęs perskaityti juos jau užmir
šau. "Mūsų liaudies šokių raidą 
ir išsivystymas", pone Sagy, man 
nesvarbu. Ne mano sritis. Mirti
na nuobodybė! Patinka man ar 
nepatinka pats atlikimas. Jį, kiek 
galėdamas, visada komentuoju, 
ryškinu. Tik pažiūrėkite mano 
Grandinėlės spektaklių įspūdžius. 

Iš dantų krapštuko L. Sagys 
priskaldė vežimą malkų. Gaila, 
neturiu "fajerpleiso" jo malkoms 
sukūrenti. 

Alfonsas Nakas 

Jiniiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiniiiimiiiiuiiiin 
įsigykite naujaj} AUOYZO 

BARONO romaną 

LAIVAI IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie šį romaną 

sako: "šalia pagrindinių personažų 
autorius pateikė visą tuziną kitų, 
gyvų ir t ikrų, kurie, tarp savęs 
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingų 
portretų galeriją". 

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1979 m. Viršelis Nijolės Vede-
gytės - Palubinskienės, 276 pusi. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. UI. gyv. pri
deda 35 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus s iųs t i : Draugas, 
4545 West 63rd Street , Chicago, m. 
60629 
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Kas brangesnis 

SAVO AR PRIEŠO IŽDAS 
Kiekvienas žemėje pripažins, kad 

tu r tas padeda įsigyti daug tokių da
lykų, kurie yra brangesni už turtą. 
Tai liestų daugelį meninių pastaty
mų, mokslinių darbų, meno ir filo
sofijos kūrinių. Turtas labai daug 
padeda. Tai ypač gerai žino lietu
viai, ki'rių beveik visa kultūrinė ir 
politine veikla remiasi savanoriš
kai sudėtomis lėšomis, nes čia netu-
dų. Neteigiame, kad tie, kurie 
daugiau turi, būtinai jau tas sumas 
ir sudeda, bet kai daugiau turima, 
yra daugiau galimumų ir visiems 
fondams lengviau prisipildyti. Nors 
į išeiviją patekome ne praturtėti , 
bet jei kam pavyko čia gerai įsikur
ti, reikia tuo džiaugtis. Tačiau svar
biausia, kad tas tur tas mums tar
nautų. 

Daugelis žmonių taupo, ir ta i la
bai suprantama, vengdamas kar
ta i s sau tą ar kitą daiktą nusipirkti, 
susi laikydamas nuo norimų kelio
nių, apsisvarstydamas, kad kada 
nors lėšų jam gali vienai ar kitai 
bėdai ištikus trūkti. Niekas nė ne
bando teigti, kad tai blogai, bet blo
gumas yra, kai tie sunkiai uždirbti 
ir sunkiai sutaupyti pinigai, kai tie 
prakaito lašais sudrėkinti pinigai 
a t i tenka tam, kuris sugriovė tavo 
gyvenimą, sistemai, kuri tave iš sa
vo krašto išvijo, — tai komuniz
mui. 

Kaip skelbiama, milijonai į lais
vąjį pasaulį patekusių ir čia mirš
tančių pabaltiečių dolerių, prieš jų 
pačių valią, ati tenka žmogaus ir tė
vynės priešui komunizmui, tikriau 
Sov. Rusijai. Žmogus, taupęs visą 
gyvenimą, miršta, Sovietų advoka
tai suranda pavergtoje Lietuvoje 
gimines, ir visos lėšos patenka už 
geležinės uždangos. Gerai, jei dar 
patektų giminėms, bet dažniausiai 
j iems teišmokamos mažos sumos 
beverčiais rubliais, o visa kita nu
eina vergijos nešėjai Maskvai. Ir vi
sa tai atsit inka dėl neapsižiūrėjimo 
ir nepasiruošimo. Visa nueina į 
komunistų iždą, o tačiau visa tai 
galėtų nueiti į Lietuvos laisvės iž
dą arba pagaliau į iždus kurie re
mia mūsų kultūrinius ir patrio
tinius uždavinius. Tiesa, daugelis 
savo palikimus užrašo Tautos fon
dui, bet kiti nori savo san taupas 
palikti konkrečiai nepriklausomai 
Lietuvai ir toks yra prie Tautos fon
do Laisvės iždas. J a m e jau yra pa
stovių, neliečiamų, tik laisvai Lie
t u v a i ski r tų nek i lno j amų ir 
piniginių įnašų. Tačiau reikia, kad 
t a s Laisvės iždas siektų bent mi
lijoną, jis tada būtų mūsų politinei 
kovai remti pastoviųjų lėšų jėgai
nė. 

Kaip žinome, tas iždas yra prie 
Tautos fondo, kuris skir tas Vliko 
veiklai palaikyti. Vliko pirminin
kai ir iš viso valdybos per dešimt
mečius keitėsi, o Vliko uždavinius 
ir net informacijos darbus dirbą as
menys ir šiandien juos tebevykdo. 
Ir reikia, kad tas fondas būtų, pas
tovus, bent milijono dolerių, o ap
skaičiuojama, kad Maskva per me
tus iš Amerikos išsiveža apie 
septynis milijonus lietuvių pinigų 
vieh. todėl, kad jie niekam nebuvo 
užrašyti. Vietoj Laisvės iždo, mes 
papildome pavergėjo iždą. Jeigu bū
tų sutelkta pastovi suma, skirta 
laisvai tėvynei, iš procentų būtų pa

k a n k a m a i lėšų la i svės kovai remti . 

Apie Vliko veiklą ne kar tą buvo 
kalbėta, tač iau jo veikla dažnai ir 
užmirš tama. Daugel iui atrodo, kad 
Vliko uždavinys tė ra tik repre
zentacinis a r b a t ik k a i kuriais at
vejais a ts tovaut i , l ie tuviams, bet j is 
vykdo pastovią informaciją, kuri 
ka r ta i s b ū n a maž iau , o kar ta i s ir 
net labai sėkminga . įva i r iomis kal
bomis s iun t inė jama informacija la
bai dažna i b ū n a panaudo jama , o 
kar tą ją "Newsweek" žurna las iš
spausdino net vedamuoju. Nors ir 
buvo nutylė tas El tos v a r d a s , bet t a i 
ne tiek re ikšminga . Svarbu, kad 
buvo informuojama Lietuvos klau
simu. Šal ia k a s m e t su renkamų vi
sai informacijai iš la ikyt i lėšų, da
lis tų sumų a te ina procentų keliu iš 
Tautos fondo. La i svės iždo . Tau
tos fondo įs ta tuose skelbiama, kad 
Laisvės iždas p a v a l d u s Tautos fon
dui. Iždo tur tų ne l ieč iamas . Lietu
vos Laisvės iždo neki lnojamo tur to 
pelnas , pa lūkanos ir dividendai ka-
met perkeliami į T a u t o s fondą jo 
dabar t ies u ž d a v i n i a m s vykdyti . 

Ir t enka pastebėt i , kad , laikui bė
gant , tos informaci jos vis labiau 
plinta, jų r e ika l av imas pakilo, tuo 
pačiu pakilo ir a t s a k i n g u m a s j a s 
paruoš iant . Be įvair ių biurų, mi
nisterijų ir referentų, be spaudos 
sektorių ir informatorių, El ta tur i 
bent min imal ia i a t l ik t i informacinį 
darbą. I r t e n k a pasaky t i , kad pa
kenčiamai at l ieka, ką mes jau esa
me ne ka r t ą akcen t avę ir senes
nia is laikais , ka i Vlikui vadovavo 
kiti a smenys . Vl ikas s ena institu
cija, Tau tos fondo r emiama , reikia 
tikėti, kad d a r s ėkming iau galės sa
vo darbą vykdyt i , jei tik neįsileis į 
vidinius ginčus, o rūp ins i s tikrąją 
kova už Lietuvos la isvę. 

• 
Viskas pas m u s remias i savano

rišku principu, n i e k a s iš nieko prie
va r t a nea tėmė, n i e k a s čia š iame 
kraš te iš persiakoj imo nebankru ta
vo, n iekas vien todėl, kad jis skyrė 
didesnes a u k a s , nepa teko į sun
kumus . Rinkėjų, i r v is geriems tiks
lams, y ra daugybė , v is iems reikia ir 
visi uždavinia i sva rbūs , bet reika
l inga ir nuo la t inė informacija, nuo
lat inis ve iksnys , bes i rūpinąs ne tik 
pastoviomis, be t ir svarbių dienos 
įvykių i š šauk tomis informacijo
mis, nepa i san t , a r t a i būtų bėglys iš 
Lietuvos, a r naujų pavergtoje Lie
tuvoje suėmimai , a r paga l i au iš pa
vergtos tėvynės a t s i ų s t a s koks nors 
kreipimasis į J u n g t i n e s Tau ta s a r 
Šv. Tėvą. Tokios p a t informacijos, 
tik sukauptos ir dokumentuotos rei
kės ir Madr ido konferencijoj atei
nant į rudenį. I r čia reikalingi pini
gai . Ir jei mes tiek suaukotume 
pastoviems fondams , kiek tų sumų 
išsiveža Lietuvą pavergęs okupan
tas , tai mūsų fondai galėtų gerai 
egzistuoti. Todėl tie, kurie rašo tes
t amen tus tegu ta i a t s i m e n a ir ski
ria bent dalį s avo lėšų Balfui, Lietu
vių fondui, Religinei šalpai a r 
Tau tos fondo La i svės iždui. Tai j au 
mūsų s a v a s iždas . Lietuvos laisvės 
iždas šal ia ku l tū ra i remti pasto
vaus Lietuvių fondo, tegu būna mū
sų politinei veiklai ir informacijai 
remti pastovioji finansinė jėgainė. 

Al. B. 

PASIKĖSINIMAS [ NAFTOS ŠALTINIUS 
Sovietų—Kinijos vaidmuo Artimuosiuose Rytuose 

Spaudoj ir gyvenime 

AUSTRALIJOJ APIE SOLISTĘ G. 6APKAUSKIENĘ 

Jau antrą kartą Australijos lietuvius 
aplankė mums labai gerai pažįstama 
solistė, davusi daug koncertų JAV-bėse 
ir Kanadoje, o dabar vykstanti į Eu
ropą, Gina Capkauskienė. Apie jos dai
navimą „Mūsų Pastogėje" (1979.11.19) 
atsiliepia jau Lietuvoje pasižymėjusi 
muzikos kritikė A. Binkevičiūtė-Gučiu-
vienė. 

Kadangi soliste susidomėjimas 
nuolat auga ir šiame kontinente, 
duodame šios kritikės apibūdinimą kon
certų, vykusių beveik visose Australijos 
lietuvių kolonijose. Toliau tekalba A. 
Binkevičiūtė-Gučiuvienė: „Ne kartą 
tenka išgirsti eilinio koncertų lankytojo 
klausimą: „Kuris dainininkas geresnis 
— X ar Y?" Dažnai, net neatižvelgiant į 
tai, kad vienas, pav., dainuoja bosu, o 
kita sopranu. I tok} klausimą dai
navime šiek tiek nusimanančiam atsa
kyti tikrai yra sunkoka. Kiekvienas 
vokalistas turi savo aiškią individu
alybę, savo stiprius ir silpnus balso 
bruožus. Palyginti, tačiau galima meni

ninką su juo pačiu taip. kad ir Ginos 
Čapkauskienės atveju. 

Girdėjome ją čia, Adelaidėje, prieš 
penkerius metus. Jau tada jinai nuste
bino savo vokaliniais resursais, o dabar 
tikrai yra dar geresnė. Vėl galima pa
tvirtinti, kad jos balsas yra fenomena
lus dėl jo plataus diapozono, pajėgumo 
ir, nors priskiriamas kolatūrinių sop
ranų kategorijai, jis atlieka žymiai dau
giau vokalinių funkcijų. Tiksliausias jos 
balso apibūdinimas gal būtų — dra
matinė koloratūra, — o tai vokalinio 
meno pasaulyje reiškinys yra labai 
retas. 

Jai vis besitobulinant dainavime, 
paskutinieji penkeri metai padarė labai 
daug. Koloratūrinio dainavimo pagrin
das yra tobulai išvystyta technika, ir 
šioje srityje Gina Č. pasiekė pavydėtino 
instrumentališkumo. Savo turtingo, pui
kaus balso, stipriai atremto gilaus alsa
vimo, jinai yra griežta valdovė. Laisvai 
juo žaisdama, be jokių pastangų pa
siekia aukštutinės garsų ribos, sul-

Anksčiau Sovietai ir k inai labai 
veržėsi į Artimuosius Rytus, b e t 
nuo 1970 metų ir vėlesnį dešimt
metį t a s jų veržimasis kiek susilp
nėjo. Abu kraštai maža i kišosi į 
Egipto—Izraelio taikos sutartį, 
maža i bepalaikė ryšius su Pales
t inos išlaisvinimo organizacijos n a 
r ia is . Mažiau beturėjo į takos Sirijai 
ir I rakui , kai tos valstybės laba i 
priešinosi Egipto—Izraelio taikos 
su tar t ies pasirašymui. I rakas 
maž iau bekreipė dėmesį į Sovietus 
dėl ekonominės paramos, nors t a 
p a r a m a būdavo apmokama nafta. 

I r a n a s yra silpnas ir patrauklus 
Sovietams kištis j tą kraštą. K a i 
1979 m. sausio mėnesį I r ano šachas 
Pha lev i pasitraukė iš krašto, nau
j a s I r a n o valdovas Khomeni pasi
rodė Sovietams šaltesnis. 

M a s k v a bando užmegzti artimes
nius ryšius su P . Arabija, kuri tu r i 
didelius naftos išteklius. Bet P . 
Arabi jos valdovas n ė r a Maskvai 
pa l ankus , nes Maskva atstovauja 
komunist iniam kraštui. 

Maskvos ir Pekmo į taka Arti
muosiuose Rytuose kiek sumažėjo, 
nes n u o 1970 metų pasikeitė pasau
linė politika. Maskva ir Washing-
t o n a s perėjo į detentę, kuri y r a 
laba i naudinga Maskvai . Šušvei 
nėjo ir Wa8hingtono—Pekino san
tykiai . 

P a s i k e i t i m a s g l o b a l i n ė s 
p o l i t i k o s 

P a s a u l i n ė s po l i t i kos p a s i 
ke i t imas po antrojo pasaulinio k a r o 
turi 3 periodus 1945—62 m. — šal
tojo k a r o periodas. 1963—72 m. — 
šaltojo karo veiksmų sušvelnėji
m a s i r nuo 1973 m. — detentė ir 
poli t inės ekonomijos laikotarpis. 

P i r m a s laikotarpis pasižymi ide
ologiniais konfliktais. Tada svar-
tingai suskambant ir žemutiniame 
registre, o jos švelnūs „piano ir pia
nissimo" garsai tiesiog jaudina savo 
grožiu. 

Norėčiau nors keliais žodžiais pami
nėti jauno kompozitoriaus Jono Govedo 
dainas, kurias jis dedikavo solistei. J. 
Govedas yra jauna į lietuvių muziką 
įžengusi asmenybė. Baigęs Kanadoje 
(Toronto) muzikos konservatoriją 
„bachelor of music" laipsniu, jis jau gan 
plačiai reiškiasi Kanadoje kaip chor
vedys, pianistas ir kompozitorius. 
Sprendžiant iš programoje girdėtų ketu
rių dainų, jo kūrybos būdingas bruožas 
— nesunkiai pagaunama muzikos min
tis, dėstoma rafinuoto sakinio pagrinde. 

Rečitalio finalui solistė atliko vieną 
sunkiausių operų koloratūrinio repertu
aro dramatinę pamišimo ariją iš G. 
Donizetti operos „Liucia di Lammer-
moor". 

Programą atliko anglų, italų, lietuvių 
ir prancūzų kalbomis. Jos didelio talen
to ir tobulos technikos akivaizdoje norė
tųsi atleisti jos dikcijos trūkumus, ku
riuos, tikėkimės, mūsų iškili menininkė 
ateityje nugalės, nes tobulėjimui mene 
taško nėra... 

Akompaniatorė Nemira Masiulytė 
užsirekomendavo rečitalyje kaip ly
giavertė vokalistės partnerė, niuansuo
dama fortepiono palydą lyriniais bei 
dramatiniais momentais". 

J . V A I C E L I C N A S 

biausias veiksnys buvo jėgų balan
sas . Tuo metu pasireiškė dvi jėgos: 
J A V ir Sovietų Sąjunga. Jų ideolo
gijos labai skirtingos. Čia iškyla 
klausimas, kodėl 'antrojo pasau
linio karo metu amerikiečiai taip 
rėmė jiems svetimos ideologijos 
sovietus? Atrodo, kad J A V norėjo 
išplėsti komunizmą pasaulyje, kas 
praktiškai ir įvyko. Sovietų Są
junga, pasinaudojusi JAV eko
nomine ir karine pa rama , po karo 
vėl pasidarė aršiu J A V priešu. 
Dėlto teko skubiai organizuoti nuo 
Sovietų agresi jos a p s i g y n i m o 
sistemą — NATO. 

K r i z ė s 

Kai ėjo šaltasis karas t a rp J A V ir 
Sovietų, Artimuosiuose Rytuose tos 
valstybės mažai dominavo, nes 
Vakaruose vyko įvairios krizės: 
Berlyno krizė, Kubos raketų krizė. 
Nežiūrint abiejų krizių, Sovietai 
nusileido, nes bijojo su JAV atviro 
konflikto. Šiuo laikotarpiu abi tos 
valstybės viena kitą pripažino kaip 
pasaulinę jėgą, pradėjo vesti realią 
politiką. 

1963 m. pairo Sovietų—Kinijos 
santykiai . Nežiūrint pasienio inci
dentų, į didesnį konfliktą neįsileis
ta . Dabar abu tie k raš ta i pradėjo 
veržtis į trečiąjį pasaulį ir Artimuo
sius Rytus. Dabar Artimuosiuose 
Rytuose susidūrė trys jėgos: JAV, 
Sovietų Sąjunga ir kom. Kinija. Bet 
daugiausia čia ša l ta i kovojo 
Washigtonas ir Maskva. Abu tie 
kraš ta i kovojo politinėje ir ekono
minėje srityje. 

Prieš 1960 metų pabaigą, kaip 
paprastai , tarptaut inė sistema vėl 
stovėjo ant reikšmingo pakeitimo 
slenksčio. Pi rma užuomina atėjo 
1967 m. su Arabų—Izraelio karu, o 
1968 n: — su Vietnamo karu. Bet 
t ikras pasaulinės politikos pasikei

t imas įvyko 1972 m. su JAV— 
Sovietų detente ir arabų naftos 
streiku prieš JAV 1973 m. Dėl susi
dariusių politinių aplinkybių, ara
bų kraš ta i vienas po kito pradėjo 
mažint i karinę paramą iš Sovietų 
Sąjungos ir kom. Kinijos. Betgi po 
1967 m. arabų—Izraelio karo ara
bų kraš ta i vėl pakrypo į Maskvos— 
Pekino pusę, nes arabai matė, kad 
J A V labai remia Izraelį, jų priešą. 
Šis veiksmas labai nuteikė arabus 
prieš JAV ir tuo pačiu prieš Vaka
rus, nes naftos krizė palietė visus. 
Araba i vėl pasisuko į Maskvos 
pusę, bet netrukus vėl pradėjo nuo 
jos nusisukti , nes a raba i matė 
rusiškojo imperializmo ir komu
nizmo pavojų Artimiesiems Ry
t ams . 

S o v i e t ų n o r a s 

Sovietų noras ir pagundos 
įsigalėti Artimuosiuose Rytuose 
ypat ingai pašoko, kai I rane pra
sidėjo suirutė. Sovietai ir I r anas 
turi bendrą sieną. Sovietams 
lengva su keliolika divizijų pereiti 
I r ano sieną, kad būtų „išvaduoti" 
I rano kurdai ar kitos mažumos. 
Pakrikusi Irano kariuomenė nebūtų 
pajėgi gintis nuo Sovietų puolimo. 
Sovietams gi susidarytų proga 
užimti gausius Irano naftos šal
t inius, Persijos įlanką ir išeiti į šil
tuosius vandenis , į kuriuos turėti 
išėjimą Sovietai taip labai nori. 
Sovietai nori įvykdyti buvusių 
Rusijos carų svajones — išplėsti 
Rusijos imperiją į pietus. 

Sovietų noras įsigalėti Arti
muosiuose Rytuose kar tu yra noras 
vakariečius nustumti į Atlantą, 
užimant Vakarų Europą. Jei anks
čiau Sovietų veržimąsi į Vakarus 
sustabdydavo Vokietija, ta i šian
dien suskaldyta Vokietija nebeturi 
tos jėgos, kokią turėjo seniau. Nebe
turi vokiečiai ir karinės drausmės 
k a r i u o m e n ė j e bei c iv i l in iame 
gyvenime, kokią turėjo anksčiau. 

Dabar V. Vokietijos jėga pasi
reiškia tik tuo, kad ji bendradar
biauja su JAV, su NATO. Betgi ir 
N A T O o r g a n i z a c i j o j e n ė r a 
reikiamos drausmės, kokia yra 
Varšuvos pakto organizacijoje. Kur 
nėra drausmės, nėra nė jėgos. Tai 
rodo istorija. Žinome, kad 1918—20 
m. bolševikai mirties bausmės 
drausme net baltuosius rusus pri
vertė kovoti bolševikų pusėje. 

Kinijos ir Egipto—Sirijos bend
radarbiavimas labai sumažėjo, nes 
Egiptas perėjo į JAV pusę, o Sirija 
pasiliko Maskvos žinioje. Kinija 
savo akis nukreipė į Vietnamą. Kai 
JAV gynė P. Vietnamą, Kinija 
buvo JAV priešas. Kai buvo 
padary ta Vietnamo „taika", visas 
Vietnamas pateko į komunistų 
rankas ir Vietnamas pradėjo pulti 
kitus kraštus, Kinija atsisuko prieš 
Vietnamą ir Vietnamui jau davė 
vieną pamoką. Turėdama rūpesčių 
pašonėje, Kinija dabar mažai 
kišasi į Artimųjų Rytų reikalus. Tą 
sritį perėmė Washingtonas ir Mask
va . Maskvai nelabai patinka, kad 
vienoje pusėje stovi JAV, Egiptas ir 
Izraelis, o kitoje pusėje — Sovietų 
Sąjunga ir Sirija. Kitos arabų vals
tybės nerodo didesnio palankumo 
nei vienai, nei kitai pusei. 

Paskutiniu metu Maskva pra
dėjo aršiau veržtis į Artimuosius 
Rytus ir į naftos šaltinius iš šiau
rės pusės, panaudodama Afganis
tano tramplyną. Ką darys Vakarai 
ir Kinija dėl tokio Maskvos 
veržimosi į naftos kraštus — 
parodys ateitis. Kiekvienas pavė
lavimas Vakarams ir Kinijai neša 
didelius nuostolius. Bus sunkiau 
kariauti , kai Maskva užims pasau
lio pagrindinius naftos šaltinius. 

— Pasauly miršta iš 10 nauja
gimių vienas vienų metų laiko
tarpyje, bet vadinamam „Trečia
jam pasauly" tokio amžiaus vaikų 
mirimas yra 20-25 kar tus aukštes
nis. 

Iš netolimos praeities, kai Sovietai gerbė Irano šachą ir su juo artimai bendravo. Šacho Rėza Pahlevi iškilmingas suti 
l _ - -5 H<T 1 J t r\— t « . _ ' T » 1 - • . - • a r r - - * « . « • » » . .. . . . . . . kimas Maskvos aerodrome 1974 metais. Iš k.: ministeris pirm. A. Kosyginas, šachas, N. Podgornas {tada Aukščiau
sios tarybos pirmininkas) ir užsienio reikalų ministeris A. Gromyko. 

A K M U O 
VACYS K A V A L I Ū N A S 

— Aš nieko daugiau nesakau. Padėkoju, 
atsikeliu ir išeinu. Ir skubu — kad tik. rodos, 
greičiau nuo tos jų pirkelės. I r nuo jos akių, 
tokių gerų ir užjaučiančių. 

— Šiek tiek nutolęs — ir pa t s nežinau ko
dėl, atsigrįžtu ir pažiūriu. J o s stovi abi prie 
pirkelės ir lydi m a n e akimis. Motina pamo
juoja. O paskui, paėmus Anuškos rankutę, 
pamojuoja ir ja. Bet a š neatsakau, mano ranka 
nepakyla. Tik dar pagreitinu žingsnius. 

— Naktį atsigulu, bet neužmiegu. Vis ma
tau jį... Guli tame pušynėly. Viešpatie, Vieš
patie, ką aš padar iau? Ką aš padar iau? kartoju 
visa savo būtimi. Pasku i matau ir jas abi — jo 
Žmoną ir dukrelę. I r nesusilaikau neverkęs. 
Kūkčioju ir užsikniaubęs an t rankų pusiau 
gars ia i kalbu: Aš. aš nužudžiau jos vyrą ir... Ir 
Anuškos tėvą. O Viešpatie, kaip baisu, kaip 
baisu, — pasakoja Tomas susijaudinęs ir tary 

tum ir dabar visa tai m a t y d a m a s ir vėl per
gyvendamas . 

Paskui nutyla ir valandėlę sėdi neju
dėdamas. Jo veidais rieda ašaros. Nieko 
nesakau ir nieko neklausiu nei a š — bijau, kad 
mano žodžiai gali dar skaudžiau paliesti jau ir 
ta ip kenčiančią ir raudančią jo sielą. 

Tomas pakelia akis ir vis tebežiūrėdamas į 
tolumas: 

— Ar žinai, kas man buvo baisiausia? 
- K a s ? 
— Kad jis jieškojo žmogaus. Jieškojo jo šili

mos, ar t imo meilės. J i s t ada , kaip ir aš, buvo 
skaudžiai vienas. Ir su nušvitusiu veidu 
paklausė: 

— Savas? 
Ir a š atsakiau „savas" . O kad jis būtų 

matęs m a n o veidą, kai tamsoje tiesė \ mane 
savo r ankas , o aš , o aš konvulsiškai suspaudęs 
durtuvą jo laukiau! — ir Tomas suvirpa visu 
savo kūnu, paskui atsikelia ir kelis kartus, 
nuleidęs galvą, pereina per kambarį-

— Nežinau, ar aš tą nakt į bent kiek užmi
gau. Gal tik gulėjau užsimerkęs ir viską mačiau. 
Kai pradėjo švisti, atsikėliau ir priėjau prie 
lango. Rytų horizontas pamažu balo. Paskui 
ėmė rausvėti. 

— O aš stovėjau ir stovėjau. Ir nei pats 
gerai nežinau ko laukiau. Netrukus, tarsi 
kildami iš žemės ir susisiekdami su švintančiu 
dangaus skliautu, pradėjo skambėti varpai. 

— Velykų varpai? 
— Velykų. Ir jie vis skambėjo ir skambėjo. 

O aš stovėjau prie lango, meldžiausi ir visa 

savo siela troškau stebuklo. 
— Stebuklo? 
— Stebuklo, Stebuklo, kad jis — jos vyras ir 

Anuškos tėvas prisikeltų, — ir Tomas nutyla. 
Tylu. visiškai tylu ir mūsų kambary. Saulė 

jau nusileidusi. Pro barako langus į vidų liejasi 
artėjančios nakties tamsa. 

Žiburio nedegame. Sėdžiu ir žiūriu į juoduo
jantį Tomo siluetą. Staiga jis visas sujuda: 
miestelio bažnyčioje suskamba šviesūs Prisi
kėlimo varpai, nukeldami mane į tolumas, 
kuriose atsiskleidžia Golgotos kalnas ir juoduo
jant i Kristaus kapo anga. 

M ą s t a u ir, rodos, m a t a u juodomis 
skepetomis apsisiautusias Jeruzalės moteris. Ir 
s ta iga pro jų raudas išgirstu tamsius, pilnus 
skundo ir nevilties Tomo žodžius: 

— Stebuklo nesulaukiau. Tik tas akmuo. 
Tas baisus akmuos... 

— Koks akmuo? — paklausiu tik todėl, kad 
netylėčiau. 

— Kur buvo užristas ant Kristaus kapo. Ar 
tu žinai, kur jis dabar? 

— Ne. Ir niekas nežino. 
— Nuo tos nakties jis ant mano krūtinės, — 

prislėgtu ir sunkiu balsu sako Tomas ir tyli. 
Netrukus, nuaidėdami j tolumas, nutyla ir 

Prisikėlimo varpai. O mes dar ilgai sėdime 
tamsiame kambary. Ir neištariame nei žodžio, 
tarytum tasa i akmuo baisiu savo svoriu būtų 
prislėgęs mūsų abiejų krūtines ir sielas. 

(Pabaiga) 

> 

• T 

• * 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. sausio mėn. 17 d. 

ROMA MASTIENĖ PUIKI SOLISTĖ -
INTERPRETATORĖ 

Mes, lietuviai, iki šiol pagrįs
tai didžiuojamės mūsų tautos 
praeities kovų didvyriais, tačiau, 
istorijos ratui besisukant, nū
dien }u daugiau negimsta. Bet 
ir dabartyje mes turime kuo 
didžiuotis, nors ir skirtingoje sri 
tyje. Turiu galvoje mūsų "didvy. 
rius — menininkus", kurie išei 
vijoje garbingai propaguoja mū
sų tautos vardą. 

Trumpame dviejų mėnesių 
laikotarpyje apsilankė pas mus 
Australijoje net trys tokie atsto 
vai. Tik ką nuskambėjo puikus 
G. Čapkauskienės balsas, skleidė 
vargonų muzikos grožį prof. V. 
Vasyliūnas, o gruodžio 16 d. Ade
laidės Lietuvių katalikų centro 
salėje žavėjo Chicagos Lietu-

tinus duomenis. Baigė pirmą re
čitalio dalį žaisminga, gracinga 
A Buzzi — Peccia "Columbetta". 

Antroje dalyje — aštuonios lie
tuviškos dainos. JŲ kai kurių 
tekstus meniškai, deklamatoriš-
kai perskaitė, dainas apie gėles ji 
skyrė kaip gėlių puokštę — svei
kinimą Australijos lietuviams. Ži
nomos Fausto operos gėlių arijo
je įkūnijo žavingą jaunuolį Zibe-
lį, o Carmen Habaneroje sukūrė 
gyvą, aistringą, ugningą Carmen. 

Solistė nuostabiai jautriai su 
savo menu prakalbėjo į susirin
kusius, susilaukdama pabaigoje 
"standing ovation", bet tikros 

ovacijos lydėjo ją taip pat po kiek
vienos atliktos dainos. Triukšmau
janti auditorija reikalavo pakar-

viu operos solistė Roma Mastie-1 tojimų, tad sekė: Mano gimtasis 
nė — vokalinės muzikos puiki in | kampelis — muz. A. Mrozinsko 
terpretatorė. 

Kompozitorių kūryba, kol ji lie 
ka vien išbarstyta juodais taškais 
ir ženklais popieriuje, dar nėra 
muzika, ji dar reikalinga ir kitų 
kūrėjų, kurie muzikos garsais ją 
pažadintų gyvybei. Tą atlieka 
orkestrai, instrumentalistų an
sambliai ir pavieniai instrumen
talistai, vokaliniai ansambliai, 
dainininkai — solistai. Nuo jų 
daugiau ar mažiau vykusio atliki
mo priklauso net ir veikalo pa 
sisekimas. 

Vokalinėje srityje opera turi 
sudėtingiausią formą. Daininin
kai rūšiuojami ne vien pagal 
balsų kategorijas — sopranas, 
mezzosopranas, tenoras, bcsas. 
Profesiniai jie dar rūšiuojami į 
dainininkus, kurie dažnai demon
struoja vien savo gražius balsus, 
"vokalizuodami" dainas, ir į dai 
nininkus — kūrėjus, kurie suge
ba bemaž kiekvienai gaidai įžieb 
ti širdies pulsą ir įkvėpti jai įdva
sinimą. Šiai grupei, be abejo, pri 
klauso Roma Mastienė. Ne kiek-
vienam dainininkui gamta, do
vanodama gražų baisa, dar pri 
dėjo ir dievišką muzikos atliki
mo dovaną. R. Mastienei geroji 
laumė to nepagailėjo. 

Dainavime šalia akambančios 
gaidos dar yra lygiateisis pilietis 
— žodis, reikalaujantis sau teisė-

(buv. Kauno valst. radiofono ii 
gamečio prityrusio pianisto — 
akompanuotojo), Tallat - Kelp
šos liaudies daina Lietus lynoja 
ir daina iš Leharo operetės Links
moji našlė. 

Australijoje, deja, jaunųjų so
listų neatsirado, tačiau džiau
giamės mūsų adelaidiske pianis
te Nemira Masiulyte, kurios dė
ka įvyksta mūsų svečių meni
ninkų koncertai. Nemažai rim
to pasiruošimo valandų skiria 
mūsų miela Nemira tam tikslui, 
už ką esame jai dėkingi ir nuošir
džiai vertiname jos pastangas ir 
pasiekimus. 

Padėkos žodžius su dovanomis 
tarė Adelaidės apylinkės vald. 
pirm. Č. Zamoiskis ir poetas 
Pranas Pusdešris. Gėlių puokš
tes ir dovanas į sceną nešė sesu
tės Baltutytės, mūsų jaunos "vi-
suomenininkės". Koncertui pasi
baigus, kun. A. Spurgio, MIC, 
svetainėje buvo suruoštos solistei 
pagerbti gražios vaišės. 

R Mastienė dainavimą studi
javo Miunchene, Haendelio kon
servatorijoje, ir baigė Indianapo 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Clevedande NBC televizijos stotyje dirba lietuvis Tadas Pikturna, kuris čia 
matyti fiimuoja demonstruotojua, smerkiančius JAV diplomatų pagrobimą 
Irane. Nuotr. VL Bacevičiaus 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PRAGIEDRĖJIMO VILTYS? 

Laikraščiai praneša, kad 1979 
m. gruodžio mėn. Altos pirm. 
dr. K. Šidlauskas raštu kreipė
si į JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Kutkų, siūlydamas pa
sikeisti ryšininkais ir susirink
ti bendro abiejų institucijų val
dybų posėdžio veiklai aptart i ir 
vykdyti. Po ligi šiol buvusių 
nesėkmingų pastangų iš esmės 
ta i gera žinia, tik, neperšokę 
per upelį, nesakykime "op". 
Juk nėra paslaptis, kad atmos
fera pasitarimui y ra nepalanki, 
pvz., Rochesterio susitarimai 
Bendruomenei yra visiškai pri
imtina bendradarbiavimo plot
mė, o Altos reorgams — "sa
vižudybė". Taigi susirinkti vėl 
bergždžiai ginčytis nebūtų nei 
prasmės, nei naudos. 

Tad ko reikėtų bendro darbo 
atmosferai praskaidrinti? Visų 
pirma reikėtų Altas ir Bendruo
menės valdybų pareiškimų, kad 
jos pripažįsta bei vertina vie
na kitos dirbamą darbą — šį 
darbą laiko naudingu, reikalin
gu ir būtinu. Tokios visuome
ninės tolerancijos iškėlimas ir 
pabrėžimas butų ta sąlyga, ku
rios norime ir laukiame bendra
me darbe. 

K E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 3-̂ ų butų namą. 
2 butai po 3 mieg., vienas 2-jų mie
gamų. Karstu vand. apšild. 17 m. se
numo. Liuksusinis butas savininkui. 
Prašoma kaina $120,500. Arti 59-os ir 
Central Park Ave. Kalbėkit angliškai 

TeL — 776-S238 

K O G I L A U K T I 
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

į galovv. 2 miegami. Pušų sausas beis-
' mentas. Graži vonia ir ekstra tuale-
| tas. C«»tr. oru šildymas ir vėsinimas. 
I Karpeiai. 2 auto. garažas. Tuoj ga-

Marquette Parke. — 

Didi. Gerb. Porte Redaktoriau! 

"Dirvai" nesiteikiant paskelbti 
šio mano paaiškinimo, labai pra-
čou Tamstą, Pone Redaktoriau, 
rasti jam vietos "Draugo" skilty

se. Skaitinėdamas neseniai pasiro 
džiusią knygą "Tautinės minties 
keliu", truputį įknibau vienan ra-
šinin, vardu "Lietuvių tautinis 
sąjūdis" (Emilija Čekienė). Pa
likus nuošalyje turinį, paklaidas, 
šiuokart norėtųsi atkreipti dė 
mesys tik į tam rašiniui būdin
gą spaudos gribšiavima. 

Visa eilė rašinio sakinių yra 
kone ištisai nurašyti iš mano 
1973 m. birželio 22 d. "Dirvoje" 
Nr. 45 paskelbtojo pranešimo. Pa
žodžiui nurašytieji sakiniai, kaip 
moko spaudos etika, turėjo būti 
kabutėse. Tačiau minimo rašinio 
autorė šio dėsnio nepripažįsta. 
Ji eina net dar toliau spaudos va-
gišiavimo keliu: pasisavintąsias 
mintis ir svetimus sakinius ap
gaulingai pateikusi kaip savastį, 
tyčia eliminuoja jų autorių, pa
naudotos literatūros nuorodoje 
išmesdama jo pavardę. 

Tamstą gerbiąs 

Bronius Nemickas 

lite užimti. 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

ho universiteto Manon College Į . . . . 
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gastroles yra suruošusi šiaurės i r j ™ k a m vtstaomenmiam mūsų 
Pietų Amerikoje, Kanadoje, Chi-1 gyvenimui labai t rūksta, butų 
cagoje, kur jau daugelį metų! skaitymasts su vadinamuoju 
priklauso Dainavos ansambliui,! pliuralizmu. Toks phuraliz-

to dėmesio, kuris dažnai atlikė- j Chicagos Lietuvių operos kolek-1 mas reiškia, kad kiekvie-
jų lieka beveik ignoruojamas. R. 
Mastienės vokaliniame mezginy
je žodis yra aiškiai ir prasmin
gai įterptas, ir tas sudaro jai di
delį kreditą. Be mažų trūkumų, 
kartais kiek "neištartos" žodžio 
viduryje ar jo galūnėje priebal
sės, jos dikcija yra beveik tobula. 
Žavėtina jos tinkama, muzikos 

tyvui. Tad jos asmenyje jau susi- Į nas galime turėti, skelbti ir 
pažinome su ketvirtąja to kolek-1 ginti savo nuomonę. Tokia po-
tyvo atstove. Anksčiau buvo at
vykęs St. Baras — tenoras, D. 
Stankaitytė — sopranas, G. Čap-
kauskienė — koloratūra ir dabar 
R. Mastienė — mezzosopranas. 
Opera, turėdama savo kolektyve 
tokius vertingus solistus, jau yra 

atjautimo estetiška laikysena. Ji I įžengusi į 24-sius veiklos metus. 
ne vien dainuoja. Ji kiekvienoje < Yra tai mūsų kultūrinis reprezen-
dainoje gyvena visa širdimi, visa j tantas išeivijoje. I turtingus spek-
siela. Jos mezzosopranas turi vi- Į taklius nuolat atsilanko kitatau-
sus tam balsui būtinus privalu 
mus: gilų, malonų skambesį že
mutiniame registre, lygią lini
ją viduriniame ir visai laisvas vir
šūnėj. Nepaminint kelių kiek ne
užtikrintai' nuskambėjusių gai
dų, ypač sakinių pabaigoje, jos 
balsas yra profesiškai iškultivuo-
tas ir, nors nepritrenkia savo jė
ga, visai pakankamo pajėgumo 
operos reikalavimams. Pagirtini 
jos lankstūs balso moduliavimai 
ir nuotaikų persijungimai. Man 
asmeniškai dar būtų geistina kiek 
daugiau "piano ir pianissimo" 
panaudojimo, kur buvo galima, 
nes juk tai yra dainavimo papuo
šalai, o solistė tą daryti sugeba 
be pastangų. 

Programa, turint galvoje mū
sų auditorijas, parinkta apgal
votai. Pradėjo tradic'škai Haen
delio kūriniu su gausiais tech 
niškais pasažais, atlikdama ita
liškai, tad, prieš atlikdama, api
būdino gražiu paiškinimu žo
džiu. Sekė trys Fr. Schuberto gan 
populiarios dainos. Jų dviejose — 
"Nekantrumas" ir "Žuvelė" bū
tų pageidaujama kiek greitesnių 
tempų. Skoningas parinkimas E. 
Griego 4 dainų su populiaria 
"Myliu Tave". J. Massenet giliai 
dramatinėje Chimenos ?rijoje iš 
operos "Le Cid", reikalaujančioje 
plačios balso apimties, solistė 
įtikino turinti tai arijai visus bū

čiai, diplomatai, aukšti pareigū
nai. Tas kelia mūsų tautinį au
toritetą, todėl ir suprantama, kad 
kolektyvo veikla palaikoma labai I nepriklausomos Lietuvos prezi-
stambiomis aukomis lietuvių me- Į dentas dr. K. Grinius. 

zityvi nuomonė gali būti skir 
tinga, tik jai reikštis turime 
ieškoti kultūringų formų. To
dėl būtina atsiriboti nuo piktos 
valios ardomųjų apraiškų, ku
rios daugiausiai mūsų gyveni
mą nuodija ir griauna. 

Taigi ir būtų dvi pagrindinės 
sąlygos, ruošiantis Altos ir Ben
druomenės būsimam pokalbiui. 
Tai būtų ta "amnestija", kurios 
mūsų gyvenimui pageidavo dar 
mūsų tarpe veikdamas buvęs 

Paieškoj imai 

cenatų, be kurių pagalbos opera 
išsiversti nebepajėgtų. Linkime 
mūsų operos kolektyvui ir toli
mesnio sėkmingo klestėjimo. 

Ta proga pravartu tarti muzi
kos gerbėjų nuoširdų ačiū Aus
tralijos Lietuvių katalikų fede
racijos valdybai už iškvietimą so
listės R. Mastienės, kurią pažino
me kaip aukštos muzikos kultū
ros talentingą atstovę. 

A. Binkevičiūtė-GuHuvienė 

Adelaide, Pietų Australija 

Viešai atsiliepiu vardu ir tų, 
kurie, siekdami bendros gero
vės, yra mane prašę pasisakyti 
aukščiau minėto pokalbio rei
kalu. Stasys Barzdukas 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra vistems prieinamos 

. L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, Dl. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Dl. 60629. 

Dambrauskaite Eiiūtė (Stella), gi- ! 
muši JAV, baigusi Kauno gimnaziją, 
1932 m. atvykusi iš Kauno į JAV, 
dirbusi moterų batų dirbtuvėje. 

Girdvainis Adomas Petras, Barboros 
Girdvainienės sūnus, paieško savo 
giminių JAV-se. 

Jonaitytė Adelė (Ada) iš Prienų. i 
Kazunėniene Jadvyga, Jono dukra, 

gyvenusi Chicagoje. 
Kiškonis Antanas, kilęs iš Ukmer

gės apskr. 
Maželio Antano, mirusio Vokieti

joje, mirimo metrikas yra patekęs j 
konsulatą. Giminės prašomi jį atsi
imti. 

Padolskiai Stasys, g. 1919 ir Vincas, 
g. 1921, Stasio sūnūs, abu gimę Ke-
nosha, Wis. 

PanceržJnskio Felikso, veterinarijos 
gydytojo dukra iš Bugių kaimo, Viekš
nių valsčiaus. 

Simanauskas (Shiman) Bronius, 
Vlado sūnus, gimęs apie 1900 m., 1928 
metais Išvykęs iš Lietuvos j Kanadą. 

Stankevičiai Andrius ir Juozas, 
Antano ir Monikos sūnūs, iš Butrimo
nių valsč., Paliepių kaimo (Salos), 
Alytaus apskr. 

Urbonavičius Pranciškus, Mykolo 
ir Veronikos sūnus, ir jo sesuo. 

Urbonavičiūte" Domicėlė', abu iš Rūj 

piekių kaimo, Šimkaičių valsč., Rasei
nių apskr. 

Būsime dėkingi už atsiliepimą, ar 
pranešimą apie ieškomuosius. 

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS 

CONSULATE OENERAL OF 
LITHUANIA 

6147 South Artestan Ave. 
Chkago. Dl. 60629 

TeL (312) — 737-8334 

STASYS MAZILIAUSKAS 

MERKELIS GIEDRAITIS 

LOTAI PARDAVIMUI 
Wisconsin — Como, prie Lake Ge-

nevos, 9 lotai — 180x100 p. Graži 
vieta Perk Tęst Kaina $7,500. 

Florida — Sunny Hill. Oversize Lot 
11, Block 4, Unit 1. $6,000. 

Cent. Florida — Marion Oaks. Lot 
7, Block 811, Unit. 5. $6,000. 

Turiu Warranty Deeds ir Insurance 
Policy. 

Suinteresuoti skambinkit vakarais 
TEL. 414 — 248-1838 

lt/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

| 2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4859 Archer Ave. 
Chicago, Dl. 60632, tel. 927-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 48654 
3208V: W. 95th Street 

D £ M E S I O 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 

iuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiii 
Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iŠ mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St, Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Tetef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIiillIlIlIlIlIlIlIllIlUilIllIIIIIIUlUU 

BITŲ NUOMAVIMAS 
Ninig pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tai 

.Notariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

iiiiiiuuiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiii 
l ietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Beta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 

miii i i i i i i i i i i imiimiii imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiimiHiiimiiiiiiimiiiiuuimiiiiimii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiuiiii 
tiiiiiiiiiutmimuiiiiiiiimiiiumiiiuiiiiii 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11U1UUI1U111U1IUIII 

nmiimiiiHiiiiimuiimimiimniiimimii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M i G L i N A S TV 
2346 W. M St., tel. 776-1486 

MIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IUIIIUIIIIHIIIII 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi' 
nnes korteles. 

Kreipkitės \ "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS, 
4M6 W. SSrd S t r , 

Chicaco. BL 60629 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

FOT rent — 2 bedrm. apt . 
Vic. 60th & California. 

Adults only. Call after 6 p . m. 
376-5345 

HELP WANTED MOTERYS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

GIRL FRIDAY 
For office in Schiller Park . Mušt 
know German. Call 

671-2825 
to schedule appointment. 

RN'S 
Full or part time positions a.vail-

able in General CCU & SICU Nurs-
ing. Open on all shifts!. Located in 
Lincoln Park area. Roosevelt Memo-
rial Hospital offers excell. benefits. 
Starting salary comm. w / exp. No 
shift rotationa, every other weekend 
ott. 
Contact Nurse Recroiter 751-4000 
A.n Equal Opportunity £mpkqr»r 

HELP WANTED VYRAI 
i — mmmmm^m — s s r — — ^ — • • • » — • • • • 

Cabinet Maker 
Experienced. Laminate shop work. 
Full time steady job. Ali coanpany 
benefits, Phone for appointment. 

9 4 3 - 6 1 5 0 

SEGURITY OFFICERS 
We are eurrently seeking depend-

able individuals to join our staff aa 
Full and Part Time Security Officers 
m the SKOKIE, MORTON GROVE 
and ELK GROVE VILLAGE areaa. 

Qualified individuals mušt be at 
least 21 years of agre. We will traln 
the right individual for this respon-
sible key position. 

We provide uniforms and offer 
our members excellent fringes in-
cluding hospitalization and life In
surance. t"or further details please 
call: 

3 3 2 - 7 3 3 1 
GUARDSMARK INC. 

1011 E. Touhy, Saite 370 
DES PLAINES, IL 

AJI equal opportunity employer M/F. 

PACKAGE E.VPRESS AGENCY 
MARIJA >OREIKJEX£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaalamos peros rūšies 

prekes. Maistas Iš Europos saulelių, 
žūtis w . e» St., Chicago, ui. 60629 

TEL. — WA 5-2787 

VYRA1 LR MOTERYS 

NEIGHBORHOOD 
REALTY GROUP 

U.S.A.M 

Perskaitę "Draugą" duokit* 
ji kitiems pasiskaityti. 

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER 

Experienced Group 
Major Medica.1 

Call Mr. Callas 738-6162 

MANAGEMENT 
Ebcpanding business in the C3ii-
cago Land area. High income 
potential. Full or par t time. 
Call for interview. 388-6066. 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

2emaičiu vyskupu, kunigaikštis, 
Vilniaus akademijos protektorius, 
ir jo ypatingieji laikai. 

į le ido Amberland Publishing I $72,000 
Co., Troy, MI. Printed by Francie-
can Press, Brooklyn, N.Y. Kaina 
su persiuntimu $7.84. 

We'll help you make trte right movė. 

Naujesnis 3-jų miegami} bungalow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2 V4 aukšto mūras — 3 butai. Ge 
ros pajamos. Prie 44-os ir California 
Nebrangus. 

59-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1 * aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb 

TOOL AND DIE MAKERS 
W A N T E D 

We offer oountry living, exoellent pay. Paid holidays and 
vacation. Complete insurance package and educatianal advaace-
ment opportunity. 

IMPACT INDUSTRIES 
1212 E. 6TH STREET, SANDW1CH, IL 60548 

TEL. (812) 552-8024 or (815) 786-2195 

Ulinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. 

Uisakymus siu«ti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
C%k&go, m. 80623 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

^iiiiiiiimitiiimiiHiiiiiiimiiMiiiltniliiiii 

OVVNER . OPERATORS 
| D.O.T. rjualified with taadem axle tractor for piggr 
I back operation. Pick up and delivery within 400 mile | 
I radius. Chicagobased. Excellent pay package. 

| TEL. -312—226-7828 
rMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiHiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuniuiinmiiHniniimiNiwn> 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
MiamL Fla. 

GRAŽIAI VEIKIA 
B ALFO SKYRIUS 

Miami Balfo skyrius yra įsi
kūręs jau prieš 20 metų. Jo su
organizavime yra dalyvavusios 
Amelija Aleknienė, Edviną Jan-
kienė, kurios ir dabar tebesireiš- į laidom buvo surengtas sausio 
kia jo veikloje. Skyriui pirmi- f 6 d. Holiday Inn pokylių salėje 
ninkauti prieš 7 metus buvo iš-1 sol. Onos Blandytės - Jameikie-

Palm Beach, Fla. 
SOLISČIŲ BLANDYdŲ 

KONCERTAS 
L«B Palm Beach apylinkės 

lietuvių kapų sekcijos pirm. Jo
no Jakubausko iniciatyva ir jo 
bei jo žmonos asmeniškom iš

rinktas Petras žilas, kuris ir 
dabar sėkmingai tebeeina tas 
pareigas ir yra išrinktas į Balfo 
centro direktorius. Skyriaus 
veikloje jam padeda iždininkė 
dr. Sof. Narbutienė, sekretorė 
vaistininkė Jul. Antanaitienė, 
visur padedanti skaut. K. Ko-
datienė ir kt. 

Šalpos reikalams lėšų sutelki
mui Balfo skyrius jau septyne
ri metai suruošia Miami Lietu
vių klube kūčias. Jų parengi
mui vadovauja Petras ir Ona 
Šilai su dideliu būriu talkinin
kių, ypatingai gerų ir pasi
šventusių šeimininkių, kurių vi
sų neįmanoma išvardinti ir joms 
vadovauja geroji šeimininkė ir 
organizatorė dr. Valerija Nor
vaišienė. 

Gruodžio 24 d. pavakarėje 
Miami Lietuvių klubo gražiai 
išpuoštoj salėj įvyko kūčių va
karienė. Scenoje buvo įruoštas 
altorėlis, apkrautas kalėdinė
mis gėlėmis. Kaimyninės Šv. 
Roberto bažnyčios klebonui atsi
sakius leisti ten laikyti lietuviš
kas Mišias, Miami arkivysku
pas leido laikyti šv. Mišias klu
bo salėje. 

Susėdus apie 200-tams svečių 
prie stalų, koncelebruotas ber
nelių Mišias atnašavo vietinis 
kuh. dr- V. Andriuška ir sve
čias iš Hot Springs, Ark., kun. 
Jonas Burkus. Lektoriaus ir 
Mišioms patarnautojo pareigas 
atliko J. Žebrauskas. Kun. V. 
Andriuška cituodamas poeto Pu-
tino: eJĮęrąšcius, palakė labai 
gražų pamokslą. Rinkliava Mi
šių metu padaryta Miami arki
vyskupo naudai, kuris labai už
jaučia lietuvius ir kitas paverg
tas tautas. 

Kalėdinių giesmių giedojimui 
vadovavo dr. Vai. Norvaišienė. 
Po pamaldų Kodatienė uždegė 
didelę žvakę, kviesdama pagal 
lietuvių papročius prisiminti 
mirusius šeimų narius, negalin
čius prie kūčių stalo susėsti, 
brolius ir seses pavergtoj Lietu
voj ar kenčiančius sovietų ka
lėjimuose. Kun. V. Andriuškai 
sukalbėjus maldą ir palaiminus 
valgius, visi dalyviai laužydami 
kalėdines plotkeles sveikinosi 
vieni su kitais, linkėdami su
laukti kitų Kalėdų ir pradėjo 
valgyti taip skaniai ir gausiai 
pagamintus kūčių stalo val
gius. 

Pirm. P. gilas padėkojo vi
siems atsilankiusiems ir tuo pri
sidėjusiems prie Balfo šalpos 
darbo, visoms šeimininkėms vir
tuvėje sunkiai dirbusioms ar 
savo namuose paruošusioms 
valgius, iškepusioms pyragus 
ar tortus ir didžiausią padėką 
pareiškė vyriausiai šeimininkei, 
jau ketverius metus vadovaujan
čiai valgių paruošimo darbams 
dr. Valerijai Norvaišienei. Visi 
dalyviai jai ir visoms šeiminin
kėms padėkojo ilgais plojimais. 
Jos visos nusipelnė padėkos, nes 
ilgai ir sunkiai dirbo be jokio 
atlyginimo. 

šio skyriaus steigėjoms, ilges
nį laiką dirbusioms ir nusipel
niusioms Balfo talkininkėms 
pirm. P. Šilas prisegė Balfo 
ženklelį — dr. V. Norvaišienei, 
A. Aleknienei. Ed. Jankienei, O. 
Šilienei ir ilgai eilei kitų darbuo
tojų, kurių nesuspėta pasižy
mėti. Po to Jonas Žebrauskas 
padėkojo Petrui Šilui už jo ilgą 
ir nenuilstamą veiklą Balfo 
naudai. Ne mažesnė padėka 
priklauso Miami Lietuvių Ame
rikos piliečių klubui, kuris lei
džia Balfui pasinaudoti visomis 
klubo patalpomis be jokio už
mokesčio, tuo suteikdamas Bal
fui apie 300 dol. auką 

nes ir sol. 
koncertas. 

Elenos Blandytės 

Solistė O. Blandytė - Jamei-
kienė su ypatingu įsijautimu ir 
dideliu nuoširdumu gražiai pa
dainavo: Tėve Mūsų — J. Gruo
džio, Per Pasaulį keliauja žmo
gus — H. (Kavecko, Nė žo
džio, drauguži — Čaikovskio, 
Kai krinta lapai — J. Dam
brausko, Paskutinis birželis — 
B. Budriūno. Akompanavo muz. 
R. Elkins. Solistė Elena Blan
dytė labai gražiai padeklamavo 
B. Brazdžionio Ateities paveiks
las, Kapas svetur, Praeina me
tai, Mes mirsime kartu, Daž
nai, Smiltys ir metai. Dalyviai, 
kurių buvo pilna salė, ilgais plo
jimais reiškė joms didelį pasi
tenkinimą, bet dėl laiko stokos 
nebeišprašė dar daugiau padai
nuoti bei padeklamuoti. 

Koncerto vadovas Br. Aušro
tas padėkojo solistėms Blandy-
tėms už taip gražų ir mielą kon
certą, akompaniatoriui R. El
kins ir visiems dalyviams už 
atsilankymą. L Ginčaitė, T. 

Valotka ir vienas iš trijų solis-j 
tės Jameikienės sūnelių įteikė į 
menininkams gėlių puokštes, jas 
apmokėjo J. Jokūbaitienė. 

Po koncerto ten pat įvyko 
iškilmingi pietūs, kuriuos laimi
no su malda kun. A. Senkus. 
Pietų metu LB Auksinio kranto Į 
apylinkės pirm. Pr. Urbutis Į 
pareiškė, kad jis yra sužavėtas j 
šiuo koncertu. Prašė sol. atvyk-
ti pas juos į Pampano ir atlikti 
meninę programą vasario 17 d. 
Vasario 16 minėjime, o taip pat 
prašė visus dalyvius atsilankyti 
j tą minėjimą. 

Šis koncertas, sekcijos pirm. 
Jakubausko buvo suorganizuo
tas, norint pagerbti visus šioje 
apylinkėje mirusius lietuvius. 
Todėl ir koncerto programa bu
vo atlikta grynai religinio ir 
tautinio pobūdžio. 

Prieš koncertą įvyko šv. Po
vilo katalikų bažnyčioje iškil
mingos pamaldos už šioje apy
linkėje mirusius lietuvius: J. 
Papievį, J. Zimatravičių, S. 
Dundulienę, A. Petraitį, K.. 
Gludą, J. Statkų, A. Juozaitie
nę, V. Stoškų, kun. A. Bielskų, 
L. Rinkin, V. Balčiūną, M. Jo
kūbaitį ir E Laučienę. Šv. Mi
šias atnašavo kun. A. Senkus. 
Pamaldų metu buvo giedamos 
lietuviškos kalėdinės giesmės, 
vadovaujant solistei Juozei Kriš-
tolaityted - Daugėlienei. 

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba reiškia padėką Lietuvių 
kapų sekcijos pirm . Jakubaus
kui ir jo žmonai Albinai už su
rengtas pamaldas ir gražų kon
certą. P . Mikšys 

Mūsu kolonijose 
Lemont, IDL 

METINES 

Lemonto LB apylinkės narė 
Gražina Kunstmanaitė - Juode-
lienė staiga mirė 1978 m. gruo
džio 29 d. Palaidota šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Chica
goje. 

Velionės vyras Bronius Juo
delis 1979 m. gruodžio 30 d. 
surengė prisiminimą. Tą dieną 
12 vai. jėzuitų koplyčioje, Chi-
cagoje, kun. Antanas Saulaitis 
atnašavo šv. Mišias, po kurių 

visi buvo paprašyti į Jaunimo 
centro kavinę, čia buvo pa- Į 
teikti pietŪ3 ir velionės vyras) 
Bronius Juodelis jautriais žo-1 
džiais kalbėjo apie mirusią Gra- į 
žiną. Jis taipgi paminėjo, kad1 

ją su dideliu liūdesiu prisimena 
jos bendradarbiai, lietuviai ir 
amerikiečiai. 

Šiame a. a. Gražinos prisimi
nime dalyvavo per 100 asmenų, į 
nemažas skaičius ir Lemonto ' 
apylinkės lietuvių. 

APSITVERTI TVORA 
REIKALINGAS LEIDIMAS 
Apsitverti savo namus tvora 

Lemonto miestelyje yra reikalin
gas iš miestelio valdžios leidi-
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mas. Valdžia įspėja miestelio 
gyventojus, kad jie patikrins ir 
be leidimo aptvertos tvoros bus 
nugriautos. 

Tad rimtas reikalas ir visi Le-

monte gyvenantieji turi tai ži
noti. 

Andrius Laukaitis 

— Nebridęs nežinosi, ar gilu. 
Lietuvių tautosaka 

Mielam vilniečiui 

A. + A. Dr. VLADUI BLAŽIUI 
m i r u s , 

liūdinčią žmoną Sofiją, Varnas Montessori mokyklos di
rektorę, sūnus DR. RIMA, JULIŲ ir ANTANĄ, MAR
ČIAS, ANŪKUS, BROLIUS ANTANĄ ir BRONIŲ ir bro
lienę EMILJJĄ okupuotoje Lietuvoje, ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

PETRAS KUBILIUS 
Mirė 1979 m. sausio 16 d. Buvo palaidotas sausio 20 d. Sv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Mirties metinių proga Šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų 

koplyčioje sausio 20 d., 11 vai. ryto. 
Giminės, draugai ir pažįstami prašomi a. a. Petrą prisiminti 

savo maldoje. 

Liūdesyje likę: 
Žmona Karolina vaikai: Ramunė, Andrius, 

Audra ir Tomas 

VIDURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

VINCAS DAMBRAUSKAS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailest inga mirtis a tskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kur io netekome 1^79 m. 
sausio 19-tą dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia j a m amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus a tnašaujamos sausio 19-tą d. 
7:30 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo pa rap . bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir k a r t u su mumis pasimelsti 
už a. a. Vinco Dambrausko sielą. 

Nuliūdusios: ŽMONA IR DUKTĖ. 

Mūsų šeimos gydytojui 

A. t A. DR. VLADUI BLAŽIUI mirus, 
liūdinčiai žmonai SOFIJAI, Vainas Montessori mo
kyklos direktorei, sūnums dr. RIMUI ir JULIUI su 
šeimomis, sūnui ANTANUI ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Cibu šeima 

A. f A. EDVARDUI TARUI 
staiga mirus, jo Tėvams, močiutei ELENAI ir GEMI

NĖMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Kazimieras ir Teofilė Eringiai 
Edvardas ir Dana Eringiai 

Vilniečiai 
Vanda ir Juozas Gasperai, 
Juozas Lekas, 
Jonas Vinciūnaa 

A. + A. 
STEPONAS GIRSKIS 

Kilęs iš Tauragės apskrities, Vainuto miestelio. 
Gyvenęs Chicagoje ir Holy Family Vitoje. 
Mirė 1980 m. sausio 15 d., sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Liko tolima giminaite Bronė Kazlauskiene. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 4 vai. popiet Stepono C. 

Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuves įvyks penktadienį, sausio 18 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje bus 
laikomos gedulo šv. Mišios už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame pažįstamus bei draugijos nares dalyvau
ti šermenyse ir laidotuvėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . f A . 
IZIDORIUS ATKOČAITIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyr% tėvą, uošvį ir senelį, kurio netekome 
1979 m., sausio 17 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 19 d., 9 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Izidoriaus Atkočaičia sielą. 

Nuliūdę: 

Žmona, dukros, sūnus, rauti žentai ir anūkai. 

A . f A. 
DR. VLADUI BLAŽIUI 

m i r u s , 
žmonai SOFIJAI ir ŠEIMAI reiškia už
uojauta Montessori mokytojos: 

it Batuškiene 
D, Dirvoniene 
J, Juknevičiene 
M, Kuciniene 

L Germaniene 
V.iRemiene 
J. Smilgietie 
S, Vaišviliene 

Mielam mūsų skyriaus nariui 

A. U DR. VLADUI BLAŽIUI mirus, 
žmonai SOFIJAI, Varnas Montessori mokyklos direkto
rei, sūnums DR, RIMUI ir JULIUI su šeimomis, sūnui 
ANTANUI, broliams ANTANUI ir BRONIUI ir brolie
nei EMILIJAI okupuotoje Lietuvoje, ir visiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Valdyba ir Nariai 

Mylimai mamytei 

A. t A. MARIJAI BALČIŪNIENEI mirus, 
dukrai ALDONAI ir JUOZUI ŠULAIČIAMS, dukrai 
BIRUTEI ir sūnui LEONUI bei jų šeimoms, anūkei 
DALIAI ir DR. EDMUNDUI REMIAMS reiškiame 
nuoširdžią užuojautą: 

Filomena ir Norbertas Taruiiai 
Janina Petrošienė 
Halina Bagdoniene 
Audrone ir Vytenis Petrošiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. #76-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBIL IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL'AMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrjcinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay. Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITL'AMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144* So * M Ave.. CICERO. II I Tel. OLympic 2-1003 
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x 'Jurbarkiečių sambūris va- j 
sario l d. rengia rašyt. a. a. An
tano Giedraičio-Giedriaus pa
minėjimą su šv. Mišiomis ir po 
to Jaunimo centro kavinėje j o 
paskutinio veikalo "Mūsų Jur
barko" pristatymą. Apie rašy
toją ir jo veikalą kalbės rašyt. 
Jurgis Jankus, kuris specialiai 
atvyksta iš Rochesterio į Chica
go 

X Sol. Algimantas J . Grigas, 
daugel kar tų dainavęs solo par
tijas įvairiose lietuvių progra
mose ir atlikęs Germano parti
ją Traviatos operoje, šių metų 
Operos statomoje Orffo "Car-
minoje Buranoje" atliks sunkią 
ir labai charakteringą barito
no partiją. 

x "Draugo" atkarpoje šian
dieną baigiame spausdinti ra
šyt. Vacio Kavaliūno novelę 
"Akmuo". Rytoj pradėsime 
spausdinti Felikso Pempės atsi
minimus "Palikau mielą tėviš
kę". 

X Lietuvos generalinė konsu
le J . Daužvardienė prieš šven
tes dalyvavo Chicagos miesto 
burmistrės Jane Byrne suruoš
tame tradiciniame priėmime 
Chicagos konsularinio korpuso 
nariams. Mere ir jos vyras Jay 
MacMullen asmeniškai pasisvei
kino su kiekvienu konsularinio 
korpuso nariu-nare ir įteikė do
vanų — Chicagos Simfonijos 
orkestro įgrotą plokštelę ir Chi
cagos miesto vėliavėlę. Gen. 
konsule taip pat dalyvavo Bel
gijos generalinio konsulo ir po
nios priėmime Belgijos dinasti
jos dienoje ir konsularinio kor
puso ponių klubo pobūvyje, ku
riame programą ir ypatingą ma 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

X Cicero jūros šaulių "Klai-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

dų parodą parūpino Filipinų ge-
neralinio konsulo žmona Ofelia i 9 v a l " r > ' t o l k i *iet*- S u a u ^ 
^ n c h e z vyrai ir moterys turi registruo

tis iš anksto pas Lucille Meyer, 
tel. 434-6700, ext. 238. 

Rochesterio lit. mok. mokiniai 1979. XII. 16 suvaidinę kun. B. Pacevičiaus "Betliejus nušvito". Pirmoje eilėje: 
D. Naujokas, N. Lėlytė, A. Naujokas, R. Kiršteinaitė, D. Kiršteinas, R. Tamošiūnas, T. Skučas; antroje eilėje: 

i A. Urbonaitė, A. Naujokaitė, r>. Vidmantas, A. Lėlytė; trečioje eilėje: L. Skučaitė, A. Pauliukonis, Algis Nau-
pėdos" kuopa paskyrė "Drau- j jokas, B. Urbonas, L. Alvarado, A. Čypas, A. Skučas. Nuotr. V. Staškevičiaus 
gui" 25 dolerių auką ir ją per 
kuopos iždininką J. Dekerį at
siuntė. Už paramą maloniai dė
kojame. 

X Šv. Kryžiaus ligoninėj sau
sio 29 d. prasidės dviejų savai
čių kursai paruošti slaugyto
jams namuose. Bus dėstomi 
priežiūros, maisto paruošimo ir 
socialinių darbų dalykai. Pamo
kos bus antradieniais, ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 

— Toronto Lietuviu namų 
vyrų būrelio naują valdybą su
da ro ; V. Bubelis — pirm. Z. 
Rėvas — vicepirm., L . Dūda — 
•ekr. , V. Kazlauskas — kas., 
K. Chvėdukas — kultūrinių rei
kalų vadovas ir A. Borchertas 
— ligonių lankymas. Revizijos 
komisiją: K. Daunys , M. Ra-
čys ir V. Gražulis. 

— Toronto Lietuvių namų vi
suomeninės veiklos komitetas 
sausio 9 d. sušaukė Toronto 
meninių vienetų i r L N pagalbi
nių organizacijų a ts tovų pasi
t a r imą apsvars ty t i Užgavėnių 
parengimą, kur iame dalyvavo: 
B. Abromaitienė, B. Bedarfienė, 
V. Bubelis, L. Dūda, P . Dovy
daitis , J. Daubaras . A. Jan 
kaitienė, P. Jankai t ienė, A. Ju
cienė, J . Karasiejus, V. Kulnys, 
B . Laučys, B. ROmeikienė, T. 
Stanulis , M. Slapšys, J . Vara-

P L B VALDYBOS POSĖDYJE i Braziliją, Argeentiną, Kolumbi-
Posėdis įvyko sausio 9 d. įą> Venecuelą, Urugvajų i r su-

Jaunimo centre, Chicagoje. • J * * ! ? ^ L T J E T ^ . . . . . . . + irių. "Pasaulio lietuvio" velavi-posedis buvo skirtas sąmatoms i * . . . . 
bei apyskaitoms priimti, aptart i ! * s , a . f. ^ . 

I bei aukų rinkimą, o taip pat ir 
dalis neužtarnautų priekaištų 
tenka administratorei. 

"Pasaulio lietuvio" leidimą ir 
ki tus bėgamuosius reikalus. 

Iždininko M. Šūkaičio pateik- Tr , , . , , . . 
-__n , ., c . . Valdyba įvertina redaktonų 

ta 1979 metų apyskaita patvir- * * . v. . 
.. . i n o n 1_Z_ , V i . • įrodomas pastangas ir gražiai tmta . 1980 metams sudarytoje L . „ . ,,£1 ,? ' ^ .„ " , , . . . _SLLi"į leidžiamą'Pasaulio lietuvi", bet 

X Kun. Juozui Beleckui, SJ, tel. 434-6700, ext. 238. ^ ^ o j e numatoma turėti į * - } , ^ p r a Š Q m a ž į n t i p u g l a p i ų 
buvusiam ilgamečiui profeso- x ^ A u r o r o s a p y r m k ė s ^ «»*»• W " Į Z skirtume I s k a i č i ^ l a i k u i š l e i s t i i r ****** 
riui, pastaruoju metuįgyvenu- Į d y b a p a s k y r ė . . D r a u g u i - . 1 0 do-1 b u s dengiamas iš turimo liku- B ° ? ^ t ? ' f ^ * * 
šiam Chicagoje, o dabar Co lo - , l e r i ų a u k ą k j ą ^ i ž d i n i n k ą : 
^ i " ^ , ? į . ^ ^ f j V y t . Vizgirdą atsiuntė. Apylin-į p ^ < T a s a u l i o l i e t u v i o » 

ZŽLrŽZ»ŽLTLŽ te ™ t o W n * * * * D - T , Z g i r - * * » metų sąmata, siekianti sveiksta po operacijos ir kape-; d i e n ė X J 
lionauja vienoje ligoninėje, į *x***> a o L . 

X Izidorius Vasvliūnas, žino- i Redaktoriams posėdyje nega-

joj buvo dekano sąraše, buvo 
išrinktas į leidinį "Who's is 
Who in the Midwest" 1978 m. 
Taip pat buvo išrinktas r inkti
niu jaunuoliu "Outstanding 
Young Man in America" 1978 
m. 

Yra vedęs, augina dukras 
Donną, Dorą ir du sūnus, J ay į 
ir Paul. Žaidžia tenisą ir golfą, 
kur turėjo ir geresnių rezulta
tų. Jo išrinkimo kampanijai 
vadovauja Georgia Jordan, o fi
nansų reikalus tvarko Penney 

* ^ o ^ T , T ' T i k r o v ė s . J i rūpinasi, kad bū tų 
kusių 1978.Vn.l-4 d . _ T b r o n t e , | g u t e l k t a rinkiminei k a m p a n i j a i I Justinas Sakinis, London, Ont., at-

navičius ir M. Yčas. I š šių 
asmenų sudarytas Užgavėnių 
rengimo komitetas ir nu ta r ta 
ruošti Užgavėnių karnavalą va
sario 9 d., l ie tuvių namuose. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Ramūnas Kondratas, 

žinomų Elenos ir Balio Kond-
ratų sūnus, Washingtone, D. C , 
esančios Smithsonian instituci
jos istorijos ir technologijos 
muziejaus medicinos mokslų 
skyriuj dirba kaip kuratorius. 
Apie jį ir jo darbą dviejų pus
lapių straipsniu informuoja 
skaitytojus Environment News 
Digest. Dr. Kondrato darbas 
y ra tyrinėti ir telkt i į jo sky
rių visa, kas susieta su medici
nos ir viešosios sveikatos isto
rija. Kadangi šioj srity beveik 
nieko nebuvo daroma, tai , anot 
šio straipsnio, dr. Ramūnas 
Kondratas, jaunas, pajėgus ir 
Harvardo universitete ypatingai 
gerai paruoštas vadovauti šiam 
nacionaliniam viešosios sveika
tos istorijos tyrinėjimui, tu
ri pradėti darbą iš nieko. Dak
t a r a s Ramūnas Kondra tas yra 
šios žymios, pasaulinio garso 
Institucijos viešosios sveikatos 
istorijos skyriaus pradininkas 
ir, kaip toks, j au įžengia į tos 
institucijos istoriją. Prie straips 
nio įdėta ir dr. R. Kondrato 
nuotrauka. 

apyskaita patvirtinta ir pasiųs
t a PLB kontrolės komisijai pa 
reikšti savo nuomonę. 

x Amerikos lietuvių Tary- m a s mūsų muzikas, Somerville, I l i n t dalyvauti, apie "Pasaulio j r e i k a l a ^ g " ^ j ^ * \ Š i l a i t i s 
Mass., dažnai paremia "Drau-1 lietuvio" leidimą pranešė pirm. L t j j i ^ ^ ^ k o m i g i i o s J 
gą". Dienraščio jubiliejaus pro- v - Kamantas. Pasaulin hetu-
ga atsiuntė 50 dolerių, dabar, 

j a 

bos visuomeninių reikalų komi 
siją šiemet sudaro dr. K. Šid
lauskas. T. Blinstrubas, dr. L. 
Kriaučeliūnas, K. Radvila, dr. dėkodamas už kalendorių ir k o r , 
VI. Šimaitis ir dr. J. Valaitis, teles, vėl atsiuntė 10 dolerių, j ty*0!118 pasiekė 1979 m. rug-
Si komisija palaikys ryšius su j Už viską esame labai dėkingi. ; piūčio-rugsėjo dvigubas 100 
politinėmis, visuomeninėmis ir j x Dėkodami už kalendorių, i P u s l a P i u - gražiai išleistas nume-
akldeminėmis organizacijomis. I ̂  5 dolerius aukojo- Vitas r * * Spalio mėn. laida jau spaus 

J a . _ - . Kazlauskas. Julius Nesavas, A. * ? " 5 Z ***&*??*** i r 

Janusas, ^ag i sk i s . Vokietaitienė, kun. L. Andr io ; vel dvigubas numeris baigiamas 

V. Kamantas. "Pasaulio lietu . „. . , „ T„ . 
vis ' dėl įvairių priežasčių vėluo-! 7 s ™ n k a s V- rae^> *?>«» j 

Sausio mėn. pradžioje skai- ? . * » P « W . visuomenimų ra-

lėšų. Petrulio išrinkimui suda
ry tas komitetas "The Petrul is 
for State Attorney Committee", 
kurio adresas yra : Ga teway 
Center, 20 South Route 45, 
Frankfort, UI. Tel. (815) 469-
5003. 

— Modestas Jakai t is y ra pa
skirtas JAV LB kraš to valdy
bos atstovu šeštosios Lietuvių 

šventė 80 m. sukaktį. Vokietijoj gy- j Tautinių šokių šventės rengimo 
veno Hanau stovykloj. Kilęs nuo Į komitete, kuriam sėkmingai va-
Plungės. idovauja Jonas Talandis. 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Fr, 
įteikė "Draugui 
Ačiū. 

10 dol. auką. T, | ruošti. Lygiagrečiai ruošiama kus. OFM. Tadas Varanka, ..... 
Mašiotas, S. ir J. Latviai. A. i i r ** m e t u s a u s i o m ė n " l a i d a " 

X Leonas Milierius, Edinbore, Poderienė. M. Lingienė. L. Gru- i R f aktoriau nusfeteikęoptinūs-
Pa., prie prenumeratos mokes-

kalų — S. Kuprys ir pirm. V. Kandidatas Jonas Pet ru l i s X A M Ų R E I K M E N Ų PARODA 
Kamantas '• kalba lietuviškai ir kaip l ie tu-! 
~ PLB valdybai ir švietimo ko- i vis tikisi rinkimuose iš visų lie-l A P i e S . 0 ' 0 0 0 ž m o n i * i aplankys 
misijai daug rūpesčio sudaro j tuvių paramos. L. Augšt .? **** J _ e i k ™ e m Į ^ _ p a r o d ą ^ c C o r 

Brazilijos lietuvaičių išlaikymas! 
BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Prieš 14 metų iš Chicagos į 
Lemontą, UI., atsikėlė Alfonsas 
ir Hedwiga Kaireliai su maža-

Vasario 16-tos gimnazijoje, Vo
kietijoje. Ne tik reikia sumokė
ti už mokslą ir išlaikymą, bet 
taip pa t parūpinti ir kišenpini
gių. Tuo reikalu palaikomas ry
šys su Onos Zailskienės vado
vaujamu komitetu. 

Dr. L. Kriaučeliūno vadovau-

mick parodų rūmuose Chicago
je. Paroda uždaroma ketvir
tadienio vakare . 

DEMONSTRAVO NEGRAI 

gražius mūrinius namus. Abu 

mulaitis, Teresė Alenskienė, I t i š k a i i r l * i s i J a u k o v o m ė n ' 
čio pridėjo 12 dol. auką. Labai i Stasys Jokūbauskas. Visiems ; p r a r a s t ą .įlkJ E"t2Z v • 

- - u i • i ui ^ii,^-;o^.» Administratore Dama Koje-
aciu maloniai dėkojame. i ^ 

lyte painformavo apie 'Tašau- , 
x Tauragės klubo metinis; x P r o f - P r a n a s Čepėnas, į lio lietuvio" prenumeratorius i r į fcma Kultūrinės talkos komisi- Kaireliai gražiai susitvarkė i r 

nariu susirinkimas įvyks sau- W o r C 9 s t e r > M a s s - ' parėmė į j ų pasiskirstymą kraštais. Be- t* Įtemptai ruošiasi Urugvajaus gražiai įsikūrė 
sio 27 d sekmadienį 1 vai ^ " D r a u g ą " 2 0 d o l e r i ų a u k a " L a * ! v e i k 7 4 ^ prenumeratorių y ra i "Ąžuolyno" ir Argentinos "Ži-

| JAV ir tik m% kituose kraš- i b u č i u " gastrolėms Šiaurės Ame-
tuose kraštuose. Po JAV dau-! riko3e- I Chicagą atvyksta va

sario 20 d. ir čia duos du kon-
n a n o knygutes. Susirinkimas I Ridge, UI., padėkojo už k a l e n - 1 S T ^ " 5 R i u y g u j 4 WUil T^TZAmm— " - • - ^ ^ 

, . . . . . . , , . . , . . . i li-in "K"anaHa Vair VniHp+iia ir I certus Jaunimo centre ir po 
įvyks nežiūrint atsilankiusių na- donų ir aukojo 10 dolerių. La- ^ a ; J į a n a d a ; V a K : , 5 , J , į koncertą Dalev Plazoie bei mZ rh, A U J » U U p r t ,-,,•,•••%• i , - „A;,-, t. t. Pietų Amerikoj "Pasaulio i Koncertą uaiey vazo je bei mie-

Protestuodami, kad Chicagos 
mečiais Viktoru ir Kristina. Čia, '• poilcijos vadu nebuvo paskir tas 
prie miestelio ribų, nusipirkę 8 
akerius žemės, pasistatydino 

2 B I L PRIEMIESČIO KELIAM 

Didelius planus pagerinti prie
miesčių susisiekimą paskelbė 
gubernatorius Thompson: bus 
pratęsti t rys greitkeliai, 30% 
bus padidintas traukinių susi
siekimas ir bus naujai išgrįsta 
daug mylių kelio. 

popiet Šaulių namuose, 2417 W . | b a i a č m " 
43 St. Nariai prašomi atsinešti! x Ona Puronienė, Park 

knygutes. Susirinkimas; Ridge, M., padėkojo už kalen-i ^ a u s i a i s kai tytojų tur i Austra-

rių skaičiaus, 
vaišės. 

Po susirinkimo bai ačiū 
Klubo valdyba 

(pr.) 

X Kardiologams reikalinga 
ofiso tarnautoja (receptionist).j ko jame. 
Pageidaujama su medicininei 
patirtim. Kreiptis į Rasą tel.' 
925-2670 ta rp 10 v. r. ir 12 v. d. Į 

(sk.)' 

X Skubiai reikalinga auklė 
—"babysitter". Prašome kreip
t is į Joną šoliūną dienos metu 
tel. 353-7687; po 6 v.v. 549-3634. 

(sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Tekf j 
VI 7-7747 (sk.) | 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik' 
- INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena. 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. Į 
2913 Wost 63rd S t , Chicago, II 
60619. Tel. ''312) 436-4337. (sk.) 

y RAŠOMOSIOS m«i. NetuvUko 
rmMynu, visom kalbom. GAIDOM vi
enose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: T>raugas - 4545 W. 63rd St 
ir vakarais pas A. Daugirdą, te!. 476-
7399 arba tiesiai i$ SPARTA savinin
ko: J. J. Giedraitis, 16 Barry Dr., E. Į 
Nerthport, N. Y. 11731. fftjj 

x V. Ramanauskas, Melrose 
Park, D., prie prenumeratos mo 
kesčio pridėjo 10 dol. auką. Dė-

Pietu Amerikoj 
lietuvis'' pasiekia šiuos k raš tus : 

X Dr. Adolfas Šležas, Floss-
i moor, UI., atnaujindamas prenu
meratą atsiuntė 25 dolerių au
ką. Maloniai dėkojame ir skel
biame Garbės prenumeratorium. 
Labai ačiū. 

x "Man Draugas yra labiau
siai mėgiamas ir laukiamas sve
čias, kuris ištikimai jau dauge
li metų mane lanko" — rašo Mi-
chaline Kutaitienė iš W. Har t -

Be gražaus įsikūrimo jų t iks las 
dar buvo vaikus išmoksl int i 
Dabar sūnus Viktoras jau bai
gė Illinois universitetą ir gavo 
industrijos inžinieriaus diplomą. 
Naujajam inžinieriui neteko ii-

negras, miesto negrų atstovai, j Advokatas JONAS GIBAITIS 
vadovaujami J . Jacksono, mies
to centre šeštadienį suruošė de
monstraciją. 

sto bibliotekoje. 
Informacijos centras, vado- j S a i i e š k o t i s d a r b o > t i k reikėjo 

vaujamas kun. K. Pugevičiaus, I i š d*ug gautų pasiūlymų vieną 
išleido pirmą žinių biuletenį, 
skirtą spaudai. 

Pasauliniai įvykiai atidžiai 
sekami. (aj) 

LIETTVIS, KANDIDATAS Į 
PROKURORUS 

pasirinkti. 
Viktoras gimė 1956 m. gruo-

Willa apskrities demokratų 
centro komitetas indorsavo Jo-

, , . , , ną B. Petrulį valstijos proku-
fordo. atnaujindama prenume- r o r Q ^ ^ g w m C o u n t y ^ 
ra ir siųsdamas 12 dol. auką. d i d a t a g ^ 35 ffl a m ž i a u g ^ 
Maloniai dėkojame. gęs Šv. Ritos aukšt. mokyklą. 

x Antanas IJngls B u r b a n k , ; o ^ ^ B e n e d i c t i n e k o l e g i j 

E L pareme mūsų spaudos dar - ; T a i j i g ė N e w Y o r k 

bus 10 dol. auka. Labai aciu. 
Inž. 

SUDEGĖ DU VAIKAI 

Du maži vaikai, 1 ir 2 m., žu
vo degant namui, 848 N. Fair-
field Ave., Chicagoje. Gaisras 
kilo, kai vaikai žaisdami užde
gė matrasą. Sunkiai apdegė 6 
m. mergaitė. Motina tuo metu 
buvo išėjusi. 

AR UŽDARYS 45 
MOKYKLAS? 

Laikinasis Chicagos mokyklų 
j superintendentas A. Caruso 
I pirmadienį pasiūlė, kad būtų 
1 uždarytos 45 mokyklos ir a t-
| leista 2,037 mokytojai ir kiti 
tarnautojai . Tai verčia finansi
niai sunkumai. 

KINGO D I E N A 

Chicagos valdžios mokyklos 
ir daugelis valdžios įstaigų bu
vo uždarytos antradienį, prisi
menant dr. M. L. King, kurio 
gimtadienis buvo antradienį. Jei 

6247 So. Kedzie Avenue 
Tel. — 776-8700 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
o - : - < • • - • & - = 

x Juozas Kačilauskas, 
institutą ir gavo magistro laips-! džio 1 d. Chicagoje. J i s labai j is nebūtų buvęs nužudytas, 

le-jnį Lojolos universitete. Advo- j tvarkingas, darbštus, mėgs ta 
montiškis, aukojo 10 dol. Labai k a t o laipsnį gavo 1978 m. Lewis | k r epšinį ir kitą sportą. Gana 
ačiū. Į universitete. gerai kalba lietuviškai. Bestu-

x Dėkodami už kalendorių. j i s buvo profesionalas ame- i dijuodamas ir dar ka r tu dirb-
po 5 dol. aukojo: kun. Pranas rikietiško futbolo žaidėjas At-į damas Viktoras sugebėjo da r i r 

antradienį būtų buvęs 51 m. 
amžiaus. 

VAIKŲ LASERIS 

Du Highland Parko berniu-
Jokūbaitis. Valerija Navickie- į lanta Braves klube, vėliau tar- susitaupyti. Jau yra nusipirkęs į kai, 14 m. amžiaus, per 4 mė-

iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiHiiinnii' «• 
Advokatas 

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

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, DL 60629 

iiiiiilliiliiimiliillillliliuiiiiiiiiiiiimiiiiii 

umiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiini 

Kelias j altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniimiiiiimmifiii 

nė, Jonas šeputa, Waterburio; n a v o Chicagos mokyklų siste-l22 akrų ūkį. (25 mylios nuo 
Spauda", Br. Škirpienė, S tp . ' m o j t dirbo bankuose ir taupy- ] Lemonto). 

Burbienė, Fr . Kieza, F . Rajec
kas, Sofija Beliūnienė, Stasys 

mo įstaigose, eidamas aukštas ' Kairelių dukrelė Kr i s t ina 
pareigas. Šiuo metu Frankfort, taipgi mokosi gerai (High-

Vaičiūnas, Adomas Macijaus-' m., verčiasi advokato praktika I school baigė vien "A") ir ate i -
kas, Balys Krasauskas, V. Zy- Į įr dėsto Joliet Junior kolegijoj, nančiais metais baigs universi-
monienė, Valteris Matulis. My-; Priklauso įvairioms amerikiečių tetą. 
kolas Geciauskas. J. Turčins- organizacijoms, teisininkų or
kas, Namira Šumskienė. Vi-; ganizacijai Will County Bar. 

nesius pa tys sukūrė nuostabaus 
galingumo spindulių srovę — 
laserį, t am išleisdami tik 65 dol. 
Dabar su juo vykdo eksperi
mentus. 

225 MTL. DOL. NUOSTOUTŲ 

Chicagoje savo centrą turinti 

Sopranas Laima Stepaitienė žaviai ir 
sėkmingai debiutuoja Los Angeles 
visuomenei rečitaly, kurį globojo L. 
D. K. Birutes draugija. 

Kaireliai labai džiaugdamies 
ir Viktoro universiteto baigimo j Internatiol Harves ter bendrovė 

šiems dėkojame. | assn.. America Bar Assn., o j proga prieš Kalėdų šventes bu-i paskelbė, kad metų ketvirtyje, 
x .Tuzė Rastienė, Burtonsville, I taip pat priklauso ir lietuvių or- vo susikvietę gimines ir d rau- : kuris baigsis sausio 31 d., dėl 

MD. prie prenumeratos mokės- ganizacijoms. Į gus pasidžiaugti diplomu. ' streikų t u r ė s 225 mil. dol. nuo-
čio pridėjo 12 dol. auką. Ačiū. į Studijuodamas teisių kolegi- [ A. Laukai t i s j stolių. 

MUZIKA ĮŽENGIANTI Į 
NEREGĖTUS MIESTUS 

Algirdas Landsbergis 

Noveles. 124 pusi. Išleido ATEITIS 
1979 m. Spaudė LE spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.85 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 
Illinoia gyventojai dar prideda 

36 et. valstijos mokesčio. 

http://1978.Vn.l-4



