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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Po šios laidos tariame tvirtą 
žodį: „Ateizmas — tai melas! Jūs 
niekinate šių dienų doros ir švie
sos nešėjus — kunigus (...) er., 
Jūsy supurvintas kunigo Jono 
Kaunecko vardas, jo siekiai, kil
numas ir auka mūsų širdyse yra 
aukščiau visko. Mes jį gerbiame 
už tiesą, už gerą žodį, už meilę 
Lietuvai (...)". 

Pasirašė 1453 Telšių tikintieji 
Kiti Telšiy tikintieji rašo: 
„Mes, žemiau pasirašę tikintie

ji, esame pasipiktinę 1980.III.9 
televizijos laida „Argumentai", 
kur buvo šmeižiamas Telšių ka
tedros vikaras kun. Jonas Kau-
neckas. Ten pasakojama, kad 
kun. J. Kauneckas kursto žmones 
prieš tarybų valdžią, koneveikia 
numirėlius, kad yra neapykantos 
apaštalas. Prieš jį pasisakė tik 
trys žmonės ir tie patys netikin
tys. Mes nesame girdėję kurstant 
prieš valdžią, nors dažnai lan
kome bažnyčią, nesame girdėję 
koneveikiant numirėlius. Kuni
gas Kauneckas liepia būti dorais, 

mūsų vikarą pavadino neapy
kantos apaštalu. Mes, tikintieji 
griežtai protestuojame prieš Jan
kaus išpuolius ir esame pasiryžę 
ginti savo vikarą. Kaip Jūs gali 
te tikėti Vendzinsku, kuris už ai 
koholio stiklelį parduoda save ir 
kitus? Mes pasipiktinę Vendzins 
ko, Gedvilaitės ir Viešvienų aš
tuonmetės mokyklos direktorėsl 
išreikšta neapykanta. Jūs jį kal
tinate kaip kurstytoją prieš ta
rybų valdžią. Tai ne tiesa! Mes, 
tūkstančiai tikinčiųjų, gerbiame 
ir mylime savo vikarą kun. Jo 
ną Kaunecką (...). 

Kaip gali keletas netikinčiųjų, 
artimai nepažįstančiu kunigoj 
net per televiziją neteisingai jį 
apšmeižti? 

Nedrįskite daugiau šmeižti 
mūsų Telšių Katedros vikaro kun 
Jono Kaunecko! 

Mes, tūkstančiai tikinčiųjų, vie
šai stosime ginti mūsų visų ger
biamą vikarą! 

Telšietė Elena Raščiauskienė| 
rašo: „Skaudu ir gaila kun 

I Kaunecko, kad karti neteisybių 
į taurė teko jam išgerti. Ar išdrįs-j 

Liepsnoja persų 
naftos sandėliai 

Irako jėgos žygiuoja pirmyn 
Bagdadas. —Irakas ir Iranas! Iš Kuwaito jau evakuota 140 

vėl puolė naftos taikinius abie- amerikiečių, kurie karo veiks-
valstybėse. Ketvirtoji di- Į mams prasidėjus dirbo Basros 

Irako žinių agentūra paskleidė šią nuotrauką, kurioje matoma dalis Irano "revoliucijos gynėjų", paimtų j nelais
vę Qasr e Shirin mieste, kuris pateko j Irako kariuome nes rankas pirmąją karo dieną. 

sąžiningais, darbščiais, blaiviais. 
ir gerai mokytis. Netikintiesiems N liaudies akyse tie šmeižikai iš-
liepia laikytis tarybinių įstatymų. 
Jei nurodo ateistų klaidas, ragi
na nepasiduoti bedievybei, tai 
čia jo šventa kaip kunigo parei
ga. 

Prašome perspėti šmeižikus!" 
Trečiame protesto laiške skai

tome: 

sižioti?! Visi, kas girdi jo pa 
mokslus, tūkstančiai pasakytų! 
šmeižikams — ne!" 

Medicinos sesuo Irena ŽelvienėĮ 
pasipiktinusi savo laiške: „Ši Jū 
SŲ laida tikinčiųjų širdyse padą-! 
rė gilią žaizdą. Kun. J. Kaunec-' 

- . t " 

kas (...) skaisti saulė Telšių 
„Telšių rajono vykdomojo ko- v i s o s Žemaitijos padangėje!" 

miteto pirmininko pavaduotojas (Bus daugiau) 

Karas suskaldė 
arabų valstybes 

Ajatola ragina irakiečius dezertyruoti 
Kairas. — Egipto prezidentas i kė, kad Irakas turi tris tikslus.Pir-

Sadatas, pasikalbėjime su Olan- miausia jis siekia užimti visą 
dijos televizija, pasakė, kad Ame-, Shatt ai Arab vandens kelią, sie-
rika ir visos Vakarų valstybės tu-jkia atkirsti nuo Irano Khzestano 
retu įsikišti į Irako—Irano karą i provinciją, kurią vedina Arabis-
k jį sustabdyti. Sadatas pareiškė, | tanu ir pagal;au nori nuversti 
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jog karas gresia Viduriniųjų Ry
tu interesams, konfliktas tik pa
rodęs, kad nesubrendėliams ne
reikia duoti ginklu. 

Šis karas vėl parodė arabu 

Khomeinio valdžią. Šis tarptau
tinių klausimų specialistas nesi
tiki, kad Irakas laimėtų. Jis ma
no, kad bus keičiami karo tiks
lai. Silpniausia Irano vieta yra 

UŽREGISTRUOTA NAUJA 
DARBO UNIJA 

Populiarus unijų vadas Lech Walesa 
LENKŲ 

Varšuva. — Varšuvos vaiva
dystės teisme trečiadienį buvo 
užregistruota pirmoji laisvųjų 
unijų federacija. Registracijos pa
reiškimą teismui atnešė Gdansko 
unijų komiteto pirmininkas Lech 
Walesa, kuris atvyko iš Gdans
ko antradienį traukiniu ir buvo 
sutiktas kaip heTtjus. Ovacijas 
jam sukėlė ir Varšuvos teismo 
tarnautojai. Užregistruota grupė 
susideda iš 30 Gdansko įmoniy 
darbininku komitetų, kurie suda
ro vieną federaciją, pasivadinu
sią "Solidarnosc" (solidarumas). 
T a m e pačiame teisme buvo at
mestas Katovvicų darbininku ko
miteto registracijos pareiškimas, 
kuriame esą legalinių klaidu. 

Naujosios darbininku unijos 
pabrėžia, kad ios yra laisvos, sa
varankiškos, tačiau sakoma, kad 
jų charakteris bus socialistinis ir 
jos veiks pasiremdamos '.konstitu
cija. Šitų unijų ateities žygiai bus 
atidžiai sekami ne tik visoje Len
kijoje, bet ir kitose šalyse. Ne
seniai pasibaigusiu Lenkijos strei
kų pagrindinis reikalavimas ir 
buvo laisvu unijų steigimas. Ki
tą darbininkų reikalavimą vy
riausybė jau patenkino praėjusį 
sekmadienį, kada pirmą kartą ko
munistinės Lenkijos istorijoje bu
vo per valstybinį radiją perduo
damos šv. Mišios iš Varšuvos 
bažnyčios. 

Lenkijoje įvairiu miestu darbi
ninkams teisinius klausimus pa
deda tvarkyti advokatas Janusz 
Onyszkiewicz. Jis pabrėžė, kad 
užregistruotos federacijos vardas 
ir kiti klausimai yra laikini. Svar
biausia yra pradėti, pasakė jis, 

valstybių nev;eningumą. Jorda- j techniku ir ginklų specialistu ne-
no premjeras ir Palestinos laisvi- \ turėjimas. Šacho laikais Irane bu-
įimo vadas Arafatas atvyko i ! v o tūkstančiai amerikiečiu, kurie 

simus keisti ir derinti su valdžios 
reikalavimais. 

Pasirodė konkurencija tarp 
naujai steigiamu „solidarumo" 
grupių ir senųjų darbo unijų. Kai 
kurios lenkų unijos yra senos, su 
ilgametėmis tradicijomis, gar
dais pavadinimais. Kai kuriu 
unijų centriniai komitetai: ang
liakasių, uosto darbininkų, che
mikalu įmoniy — pasiskelbė ne
priklausomais, savarankiškais ko
mitetais, kurie kviečia darbinin
kus padėti pakeisti unijy statu
tus ir išsirinkti naujus vadus ir 

delegatus. Tos senosios unijos dau
gely atvejų yra komunistų ran
kose, tačiau yra ir tokių, kurios 
ir socialistinėje sistemoje išlaikė 
tam tikrą nepriklausomumą. 

Tą pačią dieną, kada Varšu
voje Lech Walesa registravo sa
vo unijas, Washingtone jo tėvas 
Stanislavv, 64 mėty, lankėsi Bal
tuose Rūmuose, palydymas bu
vusio kongresmano iš Chicagos 
Romano Pučinskio ir New Jer-
sey demokrato kongresmano 
Frank Guarini. Kaip žinoma, 
Darbo dienos mitinge Jersey City 
Walesa pasirodė su respublikony 
kandidatu Ronaldu Reaganu, ta
čiau, atvykęs į Baltuosius Rūmus, 
VValesa pareiškė prezidentui Car-
teriui, kad jis balsuotų už jį, jei 
galėty. Prezidentas paklausė, ko
dėl jis negali. Pasirodo, kad Wa-
lesa nėra JAV pilietis. Jis esąs se
nas, negalįs išmokti angly kal
bos ir todėl negalįs gauti piliety
bės. "Tu turi problemą", pasakė 
prez. Carteris. 

Senasis VValesa padėkojo pre
zidentui už Lenkijai suteiktus 

Bagdadą raginti prezidentą Hu 
sseiną nutraukti karo veiksmus. 
Jie pabrėžė atvykę kaip tarpinin
kai ir taikintojai. 

Šiaurinio Jemeno prezidentas 
Ali Saleh paskelbė, kad jis remia 
arabišką Iraką, kuris garbingai 

j gina arabų interesus. Paramą Ira
kui pareiškė ir Arabų Lygos sek
retorius Klibi, pasakęs, kad Ira
nas seniai valdo araby žemes. Li
bijos diktatorius Khadafi apelia
vo į abi puses, sakydamas tau
pyti jėgas karui su Izraeliu, ne
eikvoti musulmonų jėgų tarpusa
vio karui. 

Irano dvasinis vadas ajatola 
Khomeinis per Teherano radiją 
ragino Irako kareivius dezerty
ruoti iš kariuomenės, pradėti sa
botažo vaiksmus prieš bedievių 
režimą, streikuoti ir demonstruo
ti. Jis pasakė, kad 100 Irako ka
rininku ir kareiviy jau per*bėgo 
į „islamo kariuomenę". Dieviška, 
šventa pareiga visiems kovoti su 
šėtonišku prezidento Husseino 
režimu, ragino Khomeinis. 

Sovietu „Pravda", rašydama 
apie šį konfliktą, ragina abi pu
ses skelbti paliaubas, pradėti de
rybas, laikytis nuosaikiai ir iš
mintingai. Žinios iš fronto ke
liančios aliarmą ir rūpestį. Abi 
pusės esančios antiimperialisti-
nės , jos nusistačiusios prieš 
Camp David sandėrį, tačiau iš 
šito konflikto naudos turėsian
čios tik Izraelis ir Amerika, kuri 
norinti susilpninti Iraną, kad jam 
galėtų diktuoti, surilpninti Iraką, 
kad jis keisty savo užsienio poli
tiką. 

Georgetovvn universiteto prof. 
Edvvard Luttwak,kuris yra ir gy
nybos klausimų patarėjas, pareiš-

prižiūrėdavo lėktuvus, šarvuo 
čius ir priešlėktuvinius ginklus. 
Po visų valymų ir teismy Iranas 
nebeturi pakankamai kadry ir to
dėl nebegali naudoti modernių 
ginklų. Šitai žinodamas, Irakas ir 
pradėjo puolimą, pasakė Lutt-
vvak. 

Abadano r^finfijos sudaužy
mas gali priversti Iraną naftos 
produktus importuoti. Jau anks
čiau jis gaudavo šildymo alyvos 
iš Amerikos, res nesugebėdavo 
pakankamai pasigaminti savo 
reikalams. 

vėliau bus galima įvairius klau- į kreditus ir pasakė, kad jo sūnaus 

Nutarė parduoti 
r 

Indijai uraną 
Washingtonas. — Senatas 48-

46 balsais pritarė vyriausybės pla
nui parduoti Indijai 38 tonas iš
valyto urano, kuris Indijai reika
lingas Tarapuro elektros jėgai
nei prie Bombėjaus miesto. Kaip 
žinoma, Atstoju rūmai praėju
sią savaitę šiam projektui ne
pritarė 298-08 balsais. Oponen
tai įrodinėjo kad Indija šį u fi
ną gali panaudoti ne jėgainei, 
bet branduolinėms bomboms ga
minti. Indija iki šiol nepasirašė 
branduolinių ginklų plitimą drau
džiančios sutarties, kurią pa
sirašė jau 111 valstybių. Tai ke
lia įtarimą, kad Indija siekia tap
ti branduoline galybe. 

Vyriausybė ragino senatorius 
pritarti pardavimui, nes kitaip 
Indija bus priversta ieškoti bran
duolinio kuro kitur ir dar dau
giau nusisuks nuo Amerikos. Vy
riausybė dabar galės savo paža
dus Indijai išpildyti, nes parda
vimui patvirtinti užtenka vieny 
kongreso rūmų sprendimo. 

— Irano gynybos viceministe-
ris Ali Khamanei pasakė parla
mente, kad Irako lėktuvai visai 
sunaikino Dezful aviacijos bazę 
netoli Irako sienos. Nors Tehe
rane jau buvo pasirodę Irako 
bombonešiai, mieste nebuvo jo
kių įspėjimo sireny, niekas naktį 
nesirūpina šviesų aptemdymu. 

— Irako spauda pabrėžia^ kad 
dabartinis Irano puolimas yra 
prezidento Husseino „kvadi-
syeh". Tuo vardu žinomas sep
tintame šimtmetyje įvykęs mūšis, 
kuriame arabai sumušė persų ka
riuomenę. 

— Aliaskos valstijos legislatū-
ra nutarė atšaukti visus pajamų 
mokesčius. Valstijos pajamos iš 
naftos tokios didelės, kad tų mo
kesčių nebereikia. Gyventojams 
bus sugrąžinti 183 mil. dol. 

—• Valstybinė prekybos komi
sija patvirtino dviejų geležinkelių 
bendroviy susijungimą. Naujoji 
linija sieks nuo Kanados sienos 
iki Floridos ir veiks 22-se valsti
jose, kontroliuodama 27,000 my
lias geležinkelio. 

— UNESCO suvažiavime ara
bų valstybės sutiko atsiimti re
zoliuciją, kuri reikalavo išmesti 
Izraelį. Vakarų valstybėms spau
džiant, paskelbta pakeista rezo
liucija, pabrėžianti, kad Izraelio 

jose 
džiausią pasaulio refinorija Aba-
dane dega, tačiau ją pakartoti
nai daužė Irako lėktuvai. Irako 
šarvuočiai, perkirtę Irano sieną 
šešiose vietose, žygiuoja pirmyn 
ir, štabo pranešimu, įsibrovė 20 
myliy į Irano teritoriją. Irako 
bombonešiai daužė ir Irano 
Khark salą, kurioje užsienio tank
laiviai sustoja pasiimti naf
tos. Salą su naftos šaltiniais jun
gia šešios požeminės vamzdžių 
linijos. Salos naftos sandėliai de
ga. 
. Persų įlankos šiaurėje įvyko 
karo laivų kova. Netoli Kuvvaito 
pakrančių, Irako žiniomis, nu
skandinti septyni Irano greitlai-
viai ir dvi frigatos. Iranas prane
ša, kad pavyko nuskandinti ke
turis Irako laivus. Abi valstybės 
paskelbė, kad naftos pardavimas 
sustabdytas. Šacho laikais Iranas 
pakraudavo Kharko saloje kas
dien po 5 mil. statinių naftos. 

Kariuomenės štabas Bžgdade 
paskelbė, jog Irako jėgos užėmė 
Meharano ir Kvasr e Shirino 
miestus. Kovose į nelaisvę paim
ta 350 iraniečių, daug tanky ir 
kitų ginklų. Irano kareiviai bėga, 

mieste, Irake, statydami petrc-
cheminę įmonę, kuri Irakui kai
navo 1.1 bil. dol. Pirmajame puo
lime žuvo trys amerikiečiai, sep
tyni sunkiai sužeisti technikai gu
li Basros ligoninėje. Iž viso į Ku-
waitą pabėgo 241 užsienietis. Ku-
waito siena nuo Basros yra už 
20 mylių. Iš Kuvvaito pabėgėliai 
atgabenti į Olandiją. Iš Irako at
vykę amerikiečiai ir anglai pasa
koja, kad Basros petrocheminėn 
įmonėn numestos aštuonios bom
bos daug žalos nepadarė, įmonę 
galima būty nesunkiai atstatyti. 

Stebėtojy nuomone, Irakas, ku
ris daug metu nesugyvena su 
kaimyniniu Iranu, siekia tapti 
svarbiausia Persų įlankos karine 
galybe, karia iki revoliucijos bu
vo Iranas. Iš jo Irakas bandys 
atsiimti kri kurias arabų apgy
vendintas vietoves, kuriose, at
sitiktinai yra ir svarbūs naftos 
šaltiniai. Irakas siekia atgauti ir 
vieną iš Zagros kalnų į Iraką te
kančią upę, kurios vanduo svar
bus Irako žemdirbiams. Iranas 
šacho laikais buvo nukreipęs tos 
upės vandenį savo reikalams. 
Svarbiausias Irako tikslas esąs 

palikdami savo ginklus. Abada- j užimti visą Tigro ir Eufrato upių 
žemupį, kuris nuo 1975 m. per 
pusę priklausė abipms kraštams. 

no miestas apsuptas. Miesto ra
dijas ragino iryventojus vykti į 
ligonines duoti kraujo ir vežti 
prie refinerijos smėlio maišus. Šį 
raginimą pakartojo ir centrinis 
Teherano radijas. Irako radijas 
ragino Khorramsharo miesto įgu
lą pasiduoti arba ji bus sunai
kinta. 

Iranas pripažino, kad irakie-
j čiams laikinai pavyko užimti kai 

kurias pasienio sritis, tačiau Ira
no artilerija ir aviacija padarė 
sunkiy nuostolių Irako naftos 
šaltiniams ir sandėliams. Irano 
žiniomis, kovose jau sunaikintas 
51 Irako lėktuvas ir 40 tankų, 
kada Iranas praradęs tik 16 lėk
tuvų. 

Irako aviacija vėl puolė aštuo
nias Irano aviacijos bazes ir ar
mijos kareivines, kur padaryta 
sunkių nuostolių. 

darbas bus lengvesnis, jei Ameri
ka Lenkijai padės nugalėti ekono
minius sunkumus. Carteris atsa
kęs: „Tu turėtum didžiuotis sa
vo sūnumi!" 

— Irako kariuomenės štabas 
pranešė, kad Irako jėgos perkir
to svarbų vieškelį einantį iŠ naf
tos uosty į šiaurinį Iraną. 

priėmimas nereiškia, jog valsty 
bes pritaria Rytinės Jeruzalės pri 
jungimui prie Izraelio. 

— Ateinantį mėnesį turi pra
sidėti Šiaurės Korėjos komunisty 
nartijos kongresas. Valdžios šal
tiniai patvirtino, kad prezidento 
Kim H Sungo sūnus Kim Jung II 
bus pakeltas į partijos sekretorius 
ir politbiuro narius. Sakoma, 
kad prezidentas planuoja jam pa
likti Š. Korėjos valdžią. 

— Nafta eksportuojančių vals
tybių organizacija (OPEC) pa
skelbė apeliaciją į Iraką ir Iraną, 
kad tos organizaciją įsteigusios 
šalys nutrauktų kovas. 

— Kalifornijoje buvo sugauta 
pinigų padirbinėtojų gauja, iš ku
rios konfiskuota 11 mil. dol. ver
tės banknotų, negatyvai ir įvai
rios medžiagos bei spausdinimo 
įrankiai. 

— Indijos vyriausybė suteikė 
platesnes galias provincijų va
dovybėms kovoje su civiliniais 
neramumais. Savivaldybės galės 
suimti asmenis, kurie gresia vals 
tybės saugumui. 

— Afganistano valdžia pa
skelbė, kad suimti trys „banditų" 
vadai. 

— Pakistano prezidentas spalio 
3 ar 4 d. susitiks su prezidentu 
Carteriu. 

Sueme aukšte 
šalpos kenkėja 

Washingtonas. — Policija su
ėmė aukštą Food for Peace parei
gūną George Warnerį , kuris dir
bo tarptautinio išvystymo agen
tūroje ir reikalavo kyšių iš Tai-
landijos biznio įstaigų už Kam-
bodijos pabėgėliams skirtų ryžių 
pristatymą. 

FBI ir kitų vyriausybės detek
tyvų žiniomis, Warner bandė pa
sidaryti turtingu iš pabėgėlių 
skurdo. Jis buvo pagautas pri
imant iš Tailandijos biznieriaus 
9,000 dol. Iš viso jis per eilę 
mėnesių išreikalavo iš transpor
to bendrovių ir ryžių dalinimo 
centrų 138,000 dol., kurie, ma
noma, padėti Šveicarijos banke, 
kur įtariamasis neseniai atidarė 
taupymo einamąją sąskaitą. 

Vokiečiams reikia 
Lenkijos anglies 

Bona. — Pasikeitimai Lenkijo
je palietė Vakarų Vokietijos eko
nominius planus. Lenkijos ko
munistų partijos pirmasis sekre
torius Gierekas turėjo lankytis 
rugpiūčio 19 d. Bonoje, kur jis 
turėjo svarstyti su kancleriu 
Schmidtu ekonominio bendra
darbiavimo planus. V. Vokietija 
planuojanti spręsti savo energijos 
rūpesčius, bendradarbiaudama 
su Lenkija, kuri turi didžiulius 
akmens anglių išteklius. Austri
jos vyriausybė jau paskelbė rug
piūčio 20 d., kad jos bankai duos 
Lenkijai 300 mil. dol. paskolą, 
kurią lenkai grąžins anglimis. 
Bonos vyriausybė planuoja pirk
ti daugiau anglių ir iš Rytų Vo
kietijos, su kuria vyksta derybos 
dėl bendrų elektros jėgainių ir 
panašių projektų. 

Lenkijos darbo 
įstatymu komisija 

Varšuva. — Lenkijos vyriau
sybė sudarė 22 asmenų komisi
ją, surašyti naujus darbo įstaty
mus, kuriuose įjungti bus ir pa
žadai streikavusiems darbinin
kams. Komisijos pirmininku pa
skirtas Sy'vester Zawadski, sei
mo teisingumo komiteto pirmi
ninkas. Tarp narių yra Gdansko 
darbininky vadas Lech Walesa ir 
dar penki darbininkų streiko ko
miteto nariai. Kiti komisijos na
riai yra žinomi teisininkai ir aka
demikai. 

-

— Arkansas gubernatorius ir 
valstijos įstaigos pasiruošė priim
ti Little Rock stovykloje apie 
6,000 kubiečių pabėgėlių, kurie 
bus pervežti iš Wisconsino ir ki
tų valstijų stovyklų. Puerto Rico 
saloje kilo nemaža opozicija prieš 
kubiečių atgabenimą. Sakoma, 
kad į šią salą bus suvežti visi be
pročiai, nusikaltėliai ir Puerto 
Rico tapsianti „šiukšlių dėže". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 26 d.: Kosmas ir Da
mijonas, Vydenis, Gražina 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas P., 
Hiltruda, Kovaldas, Daugilė 

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:43. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 60 

L, naktį 45 1. 
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Švietimas ir sportas 
Gal šie du terminai labai arti

mo ryšio tarp savęs neturi, ta
čiau santykiavimas yra art i 
Beveik visose šio k r a š t o 
mokyklose veikia įvairios spor
to komandos, kur puoselėja
m a s įvairios rūšies sportas. Tik 
lituanistinės mokyklos, patal
pų atžvilgiu būdamos įnamės, 
mažiau turi galimybių išplėšt 
sportą. Tačiau Švietimo taryba 
yra susirūpinusi, kad tai ne
būtų apleista, kur sąlygos lei
džia, kad būtų ugdorr.i spcrto 
vienetai ir praktikuojama gim
nast ika. 

Šiems reikalams turi 
švietimo taryboje specialistą 
Bronių Keturakį. Jis šią vasarą 
skaitė paskaitas ir atliko prak
tiškus užsiėmimus net dvie
juose mokytojų studijų savaitė
se. Savo iniciatyva parūpino 
sportinių kamuolių mokyk
loms. Švietimo taryba dėkinga 

Broniui Keturakiui už iniciaty
vą ir aukas t am reikalui gau tas 
iš: Vlado Adamkaus , P rano 
Bernecko, Alekso Lauraičio, 
Prano Mickevičiaus, Edmundo 
Vengiansko ir Vytau to Gry
bausko. Tai iniciatyvos pra
džia, kuri bus plečiama ir tęsia
ma pagal tur imas są lygas . 

Švietimo ta ryba r a g i n a visas 
lituanistines mokyklas susi
rūpinti sporto reikalais ir tuorei
kalu kreiptis į Švietimo tarybos 
narį Bronių Keturakį šiuo adre
su: 2522 W. Wells str. #108, Mil-
vvaukee, Wisc. 53233. 

Kuo galės Švietimo Taryba 
padės, kur nepajėgs, kreipsis į 
lietuviško sporto organus , tikė
dama, kad šie nea t s i sakys pa
dėti. Dar kartą ačiū visiems už 
paramą ir l auk iama platesnės 
veiklos sporto srityje. 

Švietimo ta rybos vardu 
J. Plačas 
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A. Rug ien ius sve ik ina Chicagos golf ininkus, tarpmiestinėse liet. golfo varžybose Detroite laimėjus I 
vietą. S t o v i (iš k.): A. Rugienius . L. Prochnon, R. P a n a r a s , G. Juškus, R. Korzonas, M. Petrošius, B. Race-
vič ius , T. Lapas ir A. Urba N u o t r . J o n o U r b o n o 

atgaut i dėl susižeidimo pra
rastą ištvermę. Sekmadienį 
mūsų komandoje ryšys tarp 
gynimo ir puolimo turėtų būti 
nuolat inis . Ar taip įvyks, 
pamatys ime. Bet yra gyvas 
reikalas taip galvoti, nes 
komandos uždirbti taškai 

Lietuvių golfo pirmenybėse trečiąją vietą laimėjusi Detroito k o m a n d a . Stovi (iš k.): V. Mitkus. A: Vėlavi-
čius, E. Valdukaitis, A 
Anužio) 

Banys , A. Petrulis. R. Kezenius . (Trūksta R. Januka ič io , dr. R. Čerškaus ir I. 

N u o t r . J o n o U r b o n o 

L I E T U V O S MEDALIAI 
O L I M P I A D O J E 

Kaip jau gerai žinome. Lie
tuvos sportininkų pasirody
mas Maskvos olimpiadoje 
buvo nepaprastai puikus. Jie 
laimėjo 11 medalių, kurių 5 
auksiniai. Daugiau negu buvo 
laimėta per visas olimpiadas 
kartu, daugiau negu daugybę 
didesnių tautų. 

Susipažinkime su jais vi
sais, kas penktadienį su 
keliais: 

— L i n a Kačiušytė 17 metų 
amžiaus moksleivė, bet plau
kime jau žinoma visame pa
saulyje. Jai priklauso pasaulio 
rekordas 200 m krūtine distan 
cijoje per 2:28,6, Europos 
taurės varžybų laimėtoja, spar
takiadoje iškovojusi aukso ir 
sidabro medalius, dalyvavo 
varžybose Amerikoje ir Kana
doje. Maskvoje jos pergalė 
buvo sunki, net dramatiška. 
Varganove ir Ijeningrado buvo 
priekyje iki paskutinių dviejų 
metrų, bet Linai dar užteko 
jėgų spustelėti ir pasipuošti 
pirmu aukso medaliu ir nauju 
olimpiniu rekordu per 2:29,4. 

— R o b e r t a s Zulpa 20 metų 
Maskvos K.K.I. studentas, vil
nietis. Jau spėjęs pasipuošti 
Europos taurės varžybų 
pergale ir aukso medaliu spar 
takiadoje. Jo pergalė taip pat 
200 m krūtine buvo užtikrinta 
su geriausia šių metų pasekme 
pasaulyje per 2:15,36. 

Su Arvydo Juozaičio bronzos 
medaliu Montrealyje tai jau 

trys lietuvių medal iai plau
kime ir kas dar įdomu — visi 
trys krūtine. 

P a s t a b a : O l i m p i a d o s 
laimėtojų — Linos Kačiušytės 
ir Roberto Žulpos nuotraukos , 
atitrūkusios nuo šio teksto, 
buvo atspausdintos pereitos 
savaitės „Sporto apžvalgoje". 
Atsiprašome. 
F u t b o l a s 

SCHWABEN 
MARQUETTE PARKE 

Viena iš geriausių Chicagos 
komandų, vokiečių Schvvaben, 
šį sekmadienį žais Marąuet te 
Parke prieš Lituanicos koman
dą. Abiem šios rung tynės labai 
svarbios: Schvvaben koman
dai, kad nepraras tų pirmavi
mą, nes ant ,,kulnų l ipa" lenkų 
komanda VYisfa. Li tuanicai — 
atgauti savimi pasitikėjimą po 
pralaimėtų dviejų rungtynių iš 
eilės „sausai". Praėjusį sekma
dienį pralaimėta 0:1 prieš len
kų Eagles. 

Lituanicos komanda , pra
radusi keletą pačių geriausių 
žaidėjų pastar iesiems išvykus į 
universitetus, p radeda rodyti 
atsistatymo žymių. Pasku 
tiniu laiku gau ta s nau jas vidu
rio aikštės (saugas) žaidėjas, jei 
dar visai ir neužpildys susi
dariusios spragos po Henriko 
Jenigo, jr., išvykimo, bet 
komandos sus t ipr in imas yra 
ryškus. Puolimas irgi rodosusi-
žaidimo žymių. Reikia tikėtis, 
kad ir V. Pikšrys vieną dieną 
suras priešininko var tus , nes 
praėjusiose ruyngtynėse j is 
buvo jau gana pavojingas. 
Vidurio saugas Brian pradeda 

mažėja, kai kitų mūsų sąskai-
ton didėja. 

Rungtynės įvyks ne trečią 
va landą po pietų, kaip būdavo, 
bet p i rmą valandą. 

Rezervas žais 3 vai. prieš 
Schvvaben rezervą. Paskut ines 
rungtynes rezervas laimėjo 
prieš pirmaujančius Eagles 3:1. 

J.J. 

T R U M P A I 

š . A m e r i k a . Sių metų Ameri
kos meisteriu vėl tapo (ir jau tre
čią kar tą) New York Cosmos ko
manda , finalinėse rungtynėse 
nugalėjusi Ft. Lauderdale 
komandą 3-0. Rungtynės vyko 
Washington mieste prie 50,000 
žiūrovų. Geriausiu rungtynių 
žaidėju buvo išr inktas i ta las 
Chinagl ia . įmušęs du įvarčius. 

Tačiau geriausiu viso sezono 
žaidėju ir antrą kartą ir eilės bu
vo išr inktas olandas J . Cruyff, 
žaidžiąs už VVashington Diplo-
mats komandą. Chicagos Sting 
žaidėjai A.SteffenhagenirK.H. 
Grani tza liko 6-je ir 7-je vietoje. 

I s p a n i j a . Kaip prieš keletą 
metų Barcelonos treneris H. 
Weisweiler neteko darbo, po to 
kai bandė duoti drausmės olan
dui J . Cruyff, taip ir šiais me
tais panašia i atsitiko naujam 
treneriui A. DiStefano. Nepa
t e n k i n t a s s a v o ž v a i g ž d ė s 
argentiniečio Kempes žaidimu 
ne namuose, jis jam patarė ma
žiau naudoti alkoholio ir ta
bako. Tačiau šiam pasiskun
d u s k l u b o p i r m i n i n k u i . 
DiStefano neteko darbo. 

K i t u r . Pasaulinių pirmeny
bių kvalifikacinių rungtynių 

pasekmės: Airija - Olandija 2-1, 
Anglija — Norvegija 4-0, Jugos
lavija — Liuksemburgas 5 - 0 ir 
Škotija — Švedija 1-0. Drau
giškose: V. Vokietija — Švei
carija 3-2 ir Bulgarija-Rumu-
nija 2 - 1. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

I S V I S U R PO 
T R U P U T Į 

M u e n c h e n a s , Iš t a r p 
tautinio krepšinio komiteto pra
nešama, kad šių metų įvairių 
Europos krepšinio taurių var
žybose po eilės metų, pertrau
kos, vėl dalyvaus Sov. Sąjun
gos komandos. Ir, kaip tai 
priimta masiniai . Net su 5 
komandomis. Sąjungos ko
mandos šiose varžybose ne
pajėgdavo laimėti, nes visose 
geresnėse Europos komandose 
žaidžia po 2 ar 3 amerikiečius. 
Tik Rygos TTT moterų koman
da, su Semeniova, nėra pra
laimėjusi. 

Su įdomumu seksime šias 
varžybas, nes jose dalyvaus ir 
Kauno Žalgiris, kaip Sąjungos 
vicemeisteris ir žais Europos 
taurės laimėtojų varžybose. Be 
jo dar žais Maskvos CASK ir 
Dinamo, Ląningrado Spar
takas ir Rygos TTT. 

• 

N e w Y o r k a s . Milijonierius 
Lamas Hunt paskyrė ypatingą 
trofėją Forest Hills meisterių 
turnyrui, kurių pirmasis įvyko 
pereitais metais. Trofėja yra 
auksinė raketė, verta 75,000 do
lerių. Savaime aišku, ji bus 
pereinama, kasmet įrašant lai
mėtojo pavardę. 

Įdomu, kad pirmoji pavardė 
ant tos raketės bus Vyt. Geru
laičio, kuris tą turnyrą laimėjo 
pereitais metais. 

D r e s d e n a s . Gerd VVessig lai
mėjęs aukso medalį Maskvos 
olimpiadoje su nauju pasaulio 
rekordu 2.36 m šuolyje į aukštį 
pasakė, kad netrukus 2.40 m ri
ba bus peršokta ir net kelių 

šuolininkų. Jis pats , jau gal
voja apie sekančią olimpiadą 
Los Angeles mieste, nes yra tik 
21 mt. amžiaus. J o sekančios 
svarbesnės varžybos bus 1981 
metais, Europos ir viso pa
saulio taurės varžybos, kuriose 
2.36 m jau tikriausiai neuž
teks. 

T o k y o . Pereitą savaitgalį 
Tokyo įvyko didžiulės lengv. 
atletikos varžyboskuriose daly
vavo Sov. Sąjunga, Amerika, 
Vak. Vokietija, Suomija, Angli
ja, Italija, Lenkija ir Japonija. 
Gal čia Gerd Wessig žodžiai jau 
būtų išsipildę, jei Rytų Vokietija 
ir jis būtų dalyvavę. 

IŠ O K U P U O T O S 
L I E T U V O S 

L e n g v . a t l e t i k o s . Pabaltijo 
kar tu su Baltarusija, jaunių 
varžybos vyko Taline.Šį kartą 
pergalę iškovojo Lietuvos jau
niai, surinkę 247 taškus ir pra
lenkę baltarusius su 238 taš
kais. 

Sąjungos vyrų pirmenybėse 
L e n i n g r a d e v i l n i e t i s R. 
Kazlauskas laimėjo šuolį į aukš
tį su 2.21 m. Tuo tarpu A. Sabo
nis, nušokęs į tolį 7.82 m , liko 
trečias. 

F u t b o l o pirmos lygos pir
menybėse Vilniaus Žalgiris 
Dniepropetrovske baigia lygio
mis 0-0, o Charko ve pralaimi 
0-1 ir lieka 10-je vietoje. Antro
je lygoje Klaipėdos Atlantui ne 
geriau — jis pralaimi prieš Ry
gos 

K r e p š i n y j e baigėsi Euro
pos jaunių pirmenybės Jugos
lavijoje. Rašėme, kad grupinė
se varžybose Sov. Sąjunga 
buvo p ra la imė jus i Jugos
lavijai 106-100. J o s susitiko vėl 
finale. Šį kartą sąjungos rink
tinė, vedama kauniečio Gin
taro Krapiko su 231, laimi 83-81 
ir nusineša meisterio titulą. Dar 

reikia pridėti, kad paskutinėse 
sekundėse, pasekmei j au esant 
83-81, Krapikas atėmė kamuolį 
iš jugoslavų. 

Tarptaut iniame j aunučių tur
nyre Sov. Sąjunga taip pa t lai
mėjo pirmą vietą įveikusi 
Lenkiją 90-58 ir Kubą 103-62. 
Šiojerinktinėjetaip pat žaidė du 
kauniečiai Arvydas Sabonis ir 
Ramūnas Butautą. O šios rink
tinės treneris yra Modestas 
Paulauskas . 

Talino vyrų turnyre Kauno 
Žalgiris paskutinėse sekun
dėse laimi prieš Minską 75-73, o 
Statyba prieš Kijevą 85-82. To
liau Žalgiris laimi prieš Sta
tybą 107-82 ir Kijevą 88-87 ir sa
vo grupėje laimi pirmą vietą. 
Finale nugali kitos grupės lai
mėtoją Talino Kalev 86-80 ir lai
mi turnyrą. 

— C h i c a g a per pastaruosius 10 
metų nustojo 400,000 gyventojų. 

J i s n i e k o r a n k o j n e t u r ė j o 

Murfis v i s stebėjosi, kaip ten ga
lėjo atsitikti, kad j is taip žiauriai 
sužeidė s a v o draugą. J i s stebėjosi 
ir s a k ė s a v o žmonai: 

— Kaip m a n e g y v ą matai , nie
ko s a v e rankose neturėjau, kai 
daužiau jį, tik kumščius . 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, III. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal su»ilarim;.i 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . ofiso HE 4 -5849 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
^al. : pirm., antr . ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 

\ *a\. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel . - GR 6 -2400 

| Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
! 7-9: antrad irpenkt. 10-4:šeštad. 10-3val 

Ofs tel 7 3 5 4477 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specia lybė Ak iu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski P d . 

va landos pagal sus i ta r ime 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 -7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

6132 S Kedzte Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
00OS L I G O S 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
-' • Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAR0 
Of FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr . treč 

ketv 1 0 i k i 6 v a l Seštad l d k i l v a l 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 4 1 5 9 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. išskyrus 
treč šešt 12 rki 4 vai popiet 

Tel. REliance 51811 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuv is gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6 -9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specia lybė v idaus hgos 
2 4 5 4 West 71st Street 

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

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Te*. M4-44J3, 3T1-51M, U*-4S7ft 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
U I NO WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Ka lba l ie tuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W. 71st St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 
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Latvių šauksmas 
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35-KIOMS TAUTOMS 
Laisvųjų pasaulio latvių 

ff federacija išleido kruopščiai 
;„ paruoštą, gerai dokumentuotą 
',: knygą: "Report on the Im-
;;;; plementation of the Helsinki 
, Finai Act of August 1, 1975 in 
T Soviet Occupied Latv ia" . 
;: Pasaulio latvių federacija jun-
I gia la tvius , gyvenančius 
;;; Argentinoje, Australijoje, Bra-
". zilijoje, Kanadoje, D. Brita-
,T nijoje, N. Zelandijoje, Švedi

joje, JAV-se, Venecueloje, V. 
Vokietijoje ir kituose Vakarų 

jįjį kraštuose. 
• Leidinys skirtas Madrido 
I konferencijai, kur susirink
it siančioms 35 tautoms patei-

, 1 ) ' _ . - m
 r 

tiįi kiami dokumentuoti faktai 
apie okupanto žiaurias ne-

^-teisybes Latvijoje. 
Toliau planingai peržvel

giama, kaip Maskva Latvijoje 
laužo Helsinkio susitarimus, 
vykdydama religinį persekio
jimą. Latvių kun. Hugo Gri-
vins buvo dvejus metus lai-

.^ komas kalėjime, kol jam 
pagaliau buvo leista emi
gruoti. Protestantų 
kui Janiui Šmits 

dvasinin-
buvo pa-

"grasinta, kad iš jo bus atimti jo 
^vaikai. Neretai Latvijoje vyk
domi bažnyčių padegimai ir 
ugniagesiai neatvyksta gesin-

—ti . Teisinamasi, kad perma-
ža ugniagesių, kad jie pervar-

j j ę . 1948 m. beveik trečdalis 
Tatvijos liuteronų dvasininkų 
buyQ įkalinti. 1978 m. Latvi
joje veikė 36 ateistinės institu
cijos ir buvo paleista apie 3000 
propagandistų prieš religiją. 
Latvijoje į ateizmo mokyklas 
sutelkta apie 3500 būsimųjų 

• —agitatorių. Tais pačiais me-
— ta is r -ka i Sov. Sąjunga Hel-

- sinkio- susitarimu pasirašė įsi-
pareif fįinp^. į gerbti ^religijos 
laisvę, Suvo ruošiamas įsta
tymas, suvaržąs Bažnyčių vei
kimą, įs tatymas paskelbtas 
1976 m. lapkričio 4 d. Tuo įsta
tymu uždrausta bažnytinė lab-
rfia*ą» uždrausti bet- kokie reli
giniai sambūriai, savišalpos 
draugijos ir pan. Religinės pro
cesijos už bažnyčios sienų te
gali būti daromos tik su spe
cialiu leidiniu. — _i f j 

Relrgin^ms bendruomenėms 
uždrausta šaukti religinius 
kongresus ar konferencijas, ne
duodama popier iaus reli
giniams leidiniams. Nustaty-

._ t a , kad, jeigu bažnyčia 
užsidarytų, tai visi brangūs 
metalai, brangakmeniai per
duodami F i n a n s ų minis
terijai. Be specialaus leidimo 
nevalia statyti naujų bažny
čių. Parapiją tvarko komi
tetas, kurio atskirus narius ga-

— rr nuša l in t i komunistai . 
Paduodamas ilgas sąrašas 
bažnyčių, kurios jau paverstos 

* restoranais, klubais, teatrais, 
koncertų salėmis, muziejais, 
komercinėmis įmonėmis. 

Ypatingų sunkumų turi 
*5'-" Latvijos katalikai. Jų teo

logijos fakultetas uždarytas. 
Vyskupas K. Dulbinskis kalin
tas Kom respublikoj ir ištrem-

- tas į Gudiją. Katalikų misijos 
Kuržemy, Zemgalėj, Vidžemėj 

~ uždarytos. Katalikams trūks
ta'mišiolų, maldaknygių. 1976 
m. nuo motinos buvo atimta 
Vainižų mokyklos mokinė Ma
ra' Rudzitė, kad ji būtų ap-

^ saugota nuo religinės įtakos. 
Kad nebūtų lankomi Latvijos 
patriotų kapai, okupantai tas 
inėtas apmeta šiukšlėmis ir ki
tomis atmatomis, apželdina 
krūmais. Net okupantų dva
sioje leidžiamame laikrašty 
."Ciną" vienas latvių poetas 
nusiskundė, kad atvykus už-

*" sienio turistams gėda rodyti to-
kiaB miesto dalis, kurios pa
niekai apmestos šiukšlėmis. 
Duodamas ilgas latvių poli
tinių kalinių sąrašas. Skel-

— biamas sąrašas Latvijos pra
m o n ė s į s t a i g ų , k u r i o m s 
vadovauti paskirti rusai. 

I' Plačiau informuojama, kaip 
vykdoma žiauri rusifikacija 
Latvijoje. Jau okupacijos pra

džioje buvo kuriamos naujos 
pramonės šakos, kad būtų pa-1 
togiau joms gabenti darbinin-; 
kus iš Sovietų Sąjungos. Jeigu 
1959 m. Latvijoje dar buvo 62% , 
latvių, tai jau 1979 m. tas pro
centas buvo sumažėjęs iki 53.7, I 
tuo tarpu slavų procentas per 
tuos metus paaugo iš 30.9% iki • 
40%. Šalia kolonistų gabenimo 
vykdoma rusifikacija per mo
kyklas. Yra ištisai rusiškų mo- ; 
kyklų, o ir nerusiškose latvių į 
kalbai teskiriama 30% laiko, 
rusų kalbai 55%, o kitoms kal
boms 15%. Falsifikuojama 
Latvijos istorija. Latvijos uni- ; 
versitete 1980-1981 m. apie ' 
15% visų paskaitų vyksta rusų 
kalba. Net jau nuo vaikų dar
želio įvedama rusų kalba. 
Oficiali kalba įstaigose — ru- j 
su. Latvijoje matomi keturi i 
televizijos kanalai. Iš jų — trys 
rusų kalba, o ketvirtame mai
šytai vartojama rusų ir latvių 
kalba. Už pastangas iškelti, 
kaip neleistina įvykdomas 
rusifikavimas per mokyklas, 
Imants Karešs uždarytas į psi
chiatrinę ligoninę, o Jurgis 
Skulme, Latvijos meno isto
rikas ir uolus latvių kultūros 
saugotojas, 1977 m. Belgrado 
konferencijos metu nuteistas 
kalėti. 

Rusų kultūrinis imperi
alizmas Latvijoje vykdomas 
per spaudą. Jeigu Latvijoje 
1945 m. dar buvo 81% išlei
džiamų knygų latviškos, tai 
1977 m. latvių knygų pro
centas sumažėjo iki 52%. Dar 
1945 m. buvo 71 % Latvijos žur
nalų latviški, o 1977 m. lat
viškų žurnalų tebuvo 52% Laik
raščių Latvijoje 1935 m. 71% 
buvo latviški, o 1977 m. latviš
kų laikraščių tebuvo 61%. 

AKTUALŪS LIETUVIŲ GYVENIMO KLAUSIMAI 
PASAULYJE 

Pasikalbėjimas su PLB valdybos pirmininku Vytautu Kamantų 
(Tęsinys) 

Savaitė baigėsi su muzikos, 
dainos ir dailaus žodžio 
koncertu, kuriame dalyvavo 
fleitistas Petras Odinis, solistė 
Elena Blandytė ir j iems 
akomponavęs dr. V. M. Vasy-
liūnas. 

Šių savaičių reikšmė yra ta, 
kad jos sukviečia aktyvius lie
tuvius intelektualus iš visų 
Europos kraštų, JAV ir Kana
dos, pasidalinti patyrimais, 
žiniomis, mokslo ir kultūros 
pasiekimais ir tuo praturtinti 
lietuvių kultūringumą. Jos turi 
ir didelę socialinę reikšmę, nes 
sustiprina ryšius tarp plačiai 
išsisklaidžiusių tautiečių. Iš 
savaitės diskusijų iškyla eilė 
konkrečių planų, kurie vėliau 
būna įgyvendinami. Apskri
tai, jos stiprina lietuvišką tau
tinę sąmonę, ypač kad į jas 
pradeda atvykti vis daugiau 
jaunimo. 

— Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitės metu vyko ir 
Europos kraštų Lietuvių Bend
ruomenių vadovybių kon
ferencija. Kokie konferencijos 
įspūdžiai, pageidavimai ir 
nutarimai? 

— Prieš dvejus metus buvo 
pasitarta su ELS savaičių ren
gėjais, kad savaičių metu bus 
šaukiamos Europos LB kraštų 
pirmininkų ir valdybų meti
nės konferencijos, kuriose 
dalyvaus ir PLB valdybos 
atstovai. Praėjusiais metais 

. tokia vienos dienos konferen
cija vyko Belgijoje, o šiais 

; metais jau dviejų dienų konfe
rencija vyko Innsbrucke. 

Įspūdžiai tokie: bendruo-
] meninė veikla ir tarpusavio ry-
\ šiai visuose kraštuose geri ir 
! stiprėja, labai daug dirbama 
| Lietuvos reikalų kėlimui savo 
j kraštų spaudoje, valstybinėse 

įstaigose, parlamentuose ir 
kitose institucijose, rūpi
namasi jaunimu ir vyresnio 
amžiaus tautiečių reikalais. 
Visiems kraštams reikalinga 
didesnė talka ir parama iš 
JAV ir Kanados. Jie prašo at
siųsti meninius vienetus, jau
nimo vadovus stovykloms, 
paskaitininkus, mokytojus ir 
kitokius talkininkus. 

Konferencija priėmė keletą 
nutarimų, kurie pasiųsti spau
dai. Pasisakyta, kad būtų su
stiprintas Lietuvos laisvės 
siekimo organizavimas, pri
tarta PLB valdybos veiklai 
politinėje srityje, pageidauta, 
kad Lietuvos laisvinimo veikla 
būtų derinama tarp Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos, PLB 
valdybos ir VLIKo. Pasi
sakyta už „Europos Lietuvio " 
svarbą ir skatinti lietuviai jį 
daugiau prenumeruoti bei skai-

A. JUODVALKIS 

• 
Mažinamos latvių kalbos 

studijos. 1958 m. jų buvo 64%, o 
1979 m. jau tik 53.8% Oku
pantų pastatytas Latvijos švie
timo ministeris M. Karklinš 
rusiškame laikrašty "Soviets- j 
kaja Latvia" 1979 m. sausio 6 j 
d. rašė, kad svarbus rusų kai- i 
bos uždavinys yra sukurti ru
siškai kalbančių aplinką. Nuo 
1978-1979 m. įvesta rusų kalba 
net į priešmokyklinio auklėji
mo židinius. Televizijoje jau tik 
13% programų yra latvių kal
ba. Švietimo ministerijos lei
diniuose 90% medžiagos yra 
skiriama socialistiniam auk
lėjimui ar pagerinimui rusų 
kalbos dėstymo. Mokyklose 
yra karinis apmokymas vyk
domas rusų karininkų. 

Okupacija atnešė ekono
minius sunkumus. Smarkiai 
sumažėjo grūdų auginimas ir 
pieno gavimas. 1977 metais bu
vo neįstengta laiku užbaigti 
net 85% statybos projektų. 
Maisto gaminių kiekis kol
chozų rinkoje stipriai su
mažėjo. 

Gyventojų judėjimas suvar
žytas. Padavę prašymus emi
gruoti netenka tarnybų, net ir 
nuosavybių. Australijos ir N. 
Zelandijos latviai užregis
travo 170 atsitikimų, kai 1979 
m. tų kraštų gyventojams bu
vo neduotos vizos aplankyti j Cia inspektuoja Geniušas. Atrodo, kad santykiai 
Latviją. Iš vakarų pasaulio ve- ; tarp inspektoriaus ir mokytojų yra normalūs, koki 

turėtų būti ir kitose mokyklose. Pasitaiko normalių 
trūkumų, bet jų visur yra ir bus, kol žmonija gyvuos. 

Atvažiuoju į Barzdų mokyklą lygiai 8 vai. Visi 
vaikai mokykloje susirinkę, ūžia. Pasibaladoju į duris: 

— Prašau! — atsiliepia vaikiški balsai. 
Įeinu — vieni vaikai. Pasisakom „labas rytas"! 
— Tai mokytis dar nepradėjot? Klasėje ant 

tyti. Europos lietuviai kviesti 
gausiau dalyvauti savo suva
žiavimuose ir studijų savai
tėse, Vokietijos LB krašto val
dyba prašyta 1982 metais 
Vokietijoje surengti Europos 
Lietuvių dienas, kurių metu 
vyktų Europos lietuvių dainų 
ir tautinių šokių šventė. LB 
konferencijoje buvo atstovau
jama Austrijos, Belgijos, 
Didžiosios Britanijos, Italijos, 
Olandijos, Prancūzijos, Šve
dijos, Šveicarijos ir Vokietijos 
lietuviams. Kartu su mumis 
dalyvavo vyskupas Antanas 
Deksnys iš Vokie t i jos , 
Lietuvos Diplomatinės tar
nybos narys ministeris dr. 
Albertas Gerutis iš Šveicarijos 
ir Didžiosios Britanijos bei 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungų pirmininkai su val
dybų nariais. Iš viso buvo 24 
dalyviai. 

Šiai konferencijai abi die
nas labai tvarkingai, ramiai ir 
praktiškai pirmininkavo 
Vokietijos LB krašto valdybos 
pirmininkas Andrius Šmitas, 
kruopščiai sekretoriavo dr. 
Joana Pečiulionytė (Švei
carijos LB krašto valdybos 
sekretorė). Malonu pastebėti, 
kad per savaitę laiko po konfe
rencijos ji parašė ir PLB val
dybai jau atsiuntė išsamų 
posėdžių protokolą. Tai paro
do Europos LB darbuotojų 
t v a r k i n g u m ą ir pa re i 
gingumą. 

— Kaip Europos lietuviai 
vertina PLB veiklą? 

— Labai gerai pasisako už 
atliekamus pozityvius darbus. 
Jie yra įsitikinę, kad išeivijos 
lietuvių ateitis priklausys nuo 
Lietuvių Bendruomenės dabar
tinės veiklos. Jie su pasi
tikėjimu žiūri į PLB valdybos 
pastangas bendradarbiauti su 
pasaulio kraštų lietuviais ir tei
giamai vertina PLB autoritetą. 

Bendrai, visi linkėjo PLB 
valdybai ir kitoms LB institu
cijoms geriausios sėkmės ir ža
dėjo savo visakeriopą pagalbą. 

— Koks jaunimo dalyvavi
mas Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitėje ir bendruo-
menininkų konferencijoje? 

— Būrys jaunimo dalyvavo 
kaip klausytojai per visą 
savaitę. Trečiadienio vakaro 
programą sudarė jaunimo 
simpoziumas, kuris diskutavo 
jaunimo veiklą Europoje me
tams praėjus po Jaunimo 
kongreso. To simpoziumo daly
viai buvo Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas Mečys Landas, Didž. 
Britanijos Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos pirmininkas Jonas 
Podvoiskis, teologijos stu
dentas Saulius Kubilius (iš 
Romos) ir studentas Kęstutis 
Ivinskis (iš Vokietijos). Po įdo
mių simpoziumo diskusijų (kai 
j aun imas menkino savo 
veiklą, o vyresnieji ją kėlė), jie 
parodė skaidrių iš Jaunimo 
kongreso. 

Vieną dieną jaunimas vie
nas posėdžiavo ir aptarė savo 
kitų metų veiklą. LB konferen
cijoje taip pat dalyvavo ir Jau
nimo sąjungų pirmininkai bei 
jų valdybų nariai kaip pilna
teisiai konferencijos dalyviai, 
kartu gyvai diskutuodami ir 
spręsdami bendruomeninius 
klausimus. 

— Kokie atgarsiai po IV-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso vietinio jaunimo 
tarpe? 

— Susidariau vaizdą, kad 
jaunimas po kongreso pajuto 
lietuviškos veiklos prasmę ir 
svarbą, todėl dabar daugiau 
savo tarpe bendrauja ir 
daugiau jungiasi į kai kuriuos 
darbus. Žinoma, ne visus 
vienodai tas kongresas pa
veikė. 

Iškilo eilė vadovų ir darbi
ninkų, kaip savaitėje daly 

prašymų ir pageidavimų, ku
riuos norėtumėte perduoti? 

— Po Romos susitikimo su 
Lietuvos Diplomatijos šefu 
min. St. Lozoraičiu ir Lietuvos 
atstovu prie Šv. Sosto St. Lozo
raičiu, Jr., savaitę laiko 
Innsbrucke kartu praleidome 
ir daug pasikalbėjome su labai 
entuziastišku ir pozityviu 
Lietuvos Diplomatinės tar
nybos nariu, neseniai gavusiu 
Lietuvos įgalioto ministerio 
titulą, dr. Albertu Geručiu. 
Vėliau Londone aplankėm 
Lietuvos atstovą Didžiojoje 
Britanijoje Vincą Balicką ir 
ponią. 

Visus painformavau apie 
PLB veiklą, atskirų kraštų 
Bendruomenių paruošiamuo
sius darbus Madrido konferen
cijai ir perdaviau LB dar
buotojų prašymus, kad būtų 
skubiai pasirūpinta tolimesne 
Lietuvos Diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos atei
timi, skiriant daugiau naujų 
asmenų į Lietuvos atstovybes 
kaip talkininkus ir kviečiant 
daugiau naujų garbės konsulų. 

Lietuvos diplomatai yra 
labai atsargūs ir abejojo dėl 
tokių paskyrimų naudos ir gal 
net teisėtumo arba kitų kraštų 

vavę Andrius Šmitas, Marytė pripažinimo. Šiaip jie labai tei-
Šmitienė, Jonas Podvoiskis, giamai vertina PLB veiklą ir iš 
Mečys Landas, Kęstutis Ivins
kis, Jūratė Barasaitė ir kiti. 

Jaunimo vadovai savo 
posėdyje sutarė kitų metų lie
pos mėnesį Vasario 16 gim
nazijos sodyboje (Romuvoje) 
rengt i Europos jaunimo 
stovyklą, vėliau rugpiūčio pra
džioje dalyvauti Europos-
lietuviškųjų studijų savaitėje 
prie Paryžiaus, Prancūzijoje, o 
rugpiūčio antrą savaitę visi 
susitikti Didžiosios Britanijos 
jaunimo stovykloje. 

Visi Europos lietuvių jau
nimo vadovai prašė daugiau 
informacijų, geresnių ryšių ir 
paramos iš Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos naujosios 
valdybos. Jie su dideliu dėkin
gumu prisimena buvusią val
dybą ir jos nepaprastai darbš
čią ir energingą pirmininkę 
Gabiją Juozapavičiūtę-Pet-
rauskienę, kuri prieš kongresą 
ir per kongresą su Europos jau
nimu labai artimai dirbo. Apie 
tai aš grįžęs jau painformavau 
PLJ Sąjungos pirmininką Gin
tarą Aukštuolį ir vykdomąjį 
vicepirmininką Saulių Čyvą, 
abu gyvenančius Chicagoje. 

— Aplankėte visus Lietuvos 
diplomatus Europoje ir turė
jote su jais pokalbius. Gal yra 
lietuvių visuomenei kokių 

PLB pusės jiems rodomą 
mandagumą ir pagarbą. 

Lietuvių visuomenė galėtų 
pasisakyti privačiai arba spau
doje savo nuomonę dėl toli
mesnės Lietuvos Diploma
t inės t a r n y b o s a t e i t i e s , 
prašydama, kad pati LD tar
nyba šį klausimą galimai grei
čiau spręstų. 

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Vasario 16 gimnaziją ir 
jos ateitį? Kokios Vokietijos 
lietuvių nuomonės apie šią 
mokslo įstaigą? 

— Manau, kad vienintelės 
laisvajame pasaulyje lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos ateitis 
yra gera ir duodanti daug vil
čių. Sakau tą todėl, kad jos 
reikalais dabar jau daugiau 
rūpinasi patys tos gimnazijos 
abiturientai, kaip pavyzdžiui 
Andrius Šmitas, gimnazijos 
kuratorijos iždininkas. Taip 
pat didelis susidomėjimas šia 
g i m n a z i j a a u g a P i e t ų 
Amerikoje, Australijoje ir Šiau
rės Amerikoje. 

Nauja gimnazijos vadovybė 
planuoja gimnazijos patalpas 
ir bendrabučius pagerinti, atre
montuoti, o Vokietijos val
džios įstaigos pažadėjo prisi
dėti su didelėmis pinigų 
sumomis. Taigi ir valdžios £. 

pareigūnai tiki į geresnę 
lietuvių gimnazijos ateitį, ki
taip jiems nebūtų tikslu leisti 
pinigus. 

Vokietijos l ietuviai , su 
kuriais kalbėjau arba susiraši
nėjau, didžiuojasi savo gim
nazija, jos turtu ir ypač kai ku
riais gimnaziją baigusiais 
abiturientais. J ie tik prašo 
daugiau mokinių, mokytojų, 
lėšų ir geresnio atsinešimo 
g i m n a z i j a i i š Š i a u r ė s 
Amerikos lietuvių. 

Gimnazija turėjo ir turi 
visokių problemų, kurias gim
nazijos vadovybė ir Vokietijos 
lietuviai bando išspręsti. Tik 
jie nusiskundė, kad kartais 
spaudoje ar viešame gyve
nime gimnazijai daromi netei
singi priekaištai, kuriais pati
kėję kitų kraštų lietuviai 
kartais nepalankiai pažiūri į 
visus gimnazijos reikalus. 

— Iš kur Vasario 16 gimna
zija sulaukia prieauglio, kai 
Vokietijoje ir net visoje Eu 
ropoję yra tik kelios šešta
dieninės lituanistinės 
mokyklos? 

— Didžiausias skaičius 
naujų mokinių ateina iš Vokie
tijos lietuvių šeimų, kuriose 
patys tėvai vaikus moko lietu
viškai. Kai kurie mokiniai yra 
iš tų šeimų, kurios neseniai 
atvyko iš okupuotos Lietuvos, 
tai jų vaikai labai gerai 
lietuviškai kalba. Apie šešta
dalis mokinių atvažiuoja iš 
Šiaurės Amerikos ir kitų 
pasaulio kraštų. Norima jų 
skaičių padidinti. 

— Kaip Vokietijos lietuviai 
vertina gimnazijos direktorių 
pasikeitimą? 

— Šių metų direktorių pasi
keitimas nebuvo pirmasis, jis 
nebus ir paskut in is , nes 
gimnazija jau daugelį metų 
veikė ir dar ilgai veiks. 

Buvęs direktorius Vincas 
Natkevičius daug metų darba
vosi gimnazijoje, ir jam ELS 
savaitėje Innsbrucke įteikiau 
PLB valdybos vardu padėkos 
raštą ir simbolinę dovaną — 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktuvinį medalį. 

Naująjį direktorių Joną 
Kavaliūną (buvusį JAV LB 
Švietimą tarybos pirmininką 
ir PLB vicepirmininką švie
timo reikalams) Vokietijos 
lietuviai ir pati gimnazija 
sutiko labai šiltai, maloniai ir 
draugiškai, dėdami daufcvil-
čių, kad jis atneš naujo^itu-
ziazmo, naujų idėjų ir padarys 
Vasario 16 gimnaziją lietu 
visko švietimo, kultūros ir tau
tinio auklėjimo centru. 

Naujam direktoriui savo 
talką pažadėjo Europos LB 
kraštų pirmininkai. Taigi nau
jo direktoriaus darbo pradžia 
gera. Ir mes visi turėtume jam 
daugiau padėti iš Šiaurės, jį į 
Europą išleidę. 

(Bus daugiau) 

Įeina inteligentiškai atrodąs vyras. Pamatęs kalbąs, besipagiriojąs ir privėme klasėje. 

KOVOTA UŽ 
LIETUVIUKĄ 

IGNAS MALĖNAS 

Šakių apskri ty 

žarnos knygos konfiskuo
jamos. Latviai surinko žinias, 
kad nuo 1974 m. adresatų ne
pasiekė net 430 registruotų 
laiškų, siųstų į Latviją. Latvių 
politinis aktyvistas Gunars 
Rodė buvo įkalintas 15-kai me-

mane sustoja prie durų. Aš prieinu ir užsirekomen
duoju. 

— Švietimo ministerijos vizitatorius Ignas Mali
nauskas. Jis sumurma savo pavardę. 

Palikau atėjusįjį mokytoją stovėt, kuris palaukęs 
valandėlę, dūmė atgal. Pabaigęs pamoką vaikus palei
dau namo ir paprašiau mokytojos pasiaiškinimo: 

— Ištekėjo mano draugė — ūkininkaitė. Daly
vavau vestuvėse, kaip pakviesta. Baigėme vėlai, buvo 
tamsu. Ėjau namo ir pataikiau į balukę. Prisėmiau 
batus. Parėjus į savo mažą kambarėlį, kojines padžio
viau klasėje, nes kambary buvo tvanku. Rytą jūs už-
klupot. Tai tokia mano išpažintis. 

— O kaip su tuo mokytoju, kuris pas jus lankos? 
— Jis man peršasi, bet kuo baigsis —dar nežinau. 
— Patarkit jam pirma, baigus klasę, laiku paleisti 

vaikus namo, o tik tada Čia ateiti. 
Jos mokiniai buvo gerai paruošti. 

tų. Nė vieno laiško, kurį jam Į virvelės kabo nukarusios dvi kojinės. Iš šono prasi-

-»»' 

siuntė latviai iš JAV, jis ne
buvo gavęs. Leidiny net pa
duodamos registruotų laiškų 
kvitų nuotraukos. Pagaliau lei
diny duodami tekstai JAV 
kongreso priimtų rezoliucijų, 
kad JAV turi laikytis inkor
poracijos nepripaži nimo poli
tikos ir siekti laisvės Pabaltijo 
kraštams. 

Šis leidinys, tai dokumenti
nis įrodymas, kad ir Latvijoje 
Maskva vykdo tokį pat tautinį 
genocidą, kaip okupuotoje 
Lietuvoje j pr 

veria durys ir įeina jauna mergaitė — matyt, mokyto
ja. Prisistatau: 

— Švietimo ministerijos vizitatorius Ignas Mali
nauskas. 

Telšių apskr i t i es lankymas 
Šios apskrities inspektorius jaunas vyras Vasi

liauskas. Apie jį esu girdėjęs, kad mėgstąs išgerti. 
Lankau mokyklas pirma inspektoriaus nevizitavęs. 

Mokytoja Čiumpa pakabintas kojines ir dumia iš Jau taip apsisprendžiau. Lengviau įžiūriu visokias 
klasės. situacijas, kurias reikia ištirti, nes jų nepažinus, 

— Pradėkite pamoką. mokymo darbo rimtai dirbti negalima. Lankau savo 
— Gal jūs, pone vizitaotoriau, vaikus draugo Kupčiūno žmonos seserį mokytoją. Dirba sąži-

apklausinėsite. Aš labai susijaudinus. ningai. Jauna, graži mokytoja. Nutariu ją apklausti. 
Pradėjau su vaikais pamoką. Pastebėjau, kad vai- kuo pasižymi jūsų inspektorius, kai mokyklas vizi-

kai ne glušai, gražiai laikosi ir puikiai pralavinti. Pra- tuoja? 
vedžiau tris pamokas. Vedu paskutinę. Matau pro — Ar blaivus? — paklausė mokytoja, 
langą ateina vyras — ne kaimietis. Mokytojai Mane Šis klausimas tikrai suinteresavo. Cia kaž-
pasakau, kad aš su ateinančiuoju kalbėsiuos. Bars- kas slepiasi, 
kiną į duris. — Tai nejaugi jis lankys girtas? — paklausiau. 

— Prašau! — Ne! Bet paskutinį kartą atvyko vos bepra-

— Inspektorius? 
— Jis mėgsta išgerti, maža draugų randa savo 

kompanijai. Prieš porą savaičių pulkininkas Sala-
džius vos išvilko jį iš griovio, kai nusigėręs ten įkrito. 

Man buvo gėda klausyti šios istorijos. Tad nieko 
nelaukdamas, pasiūliau jai, aprašyti šį įvykį raš
tiškai, kad galėčiau pristatyti ministeriui. Mokytoja 
nusigando ir suabejojo. Tada aš ultimatyviai 
paklausiau: 

— Jei ne inspektorius, tai Jūs būsite atleista. 
Tada mokytoja paėmė lapą popieriaus: parašė ir 

pasirašė. Padėkojęs mokytojai, paėmiau lapą su faktų 
įrodymui. Aplankęs dar kelias mokyklas, pasukau 
Kauno link. Kai ministeriui dr. Bistrui įteikiau vizita
cijos pranešimą, šis davė telegramą inspektorių 
pašalinti. 

Dabar „barzdočiaus" inspekcijos veikla pakilo 
mokytojų akyse. Jie pasijuto savarankiškomis asme
nybėmis, nes inspektorius tik toks pat asmuo kaip jie, 
ir nevisada jo pusėje yra teisybė. Mokytojas gali 
inspektoriui ir nepaklusti. 

Vis i ška i la isvos vizitacijos 
Vietoj atostogų paprašiau ministerio, kad leistų 

man pasirinkti laisvas vizitacijas, dėl kurių niekam 
nereikėtų duoti apyskaitos. Pasirinkau ypatingas 
mokyklas, kurios nuo kitų kuo nors skiriasi. 

Vaikų da rže l i s — Seserų kazimieriečių vedamas 
Tai Pažaislio pasigyrimas. Tokio švaraus ir 

pavyzdingo darželio aš niekur Europoje nemačiau. 
Manau, kad tokių darželių-mokyklų pasaulyje tikrai 
maža. Darželį lanko keliolika vaikų. 

.(Bus daugiau). 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

taiį&Msiil 
PARODA 

Grafiko Kęstučio Kizevičiaus 
dailės darbų paroda rengiama 
spalio 11 — 12 d. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Jaunasis 
menininkas yra baigęs Cleve-
knd Istitute of Art ir Crankbrook 

Akademy of Art, Bloomfield, Mich. 

TAUTYBIŲ PIETCTS SU 
SENATORIUM 

Senatorius John Glenn daly
vaus tautybiy pietuose Hofbrau 
restorane, E. 55 gatvėje. Lietu
viai kviečiami dalyvauti. Piety 
kaina 12.50 dol. asmeniui. Po
nios ir panelės kviečiamos atvyk
ti su tautiniais drabužiais. Dėl 
pakvietimu prašoma kreiptis i 
Joną Nasvytį; įstaigos tel. 481 — 
1604 ir namu 486 — 0877. 

Senatorius Glenn visada palan 
kus lietuviams ir vertas mūšy pa
ramos 

V. R. 
"DIRVOS" SUKAKTIS 

ties draugija, kuri perėmė Dirvos 
leidimą. Tais pačiais metais re
dagavimą perėmė B. Gaidžiūnas, 
1962 — 1968 m. J. Ciuberkis ir 
nuo 1968 iki dabar V. Gedgau
das 

Į sukaktuvini balių šį šešta
dienį, rugsėjo 27 d. Lietuvių na
muose atvyksta daug žymiu žmo
nių: LB Krašto valdybos pirm. 
V. Kutkus, ALTS pirm. A Mažei
ka, Balfo pirm. M. Rudienė, 
. ALTS pirm. V. Abraitis, J. Jur 
kūnas, K. Pocius, M. Valiukėnas 
ir daug kitu Tautinės sąjungos 
veikėju. 

Meninėje programoje dalyvau 
ja dainininkė Vanda Stankienė 
ir Ąžuolo Stelmoko orkestras iš 
Chicagos. 

Aleksas Laikūnas, buvęs Vilties 
draugijos pirmininkas, suredaga
vo specialų sukaktuvinį leidinį. 

MALONI STAIGMENA 

taip pat buvo išlaikytas per visą 
koncertą. 

Baltijos vėjelis, Pirmosios ži
buoklės, Vasaros naktys, Dar ne 
jok, Ant Nemuno kranto, Tri 
JŲ seselių, Stovi malūnas, Ve, 
Mašinėlė, Suolelis, Vai sudiev, su 

disv dainas rudainavo per dvi kcn 
certo dalis. Po pirmosios dalies 
programon įsiterpė pianistas V. 
Puškorius. 

Linda Ruzgaitė savo gražia tar 
sena trumpomis pastabomis ap'.e 
kai kurias dainas klausytojams 
padėjo pajusti dainos ir žodžiu 
gilesnę prasmę, kaip pav. apie 

dainą Mašinėlę, kur įdainuojami 
jausmai jau čia gimusių lietuv;ų 
apie Lietuvą (žodžiai ir muzika 
Ramūno Underio). 

Ateityje, man atrodo, kad pro 
gramose turėtų būti nurodyti dai 
nu, žodžiu ir muzikos autoriai, 
šioje atspausdintoje programoje 
jie buvo išleisti. (Aišku, čia ren
gėju neapsižiūrėjimas). 

Savo koncertinės dalies pabai
goje dainininkė pakvietė visą a u 
ditoriją kartu su ja sudainuoti 
Vai sudiev, sudiev. 

Jos kuklus "ačiū" po kiekvienos 
(Nukelta i 5 pual) 

C L A S S I F I E D G U I D E ~~:*l 
B E A L E S T A T E 

A t d a r a s apžiūrėjimui šestad. ir 
sekmad. , rugsėjo 27 ir 28 d. 

10 v. r y t o iki 4 v. popiet. 

5058 S. UONG A V E N U E , 
STICKN'EY, [T.T.INOIS 

Mūr. namas. 4 dideli kamb. apa
čioje . 3 kamb. butas viršuj. Kam
p in i s sklypas, aptvertas. 2 maš. ga
ražas . Vaismedžiai. 

Skambint (angliškai) teL 652-7137. 

r 

Mūsų savaitraštis "Dirva" 
Švenčia 65 metu sukaktį. Gleve-
lando lietuviai jungiasi su tūks
tančiais kitų lietuviu į sveikini
mų grandinę. 

Visi žinome, kokį svarbų vaid
menį turi mūšy periodika lietu
viškame judėjime. Dirva, kuri 
atstovauja tautinės minties lie
tuviams, visais mūšy tautinės gy
vybės išeivijoje, Lietuvos laisvės, 
kultūriniais ir visuomeniniais 
klausimais yra užėmusi pozityvią 
liniją, kaip k viso laisvo pasaulio 
lietuvių patriotine spauda. 

Urikime, kad ji dar ilgus me
tus būtu mūsų objektyvus infor
matorius ir puoselėtojas idėjų, 
kuriomis sielojasi visi lietuviai, 
kur jie begyventų IT kokių įsitiki 
nimu bebūtų. 

Vilties draugija, kuriai dabar 
vadovaja dr. Danielius Degesys, 
rūpinasi savaitraščio leidimu ir 
deda dideliu pastangų, kad šis 
vertingas laikraštis reguliariai pa 
siekto skaitytoją. Patys skaityto 
jai ją nuoširdžiai remia, kaip ga
lima matyti iš ilgų aukotoju 
sąrašų Dirvoje. Dirva ilgus me 
tus liks laukiamas savaitinis sve
čias. 

Dirva turi įdomią praeitį, apie 
kurią esu užsiminęs ?iose skilty
se, kai pavasarį Dirva pradėjo su 
bakties minėjimą su sol. Birute 
Dabšienės koncertu Clevelande. 

Dirvos redaktorių galerijoje 
randame mūsų žinomų spaudos 
žmonių. Ignas Sakalas buvo San 
talkos Tedaktorius 1915 m., bet 
1916 m. ją perėmė Ohio Lith. 
Publishing bendrovė ir pavadino 
Dirva. Pirmuoju Dirvos redakto
riumi buvo V. S. Jokūbynas. Nuo 
1917 iki 1918 m. — Juozas Ged
minas, nuo 1918 iki 1948 m. — 
K. S. Karpius, 1949 — 1951 m. — 
V. Rastenis, talkinant Baliui Gai-
džiūnui. 1951 metais įkurta Vil-

iMtmiuiminiiuiuuHimniruLuiiinium 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių Kaiua: nuo pirmadienio i«d 
penktadienio perduodama nuo 4.LMJ 
vai. p.p. iki 5 :30 vai . p.p. per tą pa
d ą stot}. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo S:3<) iki sj:30 vai ryto. 

Teki. 494-2413 
1490 A M 

71fl9 S. M A P L E W O O D A VE. 
CHICAGO, ELL. 60629 

niiiiimniiiimintiiHHiiMiHHHiminiiiii! 
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Marija Aukštaiti 
i s E i v e 

Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 
UlMdcymufl siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St., 

Chicago, IL 606*9 
innMiuiiiinmiiiniiimiiitnimirminmr 

Arti dviejų šimtų klausytojų 
rugsėjo 20, šeštadienį DMNP pa
rapijos auditorijoje turėjo didelį 
malonumą išklausyti dviejų 
jaunų muzikalių talentų kon
certą. Linda Ruzgaitė iš W. La-
fayette, Indiana — dainininkė 
ir gitariste bei pianistas Vytautas 
Puškorius iš Clevelando buvo 
lengvo žanro muzikos ir dainų 
vakaro kaltininkai. 

Didžiausio dėmesio, aišku, su
silaukė pirmą kartą čia pasiro
džiusi jauna, žavios sceninės iš
vaizdos, trečios kartos lietuvaitė 
studentė Linda Ruzgaitė. Ji jau 
baigusi universitetą ir tęsk studi 
jas magistro laipsniui iš Audiolo 
gy —klausos terapijos. Pasikal
bėjus su to vakaro viešnia, ji sa
kėsi riepreteriduojanti į jokias pro 
fesionales dainininkes, bet mėgs
tanti, ypatingai lietuviškas ir gi
tarą. Tuo jos džiaugsmu norinti 
pasidalinti ir su kitais. 

Grakšti laikysena, Jaunatvės 
šypsena, žaismingas liaudies ir 
kompozitorių dainų atlikimas 
klausytojus žavėjo. Nors neturė
dama jokio specialaus muzikinio 
pasiruošimo, dainas atliko su 
jausmo ir teksto harmonija. Pa
gaunantis šiltas ryšys su publika 

EAST CHICAGO, INDIANA 
East Chicagos lietuvių Medžiotojų-Meškeriotojų klubo tradicinis 
rudens balius įvyks 1980 m. spalio mėn. 11 d. 6:30 vai. vakare, 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos salėje, 3903 Pir St., E. Chica-
go, Indiana. 
Visus apylinkės lietuvius maloniai kviečiame dalyvauti baliuje, 
kur smagiai praleisite laiką. 
Bus meninė programa, šilta vakarienė, baras ir laimės šulinys. 
Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko orkestras. 
Vietas prašome rezervuoti pas: Zigmą Stankų teL 219-845-5748, 
Raimondą Pečiulį — 972-0464 ar pas kitus valdybos narius. Kai
na asmeniui $12.00. 

VAUDYBA 

O A K L A W N , I L L 
100 St . ir Piuaski apylinkėj 

Savininkas parduoda coodomfeiKim 
3ičianie aukš te — y r a keltuvas. 2 
miegami, l^Ą vonios. Uždaras ga
ražas . Vieta skalbimui. 

Skambint — 233-5045 

v^s^š&s&^&^a&^eyi&i. 
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Lietuviai esame visi — 
lietuvių Fonde ar esi? 

2422 WEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 S25-6897 
•flUL 

1 
1 
2 

1 
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INSTANT 
MONEY 
Turn old gold, 

diamondš, 
other jeivelry 

tocashl 
See the reputable com-
panies Itited below. 

1 9 8 0 r u g p i ū č i o m ė n . į n a š a i . 

Santrumpa: a tm. įn . — a t m i n i m o į n a š a s . Suma, p a r a š y t a p o pavardės , 
reiškia įnašų i š v i so . 

l x $10.00 TiSkuvienė, A g o t a $20.00. 
$20.00 Staniški8 , Ju l ius (miręs) ir Petronė lė $1,020.00. 

$25.00 Mironas , Irene $75.00 
$50.00 Andrul i s , Ado l fa s ir Viktor ia $450 .00 , Strol is , V i n c a s , 

a tm. įn . $170.00. 
$75.00 Š lapel i s , P o v i l a s ir S t a s ė $1,100.00. 

$100.00 Ambrazev ič ienė , Sofija $130.00, B a n ė n a s , Amel i ja 
$800.00, Karosas , V y t a u t a s , a t m . įn . $100.00, J A V LB 
Cape Codo A p y l . $100.00, O r v i d a s , A d o l f a s (miręs) ir 
V a c l a v a $600.00, R imav ič ius , K o s t a s , s a v . kūrėjas, a tm. 
įn. $100.00, Tverį jonas , S t e p o n a s , a t m . įn . $300.00, Židžiū-
n a s , V l a d a s ir Marija $200.00, Š i m u k ė n a i t ė , Fel icija 
$300.00, Š imukėnai tė , B r o n ė $300 .00 . 

$120.00 Kontautas , Pe tras , a tm. įn . $220 .00 
$150.00 Sv i la s , A l f o n s a s (miręs) ir Birutė $250.00. 
$200.00 Giedrai t ienė-Putrament ienė-Giegai tė , Marija, a tm. įn. 

$200.00. 
$250.00 Tamula i t i s , S t a s y s $500.00 
$441.86 Klova, R o m a n a s V i n c a s , atm. įn . , V e n e z u e l a $441.86. 
$500.00 Briedis , Juozas , Dr. ir Kaz imiera $700.00, Laukait i s , 

J u o z a s Pov i las , atm. įn . , V. Vokie t i ja $500.00. 
$572.00 Šeš tokas , J u o z a s ir O n a , a tm. į n . $1,020.00. 

1 
X 
1 

1. 
1 
2 

1 
1 $1,500.00 Vembrė, S t a s y s J., Kun. , atm. į n . $1,500.00. 

25 

Iš v i s o 25 nar ia i $5,463.86 

MR. GUY'S 
Buying and Sell ing. Pay Cash 

Melrose Park, III. 2417 W. Lake St. 
Phones 681-0505. 681-9271. Addison. 
Iii 40 E. Lake St. (In J. C. Shopping 
Plaza). Phone 941-0740 . Evenings 
and weekend8 phone 529-0782. Will Pay 
$15.00 for any silver dollar. We need 
Sterling Flatware. 1,000 ozs. Gold (Top 
dollar per pennyweight). Gold: 10-14-
18 K Ciass Rings, Coins, Scrap. 
Diamondš . Platinum. Si lver: Sterl
ing. Coins. Proof Setą, Mint Sete. Will 
Come To You. Pleaae phone-for up-to-
the-minute quotes. 

GOLD ! GOL© J GOLD t 
%lao SUTCV — 8tamp« — Ooftsa 

BOVGHT * S O L © — - I M I ITOC8 
Mon. 4c Tu«R. 10 *» 1. W«d. 10 t o 

B:50, Thurs.. F r t , S a t 10 to 7 
Sun. or EvenlaK hy Ap$otatm«fit 

* i * w > J. Levrfa, Proertotor 
H b e r t StunfNT, Inrr«atm't Oonaaolor 

įoui oom SHOP 
t t v s. Oak P»f% A m , 

H M N. of the B«rtln«toa 

Cafl - 79848M 

R a š y d a m i tes tamentus , neužmiršk ime L ie tuv ių F o n d o , į rašykime į 
t e s tamentą n u m a t y t ą sumą: 

„ L I T H U A N I A N F O U N D A T I O N , A NON-FOR-PROFTT, 
TAX E X E M P T , I L L I N O I S C O R P O R A T I O N , 

2422 W. M A R Q U E T T E R O A D , C H I C A G O I L U N O I S 60629" 

Lietuvių F o n d a s 1962—1980 rugsėjo 19: 
1. Pagr indin io kapitalo bruto $1,957,860.89 
2. Pajamų $964,402.76 
3. Per Pelno Skirs tymo Komisiją, remiant i s protoko la i s , l ie tuviškiems 
re ikalams * 

(šviet imui, kultūrai, premijoms, s t ipend i joms ir m o k s l i n i a m s 
ve ika lams) paskirstes $693,780.77 

Vis i s ta tyk ime Lietuvių F o n d ą , k a d j is p a s i e k t ų 2 mil i jonus ir k a s m e t 
galėtų skirti l ietuvybei d a u g i a u ka ip 1 5 0 t ū k s t a n č i ų d o l . 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2667 W.69th Street Tel. 776^4363 

A&J.PHARMACY 
V M M , vftarrinal fcnportuoB kvepalai gydomo* loNfc I r t i 

Važiuojame* kftdfta, ramentai tr k i , ptrkti ar nuonott 
Nemokainal aupakuojama i 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

B E A L B S T A T E 

Rezidencinės ir Komarcin** Nuouvyte* 
AoartmerttJ! • Koodommiuna. . Nuomavimas FLORIDA 

RFAT ui Angelė E. Karnienė 
* - * A J . n . A j «KALTO« • • • B R O K E * • • • «TOT*IT 

ESTATE 

Well help you moice Ine rigrtf movė 

JEI G A L V O J A T t 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. _ 767-0600 
Independently owned and opera tel 

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

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

Marini* bungalow Brighton Parke. 
15 merų. E>€1 ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income T a z 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iHiii»iiMiinimniiiHiiiiiiniumumnun 

R E A L E S T A T E 

IVi myl io s nuo ežero, šal ia Beverly 
Shores, Indiana, parduodamas g a z u 
apšild. 2-jų miegamų namas. Sklypas 
120 x 145 p. Maži mokesčiai. Kairia 
$26,500. skambinti (219) 874-7330. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiumuitiiii 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos i r kt. plytelės. Glass blocks . 
Sinkos vamzdžiai išvalomi e lektra. 
Į automatą galit kalbėt l ietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 6 3 6 - 2 9 6 0 
iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiuuuuiiuuiuuuujiir 

imiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiimmiiimiiim 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkrausiymas 

{vairių atstumų 
TeL 376-1882 arba 376-5996 

IIIIIIIIIIHIIIIiilIlIlIlilIilllUUUUlIlUIlIlilV 

iimmiiiiiiiimiiiniimmiHiiiiminiiiiifi! 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai , 
Stereo ir Oro Vės intuvai . 

Pardavimas ir Ta i symas . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 

iiiiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiti' 

įi.i IJI . I J I U M U ""' . ' ' i^~ %•—'J' * M " " ^ — y - \ i ~w " I I ^ ^ I * 1*—m*—1» i» • 
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, VL 60682, teL 927-5980 

H E L P W A N T E D — MOTERYS i 

Small downtown office needs pleas-
ant, bright woman t o train T6ta 

medical - legal work. Salary $3.7Ss'T 

plūs per hour. ->»t 
Hours 8:30 a.m. to 5 p.m. Mon. >t 

thru Fri. - į 
Call Kathy Balionas *> 

KOPCO 346-4305 •-m 

IŠNUOMOJAMA — F O E BENT• -. 

ISNUOM. 5 kamb. butas 2--m*į! 
aukšte, arti 45-os ir Rockwel l . Tik. ^ 
suaugusiems. Skambint po 5 v. vak-
tel . 986-8157. a 

_<Z 
»» 

IŠNUOM. 2-jų miegamų kamb. b d - ' r 
tas 1-me aukšte , Marąuette Parko^^ 
apylinkėj. T ik suaugusiems. Teirau- si 
t i s iki 11 va i . vak. TeL B E 7-8161 «j 

— T . . ; V 

ISNUOM. 6 kamb. butas antrame 
• 

aukšte. 3441 S . Lituanica A v e . TeJef. 
927-1308. 

r-moki 
ISNUOM. 6 kamb. butas trečiams STJ 
aukšte — 3443 S. Lituanica Ave. rJ. Skambint 927-1308. 

IEŠKO NTOMTOTI 

... 

Vyresnio amžiaus moteris ieške 
kambario Marąuette Parko rajone, į 
Skambint t a r p 5 ir 9 vai. vak . — . 
teL 776-6379. 

D Ė M E S I O 

V A L O M E 
KILIMUS W, BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

iiimiiiiiiuiiitiiitiiiiiiHiiiifiiiiiiiviiiiifut 

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

NOTARY PtTBLIO 
4259 So. Maplew»od, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai 
iiiiiuiiitiuuiniiiuiuinjiiiuiuiujuuiiiiui 

:.. . 
N A M Ų A P Š I L D Y M A S 

Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius " 
pečius į gazinius. - "•' 

AUBIN BANYS, TeL 447-8806 

: . . EB < . 
u i apdraudą nuo usnies Ir autorao-
10% — 209fc — SO Ĵ, pi«!an mokestt 
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208V2 We»t 95th S tree t 

Telef. _ G A 4<8654 

imiUIllIUIIIHIUUUIllIMIMllUllilllHUlin 
!; Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARGELS E X P B E S S 

2591 W. 69 S t , Oi icago, UL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valant inas 
ililltntlUtHIIMIIIIIIIHIUilUllliUIIUUliUl 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago. UI. 60629 

RCPECTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY S A L 
DUMYNAI • KOSMETKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdam šiokiadieniais nuo S **L ryto Qd 10 vai. vakaro. 
Sttanadieniais nuo 9 vai . ry to iki 8:30 vai. vakaro. 

T e L - 4 7 6 - 2 2 0 6 

• t : 

1IIHI tllIHIlIlIilIlIIlHlIlIlIllIIIIIllHlIU 

DAŽAU NAMUS 
I š LALTKO I R IŠ V I D A U S 

Darbą at l ieku gražiai ir ^ * 4 y ^ 
Nemokami a p A a i č i a v i i n a l 

J O N A S K L E I N A I T I S 
T E L . — 4 2 9 - 0 7 7 2 

IIIiiiHtfiiltliilHiiMHlIIIUlIillUUUUllllI^l 

V, S A S N A U S K A S 
Atlieka įvairius CEMENTO DARBUS: 

Šaligatvius, laiptus ir kitokius. 
Skambint telef. — 

G B , 6 - 8 4 0 2 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeist!, 

atnaujinti. Garai*. Viduje ar i i lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet fiia J u m 
su patyrimu, u i prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 5-tos y. vakaro 

T E L . — 476-3950 

«• 

-. 

-

• į M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus . Ir i i toli mies to lei
dimai ir pilna apdrauda, 

T e L — W A 5 3 0 6 3 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
| | Į S I G Y K I T E D A B A R 

: 

570t Gtrtf 6ou»Cvard,sr. Pctcrtbung fccach.F-l. >^706 
T«tctono« (fli^> } « o - 2 * 4 a . vak.ar« ( « i » ^Ą^-ZT^A 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas h balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59th Strtet Tel. &R 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Seštadieniaia nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet. 

91' iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHi 
į s igyki te n a u j ą j ALOYZO 

BARON'O romaną 

LAIVAI IR UOSTAI 

3 

Jurgis Gliaudą apie šį romaną 
sako: "ša l ia pagrindinių personažų 
autorius pateikė visą tuziną kitų, 
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs ; 
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sult ingų, spalvingų 
portretų galeriją". 

• T 
Išleido Lietuviškos knygos klu- „„ 

bas 1979 m. Viršel is Nijolės Vedė- Z 
gytės - Palubinskienes, 276 pusi. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. m . gyv . pri- ; 
deda 3 5 et. valst ijos mokesčių. 

U ž s a k y m u s siųst i: Drangas,- "« 
4545 W*M,t S3rd Street, Chicago, UI. 
60629 

iitistiutuuHuiiuiiiimuiiuiHiii 



MŪSŲ KOLONUOSE 
Putnam, Conn. • 

PAMINĖTAS DONELAITIS 
K. Donelaičio 200 metų mi

nėjimą, rugsėjo 7 i , Matulaičio 
namų salėje suruošė LB Connec 
ticuto apygarda. 
įdomią paskaitą, išryškindama 
Donelaitį kaip asmenį ir žmogų, 
skaitė seselė Ona Mikailartė. Me 
ninę programą atliko du meni
ninkai. Jauna solistė Marytė Bi-
zinkauskaitė, broktonietė, atliko 
koncertą, susidedantį iš dviejų 
dalių. Pirmoje dalyje dainavo 5 
liaudies dainas, anttoje — liau 
dies dainas, populiarias dainas ir 
vieną dainą vokiškai. Prisipra
šyta ir biso, kuriam padainavo 
"Kur tas šaltinėlis". Solistė, pra
dėjusi studijas muzikos kolegijo
je, daro gražią pažangą. Jai akom 
panavo jos muzikas tėvas ir mu
zikos studentas, kaimynas James 
Hay. Tarp solistės koncerto ak
torius inžinierius Vytautas Valiu 
kas, iš New Haveno, atliko dai
liojo žodžio programą, išraiškin
gai paskaitydamas neilgas ištrau
kas iš visų keturių Donelaičio 
"Metų" laikų. 

Minėjimą pradėjo apyg. pirm. 
A. Lipčienė. Maldą sukalbėjo kun. 
R. Krasauskas, naujasis Matulai 
čio namų kapelionas, visam mi
nėjimui vadovavo ir programos 
dalyvius pristatė dr. J. Kriaučiū
nas, apyg. kultūros reikalų vado 
vas. Minėjimas užbaigtas visų 
giedota "Lietuva brangi". Minė
jime dalyvavo tik per 100 žmo
nių, nors pakvietimai paskleisti 
visose LB apylinkėse, ir p. Dragu-
nevičius, Hartfordo lietuviškos 
radijo valandėlės vadovas, iš 
anksto garsino minėjimą. Ypač 
pasigesta jaunimo. 

VAKARONĖS 
Seselė Rita Trimakienė nuolat 

surengia Raudondvario salėje va 
karones,. tiek seselėms ir vieti-

CLEVELANDO 
2 I N I O S 
(Atkelta iš 4 psl.) 

dainos plojimų, rodė nuoširdų 
publikos pritarimą ir padėką. O 
kai Linda dainavo Vai, sud:ey 
publikos viešas neištartas linkėji 
mas buvo "Iki greito pasimaty
mo Clevelande. 

Taip šis koncertas buvo mie
las mėgėjos ir profesionalo pianis 
to Vytauto Puškoriaus pasirody 
mas. Clevelando visuomenė ir 
klausytojai Vytautą Puškorių 
pažįsta iš jo ankstyvesniųjų kon
certų. Todėl apie jo pasiruošimą 
profesionalinei pianisto karjerai 
šį kartą nekalbėsime. 

Vytauto Puškoriaus talentas 
ir Olgos studijos pas žymius šio 
krašto pianino mokytojus kolegi 
jose ir šį vakarą leido jam meist 
riškai paskambinti R. Schuman 
no Novellette, A. Scarlatti Tris 
sonatas, L van Bethoven Sona 
ta D-moil III dalį, Fr. Schuberto 
Impromto E-moll ir F Chopin 
Fantaisie impromto. 

Publika, kurios tokiam malo
niam vakarui buvo, sakyčiau per 
mažai (reklama buvo labai ma
ža), dėkinga LARK Moterų są
jungos 36 kuopai ir jos valdybai: 
pirm. Stefanijai Radzevičiūtei, 
Onai Mikekonienei, Stellai San-
kalaitei, Marytei Titienei, Salo 
mėjai Miliauskienei, Eugenijai 
Mackevičienei ir Marijai Mariu-
nienei. 

Padėkos žodį tarė kuopos pir
mininkė, įteiktos dovanos lietuvis 
kos knygos ir gėlių (D. Miciūnas 
ir K. KupreviČifnė). 

Vaišės, loterija, muzika ir šo
kiai maloniai užbaigė Lindos 
Ruzgaitės ir Vytauto Puškoriaus 
atsimintiną malonų vakarą. 

įvairių parengimų ar minė
jimų rengėjai lietuvių kolonijose 
neturėtų pamiršti kontaktuoti 
šių dviejų mi.zikos ir dainos 
jaunų ir talentingų programos 
išpildytojų. Publika bus dėkinga 
rengėjams, kaip buvo ir Cleve
lande. 

V. Rociūoas 

niams lietuviams, tiek atsilan
kantiems svečiams. Inž. Jurgis 
Mikaila, detroitietis, rugpiūčio 2 
d. papasakojo savo įspūdžius ir 
parodė skaidrių iš kelionės Egip 
te. 

Rugp. 31 d., lankantis būre
liui svečių —seselių rėmėjoms 
čikagietėms Remienei, Dočkams, 
Abromaitienei, Lipčiūtei-Augie-
nei ir newjorkiečiams Butkams, 
vėl vakaronė. Programoje buvo 
įvairių dalykų. Dr. J. Kriaučiū
nas skaitė savo kūrinėlį, pasakos 
motyvais. Ses. O. Mikailaitė — 
feljetoną iš V. Žilinskaitės rinki-

sodyboje, ses. namo pamatų pa
šventinimą ir kt Dr. J. Kriau
čiūnas trumpai papasakojo ir 
skaidrėmis pailiustravo savo ke
lionę Prancūzijoje. 

Vakaronių metu nuotaikingai 
pabendraujama ir pasivaišinama 
kavute 

ĮŽADŲ ATNAUJINIMAS 

Rugp. 15 d., Marijos Dangun 
Ėmimo šventėj, pasibaigus Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seselių 
rekolekcijoms, kurias vedė tėvas 
B. Markaitis (jėzuitas), dvi sese
lės: Teresė Marija Lukaitė ir Sta 
sė Normantaitė atnaujino vie
nuolinius įžadus iškilmingų Mi 
šių metu. Seselės ir susirinkę 

nių. Rašytoja D. Augienė — ei-. ^tuviai turėjo bendrus pietus ir 
liuotą humoreską apie putnamie 
čius ir svečius. Ses. Stasė Norman 
taitė paskambino pianinu Schu-
mano "Linksmąjį ūkininką". Ir 
ses. Apolonija deklamavo — vai 
dino savo sukurtą juokingą nuo
tykį. 

Rugsėjo 4 d. suruoštos išleis
tuvės čikagietėms. Jų metu ses. 
Dolores papasakojo įspūdžius ir 
parodė skaidrių apie Kryžių kai 
ną Lietuvoje. Taip pat rodė skaid 
res apie praėjusią seselių iškylą 
ir meninės programos metu pa 
vaizduotą Kryžių kalną seselių 

sveikino įžadininkes jų pasirin
kimu. Sėkmėsl 

P A L I K I M A S A K A D E M I J A I 

Dr. prof. Kazys Alminas pali
ko testamentu Lietuvių Katali
kų Mokslų akademijai 320 akrų 
ūkį Nebraskoje Akademija yra 
registruota Connecticuto valsti
joje, nors centras yra Romoje. P. 
Alminienė ir jos sesuo lankėsi 
Putname, kur tarėsi su akade
mijos pareigūnais: prel. V. Balčiu 
nu, kun. R. Krasausku ir J. Vem 
bre (bostoniškiu) šio turto per

leidimo ir K. Almino fondo stei-1 
gimo reikalais. Tuo pačiu jos ap- j 
lankė seselių įstaigas, Alką, Min 
daugo pilį ir išvyko kitų lietuviš
kų institucijų rytų valstijose 
lankyti. L. K. M. akademija bu
vo reikšmingai paremta. 

SVEIKSTA 

Kun. prof. Valdemaras Ču-
kuras, po nedidelio širdies sune
galavimo ir paleidimo iš ligoni
nės, dabar sveiksta Matulaičio 
namuose, lietuviškoje aplinkoje. 
Linkime greitai pasveikti, nes 
laukia tarp kitko, ir kultūriniai 
darbai. Seselei Jonei Laurinaity
tei, jau kuris laikas silpstančiai 
nuo retos ligos, prireikė universi
teto gydytojų pagalbos. Tikime, 
kad gydymas padės. 

LICDNOS ŽINIOS 

Magdalena Kriaučiūnienė ga
vo žinią, kad jos brolis Antanas 
Andriušis mirė liepos 29 d. Jis bu 
vo 69 m. amžiaus, gyveno prie 
Pilviškių ir palaidotas Pilviškių 
kapinėse su religinėmis apeigo

mis. B artimųjų liko: žmona, 
dvi seserys Lietuvoje ir po vieną 
Kanadoje ir JAV. Prel. V. Balčiu 
nas buvo išvykęs į brolio Jurgio 
Balčiūno, gyvenusio prie Akrono, 
laidotuves. Mirusiojo sesuo Ele
na Masaitienė, dabar gyvenan
ti prie Putnamo, dėl sveikatos į 
laidotuves vykti negalėjo. Užuo
jautos visiems artimųjų nete
kusiems. 

J. Kr. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllilHI 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesys, 
Vandens žolė, Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusi. 
Kieti viršeliai. Išleido ATEITIS 
1978 Aplankas Vilijos Eivaitės. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

BĮ. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
Uliuillllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllll! 

S E I M Ą D Ė K O J A 

Mirtis iš mūsų tarpo išplėšė mylimą vyrą, tėvą ir senelį 

AtA 
Savanorį kūrėją IGNĄ UŽGIRJ 

Jis mirė 1980.m. rugpiūčio mėn. 8 d. 9:00 vai. ryte. Palaidotas 
lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse 1980 m. rugpiūčio mėn. 12 d. 

Nuoširdžiai dėkojame lankiusiems koplyčioje, už gėles, šv. Mišių 
aukas, aukojusiems Balfui ir Jaunimo centrui ir palydėjusiems j 
amžino poilsio vietą. Dėkojame atsisveikinimą pravedusiam sava
noriui kūrėjui Juozui Vilučiui, kalbėjusiems: savanoriui kūrėjui Juozui 
Tamuliui, miškininkui inž. Vincui Žemaičiui, Bendruomenės atstovui 
Broniui Andriukaičiui ir Balfo apskrities valdybos atstovui Juozui 
Mackevičiui. Nuoširdžiai dėkojame Petrui ir Marijai Stakėms už 
šeimos globą liūdesio dienose. 

Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. 
Antanui Zakarauskui, kanauninkui Vaclovui Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, pamaldas, įspūdingą pamokslą ir palydėjimą į kapines. 
Dėkojame visiems žodžiu, raštu ar spaudoje reiškusiems užuojautą ir 
laidotuvių direktoriui Donald Petkui ir jo bendradarbiams už rūpes
tingą patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona, dukterys , sūnus, marčios, žentai ir anūkai. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m. 
rugsėjo 23 d., po sunkios ir ilgos ligos, mirė mūsų mylima motina, 
uošve ir senelė 

A. + A. 
Elena Karpavičiūte - Urneziene 

Gyveno Fox Lake, Iliinois. 
Gimė Lietuvoje, Žiežmariuose, augo ir gyveno Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Kristina Koscinski, žentas 

Terrence, anūkai Lisa ir Richard. 
Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero ir motina a a. Virginia. 
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Litu-

anica Avenue. 
Laidotuvės įvyks Šeštadienį, rugsėjo 27 dieną. Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentas Ir anūkai. 
Dėl informacijų skambint tel. 927-1138. 

A. f A. JOHN WARANAUSKAS 
Gyveno šv. šeimos Viloje, Lemont, Illinois. 
Mirė rugsėjo 24 d., 1980 m, 12:40 vai. popiet, sulaukęs 89 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Beištrakiuose. 
Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sunūs Richard, marti Catherine, 

2 dukterys: Adell Lukpetris ir Dolores Pavlik, 9 anūkai, 2 proanūkai. 
Lietuvoje broliai ir seserys. 

Priklausė Dariaus - Girėno American Legion Post 271. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 27 d. 15 koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje vyks gedulingos pamaldos už veHonies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Sunūs, marti, dukterys, anūkai ir proanūkai-

Laidot. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. — Tel. 737-1213. 

PADĖKA 
A. t A-

Rašytojas A L O Y Z A S B A R O N A S 
mirė rugsėjo 7 d., palaidotas rugsėjo 11 d. Šv- Kazimiero 
Lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mūsų skausmu dalinosi daugybė draugų bei pažįsta
mų. Jiems visiems norime išreikšti nuoširdžią padėką. 

Dėkojame dr. Petrui Kisieliui, dr. H. Manfredi, dr. 
Rimgaudui Nemickui, dr. M. Merchut už gydymą Loret-
tos ir Loyolos universiteto ligoninėse. 

Dėkojame visiems, kurie lankė a. a- Aloyzą ligoni
nėje jo sunkios ligos metu, už maldas ir parodytą rūpestį. 
Marijonams, visam "Draugo" štabui, "Cicero Life" vyr. 
redaktoriui Sean O'Gara už straipsnius ir nekrologą. 

Už atsisveikinimą su velioniu Vasai5k> - Butkaus ko
plyčioje- dėkojame p. A- Prapuolenytei, rašyt. J. švabai-
tei - Gylienei, rašyt. K. Bradūnui, žurn. - rašyt. V. Būtė
nui, kun. P. Garšvai, dr- A, Damušiui, dr. P. Kisieliui, dr. 
K. Ambrozaičiui, dr. A. Razmai, V. Kleizai I r Cicero atei
tininkams. 

Dėkojame vysk. Vincentui Blizgiui už dalyvavimą šv. 
Mišiose ir suteiktą palaiminimą. 

Dėkojame Šv. Antano parapijos klebonui kun. J. 
Stankevičiui, kun- V. Rimšeliui, kun. P. Garšvai, kun. J. 
Vaškui, kun. J. Duobai, kun. B. Rutkauskui už atnašavi
mą šv. Mišių. 

Dėkingi esame solistams Danutei Stankaitytei ir Jo
nui Vazneliui už giesmes šv. Mišių metu, kurios paliko 
neužmirštamą prisiminimą, ir muz. Antanui Skriduliui 

už vargonininkavimą. 
Dėkojame kolegoms rašytojams K. Bradūnui, A. Kai

riui, V. Ramonui, č. Grincevičiui, V- Būtėnui ir A. Šeš-
plaukiui už karsto nešimą ir visiems aplankiusiems velio
nį koplyčioje, dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydėjusiems 
į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū Juozui Gribauskui, šv. Antano Taupy
mo ir Skolinimo Bendrovės vedėjui, už parodytą nuoširdu
mą bei lengvatas man įstaigoje a. a. Aloyzo sunkios li
gos metu, o taipgi visiems bendradarbiams už paguodą 
bei atjautimą. 

Dėkojame radijo valandėlių vedėjams, A. Daukuvie-
nei, A. siutui, P Petručiui ir Amerikos balse dirban
čiam Vladui Būtėnui už jautrius žodžius, perduodant a, a. 
Aloyzo mirties žinią visuomenei-

Dėkojame laidotuvių direktorei S. Butkienei už rū
pestingą patarnavimą. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu ir spau
doje bei užuojautos ir paguodos laiškus, už aukotas šv. 
Mišias, gėles ir aukas Lietuvių Rašytojų Draugijai. 

Širdingas Ačiū visiems. 

Nuliūdę: Žmona Nijolė, sūnūs Gintaras ir 
Saulius ir visi giminės. 

A.f A 
TERESEI MILDA2IENEI mirus, 

jos vyrui JONUI, ir šeimos nariams, TĖVAMS, SE
SERIMS ir BROLIAMS gilia užuojautą reiškia 

Lietuviu Opera 

Mielam 
A. f A. 

DR. JURGIUI B A L Č I Ū N U I mirus, 
žmonai Dr. BRONEI ir GIMINĖMS reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Stasė ir Jonas Jurgi lai 

A . + A . H E L E N A . P A V A L O N 
KARASEN 

Gyveno Justice, 01., anksčiau gyv. Chicagoje, Marąuette Par
ko apylinkėje. 

Mirė rugsėjo 23 d., 1980 m.. 8:10 vai. vak., sulaukus 55 m. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Michael E., marti Louise, 

duktė Carole Odeli, žentas Joseph, 8 anūkai: Joseph., Michael, 
Stacie, James, Jason ir Lori Pavalon; ir Ginger ir Kirk Odeli, se
suo Irene Novak su vyru Charles, draugas Edward Bagwell, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Michael T. Pavalon. 
Priklausė Lietuvos Vyčiams ir Association of Lithuanian Wor-

kers. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 27 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai. 
Laidot direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

• 

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 Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
V Tel. 737-8600-01 

9837 SOUTH KEDZ1E AVE. 
Tel. 422-2000 

P9 
9 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME * 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACK AWICZ) ir SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

.-

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So 50th A ve., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

x S t Xa\ ier Oollege, ku r stu
dijuoja ir nemažai lietuvių stu
dentų, spalio 4 ir o dienomis 
bus duodama speciali Vienos, 
vengru ir kt. muzika ir austriški 
bei vengriški užkandžiai. Vaka
rienė bus 6 vai. vak. Registruo
tis arba įsigyti bilietus reikia iš 
anksto, paskambinant bent tele
fonu 779-3300, ext . 275. 

x "Tinkamu maistu varyki
me iš savo namų giltinę". — šia 
tema bus 567-ji Alvudo radijo 
paskaita šį šeštadienį, 9 vai. ry
to. Pasiklausykime. 

X "Specialios intencijos rei
kalu skiriu šią auką lietuviškos-
katalikiškos spaudos — "Drau
go" išlaikymui" — rašo mums 
Seselė Josephine iš Pit tsburgo, 
Pa., siųsdama 5 dolerius. Dėko
jame. 

X Dr. Vytautas A. Darobrava, 

x Meg Doaiavan, Valstybės 
departamento pareigūnė, rugsė
jo 24 d. lankėsi Chicagoje ir da
lyvavo tautybių sambūryje, ku
rio tikslas Helsinkio susitarimų 
vykdymo stebėjimas. Harp kitų 
tautybių dalyvauja ir lietuviai. 
Valstybės departamento parei
gūnė painformavo apie Madri
do konferencją ir jai pasiruoši
mą, bet didelių vilčių nedavė, 
kad būtų iš šios konferencijos 
galima laukti kokių laimėjimų 
pavergtoms tautoms. 

Venclova x Poetas Tomas 
spalio 18 d. skaitys paskaitą I i k i š i o l b u v ę s j^^os ^ ^ 
Chicagos ateitininkų rengiama-1 
me seminare Ateitininkų na- J 

IŠ AUTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE I OKUP. LIETUVOJE 

muose, Lemonte. Jo paskaitos 
tema yra "Lietuvos valdinin
kas — parsidavėlis ar idealis
t a s?" Ateitininkai tą dieną ren
gia paskaitų ciklą ir simpoziumą 
70 metų ateitininkijos sukakties 
paminėjimo proga. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
Motinų klubas spalio 3 d., penk
tadienį, 7:30 vai. vak. kviečia 
susirinkimą, ypač naujųjų moks
leivių motinas. Bus proga susi
pažinti su sesele Regina Marie 
ir jaunųjų moksleivių mokyto
jais. Viešnias priims Agnės 
Valkenburg ir Marilyn Jareczek. 
Infc-maciją teikia Gail Danaher. 

sadų patarėjas i r konsulas pen
kiose Lotynų Amerikos valsty
bėse, dabar išėjęs į pensiją, ap
lankęs Europą, buvo užsukęs į 
Chicagą, čia porą dienų viešėjo, 
susitiko su keliais senų laikų 
draugais. 

X "Krikščionis gyvenime" 
knygų leidėjai Pasaulio lietuvių 
archyvui nemokamai prisiuntė 
visus tomus, kur ių Archyvui 
trūko iki pilno komplekto. Lei
dykla iki šiol j au išleido 16 labai 
vertingų tomų. 

X Antanas Vaičiulaitis, ži
nomas rašytojas klasikas, nuo 
jaunystes laikų a r t imas profe
soriaus Juozo Brazaičio drau-

Minios žmonių 
Kriaučiūnas ir 

"Draugo" bankete, 
kt. 

Iš k.: A. Soliūnienė, A. RūgytS, dr. A. ir J. Norvilai, J. Damauskas, inž. K. 
Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA DAINOS PAJĖGA 

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 28 d., 4 vai. p . p., Jaunimo 
centre išgirsime naują, Chica
goje ir aplamai JAV dar negir
dėtą solistą Vytautą Paulionį, 
bosą-baritoną, gyvenantį Toron
te. Tai nauja, iškili pajėga, 
spėjusi sulaukti teigiamų įver
tinimų. 

Vytautas gimė Wuerzburge, 
gas, bus pagrindiniu kalbėtoju j Vokietijoje. Tėvai, Aleksas ir 

x Ateitininkų namų fondo •, J. Brazaičio Raš tų I tomo su- \ Veronika, buvo dainininkai. Abu j 
metinis susirinkimas įvyksta šį Į tiktuvėse. Sutiktuvės rengia- J dainavo Lietuvos operos cho- Į 
sekmadieni, rugsėjo 28 dieną 
Ateitininkų namuose. Pradžia 
2:30 vai. p. p. Visi nariai pra
šomi atsilankyti, (pr.). 

x "Dainavos" ansamblio nuo
latiniai rėmėjai, kaip ir anks
čiau, taip ir šiais metais "Či
činsko" operos pastatymo išlai 

mos spalio 10 dieną Jaunimo i re. Tėvas Aleksas Paulionis 
centro kavinėje. Raš tus reda-j taipgi dainavo garsiame L Ja-
guoja Alina Skrupskelienė i r ' rošeko įsteigtame ir vadovauta-
Česlovas Grincevičius. i me kvartete. Vytautas, augda-

X LB Hot Springs, Ark., apy- mas dainininkų šeimoje, anksti 
Įinkės valdyba yra nuolatinė j pamėgo dainą. Tačiau, kad ir 
• 'Draugo" rėmėja. I r dabar per j turėdamas gražų balsą, nemanė j 
valdybos pirmininką Stepą In-

doms padengti paaukojo DO 1C0. ? a u n i ^ v o m e 10 dolerių auką. 
įMerin 5įp crpradnHai- Varvs< Maloniai dėkojame. dolerių šie geradariai: Vacys; 
Petrauskas. Aldona ir Alfas 
Simonaičiai, Giedra ir dr. Rim
vydas Sidriai. Janina ir dr. Jo
nas šalnos. Leokadija ir Anta
nas Tverai, Vanda ir Antanas 
Urbonai. Ansamblis mieliems 
aukotojams nuoširdžiai dėkin
gas, (pr.). 

x Muzikas Jeronimas Kačins
kas vra vienas iš nedaugelio mū
sų tautinės kultūros ~ žiburių. " » • l a z d a S ' PyPk e s< žirgus, dė-
Pirmą sykį Chicagoje jo kom-! : - - - - - - - - - -
pozicijų koncertas įvyks spalio 
25 d. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoj. Bilietus pra-

x Lietuvos Dukterų draugijos 
dvidešimtmečio veiklos seimas 
šaukiamas spalio 3 d., Jaunimo 
centro kavinėje 9 vai. ryto. 
Dalyvauja atstovės. Tą pačią 
dieną 6 vai. vak. parodos atida
rymas mažojoje salėje. Paro
doje bus galima apžiūrėti iš 
Lietuvos atvežtus: audeklus, 
drožinius, odos dirbinius, ginta-

šoma įsigyti iš anksto J. Vazne-
lio prekyboje, (pr.). 

x Dailininkas Ant. Perriko-
nis drobėje atskleidžia nesuskai
tomus pavasario žiedus. Jo dar
bų meno paroda, kartu su J . 
Šalnos šaknų skulptūros darbais, 
įvyks spalio 3—12 
Parodos atidarymas spalio 3 d., 
7:30 v. v. Čiurlionio galerijoj, 
Jaunimo centre. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama, (pr.) . 

x A. a. Marijos Kasakaity-
tės vienerių metų mirties sukak
tį minint bus atnašaujamos šv. 
Mišios T. Jėzuitų koplyčioje rug
sėjo 28 d., sekmadienį. 9 vai. 
ryto. (pr.). 

\ k t. Visus eksponatus atvežė 
j Pupelių šeima iš Bostono. Visa 
i visuomenė prašoma gausiai da-
1 lyvauti. Viską pamatyt i ir už 

prieinamą kainą įsigyti. Paro
da atidaroma su vaišėmis ir įėji
mo auka. Paroda tesis 3 vaka
rus ir 2 dienas. (pr.) . 

tapti solistu, profesionaliu dai- . Vytau tas Paulionis mielai dai
nininku. Baigės aukštesniąją nuoja ir Kanados lietuvių ren-
mokyklą, tenkinosi gana gerai J giniuose. Šį sekmadienį drauge 

su sol. V. Paulioniu Jaunimo 
centro scenoje pasirodys ir či-
kagietė solistė Nerija Linkevi
čiūtė. Akompanuos Darius La
pinskas. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti "Margučio" rengia
mame koncerte. p . L 

T A U T I N I U ŠOKIU ŠVENTĖ 
EKRANE 

Rugsėjo 19 d. Jaunimo centro 
mažoji salė vos sutalpino gausiai 
atsilankiusią visuomenę dar kar
tą pasidžiaugti ir išgyventi nepa
mirštamus Vl-sios Tautinių šo
kių šventės įspūdžius. Vakarą su
ruošė šokių šventės foto kores
pondentų komitetas: Vytautas Ja-
sinevičius, pirmininkas, Kastytis 
Izokaitis, techn. patarėjas, Euge
nijus Butėnas, Rimantas Dami-
onaitis, Vytautas Jasinevičius, Jr., 
Raminta Jelionytė, Jonas Kuprys, 
Linas Meilus ir Algimantas Sta-
siulis. 

Salėje matėsi ypač daug jauni
mo, kuris entuziastiškai reiškė 

SoL Linkevičiūte 

— "Vakaras su poetu Jurgiu ( — Štai kur Lietuvos darbinin-
Blekaičiu" bus šeštadienį, spalio Į kų ir ūkininko sunkiai uždirbti 
4 d., 8 vai. vak. latvių namuo
se Rockville, Maryland. Šį lite
ra tūros vakarą rengia Washing-
tono Kristijono Donelaičio litu
anistinės mokyklos tėvų komi
tetas . 

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, išvyko ku
riam laikui į Europą, kur susi
tiks su min. Stasiu Lozoraičiu, 
Sr., ir kitais Lietuvos diploma
tinės tarnybos asmenimis. Grįš 
spalio pradžioje. 

— Archit. Edmundas Arbas 
iš Los Angeles atvyksta Detroi-
tan ir š. m. spalio 4 d., 7 vai. vak. 
Kultūros centre kalbės tema 
"Architektūros reikšmė tautų 
kultūroje ir gyvenime". Paskai
ta bus iliustruota skaidrėmis, 
parodoje — Edmundo Arbo ar
chitektūriniai ir laisvalaikio me
no darbai. Rengia Liet. B-nės 
Detroito apylinkės valdyba. 

— Vladas šakalys, iš Lietu
vos pabėgęs aktyvios rezisten
cijos dalyvis, lydimas Vliko vi
cepirmininko L. Griniaus, buvo 
atvykęs į Los Angeles ir apie 
padėtį okup. Lietuvoje bei apie 
savo pabėgimą sekmadienį (LX. 
7) kalbėjo šv . Kazimiero para-! 
pijos salėje. Tą pačią dieną at- { 
silankė į Neo-lituanų pobūvį dr. i 
J. Gudausko namuose, kur pa- į 
darė panašų pranešimą. Abiejų; 
pranešimų metu atsakinėjo j I 
publikos klausimus. Buvo su- j 
darytos sąlygos šakaliui susi- į 
t ikti su amerikiečiais žurnalis- j 
tais, tačiau jis pasikalbėjimą! 
duoti atsisakė. Esą ta i drau-| 
džiąs Valstybės departamentas, j 
Įdomu, kodėl Valstybės depar-, 

Sol. V. Paulionis 

mokytojo a. a. Jono 
sielą vienerių 

x Už 
Račkaus sielą vienerių metų 
mirties sukakties proga, bus 
atnašaujamos šv. Mišios Tėvų 
Marijonų koplyčioje, prie ' 'Drau
go" rugsėjo 28 d.. 11 vai. ryto. 
Po Mišių Šv. Kazimiero kapi
nėse 70 bloke bus šventinamas 
paminklas. Prašome gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. Mi
šiose pasimelsti už jo sielą ir da
lyvauti po Mišių paminklo šven
tinime Šv. Kazimiero kapinėse. 

(pr.). 

X A. a. Klausučio Pūdymai-
čio vienerių metų mirties sukak
tį minint, šv. Mišios už jo sie-
lą bus atnašaujamos rugsėjo 29 
d , pirmadienį, 8:30 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
prisiminti a. a. Klausutį savo 
maldose, (pr . ) . 

x Terros prekyba galutinai 
uždaroma spalio mėnesio pirmą-

jją savaitę. Nuo rugsėjo 15 d. 
' krautuvės darbo valandos pa
keistos šia t va rka : Pirmad. ir 
ketvirtad. 1 2 - 8 vai. vak.; an-
trad., penktad., šeštad. nuo 10 
vai. ryto iki 5 v. vak. Trečiad. 
ir sekmad. krautuvė uždaryta. 

(sk.) 
x Tik dvi dienos beliko. Lai

kas įsigyti bilietus į "Margučio"" 
koncertą, rugsėjo 28 d.. 4 vai. 
p. p. Jaunimo centre. Visi kvie
čiami. Programą atliks sol. Vy
tautas Paulionis iš Toronto ir 
čikagietė sol. Nerija Linkevičiū
tė. Akompanuos D. Lapinskas. 
Bilietai Vaznelių prekyboje ir 
"Margučio"' rastinėje, (pr.). 

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

(sk.) 

x "Siunčiu Jums mažytę au
ką, dėkodamas Jums už didžiulę 
paramą, kurią teikiate dėl Lie
tuvos laisvės kovojančiam jau
nimui" — rašo mums žinomas 
visuomenininkas Juozas Kojelis 
iš Santa Monicos, Calif., siųsda
mas 10 dolerių. Labai ačiū. 

x K. Šalkauskas ir J..Valai
tis, čikagiškiai, lankėsi "Drau
ge", domėjosi spaudos darbais, 
paliko auką. Ačiū. 

apmokamu darbu vienoje įstai
goje. Dirbdamas neatitrūko nuo 
dainos. Dainavo tuo metu tė
vo vadovautame parapijos cho
re. Vytauto įgimtas talentas, 
plačios skalės balsas, atkreipė 
dėmesį Hamiltone sėkmingai 
nekilnojamojo turto pardavimu I pasitenkinimą, kai dailiai išsta-
besiverčiančio Balio Krono d ė - l ^ o s e padidintose nuotraukose ir 
mesį. Paskatintas ir padrąsin- į nuotraukų albumuose atrasdavo 
tas pradėjo studijuoti Toronto • pažįstamų, draugų ir savo pačių 
universiteto muzikos fakultete I v e i d u s - Nuotraukų parodos ap-
m Toronto Karališkoje muzikos j žiūrėjimas buvo pirmoji — įžan-
konservatorijoje. Tėvų ir ypa- j Š i n ė vakaro programos dalis, 
tingai B. Krono remiamas sėk-i Toliau ėjo šokių šventės savait 
mingai baigė muzikos ir daina- j galio labai kruopščiai, su humo-
vimo mokslus. ] ro atspalviu paruoštas skaidrių ir 

Baigęs mokslus pradėjo dai- j pritaikytos muzikos montažas. Šį 
nuoti Toronto Opera Repertoire j menišką, visiems labai patikusį 

pasinaudodami R. Je-

pmigai — „politiniams informa
toriams." Vietiniai žmonės sako 
— jų pareigos — naujam tikėji
mui skleisti. „Tiesa" (rūgs. 11)^; 
rašo, kad „beveik 13 tūkstančių, 
agitatorių ir politinformatoriu: 
dirba Vilniaus miesto įmonėse 
bei organizacijose". Toliau rašo-., 
ma, kad „Vilniaus centrinės uni J! 
versalinės parduotuvės partinė 
organizacija skiria nuolatinį dė-" 
mesį agitatorių ir politinforma-! 
torių meistriškumo kėlimui. Prie 
partinio komiteto veikia dvimetė-
mokykla, įkurtas politinformato*' 
riaus kampelis, kuriame kaupia*-
ma metodinė literatūra, vaizdi
nės priemonės". Laisvajam pa
sauly paprastai didžiosios įmonės 
kursus steigia tarntutojams geriau 
pasiruošti klijentams aptarnau
ti, bet ne kokiai ideologijai 
brukti. 

— Lietuvių kalbos istorinės 
gramatikos I tomą, paruoštą li
tuanisto Zigmo Zinkevičiaus, 
išleido "Mokslo" leidykla Vilniu
je. Knyga 283 puslapių. 

CHICAGOS ŽINIOS 
LABIAUSIAI SKAITOMAS 

SAVAITRAŠTIS 
• 'The Chicago Catholic", Chi

cagos arkivyskupijos savaitraš
tis tiražu pasidarė Nr. 1 t a r p 
visų kitų Amerikos diecezinių 
laikraščių. Kai redaktorius Bd. 
Wall laikraštį perėmė prieš 5 
metus, savo populiarumu j is 
buvo tik 15-tas tarp kitų pa
našių savaitraščių. Laikraštis 
dažnai rašo ir apie Lietuvos ka
talikų kančias ir persekiojimus. 

PRIGERfc 
Iš Michigano ežero ištrauktas 

lavonas R. Carlsono, kuris buvo 
dingęs prieš savaitę, kai išplau
kė į ežerą ir ten jo laivelis ap
virto. Lavonas rastas plūdu
riuojant. 

PLAKATU KONKURSAS 
Apylinkės teismo klerkas M. 

spalio 5 d. Latvių Bendruome- j Finley paskelbė metinį Teisin-
nės salėje, sutinkant naująjį į gumo dienos plakatų ir rašinių 
"Lietuvio Žurnalisto" numerį. I konkursą Chicagos mokyklose. 
Programą atliks dainininkai - -į Kūrinius reikia įteikti iki lapkri

čio 30 d. Gali dalyvauti 6, 7 ir 
8 skyriaus moksleiviai Cook 
apskrity. Rašinio tema: "Mes 

E . Jarašiūnas į turime remti mūsų teisingumo 

tamentas leidžia jam kalbėti} 
lietuvių kilmės amerikiečiams, 
o draudžia apie būklę Lietuvoje 
informuoti kitus? Ar kartais 
Šakalys pačių mūsiškių nėra 
"perglobo jamas" ? 

— Liet. Žurnalistų sąjungos, 
Los Angeles, Calif., organizuo
jamas duetų koncertas įvyksta 

(iš Arizonos),; 
L . Mažeikienė,! 

B. K. Vidžiū-

K. Vidžiūnienė 
S. Pautienienė, 
D. Barauskaitė. 
nienė, V. Saras 
ir instrumentalistai - - R. Apei-1 s į s temą". Pirmąsias dvi pre-
kytė, K. Mickutė ir R. Mickus. Į m i j a s laimėjusieji gaus taupymo 
Koncerto meninė patarėja — so- j bonus ir dar turės teisę vieną 
listė A. Dičiūtė-Trečiokienė. į d į e n ą pabūti teisėjais ir kler-

l kais. 
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Co. Debiutavo "Rigoletto" ope
roje, atlikdamas Sparafucile 
vaidmenį. Paskui įsijungė į 
Kanados ir Ottavos operų kom
panijas. Yra dainavęs pagrindi
nius vaidmenis "Carmen", "Lu-
cia di Lammermoor", "Norma"', 
"Madame Butterfly" ir "Sevi
lijos korpėjo" operose. Praėju-

| šiais metais atliko pagrindinį 
vaidmenį Haendelio "Messiah" 
su Hamiltono simfoniniu orkest
ru. Ateinančiais metais pak
viestas dainuoti Monterone vaid
menį "Rigoletto" operoje ir 
Mefistofelio vaidmenį "Faus to" 

X Į Ateitininkų Namų Fondą 
įstojo įnešę po 20.) dol.: J. ir G. 
Arštikiai. Ciceto; A. ir F. Valai
čiai, Chicago: A. ir A. Laurinai
čiai, Lemont. J. Abraitis. Chi
cago, aukojo 20 dol. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. 

A. N. F. Taryba 
(pr.). 

x Zenonas šukvs, žinomas či , 
kagiškis, parėmė mūsų spaudos I °PeroJe< Vankuverio operos kom-
darbus 10 dol. auka. Labai f1 

ačiū. 
X Jonas H. Aksys iš Cincin-

nati, Ohio, užsisakė lietuviškų 
plokštelių už didesnę sumą ir 
t a proga pridėjo auką spaudai 
stiprinti. Už auką nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Nuoširdūs skaitytojai at
siuntė aukų po 5 dol.: V. A. 
Saimininkas. Kz- Brazas. Vy
tautas Raulinaitis, Jonas Kaz
lauskas. Visiems maloniai dė
kojame. 

X Aukų atsiuntė: 5 dol. — 
Bronius Gudonis; 2 dol. — dr. 
J. Kriaučiūnas, 1 dol. — O. 
Salt. Visiems tariame ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
Edv. Cicėnas; po 2 dol. — K. J. 
Miliūnas. St. Griežė, P. Pakal
niškis, J. Guntulis, Ant. Kaz
lauskas. Visiems esame dė
kingi. 

montažą, 
lionytės ir Eug. Butėno skaidrė
mis, paruošė Algimantas Stasiu-
lis ir Eugenijus Butėnas. Po ilgos 
pertraukos, kurios metu buvo ga
lima atsigaivinti, apžiūrėti nuo
traukų parodą ar pasišnekėti su 
pažįstamais, atėjo metas pamaty
ti šokių šventės įvykius garsinia
me video ekrane. 

Tie, kurie išlaukė antrosios vi
deo dalies, turėjo gerą progą dar 
kartą pasigrožėti darniomis šokė
jų gretomis, išradingais ratelių 
sudarymais ir kalei doskopiškai 
besikeičiančių šokėjų įėjimais bei 
išėjimais, nufilmuotais Vytauto 
Jasinevičiaus, Jr., iš specialiai te-

7 
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levizijos reporteriams skirtos lo
žės. Visa tai, kas vyko amfiteat
re, dar kartą atsiskleidė visame 
savo grožyje ir didingume, pa
kartotinai iššaukiant pasigėrėji
mą ir spontaniškus aplodismen
tus žiūrovų tarpe. Video antrąja 
dalimi ypatingai džiaugėsi ir gro
žėjosi tautinių šokių šokėjai, ku
rie dalyvaudami programoje ne
turėjo galimybės susidaryti pilno 
šventės vaizdo. 

Būtų gera, kad sutrumpinta ir 
iš naujo suredaguota video juos
telė būtų prieinama visoms tauti
nių šokių grupėms, kurios daly-

Midvvay Airlines bendrovė nuo 
spalio 30 d. pradės iš Chicagos 
Midvvay aerodromo vežioti ke
leivius j New Yorko L a Guardia 
aerodromą. Bus naudojami 
sprausminiai lėktuvai, galį vežti 
155 keleivius. Važma bus apie 
70 dol. pigesnė. Iš Chicagos bus 
du skridimai rytą, vienas vidur
dienį ir vienas anksti vakare. 

KELIA MOKESČIUS 
MOKYKLOMS 

Chicagos miesto švietimo ta
ryba suplanavo padidinti nuo
savybių mokestį švietimo rei-

vavo VI-je Tautinių šokių šventė- j kalams, kad sudarytų 9 mil. dol. 
l'€- J pajamų daugiau. Miesto finansų 

Ritonė Rudaitienė I komitetas šį planą patvirtino. 

^ 

Reagan - Bush rinkimo kampanijos komitetas sušaukė tnutybių atstovų pasi
tarimą rugsėjo 12 d. Washingtone. Aptartas tautinių grupių dalyvavimas 
kampanijoje ir rinkimuose. Pasitarime dalyvavo 19 tautinių grupių atsto
vai, jų tarpe ir lietuviai. Nuotraukoje iš kaires j dešinę: Jack Burgess, Bill 
Casey ir Lilija Grumulaitienė. 

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

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