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SVARSTO PENSIJŲ 
REFORMŲ KLAUSIMĄ 

Siūlo mokėti pensijas nuo 68 metų 
VVashingtonas. — Prezidento šiam draudimo bendrovių tary-

Carterio federalinė komisija, su
daryta studijuoti pensijų politiką 
šiame krašte, paskelbė savo pra
dinį raportą, kuriame siūloma 
pilnas socialinio draudimo pensi
jas pradėti mokėti, kai žmogus su 
laukia 68 metų. Komisijos pir
mininkas Peter McColough pa
brėžė spaudai, kad pakėlimas a m -
žiaus,nuo kurio amerikiečiai gali 
pasitraukti į pilną pensiją iš dabar 
tiniu 65 m. iki 68 m., turė
tų prasidėti ne anksčiau kaip nuo 
2000 metų. Jei šis siūlymas bus 
priimtas, visi amerikiečiai, kurie 
gimė po 1944 metų, turės dirbti 
iki 68 m. amžiaus ir tik tada gaus 
pilnas pensijas. 

Komisijoje buvo 10 nariu. Pil 
nas raportas bus paskelbtas vasa
rio mėnesį. Pirmininkas kartu yra 
ir Xerox korporacijos pirminin
kas. Jis nurodė, kad ir naujojo 
prezidento Reagano štabas yra su 
sirūpinęs socialinio draudimo pro 
blemomis. Svarbiausia problema 
ta, kad socialinio draudimo mo
kesčiai dirbantiesiems vis auga. 
Žmonės gyvena ilgiau. Jei šian
dien amerikiečiai, sulaukę 65 me 
tu amžiaus, sudaro visų gyven
tojų 11 nuošimčių, tai 2000 me 
tais jie sudarys jau 23 nuoš. Pa
liekant dabartinį pensijos amžių 
65 m., vieno pensininko išlaiky
mui reikės dviejų dirbančiųjų įna
šų. Jei amžius bus pakeltas iki 68 
m., o ankstyvos sumažintos pen
sijos amžius — 65 m., tai vieno 
pensininko išlaikymui dirbs ir 
mokesčius mokės keturi dirban
tieji, pareiškė McColough. 

Kita komisijos rekomendacija 
siūlo baigti suvaržymus, kiek pen 
sinmkai gali uždirbti. Šiuo metu 
tik 72 metų amžiaus gali dirbti 
ir uždirbti, kiek nori. Kiti pensi
ninkai yra varžomi, gali uždirbti 
tik tarp 3,750 iki 5,000 dol , po to 
jiems sumažinamos pensijos. Ko
misija rekomenduoja, kad pensi
jos būtų apdedamos pajamų mo
kesčiais. 

bos suvažiavime. Donald Sulli-
van, vienos kompanijos viceprez., 
gyrė raportą ir ragino Kon
gresą skubėti paskelbti siūlomą 
įstatymą. Skubėti reikia todėl, kad 
amerikiečiams senstant, pensinin 
kų skaičiui augant, ateis laikas, 
kada jų bus tiek daug, kad nebus 
įmanoma pravesti prieš juos nu
kreiptą įstatymą, jie turės per dide 
lę galią ir įtaką. 

Steven Zaleznick, pensininkų 
advokatas (American Association 
of Retired Persons) pasmerkė ra
portą, sakydamas, kad amerikie
čiams reikia leisti ilgiau dirbti, jei 
jie to pageidauja, tačiau negalima 
reikalauti, kad jie nenorėdami ii 
giau dirbtų. Jis pagyrė sumanymą 
leisti pensininkams daugiau už
dirbti, neišskaičiuojant mokesčių 
15 pensijos. 

Spaudimas didinti 
lėšas gynybai 
Reagano patarėjai už stiprią gynybą 

Briuselis. — Praėjusią savaitę] Raporte sakoma, kad Amerikos 
įvyko NATO valstybių branduo- užsienio politika turi remtis gy-

Popiežius Jonas Paulius II-sis atsisveikina su Vakarų Vokietija, kurioje sve'iavosi penkias dienas ir aplankė sep
tynis miestus. 

Jungt. Tautu debatai 
del Afganistano 

New Yorkas. — Jungtinėce 
Tautose prasidėjo debatai dėl so 
vietų invazijos Afganistane. Per 
nai generalinė asamblėja pasmer 

Neaiški Irano 
kalinių padėtis 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Irano prezidentas kaltina fanatikus 
Alžiras. — Irano parlamento Vykstant karui su Iraku, toks tau-

pirmininkas Rafsanjani pasakė tos skaidymas yra smerktinas, 
korespondentams, kad amerikie- i pareiškė Bani Sadras. Jis specia 
čiai įkaitai bus paleisti, kai Ame- Į liai kaltino radijo ir televizijos 
rika išpildys Irano reikalavimus. | vadovus, kurie bando cenzūruoti 
Amerika principe sutikusi paten- į net jo, valstybės prezidento, kai I 25 000 kareivių Jie" bando "užda-

kė invaziją 104 — 18 balsais. | kinti Irano sąlygas, tačiau „prin-jbas. Karas bus tęsiamas iki perįjyjj gjeną su Pakistanu 
Asambl ėjoje 40 valstybių pasiu- j cipų" negana, reikia sąlygas iš- galės, kuri bus Irano, jei mulos j Ronaldo Reagano š 

— Irako — Irano kare prie Su-
sangerdo įvyko Irako helikopte
rių mūšis su Irano tankais. Ira 
nas skelbia didelius irakiečių 
nuostolius, kurie, stebėtojų nuo
mone, gerokai "išpūsti". 

— Indijon iš Afganistano pa
bėgęs gydytojas pareiškė, kad so 
vietai atvežė į Afganistaną dar 

lė rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų sa
vo karines jėgas iš Afganistano. 
Pakistano užsienio reikalų mi-
nisteris, vienas rezoliucijos auto
rių, Agha Shahi pranešė, kad Pa 
kistane yra 1.2 milijonai afganų 
pabėgėlių ir apie pusė milijono 
— Irane. Pabėgėliai sudaro apie 
10 nuoš. visų Afganistano gy
ventojų, pasakė Shahi . 

Didėja spaudimas 
premjerui Beginui 

Jeruzalė. — Izraelio parlamen 
te buvo iškeltas pasitikėjimo vy
riausybe klausimas, kurį prem
jero Begino koalicija laimėjo 57 
—54 balsais. Opoziciją vyriausy
bei vis didina ekonominiai sun-

piidyti. Valstybės departamento nesikiš į karo reikalus, kalbėjo 
sekretorius Muskie labai atsar prezidentas, nurodęs, kad dvasi 
giai priėmė šį pareiškimą, šaky ninkai siunčia žmones į kalėjimus 
damas, kad jis nėra vykdomosios už menkiausią įtarimą. Kalėjimai 
Irano valdžios žodis. Tenka lauk' pilni, žmonės juose kankinami, 

tabo na
rys pareiškė spaudai, kad nau
josios vyriausybės kabineto pagrin 
diniai nariai bus aiškūs iki gruo
džio 1 d. 

— Australija laikysis grūdų 
ti, ką pasakys^ premjeras. Parlamen j lygiai, kaip ^ šacho^ laikais, pasą | p a rdavimo sovietams boikoto, jei 

ir kitos valstybės neparduos ja
vų. Kanada rengiasi boikotą at
šaukti, pareiškė australų leng-

to pirmininkas nurodė, kad Ira kė Bani Sadras. Jis tikėjęs, kad 
nas galėtų jau ryt perduoti įkai | islamo respublikoje kalėjimų ne 
tus Alžirui, kuris tarpininkauja reikės, o dabar kiekviena įstaiga 

turinti savo kalėjimus, 
reikia panaikinti. 

Komisijos pirminmKas apie sa , 1 iiT-- iv v 1 \\7 1 Kūmai, nepazabo'ama infliacija vo planą kalbėjo New Yorko W a l [, ; .,'. f_ į* . , , rn 
dorf — Astoria viešbuty įvyku-

Vokiečiu sutartis 
su Sov. Sąjunga 

Bona. — Vakarų Vokietija, 
kaip praneša žurnalas "Der Spie
gei", pasirašė su Sovietų Sąjun
ga ilgalaikę sutartį. Vokietijos 
bankų grupė sutiko duoti sovie
tų vyriausybei 10 bil. markių kre 
ditų. Sovietai už tuos pinigus 
.pirks V. Vokietijoje apie 3,000 
mylių ilgio vamzdžių, kuriais 
eis natūralios dujos, po 40 bil. 
kubinių metrų dujų kasmet. 
Šiuo metu vokiečių natūralių 
dujų rinkoje sovietų dujos suda
ro 16 nuoš., o įgyvendinus da
bartinę sutartį, sudarys 30 nuoš. 
Sutartis galios 10 metų. Vokie
čių bankai, vadovaujami Deut
sche Bank, už paskolą gaus 7.75 
nuošimčius. 

Arabai nesutaria 

šioje byloje. 
Kaip žinoma, Amerikos atsaky 

me Iranui buvo paaiškinta, kad 
dvi sąlygos: pažadėti nesikišti į 
Irano reikalus ir atšaukti Irano 
lėšų užšaldymą Amerikos ban 
kuose galima tuoj pat patenki^ 
ti, tačiau sunkiau būtų įvykdyti1 Roma. — Trys aukšti Nika-
kitas dvi sąlygas: atiduoti Iranui Į ragvos pareigūnai neseniai lan-
šacho ir jo šeimos išvežtus turį kėši Vatikane ir prašė padaryti 
tus ar „panaikinti" visus Ameri Nikaragvos kunigams išimtį, 
kos biznio bendrovių ar priva 

Nikaragvai reikia 
kunigų - politiku 

kuriuos 1 v o s j o s p r a monės ministeris Peter 
; Nixon. 

— Amerikos biznio bendro
vėms trečiasis šių metų ketvirtis 
davė daugiau pelno, kuris per 
tris mėn. pakilo 7.9 nuoš. Per 
antrąjį ketvirtį pelnas buvo nu 
kritęs 9.6 nuoš. 

— Senatorius Edward Kennedy 

Amanas. — Jordane baigėsi sep 
tynių arabų valstybių užsienio 
reikalų ministerių konferenci
ja, kuri turėjo nustatyti darbotvar 
kę arabų valstybių galvų suva
žiavimui lapkričio 25 d. Neskelbia 
ma, ar tas suvažiavimas iš viso 
įvyks, tačiau pripažįstama, kad 
nepavyko susitarti. Palestinietis 
dalyvis pasakė po konferencijos, I kaip pašalinti 

kuri iki metų galo sieks 150 nuoš. 
Prieš Begino vyriausybę baisa 

vo buvę jo artimi bendradarbiai, 
buvęs gynybos ministeris Waiz-
man ir buvęs užsienio reikalų 
ministeris Moshe Dayan, kuris 
savo kalboje pareiškė, kad tarp iz 
raelitų ir jų vyriausybės atsira 
do didžiulis tarpas. 

Izraelio liberalai kritikavo ka
riuomenę dėl šaudymo į arabų 
jaunimą. Nepasitenkinimą dėl to 
pareiškė ir JAV valstybės depar
tamentas. 

Popiežius grįžo iš 
Vakarų Vokietijos 

Bona. — Popiežius Jonas Pau
lius II-sis baigė savo vizitą Vak. 
Vokietijoje, kur per penkias dienas 
aplankė septynis miestus. Vizi
tas baigtas katalikiškoje Bavari
joje. V. Vokietijos televizija da
vė per penkias dienas 14 valandų 
popiežiaus vizito transliacijų. 

Popiežius padarė kelis gestus 
liuteronų Bažnyčios vadams. Os 
nabriucke jis dėkojo protestan
tams už jų puikų sugyvenimą su 
vietiniais katalikais. Mainze po
piežius susitiko su Evangelikų 
Taryba, kuriai pasakė, kad reikia 
dažniau vieniems kitų klausytis. 
Jis pacitavo Martyno Liuterio 
pareiškimus ir sutiko įsteigti 
bendrą komisiją, kuri svarstytų, 

katalikų ir liute-

čių asmenų ieškinius, kompensa 
cijų reikalavimus Irano vyriausy
bei už padalytus nuostolius. Šie 
du reikalavimai, jeigu principe ir 
būtų priimti, turėtų eiti per tei 
singumo organus ir tas pareika 
lautų ilgesnio laiko. 

Rafsanjani pareiškė, kad „jei 
sąlygos bus priimamos pamažu, 
tai ir įkaitai bus paleidžiami 
„pamažu", mažomis grupėmis. 

Alžiro įsimaišymą šioje Ame 
rikos—Irano byloje su dideliu 
nepritarimu seka Irako vyriausy 
bė. Ji žino, kad, atgavusi įkai 
rus, Amerika atšauks sankcijas 
Iranui, atiduos jam dar šacho vy 
riausybės Amerikoje pirktus gink 
lus, o tas sustiprins Irano kari 
nes jėgas. 

Irano prezidentas Bani Sadras 
vėl atidengė, kokia gili vyksta 
Irane kova tarp nuosaikiųjų re 
voliucijos vadų ir fanatiškų is
lamo dvasiškių: ajatolų ir mulų. 
Prezidentas, kalbėdamas per Te 
herano radiją, apkaltino dvasi 
ninkus teroro veiksmais ir galios 
siekimu visomis priemonėmis. 

sitiko Italijos užsienio reikalų 
ministeris Emilio Colombo, 19 
kardinolų, daug kunigų. Popie
žius Jonas Paulius II-sis pareiškė, 
jog svarbiausias šios kelionės mo 
mentas buvo susitikimas su pro-

leisti jiems dalyvauti politinėje 
veikloje. Kaip žinoma, gegužės 
mėn. katalikų vyriausybė pa
skelbė kunigams draudimą politi 
kuoti, užimti politines vietas. Dėl 
to draudimo į Kongresą nebekan 
didatavo žinomas Massachusetts 
jėzuitas kun. Robert Drinan. 

Nikaragvos vyriausybėje, suda 
rytoje po diktatoriaus Somozos 
nuvertimo, yra trys kunigai: Mi-
guel D'Escoto Brockman, kuris 
yra užsienio reikalų ministeris, 
Ernesto Cardenal Martinez — 
kultūros ministeris, ir socialinės 

1 gerovės ministeris kun. Edgar 
Parrales. Sakoma, kad Nikarag 
vos vyriausybėje šie kunigai pade 
da išlaikyti vidurį, prilaiko sandi 
nistų grupės nukrypimą į ko
munizmą. Šalia trijų ministerių, 
kun. Fernando Cardenal, minis 
terio brolis, vadovauja Nikarag 
vos beraščių švietimo programai. 
Tų keturių kunigų netekimas 
labai pakenktų Nikaragvai, aiš 
kino jos atstovai Vatikane. 

Patvirtino biudžetą 
Washingtonas. — Atstovų rū 

mai antradienį patvirtino atei
nančių finansinių metų biudže 
tą, kuriame vyriausybės išlaidos 

linio planavimo grupės posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo pagrindinių 
sąjungos valstybių gynybos mi-
nisteriai. JAV gynybos sekreto
rius Harold Brown pakartotinai 
ragino Europos ministerius lai
kytis savo pažadų ir padidinti lė
šas gynybos reikalams mažiausiai 
3 nuošimčiais. Kai kurios Euro
pos valstybės jau abejoja, ar tai 
bus galima įvykdyti, nes jaučia
mas ekonominis atoslūgis. Po 
konferencijos paskelbtame pareiš
kime pakartojamas Nato noras, 
kad būtų tęsiamos derybos dėl 
strateginių ginklų apribojimo, ta
čiau pirmą kartą buvo išleistas 
raginimas Amerikai ratifikuoti 
strateginių ginklų apribojimo su
tartį, pasirašytą su Sovietų Są
junga —Salt II. 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt pareiškė abejo
jąs ar realu tikėtis, kad Nato 
valstybės kasmet didins savo iš
laidas ginklams po 3 nuoš. iki 
1986 m. Ekonominė padėtis yra 
tokia, kad kai kurios šalys to 
pažado negalės įgyvendinti. V. 
Vokietija tikisi padidinti lėšas 
gynybai tik 1.75 nuoš. Kancle
ris pareiškė, jog šių metų pra
džioje irgi buvo abejonių, ar bus 
įmanoma didinti lėšas gynybai, 
tačiau Vokietija jas padidino 2.8 
nuoš. Jo nuomone, per didelis 
dėmesys nuošimčiams yra nerei
kalingas. Pinigai nėra viskas. Va
karų Vokietija ir kitos Europos 
šalys turi privalomą karinę tar
nybą ir tai yra didelis įnašas į 
Europos gynybą. 

Kancleris pasakė, kad anglo
saksų kraštai neturi naujokų šau
kimo. Jis nenorįs nieko kaltinti 
ar priekaištauti, tačiau „mes, ku
rie šaukiame visus jaunus vyrus, 
esame kaltinami, kad nesirūpina
me savo gynyba, neparūpiname 
pakankamai lėšų. Mes ir mūsų 

nybos politika, kurios pagrinde 
turi būti Amerikos interesų ap
sauga. Pasaulyje nėra rajono, ku
ris nebūtų Amerikos interesų ri
bose. Amerika turi turėti pakan
kamas karines jėgas pasipriešin
ti smurtui bet kur žemės rutu
lyje, kur gali kilti priešiškų jė
gų ar jų koalicijos puolimas. 

Toliau raportas pabrėžia są
jungininkų reikšmę ir svarbą, ta
čiau sako, kad Amerika turi dau
geliu atvejų pasitikėti tik savo 
vienos jėgomis. Amerikos strate
giniai ginklai turi būti tokie, kad 
jie galėtų atlaikyti bet kurį bran
duolinį puolimą ir dar smogti 
mirtiną smūgį. Negalima užmirš
ti Amerikos piliečių apsaugos 
nuo branduolinio puolimo, sako
ma raporte. 

trečiadienį VVashingtone spian- , 
kta Ronald : 3 a u n u o l i a i Europoje atliekame 

didelį darbą", pasakė kancleris 
Schmidtas. 

kė prezidentu išnn 
Reaganą ir pažadėjo jam savo 
kooperavimą. Kennedy kritikavo 
Reagano nutarimą neremti vai
kų vežiojimo integracijos tiks
lais. 

— Iranas pasiskundė Raudo
najam Kryžiui ir Jungtinėms T a u 
toms, kad Irako aviacija naudoja 
mūšiuose cheminius ginklus. Pre 
zidentas Bani Sadras pasakė, jog 
Iranas atmeta karo paliaubas ir 
tęs kovą iki pergalės. 

—Prieš tris mėnesius Suda
nas ir Kuba užmezgė diplomati
nius ryšius, tačiau šią savaitę 
Sudano vyriausybė įsakė Kubos 
ambasadoriui Heridertion Fer-
nandez išvažiuoti. 

— Anglijoje žmogžudys, vadi 
namas "Yorkshire Ripper", nu
žudė dar vieną, jau 13-tą jauną 
moterį. Žudynės prasidėjo prieš 
5 metus. Žmogžudys siunčia po
licijai laiškus, įkalbėtas rekorda-
vimo juosteles, kur jis pajuokia 
policijos valdininkus. 

— Pietų Korėjoje sudužęs ke
leivinis lėktuvas pareikalavo 13 
žmonių aukų. Kilus gaisrui, iš 
lėktuvo pabėgo 213 keleivių. 2u 
vo visi 6 įgulos nariai. 

— Fort Chaffee kubiečių pa
bėgėlių stovykloje veikia kelios 

Dar prieš rinkimus respubliko
nų kandidatas Rona'ld Reagan 
buvo sudaręs patariamąją sau
gumo ir karinių reikalų grupę, 
kuri paruošė raportą. Jis nesąs 
būsimosios vyriausybės politikos 
rodiklis, tačiau, manoma, jame 
atsispindi Reagano pažiūros. Gru
pėje buvo nacionalinio saugumo 
reikalų patarėjas Richard Allen, 
Hudsono Instituto New Yorke 
analistas William Schneider, at
sargos generolas Richard Stil-
well, buvęs JAV kariuomenės va
das Pietų Korėjoje ir kiti. 

kad "arabų pasaulis niekad ne
buvo tiek suskilęs". 

ronų Bažnyčių skirtumus. 
Sugrįžusį į Romą popiežių pa

siekia 631,7 bil. dol. Respubliko
nų atstovai siūlė šį Mausimą ati gaujos, kurios terorizuoja gyven-
dėti, ko! vyriausybę perims naujas tojus ir vykdo nusikaltimus.^ Sto-
prezidentas, tačiau demokratai vykioje laikomi 7,000 kubiečių. 

testantų ir su žydų vadais. Jis pa įtikinėjo, jog biudžetą patvirtin | — Gruodžio mėnesį naftą eks 
reiškė viltį, kad kelionė prisidės į ti privalo šis kongresas. Balsavi- portuojančių valstybių konfe-
prie Europos žmonių taikos ir ge- J me 203 atstovai balsavo už biu-, renc'.ja planuoja vėl pakelti naf-
ros valios ugdymo. džetą, 191 — prieš. tos kainas 10 nuoš. 

Įspėjo P. Korėja 
Washingtonas. — Išrinktojo pre 

zidentu Ronaldo Reagano komi
teto narys pareiškė spaudai, kad 
Reagano vyriausybė nepritaria 
Pietų Korėjos dabartinei politi
kai. Santykiai su Amerika pablo
gės, jei bus mirties bausme nu
baustas opozicijos vadas Kim 
Dae Jung. Pietų Korėjos vyriau
sybė šiomis dienomis buvo pain
formuota apie Reagano pažiūras 
ir įspėta nesitikėti iš būsimos vy
riausybės pritarimo opozicijos va
do pakorimui. 

— Būsimasis prezidentas Ronald 
Reagan sekmadienį posėdžiavo 
su savo pakviestais ekonomistais. 
Reaganas vis dar palaiko pasiūly
mą sumažinti amerikiečių pa 
j amų mokesčius. 

Atidėjo vyskupo 
deportavimo bylę 

Detroitas. — Federalinis imi
gracijos ir natūralizacijos teisėjas 
Detroite atidėjo neribotam laikui 
bylą, kuri turėjo svarstyti rumu
no vyskupo Valerian Trif a depor
taciją iš Amerikos. Jis buvo kalti
namas nuslėpęs nuo imigracijos 
valdininkų savo simpatijas na
ciams, savo priklausymą jaunys
tės laikais Rumunijos ''Geležinei 
Gvardijai", kuri buvo kaltinama 
žydų pogromų organizavimu. 

Kancleris Schmidt 
Washingtone 

Washingtonas. — V. Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt 
trečiadienį buvo New Yorke, kur 
susitiko su Jungtinių Tautų se
kretoriumi Kurt Waldheimu, o 
vakar atvyko į VVashingtoną ir ta
rėsi su prezidentu Carteriu. Bal
tuose Rūmuose kancleris viešėjo 
tik iš jų išvykus naujai išrink
tam prezidentui Reaganui. Šis ne 
dėjo pastangų susitikti su kanc
leriu, nes valstybinis protokolas 
to neleidžia. Iki jo inauguracijos 
pilnateisiu prezidentu lieka Car-
teris. Kancleris tikėjosi susitikti 
kelis Reagano patarėjus ir sena
torių Howard Bakerį, kuris nu
matomas senato daugumos vadu. 

Senatorius Percy 
vyksta į Maskva 

Washingtonas. — Illinois sena 
torius Charles Percy penktadie
nį išvyksta į Sovietų Sąjungą, 
kur susitiks su svarbiais Krem
liaus pareigūnais. Ateinančiame 
Kongrese sen. Percy užims įtakin
gą senato užsienio reikalų komi
teto pirmininko vietą. Jis pasakė 
spaudai, kad žmogaus teisės Ame
rikos užsienio politikoje užima 
svarbią vietą, tačiau nemažiau 
svarbūs ir kiti klausimai. Žmo
gaus teisėmis turėtų daugiau rū
pintis Jungtinės Tautos. Tarp 
svarbesnių klausimų sen. Percy 
minėjo strateginių ginklų kon 
trolę. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 21 d.: Rufas, Amel-
berga, Svilkenis, Eibare. 

Lapkričio 22 d.: Filemonas, 
Cecilija, Steikintas, Dainė. 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:26. 

ORAS 
Apsiniaukę, temperatūra dieną 

50 1., naktį 35 L 
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N E K O K I O S 
N U O T A I K O S I S 
S U V A Ž I A V I M O 

Met in i a i Š A L F A S S - g o s 
suvažiavimai p rae ina kas
dieninės rutinos ženkle. Nebu
vo skirtingas ir šis. 

Pereitais metais įrikiuotos 
naujos pajėgos į PLB, JAV ir 
Kanados LB viršūnes sporto 
vadovų postuose, davė vilčių, 
kad fizinis lav in imas ir ben
drai platesnis šios linkmės dar
bas sustiprės. Tačiau, atrodo, 
kad tam reiks dar daugiau 
laiko. 

Šiame suvažiavime svar
biausia trūko plano ateities 
darbams. Pereitų metų veikla 
peržvelgta pranešimais žodžiu 
ar raštu. Ilgiau sustota prie 
išvykos } Australiją. Dėl finan
sinių sunkumų apsiribota 
mergaičių tinklinio ir jaunių 
krepšinio komandomis . 

L i ū d n i a u n u s k a m b ė j o 
ŠALPAS s-gos istorijos leidi
nys, kurio koordinatorius S. 
Krasauskas nusiskundė visų 
abejingumu, dažna i visiškai 
nea tsakant į la iškus. Nutar ta 
šj klausimą, o taip pa t ir dėl 
PL Dienų sporto skyriaus, pla
čiau aptart i gruodžio mėn. 
Chicagoje. 

Kitų klausimų eigoje buvo 
priimtas ir sąjungos krepšinio 
vadovo R. Korzono atsista
tydinimas. Apta r tas sekančių 
metų varžybinis kalendorius 
su pagrindinių žaidynių vieta 
Baltimorėje gegužės 16-17 d. 
Ten taip pa t n u m a t o m a įjungti 
plaukimą ir s ta lo tenisą. Kitų 
šakų dar nenus ta ty tos datos 
bus paskelbtos vėliau. 

Buvo t ikėtasi aiškesnių atei
ties planų, kas liečia lituanis
tines mokyklas ir LB pada
linius. Šioje srityje darbas yra 
pradėtas ir, a t rodo, ant gero 
kelio, tačiau re ikal ingas sąjun
gos ir L B stiprios paramos, ir 
bent šiuo momentu, rimtesnio 
tęstinumo. Gal būtų sveika 
buvę ten pat tuoj po suvažiavi
mo mažesniam būry tarp cen
tro valdybos, LB sporto atsto
vų ir l i tuanistinių mokyklų fiz. 
auklėjimo pareigūno šį klausi
mą plačiau paliesti ir labiau 
išjudinti. 

Nepaliestas liko stovyklų 
klausimas, ypač kadrų paruo
šimui, o taip pa t ir tikslesnės 
darbo krypties nus ta tymas 
tarp sąjungos ir LB sporto 
vadovų. 

Suvažiavime dalyvavo PLB 
pareigūnas V. Kleiza, davė eilę 
paaiškinimų ir atsakinėjo į 
k l a u s i m u s . S u v a ž i a v i m e 
dalyvavo 37 klubų atstovai su 
56 balsais. 

Reikia tikėti, kad bent dalis 
šių uždavinių bus išjudinta 
1981 metais. Susumavus, suva
žiavimas praėjo tvarkingai. 

Br. Keturakis 

G- R I M K Ū N I E N E 
F O R M O J E 

G r a ž i n a R i m k ū n i e n ė , 
daugkartinė lietuvių ir pabal
tiečių meisterė ir Vimbledono 
klubos teniso instruktorė vis 
dar aktyviai reiškiasi ameri
kiečių turnyruose ir šiuo metu 
yra ypat ingai geroje formoje, 
tikriausiai žaidžia geriau negu 
bet kada. 

P a k u t i n i a m e t u r n y r e 
Wimbledono klube, kuriame 
d a l y v a v o 32 ž a i d ė j o s , 
daugiausia taip pat teniso 
instruktorės iš viso Mid-West 
reg iono, G r a ž i n a la imėjo 
pirmą vietą, finale nugalėjusi 
D. White ir Milvvaukėė 6-3, 6-4. 
Tokių turnyrų laimėtojams 
duodamos piniginės premijos. 

LAUKO TENISAS 

R. T A L L A T - K E L P S A I T Ė 
K V A L I F I K I J O J A S I 

A U S T R A L I J A I 

P e r e i t ą š e š t a d i e n į 
Wimbledono klube įvyko kvali
fikacinis — persižaidimo tur
ny ra s mergaičių klasėje. Rūta 
Tallat-Kelpšaitė iš Peorijos 
a tvyko pasiruošusi ir su aiškia 
intencija kvalifikuotis kelionei 
į Australiją su Amerikos ir 
K a n a d o s l ie tuvių spor t i 
n inkais . J i tą vietą sau užsi
t ikrino lengvai įveikdama R. 
Bakai tytę net 10-0 ir L. Ra-
gaitę 10-2. Rungtynės prieš 
Ragaitę , nežiūrint pasekmės, 
buvo gan įdomios ir neblogo 
lygio. Ragai tė turi puikų ir ašt
rų abiejų rankų smūgį iš kai
rės pusės, tačiau to neužteko. 
Rūta žymiai lengviau prieina 
prie sviedimų, stipriau servuo
ja ir t ikslesniais smūgia is 
nesunkiai užsitikrino pergalę. 

I l t į 
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B a n g a pr ik lauso S a n t a 
Monikos krepšinio lyga i . 
P r i k l a u s o net septynios 
komandos. Rungtynės vyksta 
kas trečiadienį Santa Monica 
High School, tarp Pico ir 
Ketvirtos gatvės. Bangos pir
mos rungtynės įvyko lapkričio 
mėn. 5 d. Per pirmas rungty
nes teko žaisti prieš pernai 
metų čempionus . Nenuos
tabu, kad mūsų komanda 
pralaimėjo, tačiau lengvai 
nepasidavė. Valeika surinko 
13 taškų, Juozas Šepikas 9, 
Ošlapas ir Uldukis abu po 8, 
Dallou 6 ir Janukaitis 2. Dar 
komandoje žaidžia K. Kantas , 
A. Mikuckis ir R. Jocas — kapi
tonas. 

Tikiuos, kad komanda įšils ir 
šiais metais nusineš pirmos 
vietos trofėją. 

Aktyviai reiškiasi ne vien 
krepšinio komanda. Lapkričio 
1 d. Pabaltiečių turnyre mote
rų tinklinio komanda paėmė 
antrą vietą. 

„Bangos" klubo sportinin
kams duoti progos pasitreni
ruoti yra ruošiami „Sporto 
vakarai" . Kas penktadienį, 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro, Lin
coln High School bus išnuo
mojama lietuvių sportininkų 
naudojimui. Už tą malonumą 
reiks mokėti nuomą kar tu su 
draudimu. Susidaro nemažai 
išlaidų. Prašome visų sporto 
mėgėjų padėti mūsų koman
dom plėsti lietuvių vardą spor
to gyvenimo eigoje. Aukas 
prašome siųsti: ,,Banga", Algis 
Šėkas, 10281 Jon Day Drive, 
Huntington Beach, CA 92646. 
Iš anksto dėkojame ir iki pasi
matymo sekančią savaitę krep
šinio rungtynėse! 

Ilona Bužėnaitė, 
. ,Bangos" korespondentė. 

: 
• 

vaut i ir fctys, kel ionės kores
pondentė. V '« 

Tuo būdo,, dėl lėšų stokos 
apkarp ius kiek grupės sąsta
tą, visa ketyonė į g a u n a reikia
m ą formą. Austral i ja d a r laiku 
gaus dalyvių p a v a r d e s , turės 
p a k a n k a m a i la iko sus ta ty t i 
p r o g r a m a s > i r p a s i r u o š t i 
priėmimui. ^Žinoma, bus paten
kinti, išvydę Amer ikos lie
tuvių krepš in inkus ir bent 
vieną tenis ininkę. 

Pasiruošimo j a u numaty tos 
i r rungtynės. J o s įvyks Cleve
lande, lapkričio 30 d. Prisikėli
mo parapijos salėje. 12 vai. 
žais mergaičių t inkl in io rinkti
n ė prieš kanadiečių r inkt inę, 
sudarytą iš latvių, estų ir lie
tuvaičių, o 1:30 vai. mūsų 
jaunių krepšinio r ink t inė prieš 
latvius. Kaip j au buvo skelbta, 
lapkričio 29 d., šeštadienį, 
Clevelande Scarboro College 
salėje nuo ryto 10 va i . vyks 
pabaltiečių t inklinio pirme
nybės. 

V A L D Y B A P E R R I N K T A 

Po sėkmingų „round robin" 
varžybų pereitą šeštadienį 
Wimbledo klube, kur da lyvavo 
apie 50 žaidėjų, įvykęs klubo 
susir inkimas buvo t rumpas . 
Chicagos lietuvių teniso klu
bas pirmininkui A. Bakaičiui 
pareiškus, kad v a l d y b a sutin
k a dar metus la iko neš t i šias 
pareigas, klubo nar ia i t am 
vienbalsiai pr i tarė . Šią valdy
bą sudaro pirm. Algis Bakai
tis, Ižd. A n t a n a s Kušeliaus-
kas, sekr. Rena ta Žilionienė ir 
narė Dal ia S tanka i t ienė . 

Rūta Tallat-Kelpšai tė 

L. Ragaitė liko antroje vie
toje, nugalėjusi R. Bakai tytę 
10-5. 

I šią kelionę dar pretenduoja 
R. Jasa i ty tė iš Nevv Yorko. J i 
y ra 16-ta visam Rytų Ameri
kos pakrašty savo amžiaus 
g rupė je , n e s e n i a i pu ik ia i 
pasirodžiusi keliuose amerikie
čių turnyruose. Ji turėjo daly 
vaut i ir turnyre Chicagoje, 
tačiau per vėlai apie jį sužino
jo. Jei ji dar pareikštų norą dėl 
kelionės į Australiją, turėtų, 
žinoma, persižaisti su Tallat-
K e l p š a i t ė Š i a s r u n g t y n e s 
suorganizuotų Chicagos lietu
vių teniso klubas. 

L O S A N G E L E S 
„ B A N G O S " Z l M O S 

Šiais metais I^os Angeles 
sporto klubas „Banga" , kaip ir 
pernai , turi smarkią krepšinio 
komandą. Vedama gabaus 
trenerio Algimanto Varno, 
komanda turi daug poten
cialo. 

A. Bakaitis, Chicagos Lietuvių 
teniso klubo pirmininkas. 

K E L I O N Ė Į 
A U S T R A L I J Ą 

S U F O R M U O T A 

Į pereitame sporto skyriuje 
J .Z. ke l i amus k laus imus , 
neaiškumus ar galimus nusi
vylimus organizacinis komi
tetas sąjungos suvažiavime 
Toronte ir tuoj po jo Chicagoje 
rado atsakymus į visus klausi
mus, išsprendė neaiškumus ir 
galutinai suformavo visą kelio
nę. Gautos ir lėktuvo vietos iš 
Los Angeles į Sydnėjų, liko dar 
maža problema pasiekti Los 
Angeles, bet turėtų tuoj išsi
spręsti. 

Tad galutinai Š. Amerikos 
lietuvių sportininkų grupę 
sudarys mergaičių tinklinio 
rinktinė, jaunių krepšinio rink
tinė, viena mergaičių tenisi
ninkė ir vyrų tinklinio koman
da, vykstanti savo lėšomis. 
Mergaičių tinklinio komandos 
sąstatą davėme prieš keletą 
savaičių. Jaunių krepšinio 
rinktinę sudarys: Liškūnas 
Vytautas , Chicagos Neris; 
Siliūnas Donatas. Chicagos 
Lituanica; Kalvaitis Robertas. 
Hamiltono Kovas; Karpis 
Jonas , Toronto Vytis; Zylė 
Algis ir Miškinis Algis, abu iš 
Clevelando Žaibo. Komandos 
treneris Lenis Kedys. ilga
metis Žaibo žaidėjas ir jaunių 
komandos treneris. Mergaičių 
teniso atstovė paaiškės po 
rungtynių tarp R. Tallat-Kelp-
šaitės iš Peoria ir R. Jasai
ty tės iš Nevv Yorko. Vyrų 
tinklinio komandą sudarys: 
Tomas ir Juozas Gedvilai. 
Ritas Ziupsnys, Edvardas 
Rožė ir Juozas Kazlauskas — 
visi iš Chicagos. Komandą 
papildys jaunių krepšininkai 
V. Liškūnas ir J. Karpis. Prie 
grupės savo lėšomis, kaip ir L. 
Kedys, dar prisidėjo Irena 
Sventickaitė iš Detroito Kovo. 
J i papildys mergaičių tinkli
nio komandą, padės vado-

FUTBOLAS 
I S E U R O P O S 

T A U R Ė S V A R Ž Y B Ų 

Antrojo ra to kai kurios 
rungtynės: 

— M e i s t e r i ų t a u r ė s 
varžybose: FC Liverpool — F C 
A b e r d e e n 4 - 0 , B a y e r n 
Muenchen — Ajax Amste rdam 
1-2, Int . Milanas — FC Nan te s 
1-1, Sp. Maskva — Esbjerg F B 
0-2, Arm Sofia — SZ. Beuthen 
1-0, Real Madr id — Hon. 
Budapest Ž-0, R.S. Belgrad — 
FC Basei Z-0. 

— T a u r ė s l a i m ė t o j ų varžy
bose: Fort. Duesseldorf — Th. 
Watersheid 1-0, West Ham 
Utd. — Polit. T imisoara 0-1, 
Dyn. Tiflis — FC. Waterford 4-
0, SI. Sofia — Sp. P r a g 3-0, 
Newport County — FC Haugar 
6-0, Benf. Lissabbon — Mal-
moe F F Z-0. 

— D ė l U E F A t a u r ė s : Ham-
burg, SV — P S V Eindhoven 2-
1, FC Koeln — F C Barcelona 4-
0, AC Turin — FC Magdeburg 
0-1, Widz. Lodz — Juv . Turin 3-
1, (pirmosios 1-3), lenkai laimė
tojai baudų muš imu 4-1, AS. 
ST. Etienne — FC St. Mirren 

Z-0, Dyne Dresden — FC. 
Twente 0-0, Ipsvrich Toen — 
Boh. Prag 0-2, YFB Stu t tgar t 
- Frankfurt a m Oder 2-1, SC. 
Lokeren — Dundee Utd . 0-0 ir 
t.t. 

Pirmiau suminė tos koman
dos žaidžia tol iau. 

Braz i l i j a . Buvusi brazilų 
futbolo žvaigždė Garr incha , 
kuris daug prisidėjo prie Brazi
lijos laimėjimo Pasaul inių 
pirmenybių 1958 ir 1962 
metais, dabar gyvena iš viešo
sios pašalpos. Stengiamasi ta i 
pateisinti futbolo demonstra
vimu j a u n i m u i v a r g u o l i ų 
kvartaluose, tač iau ta i tik a n t 
popieriaus. B ū n a sunku šią 
alkoholio ir kepenų ligos 
paveiktą buvus ią žvaigždę 
pristatyti kr i t iškai jaunuolių 
pub l ika i . M e t ų p radž io j e 
laikraštis „Veja" paskelbė, 
kad Gar r incha jau miręs, bet 
tai buvo tik ganda i . Visų 

L A T V I U K A L B A 

Š V E D I J O S 

M O K Y K L O S E 

P a g a l Švedijos valstybės 
švietimo įstatymą, švedų mo
kyklose ga l ima mokytis latvių 
kalba, jei vaiko namų kalba 
(Hemsprak) yra latvių (ar tu
rėtų būti) ir jei vienas iš tėvų 
yra latvis . Pr i imtas į s ta tymas, 
kad duotų va ikams galimybę 
išmokti savo kilmės kalbą ir 
kultūrą. Pas inaudoj imas šia 
teise ska t ina vaiko dvasinius 
gabumus ir sust ipr ina priklau
somybės savijautą prie latvių 
bendruomenės . 

Visi miestai ir valsčiai yra 
įpareigoti suteikti gal imybę lat
vių va ikams mokytis latvių 
kalbą pradžios mokykloje ir 
gimnazijoje. Latvių ka lba dės
toma 2-4 va l andas savaitėje per 
pamokas , a rba sus i tarus su 
mokyklos vedėju. Apie latvių 
kalbos mokymasį mokinys 
g a u n a a t ž y m ė j i m ą švedų 
mokyklos pažymėjime. 

Latvių kalbos dėstytojui mo
k a m a s nus ta ty tas atlygini
mas . Švietimo įstaigos lai
k inai nereikalauja kad latvių 
kalbos dėstytojas būtų mo
kytojas. Už latvių kalbos 
mokyklines knygas t am tikrą 
dalį apmoka švedų mokyklos. 

Visuose Švedijos miestuose 
pradė ta ruošti suaugusių gru
pės norinčių pasimokyti latvių 
kalbos, ypač mišrių šeimų na
riams. Pageidaujama jau da
bar tokias studijų grupes užre
gistruoti p a s švedų mokslo 
insti tucijas. Tai užtikrina algą 
mokytojui ir mokyklinių kny
gų aprūėpinimą. 

Mokyklų programos ir kny
gos gaunamos vaikų dar
želiams, pradžios mokykloms 
ir gimnazijoms. Didžiausią 
knygų dali parūpiną A L A 
(Amerikos latvių sąjunga). J a s 
ga l ima užsakyti Švedijoje kny
gyne pas — I. Gutmanis , 
Mel lanvaegen 7, 43050 Kal-
lered. A.T. 
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jie vadinami) ir teroras prieš 
čia paminėtus ir kitus asmenis 
rodo, kad Helsinkio susitari
mas apie asmens elementarinę 
laisvę okupuotoje Latvijoje ir 
Sov. Sąjungoje yra tik tuščias 
žodis. Okupantai ir Maskva 
susitarimo nepripažįsta, igno
ruoja. Šie paminėti įvykiai tiks 
Madrido konferencijai latvių 
skundu apie žmogaus teisių pa
žeidimus. A.T. 
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rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istorija, 
bei politine struktūrą, antroji 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji - II D karo jta 
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia, proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovana 
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nustebimui j i s pasirodė Rio 
garsiajam k a r n a v a l e , ka ip 
atstovas iš geresnių laikų. 
Pinigus, kuriuos už tai gavo, 
j i s l e n g v a i p r a g ė r ė . 
Garrinchos gyven imo istorija 
yra istorija žmogaus , kuriam 
garbė ir pinigai neatnešė lai
mės. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

K U O J I E 

N U S I Ž E N G Ė 

Į latvių tautinį fondą Stock-
holme pateko keli Rygos čekos 
ta rdymo, kratų, knygų ir kitų 
da ik tų konfiskavimo protoko
lai, kurie nušviečia okupuotos 
Latvijos gyvenimą. Protokolai 
datuot i 1978 m., bet čekos tero
r a s prieš apkal t intuosius tęsia
m a s dar ir šiandien. Kuo jie 
nusižengė? J ie pareikalavę leis
ti laisvai reikšti savo mintį, li
teratūros veikalus spausdinti 
be cenzūros (Alfreds Stinkurs) 
ir k i tas Vakaruose praktikuo
j a m a s kasdieniškas laisves — 
polit iškas diskusijas. 

Kaip čeką apsidirbo su Alfre
du Stinkurų Cėsų rajone, Sku-
jėnuose? Kratos protokolas ro-
d o , k a d k o n f i s k u o t a s 
š a p i r o g r a f a s . Su juo A. 
St inkurs daugino savo eilėraš
čių rinkinį "Sapnai ir ap
mąs tyma i " . Žinoma, knyga lai
k o m a nelegaliai išleista (1977) 
ir konfiskuota, nors josišplatin-
ta tik nedaug tarp įvairiai mąs
tančios inteligentijos. Ta kny
ga negr iauna valdymo režimo. 
P a s A. Stinkurą ras ta ir poli
t inio turinio raštų, tačiau jie ne 
St inkuro rašyti . Politiniai 
manifestai skleidžiami po visą 
okupuotą I^atviją. Ar A. Stinku
ro dienos bus jau greit suskai
tytos? 

Čekos barbarų užpuolimas — 
t a i p gal ima sakyti apie čekistų 
įsi laužimą į I. Galvinios butą 
R y g o j e . Ten buvo kon
fiskuota kelios dešimtys Latvi
jos nepriklausomybės laikais 
išleistų knygų, JAV prezidento 
Karterio a tvaizdas ir daug kitų 
dalykų — kone visa kultūros -
istorinė biblioteka sunaikin
ta . Kuo nusižengė I. Galvi-
nia?. . 

Čekos kratos protokolai (taip 
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Lietuvių išsisklaidymo 

JUNGTIES BEIEŠKANT 

,. 

. 

-

Ankstyvesnė lietuvių imi
gracija buvo labiau prir išta 
prie tam tikros vietos. Kalbos 
n e m o k a n t i e j i a t v y k u s i e j i 
glausdavosi į anksčiau atvy
kusiųjų kolonijas ir čia no
rėdavo pasilikti prie savo pa
žįstamų, prie darboviečių, 
kurios nereikalavo kalbos 
mokėjimo, kaip skerdyklos, 
kasyklos, prie lietuviškų para
pijų, kurios jiems nuolat pri
minė , kas buvo paliktoje tėvy
nėje brangaus . 

Naujausių ateivių sąlygos 
kitos. Daugelis jų j au su profe
sijomis, su kuriomis gali pra
gyvenimą rasti bet kur. Dau
geliui nesunku įsisavinti anglų 
kalbą. Naujieji čia išaugę ir 
išauklėti intelektualai turi d a r 
platesnių pažinčių ir gali
mybių. Kasdien didėja skai
č ius pensininkų, kurių prieš 
dešimtmečius, nesant socia
l inio draudimo, ka ip ir ne
buvo. O pensininkas visur 
g a u s tą patį čekį, tai j i s ir 
pasiieško kur šilčiau, kur vilio
j a vandenynų bangos, kur gal 
n e t ir pragyvenimas lengves
n i s , kur nenumatoma taip grei
tų rasinių įtampų. 

Dėl visų šių ir kitų priežas
čių ateivių lietuvių išsisklai
d y m a s didėja greitėjančiu tem
pu ir nėra vilties jį sulaikyti, 
priešingai , tenka pramatyt i , 
no r s ir apgailestaujant, d a r di
desnį išsiskirstymą. 

t a rp katalikų, gyvenančių 
i š s i s k i r s č i u s p r o t e s t a n t ų 
masėse, važinėjančių kunigų 
lankymasis jų tautos pamal
domis nešdavo nemažo reli
ginės nuotaikos pakilimą. 
Žinoma, išeivijoje nelabai tu
rime kunigų, kurie galėtų va
žinėti, kitus jau ir amžius la
biau padaro sėsliais. Tačiau 
negalima sakyti, kad jau visiš
kai nieko šioje srityje ne
galima padaryti . Neseniai 
išėjusioje monografijoje apie 
kun. Juozą Želvį skaitome, 
kaip jis uoliai važinėdavo po 
lietuviškas apylinkes, so
dybas, te lkdamas pirmuosius 
lietuvius ateivius bendrai sa
vai maldai . Pagal iau, čia ne
reikia laukti iniciatyvos vien 
tik iš kunigų. Gali ir patys pa
sauliečiai kviesti kar tkar tėmis 
atvykti kunigą su lietuviško
mis pamaldomis, kurios gali 
atnešti daug lietuviškos atgai
vos. 

Vis dėlto ir šitokiose sąlygo
se reikia ieškoti jungties. Nėra 
abejonės, kad šioje srityje pir
m ą vietą užims lietuviškas 
la ikraš t is . Kur lietuvis išeivis 
bebūtų nublokštas, jis negali 
skirt is su lietuvišku laikraš
čiu. Neturėtų jo gąsdint i po 
šiek tiek kylanti prenumerata . 
B rangs t a popierius, dažai, paš
t a s , tarnautojų at lyginimas. 
Redaktoriai negauna tokio 
at lyginimo, kaip šoferiai, sta
liai , mūrininkai a r kiti pana
š ū s unijistai, o jei nor ima 
gabesniuosius žmones prie 
redakcijų prilaikyti, reikia su
daryt i ir jiems pakenčiamas 
gyvenimo sąlygas, kad jie net 
ir lėšų atžvilgiu nebūtų labai 
daug atsilikę nuo savo kitų 
profesijų kolegų. Naujai susi
tuokusiųjų porai viena pir
mųjų dovanų gali būti lie
t u v i š k o l a i k r a š č i o 
prenumerata . Laikrašt is bus 
j iems jungtis su kelių kon
tinentų lietuviais. 

Lietuvių išsisklaidymo pavo
jų turėtų įžvelgti ir organiza-
cijos.Prie kiekvienos iš jų tu
rėtų būti centrinis skyrius, prie 
kurio gali priklausyti gy
venantieji bet kur iame tos 
valstybės kampe. Gal ima 
palaikyti korespondencinį ry
šį, bet reikia kad koks nors 
ryšys pasiliktų. 

Nuoširdų lietuvišką ryšį ug
dyti padeda ir lietuviškos 
p lokš t e l ė s . B e r e n k a n t do
vanas , nereikia jų užmiršti. 
Gausesnis jų skaičius gali teik
ti galimybes ir toliau nuo kitų 
lietuvių nublokštoms šeimoms 
turėti lietuviškos muzikos 
vakarones, po darbo šeimai 
klausant is plokštelių. Ne t ga
lėtų būti organizuojamas apy
linkės lietuvių pasikeitimas 
turimomis lietuviškomis plokš
telėmis mainais ar abipusiu 
pasiskolinimu. Latviai turi 
nuolatinę skrajojančią savo 
scenos darbuotojų g rupę . 
Sudarymas tokių meninių gru
pių galėtų sudaryti sąlygas 
lankytis ir mažesnėse kolo
nijose ir palikti šiltą lietuvišką 
k u l t ū r i n ę nuo ta iką . At
simename, kaip Vokietijoje 

LATGALIU INSTITUTO S U K A K T I S 

Gal būtų visai vietoje susi
rūpinti plėtimu korespon
dentinio susirašinėjimo. Jeigu 
nuošaliau augantis vaikas ga
li susirašinėti su kuriuo dides
nės kolonijos lietuviu, labiau 
norės suprast i lietuviškus laiš
kus, labiau norės pats geriau 
lietuviškiau parašyti , kad kaž
kur toli esantis draugas nesi
juoktų. Ypač praverstų lie
tuviškai susirašinėti gyvenan
tiems skirtingų kalbų vals
tybėse. Nėra jau ko bekalbėti 
apie didžiulę stovyklų reikšmę 
šį uždavinį sprendžiant. 

Šiuos išsisklaidymo rei
kalus svars tan t reikia pasi
džiaugti Lietuvių pedagoginio 
instituto sumanymu ruošti spe
cialią vaizdinę medžiagą, kuri 
bus pritaikyta panaudoti ir to
l iau a t s i s k y r u s i e m s lie
tuviams. 

Galėtų būti pasvars ty ta ir 
galimybė įvairiose vietose 
gyvenančioms šeimoms keis
tis savo jaunimu. Šiuo būdu 
patekę į lietuviškas kolo
nijas, labiau jausis lietu
viais. 

L i e t u v i š k ų n u o t a i k ų 
stiprinimui padeda lietuviškos 
jaunimo stovyklos, mūsų litua
nistinės mokyklos, j kurias 
rūpestingi tėvai vežioja vai
kus net šimtus mylių. Gal būtų 
įmanoma organizuoti ir skoli
nimą lietuviškų filmų, į rašant 
svarbesnius įvykius, kaip šo
kių, dainų šventes ir paskiau 
vežiojant po įvairias vietas ar 
duodant skolintis už prieina
mą atlyginimą. Dabar jau yra 
augant is skaičius šeimų, ku
rios turi nedidelius projektorius 
galinčius mažesnius filmus ro
dyti ir namuose, o tokie filmai 
išsibarsčiusioms ateivių šei
moms būtų itin naudingi. 

Nėra abejonės, kad į toli
mesnį nuotolį atkritusi lie
tuvio šeima gali palaipsniui 
susvetimėti. bet juo labiau mes 
tą vyksmą lėtinsime ar jį 
šalinsime, juo ilgiau išliks 
savos net ir toliau nublokštos 
lietuviškos šeimos. 

P r a b ė g o m i s s u m i n i n t , 
matyt, kad yra ne taip jau 
mažai priemonių išsisklai
džiusiuose lietuviuose jungtį 
palaikyti. Čia labai plati dirva 
privačiai iniciatyvai, bet taip 
pat ir organizacijos galėtų pa
svarstyti apie gyvesnį ryšių 
ugdymą su savo padaliniais 
kitose valstybėse ir su savo na
riais, išsikeliančiais kitur. Ne
turi būti jokių nuotolių, kurie 
galėtų visiškai išskirti lie
tuviškas širdis. 

J. Pr. 

Philadelphijoje LMKF Žmogaus teisių komiteto suruoštame simpoziume su filmu 
„Pr i son land" komiteto narė Regina Raubertaitė praveda diskusijas. Prie stalo programos 
dalyviai amerikiečiai . Iš kairės: Amnes ty International USA Affiliate direktorius G. Elston, 
Card ina l ' s Commission in Human Relations narė ses. G. Coleman ir Reader's Digest 
vyresnysis redaktorius K. Tomlinson. 

_ _ _ _ ^ _ Nuotr. A. B a g d o n a v i č i ū t ė s 

Rusų norai prieš laisvųjų pasipriešinimą 

SOVIETŲ NEPALIAUJAMOS PASTANGOS 
UŽVALDYTI PASAULĮ 

Indianapolėje, Latvių bendruo
menės centre, įvyko Latgalių Tyri
nėjimų institute (L P I) 20 metų 
veiklos paminėjimas. Latgalos se
novė, proistorė, latgalių kalba, 
raštija, folklorą, etnografija ir pan 
iki šiolei mažai tyrinėta ir do
kumentuota. 

Latgalos istorija yra liūdna. 
Latgaliams nuošalės ir vergijos 
metai po lenkų ir rusų viešpatavi
mo yra buvę žiauresni, negu kur
šiams ir latviams po švedų ir vo
kiečių viešpatavimo. Latgala 
šiandien yra pasmerkta galutinai 
pražūčiai. Iš Latgalos Abrenos 
apskrities rusų a t imta šeši vals
čiai. Ties Daugpilio, prie Dau
guvos statoma hidroelektrinė jė
gainė ir į jos ežerą paskęs du 
Latgalos valsčiai. Tautybės išlai
kymui būtina ir latgalių kalba, ku
ri ten vartojama katalikų bažny
č i o j e . L a t g a l o s k a t a l i k ų 
bažnyčiose šv. Mišios laikomos lo
tynų kalba, bet pamokslą kunigas 
sako ir šventos giesmės giedamos 
latgalių kalba. 

Laisvajame pasaulyje latgalių 
visuomenininkų ir akademikų gru
pė su F. Teirumnieku, M. Bukšu. 
B. Brisku, L. Latkovsku, V. Lociu, 
A. Spogiu, J . Lėliu ir kit. 1960 m. 
įsteigė L P I tikslu tyrinėti ir do
kumentuoti Latgalos praeitį ir da
bartį. 

Latgalių Tyrinėjimų institutas 

per prappeitus 20 metus yra įvyk
dęs didelį ir vertingą darbą lat
galių kalbos, folkloros ir etno
g r a f i j o s t y r i n ė j i m ų ir 
dokumentavimų srityje. L P I tyri
nėjimai apie Latgalą yra surinkti 
ir išleisti Actą Latgallica kny
gose. Iki šiol išleista šešios kny
gos, septinta spausdinama. Beto 
yra išleistos mokslo knygos Latga
los tyrinėjimų srityje: Autoriai — 
M. Bukšs, prof. L. Latkovskis, pr. 
S. Skūtans , V. Locis ir kit. Lei
dėjas — Latgalių leidykla. L P I 
pa rama ir pagrindas buvo Andry-
vo Jurdžio fondas. Latgalių lei
dykla su V. Lociu. Didžioji dalis 
latgalių knygų tremtyje išleista A. 
Jurdžio fondo lėšomis, dideli nuo
pelnai ir padėka priklauso V. Lo-
ciui. 

Latgalos Tyrinėjimų institutas 
kviečia visus tautiečius paremti jų 
darbą aukomis a r nario mokesčiu 
$10.- per metus, pasiunčiant L P I 
kasininkei I. Priževoits, 18 Albert 
Drive, Indianapolis, Indiana 
46227, USA. LPI jau iš anksto 
dėkoja už kiekvieną patarimą kaip 
šį darbą plėsti ir nuveikti. 

Apie Latgalos Tyrinėjimų in
stituto 20 metų veiklos paminė
jimą "Latvijos" laikraštyje nr. 40, 
X — 25 d. parašė J. Dinants ir 
M.D. 

A.T. 

P . G A U C Y S 

Minint bolševikų revoliucijos 
63 metų sukaktį , ke l iamas klau
s imas, a r Kreml iaus vadai 
pas i tenkins d a b a r jo val
domais plotais , ar toliau mė
gins plėstis, a r y r a r iba jų ambi
cijoms? L. Brežnevas, neseniai 
davė a t s a k y m ą į tą klau-
s imą:"Vargu a r ras ime pasau
lyje tokį kampelį , kuriame so
vietai neturėtų savo interesų a r 
į takos" . 

Kai kurie tyrinėtojai pa
žymi, kad geriausią a t sakymą 
duoda pa tys sovietų veiksmai. 
Jų tarpe: Maskva savo į takai 
išplėsti s iunčia ginklus ir kurs
to maiš tus Afrikoje ir kitose tre
čiojo pasaul io šalyse; Maskva 
stato ir vis d id ina "mėlynųjų 
vandenų" ka ro laivyną, kad 
galėtų pasipriešint i JAV vy
ravimui At lan to , Ramiojo ir 
Indijos vandenynuose ; sutar
timis, ūkine paga lba ir veiklia 
diplomatija s t ipr ina savo įta
ką neišsivysčiusiuose kraštuo
se; Raudonosios armijos divi
zijos tebestovi ir tebesaugo 
didžiausią imperiją Rytų Eu
ropoje bes iverždama prie Indi
jos vandenyno , Maskva oku
pavo Afganis taną . 

Kadaise ir Rusijos carai to 
paties siekė: sudaryt i už tvaras 

priešų įsiveržimams sulaikyti, 
užkirsti kelią Kinijai prieiti prie 
Sibiro turtų ir žaliavų, prasi
veržti prie šiltųjų uostų pietuo
se, ir jeigu galima, prie Vidur
žemio jūros.Tačiau dabartiniai 
Rusijos valdovai turi kitą svar
bų akstiną, kad neišvengiamai 
komunizmas visur įsigalėtų, 
netgi ir kapitalistiniuose Vaka
ruose. Tuo būdu ir ideologija 
talkininkauja jų pasaulinėms 
užmačioms skatinti, ka ip pvz., 
s iunčiant ginklus Etiopijai, 
Pietų Yemenui, o anksčiau 
Egiptui , Somalijai ir kitur. Bet 
svarbiausias Sovietų rūpestis 
visad buvo apsaugoti savo sie
nas bei valdomas srit is nuo 
priešų įsiveržimų. Besivaduo-
vaudami ta baime, jie okupavo 
Baltijos valstybes, įsivyravo 
Rytų Europoje ir baisiai bi
jodami "geltonojo pavojaus", 
laiko milžinišką kariuomenę 
Kinijos pasienyje. 

Dauguma tyrinėtojų sutaria, 
kad sovietai niekad nesutiks su 
bet kokiu Rytų Europos sateli
tų atsipalaidavimu nuo Mask
vos. Kaip to akivaizdumą jie 
nurodo Maskvos pas tangas 
švelninti spaudimą Rytų Euro
poje, leidžiant didesnę inte
lektualinę bei kultūrinę laisvę, 
bet reikalaujant stipresnių ūki

nių ryšių ir didesnės ištiki
mybės sovietinio pobūdžio 
santvarkai . Jeigu tai ne
pavyks pasiekti, jeigu, pvz., 
Lenkijos darbininkai pereis į 
atvirą politinę opoziciją, Mask
va nesusvyruos vartoti karinę 
jėgą užgniaužti tokį jų maištą. 
Sutriuškindama tautinius suki
limus Vengrijoje ir Čekos
lovakijoje Maskva labai nu
smuko pasau l io a k y s e ir 
nukentėjo ūkiniai santykiai su 
Vakarais . Bet ir tokia kaina ru
sų nesulaikė. 

Sunku atspėti, kaip Sovietai 
laikysis dabartiniu dešimtme
čiu. Mirus Jugoslavijos prez. 
Titui, ar jie įpirš Jugoslavijai 
grįžti Maskvos globon? Ir 
ideologiniu atžvilgiu Jugos
lavija labai gadina Maskvai 
r e ika lu s . Jugos l av i j a y r a 
komunistinė, bet nepriklau
soma nuo Maskvos. J i padrąsi
n a Rytų ir Vakarų komunistus 
atsipalaiduoti nuo ryšių su so
vietais, įsipainioję Afganis
tane ir iškilus lenkų darbinin
kų išsilaisvinimo judėjimui. 
Sovietai kol kas susilaiko nuo 
griežtesnių posūkių Jugoslavi
joje. 

Antras svarbus Maskvos 
tikslas, užsienyje plečiant sa
vo interesus ir pakertant Vaka

rų įtaką, yra pasi taikančių pro
gų i š n a u d o j i m a s . Sovietų 
įsikišimas į Afrikos Rago sritį 
yra puikus to pavyzdys. Ragas 
tiesiasi palei svarbiausius naf
tos gabenimo kelius. J i s ati
daro priėjimą prie kunkuliuo
jančios Vidurio Afrikos bei abe
jingai sovietų atžvilgiu nusitei
kusius arabų kraš tus . Pasinau
dodama Somalijos ginkluotu 
susidarimu su JAV remiama 
Etiopija. Maskva įsiteikė So
malijai, ją visokeriopai apgink
luodama ir sust ipr indama ko
vai prieš Etiopiją. Tačiau 
Etiopijoje įsigalėjus marksisti
nei santvarkai ir susipykus su 
JAV, Maskva persimetė į Etio
pijos pusę, viską praras-
dama Somalijoje. 

Stebėtojai y ra įsitikinę, kad 
nesibaigiančios Maskvos pa
stangos įsitvirtinti Persijos 
įlankos pakrantėse yra noras 
sutrukdyti naftos tiekimą Va
karams. Afganistano oku
pacija tą grėsmę dar labiau 
padidina ir kar tu rodo sovietų 
sugebėjimą kariškai įsitvir
tinti tolirnose pasaulio dalyse. 

Sovietai susilygino su JAV 
strateginių ginklų srityje, o kai 
kuriais atvejais netgi jas pra
lenkė, jau nekalbant apie sau
sumos kariuomenės daug di
desnį pranašumą. Dabar jiejau 
turi galingą karo laivyną. 

galintį rungtyniauti su JAV ir, 
reikalui esant permesti karius 
ir ginklus į tolimas pasaulio 
vietas. Ligi Afganistano in
vazijos, Maskva vengė tiesio
giai įsikišti į užsienyje vy
kusius karus ir juose panaudoti 
savo kariuomenę. Visai prie
šingai elgėsi JAV, kurios Viet
namo kare prarado beveik 
58.000, o Korėjoje 54.000 karių. 
Sovietai taip pat neturi jokių 
sunkumų kai jų karinės pa
s t a n g o s užs ien iuose ne
p a v y k s t a . N iekas nekelia 
triukšmo, kai jų karinius pata
rėjus išvaro iš Egipto, So
malijos, Sudano. Kubiečiai, ne 
rusai žūna Angoloje. \ Ogade-
no kovas įsivėlę Somalijos ir 
Etiopijos kariai, o ne rusų. Kas 
dar svarbiau, sovietuose nėra 
opozicijos partijų, kurios keltų 
skandalą, klausdamos, kas 
prarado Egiptą? 

Aplamai, vyrauja įsitiki
nimas, kad dabartiniu dešimt
mečiu sąlygos sovietams plės
t i s už s avo ribų nebus 
palankesnės nei anksčiau, atsi
žve lg i an t į jų nesėkmes 
Afganistane ir darbininkų 
g r ė s m ę Lenkijoje. Tačiau 
Maskva visvien mėgins, nes 
progų nestigs. Nepaliaujamai 
naikins JAV įtaką besivystan
čiuose kraštuose ir rems "išsi
laisvinimo karus". 

NEW YORKAS 
P E T R A S M A T E K C N A S 

- J ū s netikit į meilę, ponia? N u 0 a n o šeštadienio jūsų akys 
blaško mano susikaupimą. Visa 

Papartienė tyliai nusijuokė. v a l i a k o v o j u su tuo naujuoju savo 
— J ū s ir meilė — nesuderinami gyvenimo reiškiniu, bet, deja. 

dalykai. nesėkmingai. 
R. Spalis 

(iš „Atlyginimas") — Kartais įvyksta tokie pokštai. 
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New Yorkas y ra didžiausias meno ir mokslo 
centras ne t ik JAV, bet v i same Vakarų pusrutulyje. 
Žymiausios mokslo institucijos, kuriose jaunimas 
siekia mokslo yra Kolumbijos, St. John , Nevv York 
City, Queens ir kiti universitetai; Rockefellerio insti
tu tas ir kitos aukštosios mokslo įstaigos, kuriose stu
dijuoja apie 300.000 studentų. Vieni iš jų išlaikomi 
miesto, kiti, kaip St. John a r Fordhamo, katalikų, o 
treti iš įvairių dovanų. Seniaus ia institucija yra 
Kolumbijos universitetas, išsivystęs iš Kings 
koledžo, įkurto 1754 metais. 

Be aukštųjų mokslo įstaigų veikia apie 200 meno 
galerijų ir daugiau kaip 25 muziejai. Didžiausi 
Metropolitan Museum of Art , American Museum of 
Natūra i History, Brooklyno ir kiti. Nemažai veikia ir 
teatrų. Pagr ind in ia i tea t ra i , kurie vadinami 
„Broadvvay Shovv" sukoncentruoti Time Square 
rajone, o kiti . kuriuos vadina ,,Off Broadvvay", kitose 
vietose. 

Kles t i ir m u z i k i n i s g y v e n i m a s . Veik ia 
Metropolitan ir Nevv York City operos. Filhar
monija, Brooklyno Muzikos akademija , Radio Music 

Hali ir kitos. Ta i žymiausios meno institucijos, 
kuriose atliekami žymiųjų kompozitorių simfoniniai 
kūriniai, operos ir baletas. J ie visi veikia gražiuose ir 
dideliuose pastatuose. Nors bilietų kainos aukštos, 
žmonės gausiai lanko. 

Nors kino teatrai šiandien mažiau populiarūs, 
nes jų vietas užėmė televizija dar keletas kinų tebe
veikia. 

P r a m o n ė , p r e k y b a ir b a n k a i 

Nevv Yorkas pasižymi ne tik meno, architek
tūros ir literatūros srityje, bet taip pa t yra didžiau
sias pramonės centras, kuriame sukoncentruota apie 
50.000 įvairaus dydžio įmonių, kuriose dirba daugiau 
kaip milijonas darbininkų. Metinė visų pramonės 
įmonių apyvarda siekia apie 20 a r daugiau mili 
jardų dol.. Didžiausia pramonės š aka — drabužių 
gamyba. Joje dirba apie 400.000 žmonių. Antrą vietą 
užima spauda. Trečią vietą, užima maisto produktų, 
metalo gaminių (kaip mašinų, aparatų ir kitų įran
kių), odos gaminių, chemikalų, vaistų, moksio, 
sporto, raštinės reikmenų, laikrodžių, baldų, elektros 
ir kitokių reikmenų pramonės įmonės. 

Nemažiau pasireiškiama ir prekyboje. Tiek 
Manhatane, tiek ir kitose miesto dalyse veikia 
didelės parduotuvės, kaip Macys, kuris skaitosi 
didžiausia pasaulyje, Gimbuls. Blumental ir kitos. 

Nevv Yorke yra ir bankinių ir biržos operacijų 
centras, kuris net ligi šių dienų išsilaikė pietų 
Manhatane, į pietus nuo Fulton gatvės, Wall Street 
gatvėje, kuri laikoma kapitalo galybės simboliu. 
Vardą ji gavo iš miesto sienos, kurią 1652 m. įsakė 
pastatyti olandų N. Amsterdamo kolonijos guber 
natorius P. Stuyvesant. Siena buvo nugriauta 1699 
m. ir jos vietoje pravesta gatvelė, kurioje nuo 1792 
gegužės 17 susitikdavo pirkliai. 

Dabar Wall Street žinoma ne vien, kaip banki
nių operacijų centras, bet ta ip pat kaip biržos preky
vietė, kurioje perkami ir parduodami lakštai. Opera
cijos vyksta penkias dienas į savaitę, nustatyta 
tvarka , prižiūrimi specialių organų. Jų kursas nusta
tomas kiekvieną dieną pagal susitarimą. Nevv Yorko 
birža buvo suorganizuota 1817 m. J o s klientai yra tik 
iš seno žinomos didelės bendrovės; besikuriančių 
bendrovių akcijos, visai nepriimamos. Biržos kursų 
svyravimai parodo šio krašto ūkio konjunktūra. 

G y v e n t o j a i 

New Yorke gyvena įvairių tautybių žmonės. 
Didesnės tautinės grupės sudaro savo kolonijas. Iš jų 
ryškiausia grupė yra kinai, kurie gyvena 
, ,Chinatown" — pietryčių Manhatane. Čia gyvena 
apie 35.000 žmonių, kilę daugiausiai iš pietų Kinijos, 
Kantono srities. J i e turi savo restoranus, teatrus, 
parduotuves, šventyklas ir tautines institucijas. 

Didžiausia taut inė grupė yra žydai. Nevv Yorke 
iš viso jų yra apie 3 mil., kurių daugelis gyvena 
Bronks. Jų skaičius kas metai didėja dėl naujų imig
rantų. Atvažiuoja ne tik iš Sovietų Rusijos, bet ir iš 
kitų kraštų. J iems visiems imigracijos „vartai" 
atviri , nes žydai šiame krašte turi didelę įtaką 
p o l i t i n i a m e , e k o n o m i n i a m e ir kul tūr in iame 
gyvenime. Net didžiausias Nevv Yorko laikraštis 
Neiv York Times ir kita spauda bei televizija yra 
beveik jų rankose. Taip pa t jie yra įsigalėję darbi
ninkų unijose užimdami aukštas vietas, įvairiose 
profesijose ir net švietimo srityje. Turi savo mokyk
las , ligonines, muziejus ir kitas institucijas. Jų gim
toji kalba, išskyrus tuos. kurie imigravo iš Europos. 
— anglų kalba. Daugelis yra išlaikę tautines ir reli
gines tradicijas; j aun imas veržiasi į mokslą. 

> (Bus daugiau) . 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
IX TARYBOS SESIJA 

(6) Gaires ir nutarimai ateičiai 

(Tęsinys) 

• : 

JAV LB Taryba antrą sesijos 
dieną (spalio 26) skyrė nutari
mų ir rezoliucija priėmimui. 

Tarybos apimtyje veikia nuo
latinės darbo komisijos, kurios 
svarsto savo srities rūpimus klau
simus ir pateikia siūlymus plenu
mui. Pagal iš anksto Tarybos pre
zidiumo numatytą darbotvarkę, 
Šiu komisijų darbas turėjo būti 
visos sesijos pagrindu. Deja, kaip 
ne viename suvažiavime, atas
kaitiniai pranešimai užėmė be
verk visą pirmą sesijos dieną. Ta
rybos nariai iš anksto negavo be
veik jokios reikalingos informaci
jos našioms diskusijoms vystyti-
Parlamentarinės procedūros ne
pakankamas panaudojimas prive 
dė prie lengvai išvengiamo lai
ko gaišinimo. Taigi darbo komi
sijoms liko labai mažai laiko, o 
sekančią dieną vos spėta pereiti 
komisijų siūlymus, nekalbant a-
pie galimy paskiru Tarybos na
rių sumanymų gvildenimą. 

Vis dėlto paliesti svarbiausi 
Tarybai rūpimi reikalai, duodan
tys pagrindines gaires JAV LB 
Krašto valdybos ateinančiu metų 
verkiai. 

Per šią sesiją buvo sudaryta 
socialiniu reikalų darbo komisija, 
kuriai vadovauja klinikinės psi-

mantas Gečys apeliavo į plenu
mą, 'kad nebūtų sumažinta jo ta
rybos sąmata, kaip siūlė Krašto 
valdyba. A. Gečys aiškino, kad 
visuomenė gali būti nepatenkin
ta, kad ne visos aukos surinktos 
Vasario 16 proga yra naudojamos 
politiniam darbui. Be to yra ne
paprastai daug jau suplanuotų 
darbu — ypač leidinių — kurie 
negalės būti vykdomi jei VR ta
rybos sąmata bus sumažinama. 
Krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus aiškino, kad VRT dar
bai nėra vieninteliai LB apimty
je. Reikia rūpintis švietimu, kul
tūra, Jaunimo sąjunga, sociali
niais reikalais, sportininkais. Pa
skutinio PLB seimo prašymu rei
kia daugiau paremti ir PLB poli
tinę veiklą. Be to, anot V. Kut-
kaus, VRT nėra vienitelis JAV 
LB padalinys, atliekantis politinį 
darbą. 

Dr. Antano Razmos ir kitu Ta
rybos nariu siūlymu, nesusitari-
mo dalyviai buvo "išsiųsti" dar 
kartą tartis. Jie grįžo su kompro
misiniu sprendimu, remiantis 
prielaida, kad bus galima gauti 
papildomu lėšų įvairiems leidi
niams leisti. 

Išsprendus finansinius reika
lus, VR tarybai padėkota už dau
gelio metu darbą, siekiant užtik
rinti diplomatinės tarnybos tęsti 

Jungtinis organizacijų komitetas kun. J. Borevičiaus, SJ, pagerbimui surengti. Iš kairės: J. Ivašauskiene, A. 
Rūgytė, pirm. K. Milkovaitis, programos pravedė ja M. Marcinkienė, dr. A. Domanskienė ir H. Bagdonienė. 
Stovi: J. Tamulis, V. Bganaitis, A. Likanderienė, V. Žadeikienė, P. Narutis, J. Pocius ir P. Nedas. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

chologijos prof. dr. Vytautas 
IL 
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g. numą, ir pasidžiaugta teigiamais 
liauskas. Jis n m k U » , tad L B ! rezultata!f- Tikimasi kad politi-
iki šiol daugiau dėmesio n e k r e i - f «™>*» b u s P y d y t a aukštu 
pė socialiniams reikalams i r I kvalifikacijų asmenimis. Taip pat 
džiaugėsi, kad pagaliau imamasi 
iniciatyvos ta linkme. V. Bieliaus 
kas teigė, kad socialinė gerovė už
tikrina ir kitu lietuviškos veiklos 
sričių gyvastingumą. Anot psicho 

- logo Erik Erickson, tremtis, emi-
--?" gracija, išeivija yra lygi prakei-

kimui, nes žmonėm praranda sa
vo šaknis. Tas naujas šaknis nau
jame krašte labai sunku įleisti. 
Komisijos narė Angelė Karnienė 
pridėjo, kad socialinė gerovė yra 
pagrindas tautinio solidarumo, 
kuriuo remiasi mūsų kultūra, tra
dicijos ir lietuviška šeima. 
Pagrindinis šios komisijos rūpes
tis bus lietuviu jaunimo ugdymas, 
lietuvišku šeimų 'kūrimas, vyres
nio amžiaus žmonių moralinė ir 
materialinė gerovė. 

Taryba taip pat įsteigė Socia
linių reikalu tarybą prie Krašto 
valdybos, kuriai vadovauti pa
kviestas dr. Antanas Butkus. Ta
ryba rūpinsis studijinės medžia
gos rinkimu, konferencijų orga
nizavimu, LB atstovavimu JAV 
valdžios įstaigose ir pan. 

Tomo Venclovos pareiškimas spaudos 
konferencijoje Madride 

JAV ir Kanados LB-nių kraš 
tų valdybų rūpesčiu, talkinant 
New Yorke veikiančiai amerikie
čiu Helsinki Watch organizaci
jai, Lietuvos Helsinkio steigiamo
sios grupės narys Tomas Venclo
va yra išvykęs į Madridą. Lapkri 
čio 11 d., kada Madrido konferen 
cija buvo oficialiai atidaryta, Free 
dom House sušauktoje spaudos 
konferencijoje. T. Venclova pa
darė pareiškimą anglų kalba. 
Minimo pareiškimo laisvą verti 
mą pateikiame visuomenės ži
niai. 

"Lietuvos Helsinkio grupė eg
zistuoja jau beveik ketveri metai. 

į 

Švietimo komisija daugiausia 
laiko skyrė lituanistikos katedros 
aptarimui. Referuoti pakviestas P 
LB įgaliotinis Leonas Raslavičius. 
švietimo komisijos posėdyje taip 
pat šiam reikalui dalyvavo kul
tūros ir organizaciniu reikalų ko
misijos. Visa Taryba prėmė siū
lymą remti V PLB seimo nutari
mą sudaryti sąlygas pastoviam li
tuanistikos židiniui kuriame nors 
Šiaurės Amerikos universitete. Ta 
ryba skatino PLB sudaryti akade
miku komisiją, kuri pateiktu re
komendacijas dėl vietos ir apim
ties, o JAV LB Valdyba įpareigo
ta visokeriopai talkinti PLB Val
dybai. 

Taryba skatino ruošti daugiau 
programų ir priemonių lietuviš
kai nekalbantiems mokiniams, 
padidinti lėšų telkimo pastangas 

J i t . švietimui, įpareigojo Švietimo 
tarybą šalia mokytojų studijų sa
vaičių ruošti kursus, kuriuose pa
grindinis dėmesys būtų skiriamas 
metodikai. Ypatingas dėmesys at
kreiptas Vasario 16-tosios gimna
zijai, kuriai labai reikalinga di
desnė materialinė ir moralinė pa
rama. 

Aptariant politinius reikalus, 
karščiausios diskusijos vyko svars 
tant Visuomeninių reikalu tary
bos biudžetą. VRT pirm. Algi-

siūlyta sudaryti komisiją, kuri rū
pintųsi atstovybės patalpų Wa-
shingtone atnaujinimu. 

Tarybos nariai įpareigojo Kraš
to valdybą kur įmanoma prie a-1 Sov. Sąjungos sąlygose tai 
pylinkiu steigti Talkos Lietuvai 
komisijas, kurios rūpintųsi taisyk
lingos informacijos skleidimu. 

Taryba reiškė pritarimą VR 
tarybos pradėtui dialogui su žydų 
ir kitu tautinių bendruomenių va
dovais; aukštai vertino kun. Puge-
vičiaus vedamą Lietuvių informa
cijos tarnybą ir skatino visuome
nę ją daugiau remti; sveikino jau 
nimą demonstravusį prie sovietų 
ambasados. Prezidiumas įparei
gotas padėkoti JAV valdžios pa
reigūnams, kurie rūpinasi jaunų
jų teismo byla, o visuomenė ragi
nama gruodžio 3 vykti į Wa-
shingtoną demonstruoti prie teis
mo rūmu, kuomet byla bus spren 
džiama. 

Krašto valdyba įpareigota 
reikšti protestą dėl JAV ir Sovie
tu Sąjungos pastangomis susukto 
filmo "The Unknown War", 
kuris pagrįstas suklastotais sovie
tiniais šaltiniais. Ypač reikštas 
protestas Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijai bei 
JAV Švietimo sąjungai, kurios fil
mą remia ir rekomenduoja švie
timo įstaigoms. 

Kultūros komisija kvietė visus 
paremti Vakaru apygardos pas
tangas susukti Bernardo Brazdžio
nio filmą ir išleisti jo poezijos an 
tologiją anglų kalba. Ingridos 
Bublienės vadovaujama Kultū
ros taryba paraginta peržiūrėti 
pereitos tarybos planus bei anks
tyvesniųjų LB Tarybos sesijų 
nutarimus. 

Ekonominė komisija atkreipė 
dėmesį, kad tik 10 proc. LB užsi
registravusiu nariu susimoka so
lidarumo įnašus. Komisija nepri
tarė Krašto valdybos siūlymui 
padidinti įnašus, nes tai tik ap
sunkina tuos, kurie jau dabar au 

pri
lygsta stebuklui. Valdžiai nepri
klausančios organizacijos, nors 
ir veikiančios konstitucijos rė 
muose, toje šalyje yra žiauriai per
sekiojamos. Žmogaus teisių gy
nėjų padėtis Lietuvoje dažnai yra 
sunkesnė negu Maskvoje. 

"Lietuva iki 1940 metų buvo 
savarankiška valstybė. Jos įjungi
mas į Sov. Sąjungą, prieš daugu
mos gyventojų valią, iki šiol yra 
nepripažįstamas daugelio kraštų. 
Tautinis ir religinis judėjimas 
Lietuvoje yra labai stiprus, ta
čiau ir represijos čia yra vykdo
mos be pasigailėjimo. 

"Mes to tikėjomės, steigdami 
Lietuvoje Helsinkio grupę. Visus 
penkis jos steigėjus narius ištiko 
sunkus likimas. Vieno iš jų, ka
taliku kunigo Karolio Garucko, 
jau nebėra gyvųjų tarpe. Poetė 
ir kairiųjų pažiūrų visuomenės 
veikėja Ona Lukauskaitė yra se
nesnio amžiaus, sunkiai serganti, 
tačiau KGB ją dažnai tardo ir vi 
šokiais būdais grasina. Eitan Fin 
kelstein, fizikas ir žydu judėji
mo aktyvistas, neturi darbo ir 
nuolat yra sekamas. Man, Tomui 
Venclovai, rašytojui ir vertėjui, 
atvykus į Vakarų kraštus buvo 

atimta Sov. Sąjungos pilietybė ii 
tuo visam laikui esu atskirtas n u * 
savo šeimos. Bet žiauriausias li
kimas palietė tos grupės iniciato 
riu ir faktiną grupės reikalų ve
dėją Viktorą Petkų. 

"Petkus buvo pirmas iš lietu
vių, kuris suprato, kad prie sovie 
tinių sąlygų svarbiausia yra 
siekti pagarbos teisingumui ir žmo 
gui. Tik tai pasiekus, bus galima 
siekti tolimesnių tikslų. Jis su
prato žmonių kančių kainą, nes 
pats 15 metu buvo Stalino ir Kruš 
čiovo Gulago nekalta auka. Tai 
žmogus plačių pažiūru ir neklys 
tarno pilietinio pajautimo, garbin
gas Sacharovo. Orlovo ir gčarans 
kio draugas.N >rs būdamas lietu
vis ir katalikas, jis gynė visus —ir 
nekatalikus ir nelietuvius. Jis nu 
matė savo likimą, buvo rastas kai 
tu ir vėl nubaustas 15 metu lais 
vės atėmimu. Jei per tą laiką iš
liks gyvas, nes būdamas nebėjau 
nas ir nesveikas gal: kalėjime nu 

KNYGOS 
OKUP. LIETUVOJE 

Albino Žukausko rinkinys 
"Atabraidai" išleistas antrą kar 
tą 12,000 egz. tiražu; Prano Raš 
čiaus naujas eilėraščių rinkinys 
"Gimtinė" išleistas 14,000 egz., 
jau senokai mirusio vaiku litera
tūros kūrėjo Kosto Kubilinsko 3-
-čias leidimas-,,Varlė karalienė" 
išleistas 50,000 egz.; Jono Mačiu
kevičiaus publicistikos rinkinys 
"Ištakos" išleistas 210,000 egz.; 
naujas Marcelijaus Martinaičio 
eilėraščiu rinkinys "Tie patys žo 
džiai"; Janinos Degutytės eil. rin 
kinys "Tarp saulės ir netekties"; 
Algirdo Pociaus apsakymų rink
tinė "IŠskridę iš lizdo", Leonardo 
Gutausko eil. rinkinys "Svetingu 
mo namai"; Jono Mačiukevi
čiaus eil. rinkinys "Apie tave ir 
tau". 

Knygelės vaikams:' Marcelijaus 
Martinaičio "Pelenų antelė",. 
Violetos Palčinskaitės 'Tietaus 
nykštukai"; Albino Žukausko 
pasakojimai "Ko verkė duona". 

Apie buvusį NKVD viršinin
ką, tapusį rašytoju, Aleksandrą 
Guzevičių-Gudaitį išsamią mo-

vmonyAS 6HEDZLU — 
NUODAI 

Rūkyt i y r a nesveika, nes ta
bako nuodai , nikotinas, žmo
nėms ne t ik nenaudingas, bet 
ir a t ima daug sveikatos. Tabo-
ko dūmai sukelia gerklės ligą 
ir plaučių slogą, juos silpnina, 
padeda džiovai ir vėžiui k ib t i 
Jie kenkia ne tik patiems rū
kytojams, bet ir nerūkantiems. 
Rūkymas žadina skrandžio slo-

turimas geologines žinias, surink
tas geofiziniais matavimais, gi
liais gręžiniais ir kitais gelmių 
tyrimo šaltiniais. Rašoma, kad 
sudaryti žemėlapiai tarnaus toli 
mesniems žemės gelmių turtu ty 
rimams ir net mokymo reika
lams. 

Gruzijos knygų paroda buvo 
Vilniaus respublikinėje bibliote 
koje, kurioje buvo rodoma gruzi 
nų grožinės literatūros, vaikų 
literatūros knygų, visuomeninių 
ir politiniu leidiniu,, net dailės 
albumu. Rašoma, kad iš lietuviu 
kalbos į gruzinų kalbą esą išvers 
ta 20 knygų, kurių tiražas siekia 
224 tūkstančius. Parodoje bu
vęs tik E. Mieželaičio „Žmo
gaus" vertimas. 

gą ir kietina vidurius. Niko
tinas — širdžiai ir kraujo in
dams nuodai. Be to, nikotinas 
silpnina nervus, akis ir kitus 
organus. j p t 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metua tar
nauja New Jersey, New York Ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas šeštadlen) nuo • iki S vai. po
piet iš WEVD StoUes New York* 
U30 kil.. AM ir nuo 7 UI 8 vai 
vak. 97.8 meg\ FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
2S4 Svnlit Drive 

W»tchnng, N. J. 07061 
TEL. — 7SMCM (211) 

llflIlIHIlIlIHIlIlHIllllllllllllllUlllllIflIllIli 

mirti, tai pusę savo gyvenimo, tai į n°grafiją parašė Liudvika Li
vrą 30 metu, bus praleidęs kalė-, senskaite j 'Vaga" knyg* išleido 

labai puošniai. 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų rjamuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Ulinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Ghicago, IL 60629 

mmmsmmmmmmmmmmmmm 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo 
mis įteikti bet kam: svetimtaučiu 
ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 Wesi 
63rd St, Chicago, IL. 60629. Už 
sakant pridėti $1.02 už persiunti 
mą. Ulinojaus gyventojai moka S 
proc. mokesčių. 

}ime. 

"Po Petkaus arešto į Lietuviu I Dirigentas J. Domarkas diriga 
Helsinkio grupę įstojo nauji na-1 vo didžiojoje Leningrado filhar-
riai: Balys Gajauskas (taip patį monijos salėje Leningrado filhar 
nubaustas 15 metų laisvės atėm 
mu) ir Algirdas Statkevičius, ku
ris yra patalpintas į psichiatrinę 
ligoninę. Grupė tačiau savo darbą 
tebetęsia, ir neseniai mus pasiekė 
jos paruošti nauji dokumentai, 
išreiškiantys solidarumą su če
ky žmogaus teisių gynėjais. 

"Aš skaičiau tuos dokumen
tus. Juose mes girdime dar gyvą 
balsą žmonių, kurių vienintelis 
tikslas yra žmoniškumo ir teisin 
gumo pergalė. Nuo mūsų priklau 
so, kad tas balsas būtų išgirstas". 

monnos simfoniniam orkestrui. 
Dviejų koncertų programoje bu 
vo W. A. Mozarto ir L. V. Betho 
veno kūriniai. J. Domarkas taip 
pat dirigavo televizijos ir radijo 
simfoniniam orkestrui Maskvoje. 
Programoje buvo F. Liszto "Pre
liudai" ir S. Prokofjevo ^Penk
toji simfonija". 

Įsigykite ši? populiarią plokštelę 
RADVILA PEEKCNAS - LA GIOOONDA - TOSCA 

TUBANDOT - AIDA - LA JUTVE - ANDREA CHENTEB 
CARMEN - MANON - LESCACT - PAGLIACCl 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntimu 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , Chicago, HL 60629 

$7.30 Amerikoje- Užsakymus siųsti: 

ryboms bandyti gauti atleidimą 
nuo federalinių mokesčių, kaip y-
ra padariusi Švietimo taryba. 

Turbūt kaip niekada per šią 
LB Tarybos sesiją išryškėjo Bend
ruomenės šakota, daug apimanti 
veikla. Išklausę visu veiklos pra
nešimų ir planu pamatė Bendruo 
menės didelį potencialą ateičiai. 
Tai paryškino ir daugelio naujų 
bei jaunu Tarybos narių dadyva-

. . . | vimas. Tačiau daugeliui k i b klau 

tik simbolinis nario mokestis. Ta- įsimas' * į į Tar>;b„a f • b u t l • * 
tyvi, veikdama ikšiol įprata 

Lietuvos geologai bendradar 
biaudami su Latvijos ir Estijos 
geologais, paruošė penkis geolo 
ginius žemėlapius, atskleidžian
čius Pabaltijo gelmių vaizdą. Že
mėlapis susistemina visas iki šiol 

1905 *W- OUR DIAMOND 

ryba tačiau nesutiko su šia reko
mendaciją. Iš visu, kurie užsi
dirba pragyvenimą, bus prašoma 
10 dol., o iš pensininku —2 dol. 
(Anksčiau buvo 5 dol. šeimai, 
3 dol. pavieniams asmenims ir 1 
dol. pensininkams.) 

Ekonominė komisija taip pat 
siūlė ištirti, ar reikalinga prie 
Krašto valdybos steigti Finansų 
tarybą ir, jei įmanoma, kitoms ta 

ror-
ma. Taryba — vyriausias JAV 
LB organas - neturėtų virsti "ant
spaudu davėju" įvairiems LB už
mojams, o tai gali atsitikti Bend
ruomenės apimčiai vis platėjant. 
Linkėtina, kad ateinančiu metu 
sesija JAV Rytuose ieškotų būdų 
šiai problemai spręsti. 

(Pabaiga) 
(eps) 

PASSBOOK 
SAVINGS 
*ataft**<rt t 

»••• 

Hifh 

• • • u t for 
U Q ^ t financing 

AT OUR 10W RATB 

t o « i ! V O U M t N ( O ' . l 

Mutual Federal 
Savings and Loan & 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peier Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

HOURSi Hon.Tua.fr i . «-4 Thur.*-« t a t . ^ 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

DĖMESIO KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS! 

„Draugo" administracija, norėdama paskat int i ir pa
lengvint i savo skai tytojams įsigyti vertingų knygų, sudarė 5 
a t sk i rus įvairių knygų siuntinius už papigintą kainą. 
Užs i s akan t pasir inktą siuntinio numerį, mokėsite su persiun
t imu t ik $12.00, kai knygų originali kaina y ra dviguba. 

S I U N T I N Y S NR. 4 

ABRAOMAS IR SŪNUS. Aloyzas Baronas. Premijuotas ro
manas. 206 psl. 

VARDAI IR VEIDAI. Stasys Yla. Mūsų Kultūros istorijoje. 346 
psl. i 

DAILININKO 2MONA. Juozas Tininis. Romanas. 218 psl. 
IŠGANYMO KELIAS. Filiotėja. Šv. Pranciškus Salezas. 336 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI. A. Vilainis, Literatūriniai reportažai. 174 

psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, MIC. Marijonų veikla 

Amerikoje, 352 psl. 

S I U N T I N Y S NR. 5 
i 

JUBILEEYEAR ^ 1 9 8 0 

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. 176 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 308 psl. 
LAIPTAI I TOLUMAS. Liudas Zeikus, romanas. 242 psl. 
PIETŲ KRYŽIUS, Venancijus AliSas. Sonetai. 98 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietis. 128 psl 
KRISTAUS KANČIA. Išvertė J. Talmantas. 350 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI. C. Grincevičiaus. 131 psl. 
KELIONĖ. A. Tyruolis. Eilėraščiai. 128 psl. 
TRYS 20D2IAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas Švaistas. 

176 psl. 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S , 4 5 4 5 Weat 63rd St. 
C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 et. 

valstijos mokesčio. 

http://Hon.Tua.fr
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DU SVARBŪS 
RENGINIAI 

CLEVELANDE 
Lapkričio 22-23 dienomis 

Cievelando ir kitų miestų lietu
viai gyvens Loyzo Jurgučio 
„Čičinsko" operos ir Kultūros 
darbuotojų konferencijos ženk-
Xe. 

Šių metų Lietuvių dienos 
bus žymiai platesnės apimties 
visų lietuvių šventė, nes daly
vių tarpe matysime nemažai 
svečių ne tik iš kaimyninių 
miestų, bet ir iš toliau atvy
kusių j operą ir konferenciją. 

„ČIČINSKAS" 
Operos spektakliui viskas 

p a s i r u o š t a . Sen ia i visų 
laukiamas spektaklis jau čia 
pat. Komp. Jurgučio muzika, 
libretas Anatolijaus Kairio, 
režisierius klevelandietis 
Petras Maželis padovanos 
visiems ilgai nepamirštamą 
muzikinį veikalą. 

Cievelando LB apylinkės 
valdybos gauta erdvi Euclido 
gimnazijos auditorija, uoliai 
platinami vilietai, muz. Vitol-
das Kušleika sudarė orkestrą 
iš Cievelando simfoninio 
orkestro narių, rengėjai yra 
pasiruošę priimti ne tik ope
ros vadovus, solistus, artistus, 
baletą ir dainininkus malo
n i a m p a s i s v e č i a v i m u i , 
veišėms tuojau po spektaklio, 
bet ir visus, kurie jau žusi-
registravo toms vaišėms pas 
prim. J. Malskį ar valdybos 
talkininkę R. Tatarūnienę. 

Į_ pakartotinus apylinkės 
valdyTbos prašymys tapt i 
operos mecenatais, garbės 
rėmėjais ar rėmėjais jau daug 
kas atsiliepė, bet žinant šio 
spektaklio milžinišką pasta
tymo biudžetą (11.000 dol.), 

gj yra dar laukiami ir kviečiami 
ir visi kiti. Prieš spausdinant 
Lietuvių dienų leidinėlį, tuojau 
reikalinga turėti šių kultū
rinių užsimojimų rėmėjų var
dai. Prašoma skambinti pirm. 
J. M aiškiui. 

Operos „Čičinsko" pradžia 7 
vai. vak., punktualiai, Euclid 
High School Auditorium, 711 
East 222 Street. 

Bilietų likutis bus par
duodamas auditorijos kasoje 
vieną valandą prieš spektaklį. 

Rengėjai labai prašo at
važiuoti anksčiau. kad, 
pasistatę mašinas aikštėje, 
laiku galėtumėt žuimti vietas. 
Uždangai punktualiai pakilus, 
publika į salę nebus įliedžia-
ma. Todėl būkime punktua
lūs, nes kiekviena pavėluota 

, minutė turės būti brangiai 
apmokama unijos orkestran
tams. Visi prašomi padėti 
rengėjams, kurie ant savo 
pečių užsikrovė tokią didelę, 
bet malonią naštą. Rengėjai 
sako: Iki malonaus pasi
matymo „Čičinsko" operoje! 

KONFERENCIJA 
Ki tas s v a r b u s įvykis 

Cievelando ir bendrai lietuvių 
gyvenime — pirmoji JAV LB 
Kultūros tarybos šaukiama 
kultūros darbuotojų konfe
rencija, kuri nebus, kaip anks
čiau rengtieji Kultūros kongre
sai, bet suvažiavimas pasitarti 
ir planuoti kultūrinę veiklą, 
mesti konkretų žvilgsnį į kūrė
ją ir jo kūrinį, ieškoti „sprendi
mų kūrėjo ir jo kūrinio kilimo 
ir išlikimo sąlygoms page
rinti": premijos konkursai, 
literatūros vakarai, talka 
spaudai ir t.t. 

Laukiami ir kviečiami LB 
apygardų ir apylinkių n anai, 
kurie vadovauja kultūrinei 
veiklai ir visi kultūrinės srities 
veikėjai, kuriems rūpi mūsų 
išeivijos tautinės gyvybės 

šaltinis — lietuviškoji kultūra 
ir jos kūrėjas. 

Kultūros darbuotojų kon
ferencijos posėdžiai vyks 
Lietuvių namuose, 877 East 
185 St., Cleveland, Ohio, 
44119. 

DARBŲ TVARKA 
Šeštadienį, lapkričio 22 d.: 
9:00 — 10:00 vai. registraci

ja, 10:00 — 10:30 atidarymas, 
10:30 — 11:30 prof. Tomo 
Venclovos paskaita: „Kul
tūros vaidmuo išeivijos bui
ty", 11:30 — 12:00 Lietuvių 
fondo tarybos pirm. dr. Anta
no Razmos informacija apie 
piniginės paramos kultūrinei 
veiklai galimybes, 12:00 — 
2:00 pietūs, 2:00 — 3:00 Kultū
ros tarybos pranešimas ir 
diskusijos, 3:00 — 4:00 
svarstybos tema „Kultūrinis 
darbas apylinkėse", 4:00 — 
5:00 apygardų — apylinkių 
kultūros darbuotojų pasi
sakymai veiklos klausimais, 
5:00 vakarienė, 7:00 opera 
„Čičinskas". 

Sekmadienį, lapkričio 23 
d.: 10::00 šv. Mišios Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
šventpvėje, 12:00 konferenci
jos uždarymas., pietūs. 

Konferenciją šaukia Kultū
ros taryba, kuriai pirminin
kauja Ingrida Bublienė, 23430 
Harms Rd., Richmond Hts., 
Ohio, 44143, tel. (216)481-8854. 
Kiti tarybos nariai: Viktoras 
Mariūnas — vicepirm., Rita 
Balytė — sekr., Jurgis Mals-
kis — reikalų vedėjas ir iždi
ninkas ir nariai: dailei — Nijo
lė" Pafubinskienė, archyvams 
— dr. Jonas cadzow, dr. 
Augustinas Idzelis — ryšiams 
su mokslo įstaigoms ir moksli
ninkais, muzikai — Andrius 
Kuprevičius, spaudai — Algis 
Rukšėnas, radijui — Juozas 
Stempužis. 

Kaip žinome, ši taryba per 
trumpą laiką jau daug numa
tytų darbų yra įvykdžiusi: 
įsteigta Lietuvių Bendruo
menės kasmetinė premija, 
paskirtos premijos spaudai už 
sukakčių minėjimus: Aidams, 
Metmenims, Draugui, Litua-
nus, geg. mėn. bus skelbiama 
Bendruomenės premijų savai
tė, gruodžio mėn. skelbiamas 
spaudos vajus, dr. A. Klimas 
ir kun. J. Vaišnys ruošia rašy
bos vadovą, J. Stempužis ir 
Algis Rukšėnas paruošė Vasa
rio 16-tai juostelę anglų kalba, 
1980 m. premija paskirta 
komp. Alfonsui Mikulskiui, dr. 
J. Cadzow pradėjo mikro
filmuoti Draugą, toliau Dirvą, 
Darbininką ir kt., nutarė glo
boti Lietuvos istorijos išleidi
mą anglų kalba ir t.t. Ener
ginga taryba gražiai pradėjo 
ir tęsia plačių užsimojimų 
planus. Jau šįmet išmokėta 
13.000 dol., 1980 metų sąmata 
siekia 45.000 dol. Didžiausias 
Kultūros tarybos šaltinis — 
Lietuvių fondas — 30.000 dol. 

P i r m i n i n k ė I n g r i d a 
Bublienė buvo sušaukusi 
informacinį posėdį, kuriame 
dalyvavo :I. Bublienė, V. 
Mariūnas, N. Kersnauskaitė, 
kun. G. Kijauskas, V. Kava
liūnas, A. Balašaitienė, J. 
Malskis, V. Bacevičius ir V. 
Rociūnas. 

V.R. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 21 d. 

Detroito skautai, atvykę į Cievelando skautijos 30 metų sukakties minėjimą. 

"RAMOVĖS" VEIKU IR UŽDAVINIAI 
L. K. "V. S-ga Ramovė yra bu-i kaktį. Per šešiasdešimt metų 

vusių Nepriklausomos Lietuvos j "Karys" išsilaikė ir pergyveno sa-
karių sambūris. Sąjungai gali į vo žydėjimo ir merdėjimo perio-
priklausyti nuo aukščiausio laips 
nio iki eilinio imtinai. Sąjungos 

Vuotr. V. Bacevičiaus 

KAS KALTAS DfcL 
PIRČIUPIO 

Sovietų desantininkai - parti
zanai 1944. VI. 3 d. apie 9 vai. 
rytą prie Naujojo Pirčiupio 
miške apšaudė vokiečių kariuo
menės štabo ir Vilniaus gestapo 
lengvąsias mašinas; 5 jų nu
kovė, kelis pasigrobė belaisviais, 
o kiti pabėgo j Eišiškes. Apie 11 
vai. atvyko vokiečių baudžiama
sis būrys, kuris surinko visus 
N. Pirčiupio užtiktus gyvento
jus ir tuo metu j kaimą atvyku
sius. Iš surinktųjų N. Pirčiupio 
gyventojų išskyrė tik 4, vėliau 
dar paleido 3. Pradžioje išrin
ko 15 vyrų, nuvarė j klojimą ir, 
ten surišę, klojimą padegė. Vė
liau ėjo kitas 15 vyrų būrys ir 
t. t. Moteris surinko ir užsklen
dė pirkiose; pirkias padegė, o 

vokiečių | bėgančias moteris ir vaikus nu-ruojamas net dviejų 
cenzorių: karo komendantūros ir į šovė. Visas šis žmonių naikini 
SS policijos. 

Karo komendantūra nebuvo 
mas vyko 14—17 vai. Vėliau 
N. Pirčiupio kaimas buvo vokie-

tikslas išlaikyti ir puoselėti gra 
žias karių tradicijas, karinių ži
nių gilinimą ir aktyviai dalyvau
ti kovoje atgauti Lietuvai laisvę. 

Sąjunga Šiaurės Amerikos kon
tinente ir visuose laisvuose kraš 
tuose įsikūrė ir veikia nuo 1950-

dus 
Šiandien, minėdami "Kario" 

nueitą kelią, galima užtikrintai 
pasakyti, kad dabar gal pats iški
liausias jo žydėjimo periodas. Štai 
ką sako pats "Kario" redaktorius 
p. Z. Raulinaitis. "Per pastaru^ 
sius dvidešimt šešis metus mūs ; 

Karys" išaugo į stambiausią 

tokia priekabi, tikrino tik kari- į čių saugomas nuo pašalinių 
niu atžvilgiu. Daug piktesnė bu | žmonių, kurie sugauti taip pat 

lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllli 

Lietuvių Kataliku 
centras 

Adelaide-St. Peters-Australia 

(1959-1979) 
Leidinį redegavo Pr. Pusdeš-

ris- Išleido Šv. Kazimiero Liet. 
Kat. Parapijos Taryba — Aus 
tralia. Didelio formato. Kaina 
su persiuntimu $2.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
lllllUllllllllilIlMimillllllllllllllllllllllllll 
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RYTŲ LIETUVA 
Istorinių bei etnografinių studijų 

rinkinys 

STUDIA LITUANICA IV 

Suredagavo 
ALGIRDAS M. BLDRECK1S 

tų metų. Per savo veiklos trisde! laisvojo pasaulio lietuvių žurnalą. 
—- • » - • _ _ _ • « • • J _ i_ i _ i . . , , . . . šimtmetį s-ga atliko darbų, ku 
rie prisideda išeivijoje išlaikyti 
ne tik kariškas tradicijas, bet ir 

Tas buvo pasiekta nuolatiniu ir 
ištvermingu darbu "Kario" skai
tytojų ramovėnu, šaulių ir bi 

lietuviško sąmoningumo dvasią, į rutininkių stiprios paramos dė 
ypač jaunimo tarpe. Tai liudija i ka>; 
ramovėnu iniciatyva pastatytas 
Jaunimo centro sodelyje Nepri
klausomybės kovų paminklas, 
prie kurio kiekvienas išeivis lietu
vis randa dvasinės stiprybės, o 
žuvusiųjų už laisvę prisimini
mas stiprina ryžtą ištverti kovoje 
iki laimėjimo. 

Jaunimas, kuris telkiasi čia, pa
junta savo tėvų paliktos tėvynės 

į-dvasirų nusiteikimą, pajunta kas 
jis yra ir kuo turi būti. 

Antras gana reikšmingas s-gos 

Daugelį metų ramovėnai ir 
birutininkės ruošdavo "Kariui" 
paremti pobūvius — kavutes ir 
visos gautos pajamos eidavo "Ka 
rio" naudai. Per paskutinius ke
lerius metus, kad parama "Kariui" 
būtų efektyvesnė, kavutės buvo 
daromos ramovėnu, birutinin-
kių ir šaulių bendromis jėgo
mis. 

Šiais metais "Kariui" paremti 
| kavutė įvyks lapkričio mėn. 16 d 

Antras gana reiKsmmgas s-gos i . ,. - - - T . 
kultūrinis įnašas - Nepriklauso J š a u h l * namuose. Jai ruošti suda-

Nustatyti, kaip orai kaitaliojasi 
per ilgesnį laiką, meteorologams 
padeda Pietų Grenlandijos ledai. 
Jų luitai rodo, jog Šilti ir Salti laiko
tarpiai kartojasi kas 180 ir 78 
metai. Artimiausiais dešimt
mečiais klimatas turėtų atvėsti ne 
tik Grenlandijoje, bet ir visoje 
Europoje. 

mybės kovų istorijos dviejų to
mų išleidimas. Tai atsvara oku 
panto suklastotai Lietuvos isto
rijai. Kiekvienas ją skaitydamas 
gėrėsis lietuvio kario didvyriš
kumu, drąsa ir pasiaukojimu. 
Karių gyvybių auka atgauta 
laisve gyenome ir džiaugėmės 
vos porą dešimtmečių, kurių me 
tu išaugo nauja karta, išauklėta 
patriotinėje dvasioje, giliai pamė 
gusi laisvę ir laisvės troškimą, ku
ris niekados neužges lietuvio šir
dyje 

Karių pasišventimas ir auka, 
sudėta ant laisvės aukuro, nieką 
dos neturi būti pamiršta. Todėl 
nuo pat Ramovės įsikūrimo kas-
mest rengiama nepriklausomos; 

Lietuvos kariuomenės metinis mi 
nėjimas — šventė. Atlaikomos pa 
maldos už žuvusius kovoje už 
laisvę, pagerbiami prie L. Kovu 
paminklo, kur palaikomi dvasi
niai ryšiai su žuvusiais. Prisime
nami pasididžiavmą keliantys 
pergyvenimai ir širdį veriantys 
skaudūs tolimi prisiminimai. 

Kariai yra užsitarnavę visos 
tautos pagarbą ir meilę. Todėl, 
kariuomenės šventės proga, susi 
mąstykime ir prisiminkime tuos 
jaunus vyrus, kurie paguldė savo 
galvas ant laisvės aukuro, ir tuos, 
kurie kovodami prarado sveikatą 
ir niekieno neglobojami, apleisti, 
vargsta iki šiai dienai. Bent min 
timis išreiškime jiems savo pa
garbą ir meilę, nes ir jie norėjo 
gyventi ir džiaugtis, kaip kiekvie 
nas iš mūsų. 

Artėja Kariuomenės šventė, ku 
ri šiais metais sutampa su jos pa 
skelbimo diena — lapkričio 23-
ja. Ramovėnu v-ba, talkinama 
birutininkių, ruošiasi tinkamai 
ją sutikti, kad ji būtų iškilmin
ga, šventiška ir tinkamai pagerb
ta. Todėl, kokių bebūtume įsiti-
kinimų; Kariuomenės šventė yra 
visiems lygiai brangi, kaip ir pati 
Tauta. 

S-ga Ramovė rūpinasi savo or
gano, kariškos minties žurnalo 

rytas komitetas iš ramovėnu, bi-

vo SS policija, kuri tikrino poli 
tiniu atžvilgiu, išbraukydavo daug 
sakinių. 

Pasitraukus iš Lietuvos į Vokie 
tiją "Karys" buvo atgaivintas ir 
spausdinamas Berlyne. Jį reda
gavo S. Urbonas. 

JAV-se "Karys" pasirodė 1950 
m. rudenį. Iš pradžių redagavo 
S. Urbonas, jam susirgus redak
toriaus pareigas perėmė Z. Rauli 
naitis, kuris "Karį" sėkmingai re
daguoja iki šiai dienai. "Karys" 
yra mėnesinis žurnalas, leidžia
mas L. K. V. S-gos "Ramovės". Iš 
leidžiama iki penkiolikos šimtų 
egzempliorių. Tam tikrą skai
čių puslapių užima Šaulių Trimi
tas. 

S-gos Ramovės pastangomis 
Jaunimo centre buvo suorgani
zuotas ir įkurtas Lietuvos Laisvės 
kovų muziejus, kurio tikslas telk 
ti ir globoti vertingus istorinius 
eksponatus, primenančius Lietu 
vių tautos laisvės kovas. Muzie
jų kuriant, daug darbo, sumanu 
mo ir širdies įdėjo pirmasis 

| muziejaus vedėjas a. a. maj. Šeš-

Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 

, Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
kitą dieną, sekma- | $16.25. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, k5k5 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 
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buvo įmetami j degančio kaimo 
ugnį. N. Pirčiupis baigė degti 
VI. 4, t. y 
dienį. t 

(Iš "lietuviu enciklopedijos") ' 
Iš "Tiesiant kelią Lietuvos \ 

nepriklausomybei") 

— Geras kritikas yra žmogus, 
kuris aprašo savo avantiūras 
tarp šedevrų. 

Anatole France 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WUPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotĮ. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

_ j rutininkių ir šaulių atstovų, t"akauskas", a. a. gen. Dirmantas, 
kuriam sutiko vadovauti "Kario 
atstovas Chicagoje K. Juškaitis. 

"Karys" gal kiek nutolo nuo 
savo specifinės paskirties — kari
nių žinių, karinio mokslo ir ka
rinio auklėjimo sričių. Jame ga
lima rasti daugiau istorinių žinių 
apie Lietuvą ir karių istorinių 
atsiminimų bei pergyvenimų. | 
"Karys" tapo tikrai įdomus tiek 
savo išvaizda, tiek turiniu. Jame 
kiekvienas gali rasti sau patin 
karnų straipsnių pasiskaityti. 
Šiemet "Karys" švenčia savo še
šiasdešimtąjį gimtadienį, todėl, 

būtų pravartu susipažinti su jo 
nueitu vargo keliu. Nepriklauso 
moję Lietuvoje pirmas kariams 
skirtas laikraštėlis pasirodė 1919 
metų gegužės mėn. 22 dieną var 
du "Kariškių žodis", jį redagavo 
karin. Ruseckas. Tuo vardu ėjo 
iki 1920 metų spalio mėn. 18 d., 
kada jo vardas pakeistas į "Karys" 
vien tik kalbos požiūriu, nepasikei 
tė nei forma, nei turinys. Karys 
buvo leidžiamas kas savaitė ir sa 
vaitiniu išbuvo iki 1939 metų. 
Vėliau, karui prasidėjus, buvo lei 
džiamas tris kartus per savaitę. 
Pirmaisiais nepriklausomybės me 
tais "Karys" nebuvo toks puoš
nus ir turiningas, kokį mes mato 
me šiandien. Buvo leidžiamas 
vos aštuonių puslapių ir truputį 
per tūkstantį egzempliorių, daž
nai keitėsi redaktoriai. 

Nuo 1928 metų prasidėjo "Ka 
rio" žydėjimo laikotarpis. Tai 
Švietimo skyriaus V-ko pulk. Ša-
rausko ir redakt. S. Urbono nuo
pelnas. Tuomet buvo išleidžiama 
iki 33.000 egzempliorių. Komu- i 

nistams okupavus Lietuvą, "Karys" 
buvo uždraustas 1940 metais lie 
pos penktą dieną. 

Vokiečių okupacijos metu "Ka 
rys" buvo vėl atgaivintas redak
toriaus S. Urbono pastangomis. 
"Karys" pasirodė 1941 m. prieš 
Kalėdas ir buvo leidžiamas kas sa 
vaite laikraščio formato. Būdavo 

iiiimiiiuiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiimiiii 

Sol. Praurime Ragiene 
dainuoja 

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi 

torių dainos ir arijoe>--8 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 

I Gegutė. Dainos. Muzika ir gėles. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaūia su persiunti

mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
deda 48 et. Ulinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųBti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629. 
mmiiimiummiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

gen. št. pulk. K. Dabulevičius 
ir daugelis kitų. Negalima nepa 
minėti dabartinio ilgamečio mu 
ziėjaus vedėjo kpt V. Diminskio, 
kuris labai sumaniai tvarko ir rū
pinasi, kad muziejus augtų ir įvai 
retų eksponatais, kad taptų tau 
tinio5 patrijotinio auklėjimo mo
kykla, kad jis būtų lankomas ne 
vien vyresniųjų, bet jaunimo, or 
ganizuojant mokyklų mokinių 
ekskursijas. 

Kostas ]uškaitis 

BALYS GAIDŽIŪNAS 

Mano kartos likiminiai 
metai 

Mano kartos likiminiai metai. 
Skausmo dainos. Maldos. Laiš
kai. 

BNG & Co. leidinys, Kirtland, 
Ohio, 1980 m- Didelio formato. 
Gražiai išleista. Grafini meną 
sukūrė ir paruošė spaudai dail. 
Jonas Racila. Spaudė DRAUGO 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu 5.85. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, J>5$5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629. 
Illinois gyventojai dar pride

da 30 et. valstijos mokesčio. 
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RADIJO PROGRAMA 
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I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 1 
| SOL, D A N O S S T A N K A I T Y T e S | 
f (Įdainuota lietuviškai) | 

I O P E R Ų A R I J O S Į 
S Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 
3 Dirigentas Alvydas Vasaitis = 
| GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 
S ' • •• 

= Kaina su persiuntimu f 10.75. Užsakymus siiįsti: ~ 
\ DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629. | 
= m. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. " 
fiMHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiinfi 

L IETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos žolOs lrt.t 
Važiuojamos kSdfis, ramentai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Karys" išlaikymu ir jo tobulini į išleidžiama iki 80.000 egz. ir vi-
mu. "Karys" šiais metais mini sus išpirkdavo. Vokiečių okupa-
savo 60-ties metų gyvavimo su-j cijos metu "Karys" buvo cenzu 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1300 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:0© iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauka, ir komentarai, muzika, daino* 
ir Magdutes pasaka. Sią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis J Baltic Flo 
Hsts — gilių bei dovanų krautuve. 
502 E. Broadway. So. Boston. Mass 
02127. Telefonai 268-04B9. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" sr ra 
lite didelį pasirinkimą lietuviškų kny-
m 
tiniHiiiHiniiHiiiiiiiiuuiuiiiiimiiiiiiiitii 

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI! 
Gauta mažas skaičius dar šių knygų: 

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

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

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

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

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

P. S. Extra pridedama už persiutimą. 
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PASTABOS IR NUOMONES 

Lituanistikos katedros reikalu 
J a u šiais meta i s daug girdė- j tij lietuviškąjį švietimą, 

ta ir daug s k a i t y t a apie l ituanis- Lietuvos istorija yra laimin-
tikos ka tedros įsteigimą kuria
me nors J A V - i ų universitete — 
Illinois univers i te te Chicagoje 
(UICC), Ohio valstybiniame 
universitete (Ohio State Uni -
vers i ty at Columbus) ir K e n t 
va ls tybiniame universitete 

giausia lituanistikos šaka, nes 
ją galima įvairiuose universite
tuose studijuoti Mums šiuo 
metu nereikia rūpintis istorijos 
katedros reikalais. 

Menas yra ypatinga lituanis
t ikos šaka, kurios nebūtų gali 

(Kent S t a t e University, Kent , Į m a s t u di juot i humanitarinių 
Ohio) . Spaudoje įvairūs sus i - Į m o k s l ų mokykloje. Būtų ne
domėję a s m e n y s , jų tarpe dr. jį sąmonė įsteigti katedrą menų 
Rimvydas Šilbajoris, dr. K o s - kolegijoje, nes būtų galima te
tas Ostrauskas , dr. August inas d i j u o t i tik labai ribotą lituanis-
Idzelis, p. L . Raslavičius ir kai į jkos šaką. 
kurie "Draugo" redakcijos na- „ . .. , . . , 

. . . , . & • J . . Socialiniu mokslų saka ne
riai įvertina, svarsto , nagrinėja .. . , , m ", ... . 

. . . . ' . . . . . pilnai priklauso lituanistikai, nes 
ir te ig iamai bei neigiamai rver- ~ , . , . . , .. . ... 

, . , . X T ? ,. ! jos didele dalis apima kitus 
t ina katedros į t e i g i m o gai imy- { m o k s ^ 

galima stu-
oes, pate ikdami savo patarimus į b e ^ r y n ų lituanistikos 
ir pas iū lymus . B e t niekas me- J . , . " 'J .. r . 
. * . . . . , , i mokslu ir pasitarnauti lietu-
kur nepris tato studentų nuomo
nės katedros reikalais, o juk 
studentai naudos i s šia katedra. 

Mokslininkai geokancerologai, 
tiriantys vėžio susirgimus įvai
riuose žemės rutulio kraštuose, 

•j"ado, kad vėžio susirgimų 
neaptikta tik hunzos tau
telėje, gyvenančioje š i a u r ė s Hi
malajuose. 

Tyrimai, kuriuos at l iko belgų 
mokslininkai, parodė, kad šios 
tautybės žmonės pasižymi gera 
sveikata, jų gyvenimo būdui bū
dingas aukštas sanitarinis higie
ninis lygis ir visiškai nepastebi 

ir ilgalaikis sau lės spindulių po-j 
veikis žmogaus organi. mui. 

Mšk. 

Lygiagrečiai su kraš to apsau
gos komisija Vilniuje (oficialiai 
gruodžio 1 d.) (1918) įsisteigė 
l i t eratūros komisija, kuriai v a 
dovavo kariu. J. M. Laurinaitis . 
Nariai buvo: kalbininkas Stajė 
Naginskis, karisiinkai Pranas 
Tvaronas ir Petras Ruseckas . 

streso požymių. Jie v a l g o pap- ' Talkininkavo kalbininkas Jonas 

C LA S S I F I E D G U I D E 
K K A L E S T A T E F A K O A V I M L 1 

viams, tez.es ir disertacijas ra
šant lietuviškomis temomis, 
pvz.: dvikalbiškumas. 

Peržvelgę lituanistikos sričių 
;es sudarytas komitetas, kuris m a t k a d d a b a r ^ 

nutars k u r katedra bus } s te ig- ; k a t e d r 0 S ; k u r i s k i r t a u t e r a t ū . 
ta, nesidomi studentų nuomone 

Pasaul io Lietuvių Bendruome-

Jau prieš ke letą mėnesių para
riau la išką komiteto vadovui 
p. L. Laslavičiui , tačiau nega
vau jokio a t sakymo. N e t gir
dėta, kad k a i kurie komiteto na
riai priešinasi katedros įsteigi
mui, klaidingai sakydami, kad 
nebus s tudentų. Taip pat gir
dėta, kad katedrai įsteigti kai-

rastą, vitaminingą maistą, be
veik negeria alkoholinių gėrimų, 
kvėpuoja tyru oru. 

Tačiau visur kitur dabar pa
stebimai daugėja susirgimų vė
žiu. Statistiniai duomenys rodo, 
kad nuo 1900 iki 1960 metų 
mirtingumas nuo vėžio buvo 
toks: Portugalijoje 383,8 pro
centai, Anglijoje — 160,4, Vak. 
Vokietijoje — 160,1, J A V — 
136,8, Japonijoje — 126,3, Pran
cūzijoje — 86,5, Šveicarijoje — 
52,8 procento. Susirgimų vėžiu 
ypač padaugėjo pramoniniuo
se, tankiai gyvenamuose rajo
nuose. 

Mokslininkai spėja, kad vėžio 
susirgimai pareina n u o tokių 
faktorių, kaip klimatas, dirvos 
sudėtis, oro ir vandens užterši
mo laipsnis, taip pat nuo dietos, 

rai, kalbai arba švietimui. 
Literatūrai studijuoti reikė

tų paruošti ne per daug podi
plominio lygio kursų, kurie bū
tu skirti svarbesnėms lietuvių, 
l iteratūros temoms. Taip pat | gyvenimo lygio, u n i t a r i n i ų - hi-
reikėtų įsteigti nenustatytos t e - giemnių ffrocių. Nus ta ty ta kad 
m o s seminaro kursą ir asmenis- 1 susirgimus vezm turi ;takos 
kų.s tudi jų kursą. Kalbai būtų * * • • d iryo* esantys elementai, 

i 4 v. . \ - 4.™,,: T-ivA+n na 'kaip varis, cinkas, šv inas ir 
i panašiai. Švietimui reikėtų p a - , r > r T \ s „ - '-«=-« 

: u o s per d a u g pinigų. Katedra; į r i n d i n i u lituanistikos kursų, 1 - ^ - į ? P»! i P ' 
turi būti į s te igta , nes ji y r a la- j = u r f e literatūra ir kalba, I k a l P l a b a i k a r s t u ? e n m u P a m e 

Jablonskis. Komisija rengė ka
ro statutus, kurie buvo būtinai 
reikalingi kariams apmokyti. T a 
komisija Vilniuje išspausdino 
svarbiausią leidinį — "Pėstinin
kų rikiuotės komandos ir ter
minai''. D a u g u m a s t ų komandų 
ir terminų iš l iko iki paskutinių
jų kariuomenės gyvenimo die
nu. 

K. Al išauskas 
(Iš "Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės 1918-1920"). 

I N S T A N T M O N E Y 
Coins and Stamps Bought and Šoki 
* Make money on your small coins. 
* Also find rare coins and stamps. 

P A U L ' S — For personai Attention 
1636 W. Belmont — Tel. 348-8636 

plačių švietimo kursų ir lituanis
t ikos švietimo kursų. Plačius 
švietimo kursus būtų galima 
lankyti pedagogikos skyriuje. 
Lituanistikos švietimo kursų 
reikėtų tik gal d u ir dar vieną 

bai reikalinga lietuvių v isuome 
nei. 

Katedros nauda neišsivaizduo
jama. M ū s ų visuomenei trūks
ta įvairių l ituanistikos specia
l istų, kurie tyr inėtų lituanistiką 
ir ją propaguotų ne tik l ietuvių I tyrinėjimo kursą. Iš viso s u -
tarpe, be t ir platesnėje v i suo- : s įdė tų arti 2 0 kursų. Pedagogi-
menėje. Mažai turime jaunes- k o s kursams būtų galima pa-
nių tautosakininkų, tautodaili- s į n audot i pedagogikos skyriaus 
ninku, pedagogų, antropologų, l profesoriumi. Lietuviams terei-
archeologų ir t. t. Mažai te tų- k ė t ų s a m d y t i tik 2 profesorius, 
r ime l iteratūrininkų, jaunųjų k u r į e pravestų literatūros, kal-
rašytojų, kalbininkų, ir t. t. Iš į D 0 S , ir seminaro kursus, 
tų , kurių turime, neturime Ii- WCC atitinka tokiai progra-
tuanis t ikos specialistų, n e s jie į m a į . T a r p k i tko UICC turi bal-
vis i specializuojasi kitose sri-; t u istoriką, pas kurį jau dabar 
l y s e , o l i tuanist ikoje tik kaip galima studijuoti Lietuvos isto-
šalutine studija. Nemanau, k a d , r į j ą , m c c yra didžiausios i š -
katedra paruoš tų tiek specialis- \ eivijos lietuvių kolonijos mies
tų, kad j ų būtų per daug, kaip t e , tai atsirastų užtenkamai t in - į 
dabar y r a per daug anglų kai- karnų profesorių ir studentų. į 
bos mokytojų , tačiau sumažintų •• Be t 0 i m C C Slavistikos skyrius į 
mūsų s toką. j yra lietuviams labai palankus ir 

Lengviaus ia i gal ima nagrinė- malonus. 
ti l ituanistiką, (kuriai katedra: UICC jau dabar turi studen-
turėtų būt i skirta) ją suskirs - ! tų ir net profesorių, kurie nori 
čius į sr i t i s ar šakas : l i teratu- ; toliau studijuoti lietuvių l i te
rą, kalbą, švietimą, istoriją, me- i ratūrą. A š pats noriu įsigyti 
ną ir socialinius mokslus. daktaratą iš lietuvių literatūros. 

girnas. Be to, vėžio priežastimi 
gali būti rūkymas, atmosferos 
užteršimas, kai kurios cheminės 

iiiiftiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiHiiiii 
CEMENT _ SEW£RS 

BOOF1NG 
ELECTRIC RODD1NG 
Ali Types of Sewer Work. 

Also Cement Work: Palios, Drivevvays, 
Sidewalks, Roofing & Chimney Worlc 

No job too small. 
ALL WORK GUARANTEED. 

T E L . — 788-9298 

medžiagos maisto produktuose IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHI 

A. t A. SOFIJAI DRUZILAUSKIENEI 
miros, liūdinčias dukteris ALDONA RIMIENE ir 
LRRISrJ JMJKŪNIENĘ su ŠEIMOMIS gVliai užjau
čiame. 

Olga Braukliene 
Domute ir Joana Kaunaites 
Keistutis ir Gunda Kodačiai 
Paulius ir Elena Leonai 
Kostas ir Sofija šeputos 
Petras ir Ona šilai 
Mykolas »r Petronėlė Yitkai 
Aleksas ir Elzbieta Zigmantai 

Miami Beach, Florida 

Lietuvių l iteratūros tyrinėji Dabar Lietuvoje yra visų š ių 
m a s ^ y r a ^ s v a r b W i a ~ l i t u a " n i s t i - i s r i č i u profesorių tačiau jie ne-
kos šaka, nes dauguma lietuvių 
l i teratūros kritikos yra nusisto
vėjusi tradicinės kritikos sfero
je, labai daug literatūros rašo
m a l ietuvių kalba, bet mažai jos 
nagrinėjama, tėra mažas skai-

gali pilnai išsireikšti ir negau 
na naudoti Vakaruose esančių 
šaltinių. Jie ypač negali nagri
nėti išeivijos lietuvių literatūros. 

Tačiau, lietuvių kalbos istori
jos nagrinėjimas labai pažen
gęs . Jie irgi pažengę Lietuvos 

čius jaunų lietuvių rašytojų ir t y r i n ė j i m e , tačiau mes 
t. t. Li teratūros katedra duotų | _K Į £ į J į ^ ^ 
in ic iatyvos atnaujinti l iteratū
ros kritiką, tobulinti ir praplės
ti l i teratūrą ir geriau bei pla
čiau nagrinėti ir ugdyti jaunų
jų kūrybą. N ė r a gal imybės nie
kur, i š skyrus Lietuvoje, studi
juoti l ietuvių literatūrą podi 

nelabai 
duomenimis. 

Studentai įdomaujasi kated
ros įsteigimu ir rūpinasi, kad 
būtų joms kur nors studijų vie
ta. UIOC labai nori gauti tą 
katedrą, kadangi ten sąlygos 

Mano senam Šachmatų bičiuliui 
A. f A. POVILUI T A U T V A I Š U I 

peranksti amžinybėn iškeliavus, jo žmonai MONI
KAI ir ŠEIMAI reiškiu gilią užuojautą. 

Kazys Škėma 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

US.A1" 
We n help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PLhKTI A B PA&DUOTI 

Kreipkite. į 

BUDRAITIS RĖALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Te*. _ 767-0600 
Independently owned and operatei 

FOR SALE — 3 piece Mediterranean Į 
Dresser Set — Chest, triple dresser 
with mirror and night stand. $250.00. 

Call 361-0654 

AOSCELLANEOUS 

į l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu i l l l l l l l l l l l 
4 I; lTttlzi« p « * J ų p a s i r i n k i m a s n e -
| brangiai i i inusq sandel io . 

COSMOS PARCELS EXPKESS 
j 25fll W. 88 S t , CaOcs«o, OL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 825-2737 

VytAuta* VsJA&tuiaa 
IHilIHIlIlIlilIlIlIlIlIlHUlUUimUUIUlUUi 

ŠIMAITIS REALTY 
Iasuranse — Income Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
Tei. 436-7878 ar S39-556S 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIN BANYS, Tei. 4 4 7 - 8 8 0 6 

l l l l l f i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

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

Apdraustas perkraustymas 

iiHtHiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiimiiiniiiiiiiuuHii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

VarrMį pirkimas — Pardavimas 

Draudimai - V a i d v m a . L , J l į į f ^ ^ S 

I N C O M E T A X 

Notariatas — Vertimai 

B E L L R E A L T O R S 

J. B A C E V I Č I U S 
652f S. Kedade Av. — 778-2283 
niiiiHii'iiiiiiiiiiiuii iiiuiiimmumiini. 

l eL 376-1882 arba 376-5096 

Į lUtlIlHtfMtlUIIIUlIlIlIlIlUUUlUilIlIlIllIin 

"HuNTINIAI J LIETUVĄ * 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

liiiiiiiiiiiiiiiinHniiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiHni! 

M. A. $ I M K U S 
l.\COMK TAX SERV1CS 

XOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplew.od, tel. 254-745(1 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškviet imai , pildomi 
P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iMiiiiiiiiiiiiii.tiiinuiuni., jiiiiii>uiimi 

ATTEN.: CITY VVORKERS 
Immedlate Posce&sion <rf this 3 hednn,. 
2 batb brick bungalovv. 3 finishea 
rooms in bsmt. could be related liv-
ing. Garage. $61,000. 

ERICKSON REALTORS 
425-8700 

EVERGREEN PARK 
Sharp—3 bedrm. 1̂ 4 bath brick ranch. 
Huge finished basement. Central air. 
Fenced dog run. New 2 car gar. Area 
Holy Redeemer. 70's. 

ERICKSON REALTORS 
425-8700 

I I " • - ~ I - I * ~ * 

V A L O M E 
KJJJMUS m B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visu rfiiitt spindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

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

Telef. — WA 5-9063 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

IŠNUOM. 6 kambarių butas 3-čiame 
aukšte ir 6 kambarių butas 2-me 
aukšte.. 3441 So. Lituarrica Avenue, 

Skambint — 927-1308 

D Ė M E S I O 

imiuiiiiiiiiiimtmiiiimiiiuiinimiiiiiiit 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
. : i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i | | l i u i l l l l l l l l i i > 

už apdrauda n u o ugnies i r a n t o m o -
10% — 30% — 30<ft pigimą m o k ė s i t 
bilio p a s mu*. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208% We*t 95th Street 

Telef. — OA 4-8664 

D fi M £ S I O 

JlllllliMIUIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIHIinilllllHIH 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje ga l ima pasirinkti t-
vairių l iaudies meno darbų: me
džio, keramikos , drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Aps i lankyki te j "Draugo" ad
ministraciją i B pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai k ą padovanoti savo 
g iminėms ar d r a u g a m s 

- D r a u g o " adresas : 4545 W s s t 
SSrd St . . Chicago, Dl. 60629 

UIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIU1UI1IIM 

V T B A I I B M O T E R Y S 

W A I T E R OR WATTRESS 
Part t ime. Ltinch & dinner s h i f t 

Apply In Person. 

H E N R I C T S R E S T A U R A N T 
340 E a s t Ohio St . 

HELP WANTED VYBAI 
• ^ • ^m • !••• — w ^ - ^ 11 11 M • M » > ^1 1 I M ^ 1 • 

ELECTRONIC TECHNICIAN 
I n - s h o p t r o u b l e shoot ing and repa ir 
of car radios , tapė p layers . C B ra-
dios. 2 to 3 y e a r s exper ience in re-
pairing- G o o d bas ic e l ec tronic b a c k -
ground." W e o f f e r top s tart ing sa lary 
and c o m p l e t e fr inge benef i ts . A.pply 

L A K E COMML'>"ICATIOXS EVC. 
5 7 4 3 H o w a r d , Xi les , IUinois 

647-0790 — A s k for Carl Farino 

M A N F O R CLERICAL 
& U G H T C L E A N I N G J O B 

H o u r s : 1 2 N o o n — 8 P.M. 
M u š t read & wr i te Engl i sh . 
CaU Don Schilf — 661-1740 

SHEET METAL WORKER w/strong 
background in job shop operations. 
Mušt know iayout and operation of 
fabricating machinery. Work with 18 
to 10 gauge metais in mild steel, alu-
minum and stainless steel. 

MARCRES MFG. INC. 
7051 Barry Street Rosemont, IL 

TeL 297-6873 

-<r 

plominio lygio kursuose ar įsi-1 geriausios. Katedros nauda yra 
' neapčiuopiama: j i paruoštų dau

gelį profesorių., kurie daugelį 
metų tarnaus lietuvių visuo
menei. Neapleiskime katedros 

gyt i i š l ietuvių l iteratūros ma
gistro arba daktaro laipsnį. 

Lietuvių kalbos nagrinėjimui 
trūksta kalbininkų. D a u g u m a 
yra pensininkai arba tyr inėja 
kitas sr i t i s . Tarp kitko tie, ku
rie tyr inėja lietuvių kalbą, nėra 
labai kvalifikuoti , nes s tudi javo 
kitos sr i t ies lingvistiką. N iekas 
netyrinėja lietuvių kalbos kaip 

minties, blaiviai žiūrėdami j| šį 
reikalą su išeivijos lietuvių iš
likimo viltimi. 

Paskutinė pastaba: katedros 
reikalų tvarkymas turėtų būt 
atiduotas kuriam nors univer
sitetui, ne Pasaulio Lietuvių Ben 

M A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y 

lietuvi" ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato, j 
Kieti viirželiai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas, 
šis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

K 

Užsakymu? siųsti; 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, III. 60629 
pagrindinę s t u d n ų saką. Vis , , _ . .,, 
j^Z 1- * 1 1, v 1 druomenes sudarvtam korrute-
delto hetuvių kalba gal ima kur , . . U 1

; 

ne kur išeivijoje studijuoti uni-

J 

versi tetuose . 
Su šv ie t imu labai didelė pro

blema : l ituanistinis šv ie t imas 
yra grėsmingoje padėtyje. Kar
tu su pedagogikos studijomis, 
l ietuvis galėtų pasiruošti būti 
l i tuanist ikos švietimo specialis
tu, kuris padėtų, vestų ir auklė-

tui, nes universitetas geriau mo
ka tokius dalykus tvarkyti. 

\ i liūs L. Doadafe 

Moterims natūralu niekinti 
tuos, kurie jų siekia ir mylėti 
tuos, kurie nuo jų tolinasi. 

Seruanies 

R E A L E S T A T E 

T ^ T / \ T J T T \ i Rezidencinės ir Komorcin** Nuosavybes 
X 1 A / l \ 1 1 9 t \ . Apartmentai • Kondomimumai • Muomavimas 

REAL ta Angete E. Kamiene 
REALTOR BROKF.R !»OTAIIT 

P1 ^kY A TTT7 VOi Suif 6owKvQrd,*t. Pletcrtburą fcCOCh.Pl. >^70& 
[ A - i O 1 x \ 1 U i Telefoną* (ąi^) 5*0-2448 . s/at'are (dt>) M7- 2W 

Amerikos Lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas Liuievicnis 

Išleido Pedagoginis Lituanis
t ikos Institutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Knygos kaina su persiunti

m u $8.85. 
Užsakymus siųsti DRAUGO 

adresu. 
niinoU gyventojai prideda 48 et. 

valstijos mokesčio. 

iHUHiitiimiiiiHiuMiiumiiiuiiiiiiiiuiiH 

P L U M B I N G 
Llcensed, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataikymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glasa blocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
'lllllimilllllHIIIUIIIIlllMIIMIItilUUiilUHI 

HELP WANTED — MOTERYS 

R A Š T I N Ė S D A R B U I 
j reikalinga angliškai kalbanti 
1 moteris . Kreiptis j 
į Meyer's Departroesit S tore 

4805 S. Ashland Avenue 

Wanted Woman Housekeeper for 
home on SW-side near 55th & Kedzie. 
5 days — Mon. to Fri., 1 to 6 P. M. 
Duties: Meet children coming from 
school, prepare their dinner; also 
available occasionally to come in the 
morning upon short notice. Mušt 
speak English. Call 9 a.m. to 5 p.m. 
436-9542. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIU 

S E D A D E G A 
Stasys Baipiys 

Tai Lietuvos karo aviacijos 
kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai ii 1944 metų Lie
tuvoje, Vokietijoje. 

Išleido Laima Baipsytė 1980 
m. Kaina su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 6Srd SU 

Chicago, IL 60629 

Illinojaus gyv. dar prideda 
30 e t valstijos mokesčio. 

JimiiiimiLHiimmiimiiimmmiiimitiii 

NAMŲ APSITVARKYME 
RuoSiates ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia J*ms 
su patyrimu, ui prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 

Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE 
nea jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos yra -urtem* prieinamos 

Reikal inga moteris prižiūrėti vy
resnio amž. moterį. Gyventi vie
toje . Br igh ton Parke. Skambint 
po 6 vai. vak . tel. CL 4-6459. 

E X E C U T I V E 
SECRETARY 

Salary Commensurate 
with experience 

8R0ADWAY BANK 
5960 N. BR0ADWAY 

TEL — 989-2114 
Contacf M r, Coe 

H E L P W A V T E P — H A L E 

SAFETY SOCKET SCREW CORPORATION 
HAS AN IMMEDLATE OPENING FOR: 

BROWN & SHARPE OPERATOR 
Set-Up and Operate Steady Job. Overtime. Mušt Speak Some English. 

Many B«*neftts, Too Numerous To Mention. 
TOP PAY FOR TOP MAN 

CALL: LARRY WILLIAMS 
6S61 N. Avondale Avenue * TeL 763-2020 

• • 
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TEATRAS - VIENAS 
Teatro festivalio belaukiant 

IIIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlilHlitlIlIlIlIHIIlIlIlIlII j ] 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTfc 
UV aprašoma dr. J. Vaišnoros. Mit 
knygoje: 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 21 d. 

'*FL 

,as 

Chicagos lietuviškoji kolonija 
jau senai besigėrėjo scenos veika 

•' kis — teatriniais pastatymais. 
Kažkaip vis čia neprigijo teatras, 
nesulaukėme nauju premjerų, 
kai tuo tarpu kitose lietuvių ko
lonijose patvariai išsilaiko teatri 
niai vienetai, kasmet savom ko-

- lonijom padovanodami gražių 
; ^'sceninių pastatymų. Lietuviškas 

teatras taip pat yra kbai svarbi 
, . priemonė mūsų kultūrinio gyve 

nimo lygiui išlaikyti, bei jį kel
ti. Todėl žinia apie Penktąjį Te
atro Festivali Chicagoje lietuvių 

- -visuomenės sutinkama su dideliu 
: . « ; dėmesiu ir viltingais lūkesčiais. 

Penktasis Teatro festivalis, į-
vyksta š. m. lapkričio mėn. 26 — 

* 30 d. d. Jaunimo centre 
'r. 

Siuo ypatingos svarbos rengi-
'' niu rūpinasi specialus komitetas, 

kuriam vadovauja nepavargstan-
—~».iis scenos meno puoselėtojas, ra-
£ I i.šytojas Anatolijus Kairys. 

Sį kartą, malonų skaitytoją, no 
' riu nuvesti į tolimą lietuvių ko

loniją, Rochester, N. Y., kur gra 
žų kūrybingumą rodo jaunimo 
teatras, pasivadinęs "Teatras Vie
nas". Tai -savotiškai skambąs pa 
vadinimas, tačiau savyje slepiąs 

-.—. ..gražią scenos veiklą. 
„,.. Šio teatrinio vieneto tikslas: 
^ ., jaunimo tarpe ugdyti teatrinius 

gabumus. Teatras įsisteigė 1973 
metais. Skubančios dienos ir me 

' ' . tai keitė ir aktorių sudėtį, tačiau 
ilgametis šios grupės režisierius j 

. • 'Andrius Cieminis nuo pat šios 
grupės įsikūrimo, nesigailėdamas 
poilsio, laiko ir aukos, vis ruošė 

inaujus ir naujus sceninius pa-
...f statymus. Pirmasis bandymas sėk 
, rmingai apvainikuotas A Kairio 

"Palikimu". Į trečiąjį Teatro fes 
tivalį šis vienetas atveš J. Jankaus 

- scenai pritaikytą veikalą V. Kudir 
kos "Viršininkus". 1976 metais 
talkininkė Kristina Sabalytė-Kru 

-Jikienė į šią teatrinę grupę įnešė 
"daug ko naujo ir išradingo, savo 

režisūra prisidėdama prie A. Škė 
mos "Žvakidės" pasisekusio pasta 
tymo. Šie trys veikalai susilaukė 
ypatingo dėmesio iš žiūrovų ir 
su jais aplankyta didesnės lietuvių 
kolonijos — New Yorkas, Phila-

--delphia, Chicaga ir Montrealis. 
T* 1977 m. rudenį teatras atjau 
• -- nėja naujais jaunais aktoriais. 

Ateitininkų šventės proga Vilija 
Dėdinaitė suorganizuoja grupę 
talentingų draugų, mėgstančių 

-vaidybą. Režisierius Andrius Cie
minis iš šio "molio" sukuria ža
vų A. Kairio "Ku-Kū" spektaklį. 
Šis pastatymas Rochesterio teatrui 
neša naują sėkmę, susilaukia 
publikos nuoširdaus dėmesio. 
Spektakliai įvyksta ne tik Roches 
teryje, bet su šiuo veikalu ap
lankomos Clevelando ir Montre 
alio lietuviu kolonijos. 

Be abejo, laikas ir sąlygos kei-
čia ir šio teatrinio vieneto veidą. 

i Tačiau dėka gerų organizatorių 
J.. vienetas išlieka kūrybingas. Ži-

k nia, kad ruošiamas Penktas Teat 
iSM festivalis Cnicagoje, jaunimo 

teatrą "Teatras Vienas" pradžių1 

•"sjegiao. Komdija "Ku-Kū" gerai 
paruošta. Su ja Rochesterio teat
ras atvyksta į festivalį, ir mes tu-

'rėsime progos pasigėrėti šio pat
varaus jaunimo teatro atsiektais 
laimėjimais. 

H* 'Teatras Vienas" kaip tik sa
vyje jungia jaunas menines pajė
gas, kurios ryžtasi mūsų kultūri 
nio gyvenimo plotmėje palaikyti 
îjrvą ir labai brangintiną scenos 
meną. Mielų svečių iš Roches 
terio laukiame su nuoširdžiu dė

mesiu. Gi lietuviškoji visuomenė 
jau dabar kviečiama kuo dau
giausia dėmesio parodyti Penkta 
jam Teatro festivaliui, kurio me
tu turėsime progos pasigėrėti dra
momis ir komedijomis, kurias sce 
non išveda mūsų scenos darbuo
tojai iš įvairių lietuviškų kolo
nijų. 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra 'tik teologinė, ji dėl ĮJO 
mių vietovių aprašymo ir dėl JOS 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
-ovėniis Knyga didelio formato, *4 
pal. — kaina $3.00 Galima ją įsigyt 
"Drauge". 

Jurgis januscuhs MHHIIHMIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ŽEMES DREBĖJIMAS 
KALNUS AUGINA 

Tur būt, visiems yra žinoma, 
kad pasauly Himalajų kalnai 

~ ^ r a aukščiausi. Dabar geogra
fai spėlioja, kad po paskutinio 
žemės drebėjimo Indijoj, Assan 
srityje, kalnai atrodo kiek pa-
aakštėję. Nustatyta, kad že
mės drebėjimo metu apylinkėje 
žemės klodai kiek nuslinko že
myn, o aukščiausiais pasaulio 
kalnas antrame šio šimtmečio 

— tale kiek "paūgėjo". 

A. t A. Lottie C. Oleksiak 
Pagal tėvus BRZEZON 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 19 d., 1980, sulaukus 70 m. amžiaus. 
Gimė Lenkijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Stanley, marti Leticia Oleksiak, 

brolis Edward Brezon ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Blake—Lamb koplyčioje, 3737 W. 79 Street. 
Lankymo valandos penktadienį, nuo 3 vai. p.p. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkr. 22 d. is koplyčios 9:15 vai. ryto 

bus atlydėta į St. Denis parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Resurrection 
kapines. 

Vietoje gėlių aukoti sv. Mišioms. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sunūs, marti ir brolis. 
Laidotuvių direktorius Blake—Lamb — Tel. 735-4242. 

Mylimai motinai 

A. f A. 
SOFIJAI DRUŽILAUSKIENEI 

mirus, mielai LARISAI JANKŪNIENKI giliausią užuo
jautą reiškia 

PRESBYTERIAN-ST. LUKE'S LIGONINES BENDRADARBES 
M. MIKALCICNIENE 
E. NARUTIENE 
G. PODYTE 
A. BIELSKIENE 
S. DID2IULIENE 

A. JANKAUSKIENE 
M. KUPRIENE 
P. SKRUODIENE 
B. ŽIDONIENE 

-Mylimai motinai 

A, t A. Dr. ALDONAI NAKUTIENEI mirus, 
mūsų sesei ALDONAI KUNCLENEI ir kitiems ŠEI
MOS NARIAMS reiškiame nuoširdžiausią užuojau
tą. 

LS.S. Nerijos Tuntas 

AtA . 
Joseph J. Druktenis 

Gyveno Cicero. Illinois. 
Mirė lapkr. 18 d., 1980, 3:45 vai. popiet, sulaukęs 72 m. 

amžiaus. 
Gimė Seatonville, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Uzaitė), duktė 

Marilyn, žentas Richard Harding, sūnus Robert, marti Patricia, 5 
anūkai, sesuo Ida Carrothers ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo brolis a.a. Frank. 
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Avenue, 

Cicero. 
Lankymo valandos nuo 2 vai. popiet iki 9 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkr . 22 d. iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Resurrection kapines. 

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

Nuliūd. Žmona, duktė, sūnus, mar t i , žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. J e a n Vance — Tel. 652-5245. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
MARIJA SIMONELIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, uošvę ir močiutę, ku
rios netekome 1979 m. lapkričio 21 d. 

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

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 
23 d., sekmadienį, 10 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Marijos sielą. 

Nuliūdę: Sūnus Petras, marti Stefanija, 
duktė Silvija ir žentas Aleksas 

Kukas, anūkai ir proanūkai 

Mirus 

A. t A. PROF. DR. JONUI GRINIUI, 
nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusią jo žmo
ną ALINJI GRINIENĘ, kartu su ja liūdedami. 

KISIELIŲ šeima 
• . A. 

Mylimam broliui 
A. f A. 

KUN. V. MARTINKUI mirus, 
seserį AKVILINJJ 0DINIENĘ, ilgametę Lietuvos 
dukterų draugijos narę nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Juozas Augaitis 
Gyveno 1920 Walnut Street, Waukegan, Illinois. 
Staiga mirė lapkričio 20 d., 1980, 4 vai. ryto. 
Gimė 1905 m. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, duktė Dalia ir 

žentas John, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Petroshius laidojimo koplyčioje, 313 — 

lOth Street, North Chicago, 111. 
Lankymo valandos penktadienį nuo 5 iki 9 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 22 d. Iš koplyčios bus 

nulydėtas į Šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčią, kurioje 10 
vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, Libertyville, 111. 

Nuliūdę: Žmona, duktė ir žentas. 

VALENTINAS LAURUŠONIS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė lapkričio 18 d., 1980 m., Sv. Kryžiaus ligoninėje, sulaukęs 

53 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko giliai nuliūdę mama Anastazija Laurušonienė, brangios 

ir mylimos dukros — Dalia su vyru George Dunlop, Valentina su vy
ru Timothy Fmdorf ir Laima, sesuo dr. Marija Linienė su vyru Vik
toru, Sr., seserėnas Viktoras Linas, JT. su žmona Donna ir vaikais, 
pusbrolis Kazimieras Beiga su žmona Sofija ir sūnumi Vyteniu, taip
gi teta Dora Šliužiene su šeima ir kiti giminės ir draugai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71 St. Laido
tuvės įvyks šeštad., lapkr. 22 d. Iš kopi. 9 v. r. bus atlydėtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Motina, dukros ir kiti gimines. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

EU 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 

A. f A. VANDA SINKIENE 
Liktaite 

Mirė 1980 m, lapkričio 12 d. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje 1890 m. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Palaidota Salt Lake City, Utah. 
Giliame skausme liko sūnus Emilis su šeima, duktė 

Irena Tamm su šeima, anūkai ir proanūkai, draugai ir 
artimieji. 

Prašome prisiminti ją maldose. 
liūdinti ŠEIMA 

Su šiuo pasauliu atsiskyrus mielai motinai 

k t A. SOFIJAI DRUZILAIMIENEI 
jos dukteris ALDONA RIMIENC ir LARIS^ JANKŪ-
tUMĘ bei jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame. 

Rozalija Misevičienė 
Aleksandra Vaznoniene 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SCNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. POVILUI TAUTVAIŠUI 
mirus, skausmo prislėgtai jo žmonai MONIKAI, sū
nums, seseriai ALDONAI bei jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Algirdas ir Jonas Caplenai 
su šeimomis 

A. f A. 
ONAI P O Ž E L I E N E I 

Lietuvoje mirus, dukras FELICIJA KRUMPLIENĮ, 
ONį ŽUKAUSKIENĘ ir jų šeimas užjaučia ir kar
tu liūdi į 

L ir A. Lapinskai 

Perskaitę Draugą, duokite j i kitiems pasiskaityti. 



v 

8 DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 21 d. 

X "Draugo" paskelbto šių 
metu romano konkurso mecena
tai, po tūkstantį dolerių pasky
rę, yra kun. dr. Juozas Prunsk is | 
ir a, a. dr. Jonas Gliaudelis. J ų 
dviejų tūkstančių premija k a r t u 
skiriama jubiliejiniam konkur
sui — trisdešimtam. Kūriniai 
jau skaitomi Los Angeles suda-

X Ses. Margar i ta Bareikaitė, 
Putnamo seselių vienuolyno vy
resnioji ir naujos s ta tybos va
dovė, pereitą savaitę buvo atvy
kusi į Ateitininkų federacijos 
ta rybos posėdžius. J i pasiliko 
dar visą savaitę, norėdama ap
lankyti savo sergančią motiną, 
pabuvoti su seserimi Marija Re- j 
miene ir susitikti su Pu tnamo 
seselių darbų rėmėjais Chica-
goje. š ia proga ses. Margar i t a i 
aplankė ir "Draugo" redakciją, 
pasi tar t i dėl informacijos iš 
Putnamo veiklos. 

X Žieminiai sveikatos reikalai 
ir kultūrinė p rograma Lietuvio 
Sodvbos nažmonyie šį sekma-

r ^ k o m i s i j o s . Sprendimą pa- Užkandis. Visi 
darys po Naujų Metų. Į teikimo J ^ a m L 
iškilmes organizuojamos L o s 

Filmas apie dail. Kęstutį Zapku tarptautiniame filmu 
festivalyje laimėjo pirma vieta — aukso pagerbimo 

plokštę (Golden Plaque) 

Angeles lietuvių šv. Kazimiero 
parapijoje. Jos klebonas prel . 
Jonas Kučingis su džiaugsmu 
tam pritaria ir iškilmių rengimą 
remia. 

X Ses. M. Ksavera, Brazilijos 
Amazonės misionierė lanko 
savo seserį Clevelande ir Chi-
cagoje savo pažįstamus. J i 
aplankė ir "Draugo" redakciją, 
painformuodama apie savo 
veiklą misijose. 

X šį šeštadienį Amer. Lietu
vių Susivienijimo 228 nr. ren
gia pirmą kartą pietus ir šokius 
— banąuet. Bus pagerbtas Al. 

x Chicagos Lietuviu Taura
gės klubas ateinančių Kalėdų 
švenčių proga atsiuntė 25 dol. 
auką ir palinkėjo geros sėkmės, 
dirbant lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Nuoširdžiai dėko
jame. 

X Stefa ir P r a n a s Kuduliai 
jau 4 metai patenkinti gyvena I se vyko Gen. T . Daukanto jū-
Armond Beach, Floridoje. Lap- ! rų šaulių kp. tradicinis rudens 
kričio 17 d. j a m suėjo 75 metai, j parengimas. Dalyvių skaičiumi 
o jo žmonai gruodžio 24 d. sueis • praėjo su netikėtu pasisekimu — 
70 metų. Ta proga malonūs dalyvavo per 200 svečių, užpil-
"Draugo" rėmėjai Kuduliai at- j džius.'ų visus stalus, 
siuntė 25 dol. auką lietuviškos Tarp daugelio kitų jūriniai 
spaudos stiprinimui. Širdingas ' šauliškosios veiklos rėmėjų į pa-

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 1980 m. šaudymo varžybų laimėtojams įteikus dovanas. Iš kairės: E. Ven-
gjanskas, K. Milkovaitis, pik. K. Dabulevičius, K. Leonai tienė, G. Martinkiene, S. Ripskienė, M. Dailidienė, V. Rips-
kis, K. Astra, E. Holzas ir B. Holzas. Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JŪRŲ ŠAULIŲ PARENGIMAS 

Lapkričio 8 d. Šaulių namuo 

ačiū. "Draugo" š tabas sveikina Į rengimą atsilankė LŠST pirm. K. 
Brazys, primenant, kad jis va- i sukaktuvininkus, linki jiems ilgo i Milkovaitis su žmona, LŠST vice-
aovavo praeity ir da r t ebėra ! 
veiklus ir remia 228 nr. kuopą. 

x Irena Kriaučeliūnienė, J a u 
nimo centro valdybos pirminin
kė, su vyru dr. Leonu, sut iko 
būti V-to Teatro festivalio g a r 
bės svečiais. Jie dalyvaus festi
valio atidaryme ir Žymenų ban
kete, lapkričio 30 dieną. V 
Teatro festivalis a t idaromas 
lapkričio 26 dieną V. Žukausko 
humoro vakaru ir vaišėmis ka
vinėje visai Chicagos visuome
nei. 

X Brolio Petro Kleinoto, SJ , 
50 metų vienuoliško gyvenimo 
sukaktuvių proga lapkričio 23 
d., 3 vai. p . p. kun. Leonas Za
remba su kitais a tnašaus šv. 
Mišias Jėzuitų koplyčioje. P a 
mokslą pasakys kun. Vy tau tas 
Bagdanavičius. Giedos sol. P rau -
rimė Ragienė. muzikui Manigir-
dui Motekaičiui vargonais pa
lydint. Po pamaldų — pobūvis 
Jaunimo centro kavinėje. Po 
kun. Jono Kidyko paskai tos 
dainuos sol. Praurimė Ragienė, 
akompanuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. Lietuviškų ragelių 
trijulė, Liubomiras Bichnevičius, 
Balys Pakštas ir Vincas Vait
kevičius, duos mūsų liaudies, 
ypač dzūkų dainų. Bus k a v a 
ir įvairūs užkandžiai. Bilietų 
pirkti nereikės. Visi nuoširdžiai 
kviečiami ir laukiami. (p r . ) . 

ir g ražaus gyvenimo pirm. V. Iš'ganaitis, Lietuvos kūrė 
jų-savanorių s-gos Chicagos sky 
riaus pirm. J. Tamulis, LDK Bi
rutės dr-jos pirm. K. Leonaitienė, 
gen. št. pik. K. Dabulevičius, š. lt. 
J. Balčiūnas ir kt., atskirus stalus 

Į sudarė Venecuelos Lietuvių klu 
bas su pirmininku Baradu ir 
žmona. Racine šaulių "Kęstučio" 
k. pirm. P. Petrušaitis su žmo
na. Cicero Klaipėdos jūrų sau 
lių kuopa ir kiti. 

Parengimo dalyviams pasivai
šinus užkandžiais, vakaro pro
gramą, pasveikinęs gausiai susi
rinkusius svečius, pradėjo Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas Ed. Vengianskas 1980 

metų kuopos šaudymo varžybų 
laimėtojams dovanų įteikimu, 
kviesdamas jas LŠST pirm. K. Mil 
kovaitį įteikti. Apdovanoti dova 
nomis buvo trijų pirmųjų vietų 
laimėtojai. Moterų grupėje —G. 
Martinkiene, S. Ripskienė ir M. 
Dailidienė. Vyrų grupėje — V. 
Ripskis, K. Astra, E. Holtzas ir P. 
Malėta. Svečių grupėje — B. Ho! 
tzas ir J. Paštukas. Vyrų ir mote
rų grupės pirmųjų vietų laimė
tojams buvo įteiktos ir pereina
mosios taurės, kurias gavo G. Mar 
tinkienė ir V. Ripskis. Taures įtei 
kė DLK Birutės dr-jos pirm. K. 
Leonaitienė ir gen. št. pik. K. Da
bulevičius. 

Meninę programą pravedė kuo 
pos parengimų vadovas j . š. V. 
Utara. Gražiai suderintais balsais 

Filmas apie dail. Kęstutį Zap-
"VVith Paint on Canvas: Kes-

Zapkus" Tarptautiniame Filmų 
Festivalyje, vykstančiame šiuo 
metu Chicagoje, laimėjo pirmą 

I vietą — aukso pagerbimo plokš-
i tę (Golden Plaąue for most out-

D0MŠAIČI0 MENO 
PALIKIMAS IŠGELBĖTAS 

LIETUVAI 
Lietuvių Fondas įsigijo 

Domšaičio meno palikimą 

Po ilgai užtrukusių pasitari
mų su Adelheid Domšaitiene, 
Lietuvių Fondas pasirašė sutar
tį, pagal kurią įsigijo 65 Domšai
čio kūrinius. 

Domšaitis mirė 1965 metais 
Pietų Afrikoje. J o žmona Dom
šaičio kūrinius pervežė į Hava
jus. Lietuvių Fondo meno puo-

kavute ir sesių jūrų šaulių pa 
aukotais pyragais. Ant stalų at
sirado gėrimėlio ir lietuviška dai • Šelėjimo komisijai pavyko susi
na suskambėjo... t a r t į s u Domšaitiene ir spalio 

Vaišėms vadovavusi moterų į 24 d. Havajuose buvo pasirašy-
vadovė A. Janušauskienė ir G. j t a sutartis. 
Kuzmienė su padėka už skaniai 

X Brighton Parko Lietuviu 

Rita Markelytė - Dagiene dainuoja LB 
Brighton Parko šventėje. 

Nuotr. P. MaJėtos 
x Pedagogas Antanas Rinkū-

rtas, gyv. Islington, Ont.. Kana- Sofijos Barčus 
da, už kalėdines korteles atsiun-1 valandos metu. 
tė 25 dol. auką. Labai ačiū. 
A. Rinkūnas y ra autorius vado
vėlio ' A r kalbate lietuviškai" 
a rba "Lithuanian for begin-
ners" . Vadovėlio pilną kom
plektą galima užsisakyti "Drau
ge". 

X Rytoj , šeštadieni, Jaunimo 
fontre r e n g i m a s Toronto vyrų 
Choro " A r a s " koncertas. P ra 
džia 7:30 vai. vak. Prašoma ne-
sivėluoti. Bilietai Vaznelių pre
kyboje ir Margučio raštinėje, š į 
šeštadienį Vaznelių prekyboje 
ir Margutyje bilietų bus galima 

x Pasirengimas žiemos žiau
rumams — 571 Alvudo radijo 
paskaita šį šeštadienį, 9 vai. r. 

radijo šeimos 

Namų Savininkų dr-ja ruošia i įsigyti iki 3 vai. p. p. Jaunimo 
metinį banketą lapkričio 22 d. centro kasa veiks nuo 6 v. vak. 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Programoje moksleivių vokali-

x VI. Vilemas iš Racine, 
Vv'isconsin, užsisakė naujausių 

korteles 11 dol. auką. Dėko
jame. 

x Gavę kalėdines korteles, 

x Už kalėdines korteles mo
kėdami po 5 dol. aukų pri
siuntė : V. Gesaitis, V. Pavilčius, 
M. Smelstorius, P. Lapienis, A. 
Dargužis, J. Antanait is , D. Kor
te. J. Galinis, S. Predkelis, S. 
Liubertas. S. Rudys, B. Pablons-
kis, A. Elvikis, J. Miškinis, V. 
Andrašūnas. J . Juškevičienė, A. 
Vingelis. R. Panaras , S. Vilins-
kas, J. Sugintas, A. Kuzinskas, 
A. Bajerčius, M. Legeika, V. 
Klova, C. Beiga. A. Kabaila, 

x Adelė Jonaitis iš Grand 
Rapids. Mich., atsiuntė "Drau-

. gui" 20 dol. auką lietuviškos 
(T)r.). į spaudos palaikymui. Nuoširdus 

x Dr. K. AmbroTartJs aukojo ačiū 
nis vienetas "Vaiva", vadovau- \ 100 dol. V-to Tea t ro Festivalio 
jamas muz. Fausto Strolios. Į išlaidoms sumažinti . Ruošos ko-
Šilta-šalta vakarienė, šok iams Į mitetas reiškia j am nuoširdžią 
gros Evaldo Knoll orkestras . į padėką. Teat ro Festivalis ati-
Dovanų laimėjimai ir kt. P r a - \ daromas ateinantį trečiadienį, 
džia 7 v. v. Dėl bilietų prašoma Į 7:30 vai. Vitalio Žukausko Hu-
skambinti tel. 376-3928 a r b a ; moro vakaru ir susipažinimu 
523-0886. (pr . ) : Kavinėje, o uždaromas sekma-1 dar po 5 dol. prisiuntė: V. Ro-

x Albinas Kurkulis, akcijų . d i e n i - lapkričio 30 dieną. Žyme- , zevičius, J. Kasakaitis, S. Dauk-
brokeris, dirbąs su Rodman &! n u b a n k e t u . kuriame bus pa- J ša, A, Gercys. S. Luinis. H. j 
Bradshavv, Ine, patarnauja a k - ' ? e r b t i '***&* t e a t r u i nusipelnę YValski. J. Veiveris. V. Kevalai-
cijųbonų, fondų bei kitų v e r t y - ! r e ž i s i e r i a i i r Jteikti "oskarai" 

į juos laimėjusiems. Bilietai Vaz
nelių prekyboje, kainos tik po 
5. 4 ir 3 dolerius, malonėkite 
isievti anksčiau. (pr . ) . 

X Lietuvos Kariuomenės die
nos minėjimą ruošia Savanoriai 
Kūrėjai. Ramovėnai ir Biruti-
ninkės. šven t ė įvyks lapkričio 
mėn. 23 dieną šia t va rka : pa
maldos 11 vai. Jaunimo centro 
koplyčioje, tuoj po pamaldų, 
apeigos prie L. K. paminklo. 
Šauliai ir visos patri jot inės or
ganizacijos kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis. Akademinė 
dalis ir vakarienė 3 vai. p. p . 
Tautiniuose namuose. Gauti x Labai žemų kainų pas Gra-
daugiau informacijų ir užsisa- din«ką pavyzdys; 700 dol. ver-
kyti s talus bei įsigyti bilietus, ; tės 25 in. spalvota TV praban-
skambinti p. Ivašau«.kienei te l . ' ariam kabinete tik 550 dol. 
925-6193 a rba p. Leknickui 778- j 2512 W. 47 St. Tel. 376-1998. 
44*4. (pr . ) . (sk.). 

k 
S. Daulienė praveda programą LB 
Brighton Parko apylinkės surengtame 
bankete lapkričio 15 d. 

padainavo Racine Lietuvių Mo 
terų kvartetas — O. Kažemėkai-

pagamintą maistą šeimininkei 
Matulevičienei susirinkusių var
du prisegė gėles. Buvo pravestas 
turtingas ir gausus laimėjimais do
vanų paskirstymas, kurį, kuopos 
nariams gausiai aukojant, suorga 
nizavo valdybos pareigūnė G. Kuz 
mienė. Veikė baras, M. Gydienės, 
v'. Karalienės ir J. Marus aptarnau 
įamas. Šokiams grojo Ąž. Stel
moko orkestras, talkininkavo kuo
pos narys — rėmėjas V. Rusteikis. 
Šokių metu buvo parduodamos ro 
žės. Parengimo tarnybos pareigu 
nai V. Zinkus ir A. Martinkus vi
są vakarą žvaliai ėjo pareigas. Vik 
riai su foto aparatu sukinėjosi 
kuopos vicepirmininkas P . Ma 
lėta. 

Bendrai kalbant šis Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos ru 
deninis parengimas savo nuotai
ka, dalyvių skaičiumi, programa, 
vaišėmis ir tvarka praėjo su dide 
liu pasisekimu, už ką kuopos vai 
dybos, vakaro pareigūnus, visus 
talkininkus, aukojusius dovanas 
ir kt. reikėtų tik pasveikinti ir vi
siems priklausančią padėką iš 
reikšti. 

Su šiuo parengimu Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopoje 
buvo užbaigta 1980 metų vasa
ros bei rudens veikla ir įžengta į 
metų užbaigos kelią. Lapkričio 
23 d. dalyvaus Lietuvos Kariuo 
menės atkūrimo šventėje, gruo
džio 14 d. kuopos moterys ruošia 
si aplankyti lietuvius senelius Le 
mont, 111. ir metus užbaigti gruo 

Lietuvių Fondo Meno puoselė
jimo komisijai patarė speciali 

standing Documentary in Arts 
and Humanities-. 

Šis filmas vaizduoja dailininko 
pirmuosius žingsnius Lietuvoje,, 
vėliau studijas JAV ir Europoje, 
Paryžiuje, jo — dailininko kar
jeros vystimąsi, jo gyvenimo filo
sofiją surištą su jo kūrybiniu pa
sauliu ir jo meno darbais. Čia 
dailininką matome kuriant, ta
pant ir vystant savo kūrybinį sti« 
lių. Taip pat pradedant ir bai
giant didžiulį kūrinį. 

Šį filmą yra susukusi Jerry 
Gambone — East Maripn Films; 
Šiuo metu filmas yra T h e Ame
rican Federation of Arts of Film 
Program žinioje, 41 East 65th 
Street, Nevv York, NY 1002 L" 
Čia galima filmą nuomoti arba 
įsigyti kopiją. 

Pažymėtina, kad pirmieji pio
nieriai šio filmo demonstravime, 
lietuvių tarpe, buvo Šviesos—San* 
taros sąjūdis, filmą iš American 
Federation of Arts, NY, parūpi
no dail. Vida Krištolaitytė ir 
Audra Misiūnienė. 

Kaip jau yra daugeliui žinoma, 

tienė, B. Nekrošienė, J. Pivoriūnie Į džio m. 20 d. tradicine Kalėdų eg 
nė ir S. Petrušaitienė, pianu pa- Į iute. Tuo ir bus užverstas Gen. 
lydint R.Mallet. Darniai nuskam j j Daukanto jūrų šaulių kuopos 
bėjo kvarteto sudainuotos dainos' 1980 metų veiklos lapas. 
— "Šaulių maršas"', "Tyli naktis" 
"Vakaro daina", "Saulėleidis tė
viškėje" ir Kažemėkaitienės ir S. 
Petrušaitienės padainuotos due
tu — "Gimtinės dangus" ir "Kur 
gimta padangė". Su padėka gru 
pės vadovui muz. J. Grimskiui šios 

L S. 

IŠARTI IR TOL! 
J, A. VALSTYBĖSE 

Lietuvių Bendruomenės 

Teisinius formalumus atliko adv. 
P . žumbakis. Paveikslų atrinki
mui vadovavo dail. A. Valeika 
ir dail. prof. R. Viesulas. 

Paveikslai jau pasiekė Chica-
gą. Lietuvių Fondas panaudo
jo tam reikalui specialias lėšas. 
Domšaičio paveikslų pirkimas 
nesumažino Pelno skirstymo 
komisijos žinion perduodamų 
sumų. Lietuvių Fondo pelno 
skirstymas vyksta savo keliu. 

Domšaičio meno įsigijimas 
y ra didelis įvykis lietuvių kultū
riniame gyvenime. 

rūmų ir Valst. departamento dė
mesį ir galop privedė prie Lie
tuvos Diplomatinės tarnybos 
tęstinumo JAV-se užtikrinimo. 
Priėmime dalyvavo apie 50 as
menų, kurie atsilankydami taip 
pat finansiškai parėmė kongr. 
Dougherty perrinkimo kampani
ją. Pažymėtina, kad kongr. 
Dougherty įvykusių rinkimų 
metu buvo perrinktas didele 
balsų dauguma. 

— Rimas Cesoms, JAV LB 
Visuom. reik. tarybos narys, 
prez. J. Carterio paskirtas 
JAV-bių delegacijos nariu Mad
rido konferencijai, lapkričio 8 d. 
iš Washingtono išskrido į Ma
dridą. Išskrido kartu su Val
stybės departamento ir kongre
so pareigūnais JAV-bių kariniu 
lėktuvu. Madride žada praleisti 
apie šešias savaites. 

menininkų komisija, susidedanti' dail Kęstutis Zapkus savo dar-
iš dailininkų: Valeškos, Murino, bais yra išgarsėjęs USA, Europo-
Viesulo, Balukienės ir Lapės, je ir praėjusiais metais yra laimė

jęs USA National Endovvment 
for the Arts. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllli 
VANDA 

FRANKIENĖ - VAITKEVIČIENE 

PASAKŲ PASAULIS 
Gyvasis nykštukas, Saulė mo

tulė. Voverė Pūkutė. Cimukas. 
Strikutis Velykis. 

JAV LB Švietimo Tarybos lei
dinys 1980. Viršelis ir iliustra
cijos Ados Kosakaitės- Sutku
vienės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė, 80 pusi. Kaina su 
persiuntimu $3.85-

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

iiHimmiHiiHmiiiiiniiimiuiimimiimr 
ilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII 

LEONARDAS ANDRIEKUS 

ETERNAL DREAM 
Selected Poems 

Edited and translated by 
Jonas Zdanys 

Published by Manyland Books, 
Inc., Vvoodhaven, N. Y. 1980 

Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, kH5 W. 6$rd St., 

Chicago, IU. 60629 
iiiiiimiiimiuiiiiiMiitiiiiiiiiiiimiiiimit 

dainos su susikaupimu buvo iš-! Philadelphijoje darbuotojai Te-
leidinių ir pridėjo už kalėdines j klausytos, gausiais plojimais p a - S r e s ė lT Algimantas Gečiai spalio 

bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

X Letnonto Apylinkės t rad i 
cinis Rudens Balius įvyks lap
kričio 22 dieną. Kviečiame visus 
praleisti labai nuotaikingą va
karą, šokant Neo-Lithuanų Or
kestro muzikai, ir pasilinksmi
nant Antro Kaimo programa. 
Bus pravesta įdomi ir tu r t inga 
loterija. Balius įvyks United 
Laborers Hali. 12 West Ogden 
Avenue, Westmont. Yra vietų 
mašinom pasistatyti prie salės, 
ir taip pa t galima statyt i gret i 
moje Jewel krautuvės aikštėje. 
Prašome rezervuoti stalus pas 
Laimą Trinkūnienę, skambinant 
po 6:00 v. v. šiuo telefonu: 
257-5220. (pr . ) 

tis. V. Bakūnas, A. Titenis, A. 
Valauskas, R. Cesas, V. Macie-
jauskas, V. Andrusaitis, A. Rui
gys, P. Bielinis, K. Varekojis, J. 
Gaižutis, P. Kausteklis, K. Lin
kus, J. Milauskis, F . Jucius, J. 
Povilaitis. 

X Už kalėdines korteles po 
10 dol. aukų ats iuntė: dr. F . 
Tallat-Kelpša. Evergreen Park. 
P. Petrušaitis. Racine, Wisc., ir 
Anna Ratkus iš Shelter Island 
Hts. — 8 dol. Po 5 dol. — Jo
nas Paliliūnas. Stasys Krosniū-
nas ir A. Norkeliūnas. Nuošir
dus ačiū. 

iyrėtos. Dainininkės, programai Į19 d. savo namuose surengė pri
baigiantis, kuopos moterų vado- ėmimą JAV Atstovų rūmų na-; 
vės J. Janušauskienės ir G. Kuz! " u i kongr. Charles F. Doug- j 
mienės buvo apdovanotos gėlių ' berty. Pereitų metų pabaigoje j 
puokštėmis. i kongr. Dougherty. JAV LB j 

Po meninės programos vyko \ krašto valdybos prašomas, į į 
vaišės. Jūrų šaulėms maloniai kongresą įnešė įstatymo projek-' 
patarnaujant svečiai buvo vai- tą H. R. 5407, kuris sulaukė 
šinami šeimininkės Matulevičie j kongreso kolegų gyvo pritari-
nės pagaminta šilta vakariene, i mo, pajėgė atkreipti Baltųjų 

B. KRIKŠTOPAITIS 

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

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

DRAUGAS, 454-5 W. 6Srd Street, Chicago, TU. 60629 
niinojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio 
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I J U O Z A S B R A Z A I T I S 

I R A Š T A I 1 
Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas 
Donelaitis. Daukantas. Valančio*. 
Baranauskas. Pietaris. 

JsJritas. 

| Redagavo ALINA SKRUPSKMJENtt ir 
| ČESLOVAS GRINCEvTOrUS 

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

= Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 
r pusi. Kaina su persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai dar 

1 S prideda 90 et. valstijos mokesčio. 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W « * 63rd St^ 
P Chicago, EL 60629 

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimo spalio mėn. 18 d. dalyviai prie Į r 
gimnazijos pastato. Nuotr. kun. J. DMino t j ^ UUiiUĮUiiUĮfWWHUmtliniimfWW»HtinHMtttH»?M<1HHHHTm Hfffmm? 


