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"Aušra" Nr. 9 (49) 

Didžiuojamės tautos 
kanki arminiais ; 

Lbtaros pogrindžio žodis Naujųjų Metų proga su viltimi, kad "Jų vaisios palaimint?,. 
bus" 
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"AUŠROS" NA17JAMET/N7S 
ŽOD/S 

Ir praėjusiais metais — 36-tais 
okupacijos metais — Lietuva žen
gė nelaisvės pančius vilkdama... 

Sitiekos metų vergija iškankino 
Tėvynę! Gilios žaizdos žymi jos 
kūną ir sielą: gausūs kalėjimai, 
jaunimo kolonijos, beprotna-
miai, venerinės ligoninės, išsigi
mėlių globos namai, našlaitynai, 
(paplitęs bedieviškas nihilizmas, 
alkoholizmas, šeimų skyrybos, pa
laidumas ir abortomanija, nusi
kalstamumas ir chuliganizmas, 
melas ir nesąžiningumas... Tokia 
Lietuva žengia į 1978-sius metus, 
vaioma Kremliaus "aiškiaregių" 
varovų " i dar Šviesesnę ateitį", 
nuolat girdėdama jų patyčias — 
"laisvės, pažangos, gerovės" šū
kius šūkaujant... 

Metai nauji, o mūsų kelias?... 
Ar šiais metais mūsų Tėvynė dar 
giliau grims į tarybinį purvą, ar 
gelbėsis iš jo? Ar ji dar giliau 
{kvėps pražūtingojo materializ
mo, ar ieškos sveiko oro? Ar ji vis 

labiau susigyvens su vergiškumu, 
ar dar labiau ims šlykštėtis vis
kuo, kas tik juo dvelkia? 

Neturime laisvės, bet turime 
turėti laisvę mylinčias širdis! 

Neturime nepriklausomybės, 
bet turime Tėvynę Lietuvąicurią, 
svetimųjų skriaudžiamą, turime 
dar labiau mylėti ir jai aukotis! 

Tėvynė didelėje negalėje, bet 
ji gyva! Ji kovoja! Ji bus laisva! 
Jos praeitis byloja apie didį 
tautos gyvastingumą ir ištvermę. 
Ir dabartis duoda tvirtą pagrindą 
tuo tikėti, nes dauguma tautie
čių nepraradę sveiko proto, tau
tinės sąmonės, krikščioniškos są
žinės. Yra daug drąsių Tėvynės 
sūnų ir dukrų! 

Šias vertybes šiandieną turime 
puoselėti ir saugoti kaip akies 
vyzdį, kad rytoj galėtume džiaug
tis ir Lietuvos laisve bei nepri

klausomybe. 

"Aušra" savo bendradarbiams 
ir skaitytojams Tėvynėje ir pla
čiame pasaulyje linki asmeniškos 
laimės ir kilnios darbuotės Tėvy
nės gerovei 

"Aušra" sveikina ir visus ki
tus pogrindžio spaudos leidinius 
ir jų leidėjus, kurie laisvu tiesos 
žodžiu gaivina ir stiprina tautos 
dvasią. 

"Aušra" didžiuojasi tautos 
kankiniais, drąsiais kovotojais už 
tiesą, laisvę, žmogaus teises ir lin
ki jiems didžios ištvermės! Jų žy
giams, jų balsui "Aušros" pusla
piai visada bus atviri! 

"Aušra" gėrisi ir tais, kurie le
galioje spaudoje stengiasi pateik
ti gerų idėjų, sveiko dvasios peno 
savo tautiečiams, kurie, kad ir 
sunkiose sąlygose, pradeda arba 
aktyviai remia gerus sąjūdžius — 
religinius, blaivybės, kraštotyros 
ir pan. 

Tegul šie metai visiems tau
tiečiams būna turtingi geru ryž
tu, darbais, kova, o, Maironio 
žodžiais tariant, 

"Jų vaisius palaimintas bus". 

Somalija iš Ogaden 
pasitraukė 

Mogadishu. —Somalija sako, 
kad savo dalinius iš Ogaden dy
kumos atitraukė. Kitomis žinio
mis, ne tiek jie patys pasitraukė, 
kiek juos išstūmė gerai ginkluoti 
kubiečiai. 

Dabar laukiama, kad sovietų 
patarėjai ir kubiečiai su etiopais 
savo jėgas nukreips prieš eritrė-
jiečius sukilėlius. 

Etiopai žudo 
atgautose žemėse 

Nairobi—"London Telegraph'* 
žiniomis, etiopų kariuomenė so
vietiniais ginklais ginkluota, 
traukdama per Ogaden dykumą, 

Į viską naikina, degina ir žmones 
žudo. "Tūkstančiai ir tūkstan-

sako it 
i < 

Nemunas ties Pažaisliu 

IZRAELIS SUSILAUKĖ SMARKIOS 
KRITIKOS 

Tel Aviv. Izraelis invaziją į Li- j Libanas, Sirija ir Saudi Arabi-
baną baigė, bet kariniai daliniai ja kreipėsi į Ameriką ir Jungti-
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(Vinjetės iš mums prisiųsto "Aušros" egz.) 
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Angliakasių fronte 
Washmgtonas. — Angliakasių 

atitinkama taryba deryboms ves
ti 22:17 balsais pritarė sudarytam 
kontraktui ir pasiuntė savo na
rtams ratifikuoti. Per savaitę, ma
noma, 160,000 angliakasių baigs 
balsavimus, ir gal pasibaigs strei
kas. 

Havana apie savo 
dalyvavime 

* 
Havana. — Komunistų parti

jos laikraštis 'Gramma" prisipa
žino, kad kubiečiai kaunasi Etio
pijoj. Kubos pilotai, tankistai, arti
leristai ir pėstininkai kartu su 
etiopais dalyvauja kovose prieš 
SomaKjos įsiveržėlius", rašo laik
raštis. Kiek ten yra kubiečių ir 
kokius nuostolius patyrė, nesako
ma. 

Havana. — Kovo 21 Havano
je žais Amerikos futbolo (soccer) 
rinktinė prieš Kubą. Tokios rung
tynės bus pirmos nuo 1959 me
tų. 

Elektrinis automobilis 
Tampa, Fla. — General Mo

tors parodė 'pirmą elektrinį Che-
vette automobilį. Kompanijos 
prezidentas Thomas Murphy, su
sitikęs su apylinkės vadovais, sa
kė, kad artėjama prie kai kurių 
problemų išsprendimų ir galima 
laukti, kai baterijomis varomi 
automobiliai bus ir greiti, ir pa
togūs, ir ekonomiški. 

Cape Canaveral, Fla. — Pir
madienį į erdves bus iškelti du 
paskutinieji satelitai, skirti gyny
bos reikalams, ir toji programa 
bus išpildyta. 

Infliacija Argentinoj 
Buenos Aires. — Argentinoje 

vasario mėnesį pragyvenimas pa
brango 6.2 proc., tai prilygsta 
168.1 proc metinei infliacijai, 
pranešė Ekonomijos ministerija. 

Pagrobtas buvęs 
Italijos premjeras 

Roma. — Kraštutiniai kairie
ji teroristai vakar pagrobė buvu
sį Italijos ministerį pirmininką, 
krikščionių demokratų vieną va
dų Aldo Moro. Pagrobimo metu 
jo saugai buvo nušauti. 

nepasitraukė ir pasiliks tol, kol 
gaus garan'ijų, kad naujų užpuo
limų nebus. Laiko okupavę iki še
šių mylių nuo rienos visu 64 my
lių pasieniu. Karinė akcija tęsėsi 
17 valandų. 

Kiek žmonių žuvo, dar neži
noma. Izraelis skelbia, kad šim
tai palestiniečių, palestiniečiai 
teigia, kad jie nušovę apie 100 
izraelitų iš bendro skaičiaus 

, 10,000 ar daugiau invazinės ka
riuomenės. Fronto linijas aplan
kė ministeris pirmininkas Begin 
ir sakė, kad tuo reikalu kalbėsis 
su prezidentu Carteriu, kai kitą 
savaitę lankysis Amerikoj. 

Izraelio akcija susilaukė smar
kios kritikos. Valstybės sekreto
rius Vance kritikavo ir palestinie
čių užpuolimą, ir Izraelio inva
ziją, sakydamas, kad tokie veiks
mai neleidžia nei galvoti apie 
greitą taikos atstatymą. , 

Maskva kritikuoja tik Izraelį, 
vadindama "banditišku užpuoli
mu". 

Egiptas pavadino "genocidu", 
pasmerkė Izraelio keršto atsaky
mą. Panašiai sakė ir kiti nuosai
kieji arabai. 

Kur Chaplino 
palaikai? 

Corsier, Šveicarija. — Iki šiol 
dar niekas neatsiliepė ir neparei
kalavo pinigų už Charlie Chap-
Hn karstą su palaikais. Iš kapinių 
buvo išvogtas prieš porą savai
čių. Atrodo, kad ne pasipelny
mo ukslu buvo padaryta. Dar ki
ti mano, jog karstas jau pervež
ta* į Britaniją, kur jis pats norė-
j<s būti palaidotas. 

nes Tautas, prašydami paveikti 
Izraelį, kad tas greičiau atitrauk
tų savo kariuomenę. Jų įteiktą 
Jungtinėms Tautoms protestą 
svarstys Saugumo Taryba ir tiki
masi pasmerkimo. Galimas da
lykas, jog bus sumanymas Izrae-
lio-Libano pasieniu laikyti JT da
linius. 

VVashingtonas. — Baltuosiuo
se rūmuose abejojama, ar verta 
Beginui atvykti ir susitikti su pre
zidentu, kai tokie dalykai vyksta 
Vid. Rytuose. Susidaro daug dau
giau naujų problemų, negu ju 
buvo numatyta ankstesnėj darbo
tvarkėj, rašo "Wall Street Jour
nal". 

Nauja kiny bomba 
VVashingtonas. — Energijos 

departamento žiniomis, Kinija at
mosferoje išsprogdino naują ato
minę bombą. Bomba turėtų būti 
ne didesnė kaip 20 kilotonų. De
partamentas susirūpinęs, kad ra-
dio aktyvūs debesys palies ir Ame
rikos kontinentą. 

Paskutinį kartą kinai išsprog
dino tokio pat dydžio bcmbą 
rugsėjo 17. Radio aktyvūs debe
sys nuo 30 iki 40 tūkstančių pė
dų aukštumoj praslinko virš 
Amerikos žalos nepadarydami. 

Jai žmonių buvo užmušta 
oabėgėliai. 

Į Amerikos ir Jungtinių Tau-
*ų kreipimąsi sulaikyti kovas ir 
pradėti derybas Etiopijoj atsako
ma, kad tai bereikalingas "kiši
masis į jų vidaus reikalus". 

Prancūzai ginkluos 
arabus 

Paryžius. — Prancūzija ir ke
turių arabų šalių blokas pasira
šė karinio bendradarbiavimo su
tartį. Prancūzijos vardu padėjo 
parašą gynybos ministeris Yvon 
Bourges, bloko vardu Egipto vice 
premjeras ir gynybos ministeris 
gen. Abdel Gamassi. Prancūzai 
jiems teiks ginklų ir instruktuos. 
Bloką sudaro Egiptas, Saudi 
Arabija, Jungtinis Arabų Emira-
tas ir Qatar. 

IR ROSTROPOVIČIUI NELEIDŽIA 
GRĮ2T! 

Vis daugiau atsiranda miestų, kurių centrai laisvi nuo automobilių, ir 
oerstrasss, Visnojs 

gatves skutos pc&ae&.enaa. Kaernt-

Su ožkom į Kongrese 

VVashingtonas. — Streikuo- j 
jantiejj ūkininkai į VVashingtonę Į 
atsivežė kelis sunkvežimius ožkų. Į 
kelias vištas ir asilą ir paleido 
prie Kapitolio. Kiti bandė su ož
komis įsibrauti ir pas kai kuriuot 
senatorius. Policijai buvo dau? 
vargo ir juoko, iki ožkas išvaikė i: 
išgaudė. 

Giscard \ prancūzus 

Paryžius. — Prezidentas Valery 
Giscard d'Estaing kreipėsi į pran
cūzus, prašydamas ateinančio 
sekmadienio finaliniuose balsavi
muose palaikyti centro ir dešinių
jų kandidatus. Praėjusio sekma
dienio rinkimais jis esąs paten
kintas. Prašė atkreipti dėmesį bal
suotojų, kai kairiųjų blokas tau-
tau duoda daugiau pažadų, negu 
galima įgyvendinti, ir jei jie atei
tų į valdžią, būtų ekonominis 
chaosas. 

VVashingtonas. — Apie 200 
•streikuojančių ūkininkų sudaužė 
Žemės ūkio departamento duris 
ir įsiveržė į pastatą. Policija juos 
išprašė, suimtjų nebuvo. 

Londonas. — Kitą savaitę į 
VVashingtoną atvyks ir su prezi
dentu Carteriu susitiks Britani
jos premjeras James Callaghan. 

ii be 

Mstislav Rostropovič 

Maskva. — Mstislav Rostropo
vič ir jo žmona solistė Galina 
Višnevskaja taip pat neteko pi
lietybės ir negalės grįžti į Sovietų 
Sąjungą, rašo "Izvestija". Rost
ropovič, 52 metų amžiaus, pasau
linio ma~točelistas, yra VVashing-
tone Nacionalinio simfoninio or-

Balsavimas del kanalo 

VVashingtonas. — Vakar Sena
te turėjo būti pirmas balsavimas 
dėl Panamos kanalo statuso pa
keitimo, paskelbiant jo neutralu
mą. Buvo daugiau vilčių, kad du 
trečdaliai balsų bus už statuso pa
keitimą. 

kestro dirigentu. Atimta piliety-
dėl jų nepatriotinės veiklos 

! ir sovietinės sistemos niekfnimo". 
Jie už koncertus gautais pinigais 
remia "an'isovietines organizaci
jas", ir abu pasidarė "ideologi
niais išsig'mėliais". 

Labai panašrų kaltinimų suci-
laukė ir buv. generolas Piotr Gri-
gorenkb, atvykęs pasigydyti i 
Ameriką. Ir jam atimta pilietybė. 

Rostropovičiai į Vakarus išvy
ko 1974. Skundėsi, kad -Rusijoj 
neturėjo tokios laisvės, kokių rei
kia ir turi menininkai laisvajam 
pasauly. Ilgą laiką Rostropovič 
buvo sovietų malonėje ir naudo
josi visomis dideliems meninin
kams taikomomis privilegijomis, 
iki pastebėjo pradėtą persekioti 
Aleksandrą Solženiciną ir jį glo
bojo, net nelegaliai pas save jj 
laikė. Jo reikalu rašė rašus re
dakcijoms ir gynė nuo kaltinimų. 
Žinoma, laiškų niekas nespaus
dino, o jam buvo uždrausta gast
roliuoti užsieny, iki scn. Edward 
Kennc-dy ir kiti kreipėsi į Brežne
vą, prašydami nuimti draudimą, 
ir laimėjo. 

KALENDORIUS 
Kovo 17: Patrikas, Gertrūda, 

Genvilas, Varūnė. 
Kovo 18: Edvardas, Kvintilė, 

Eimutis Gintarė. 
Saulė teka 6:01, leidžias 5:58. 

ORAS 

Dalinai saulė'a, bet šalta, aipie 
35 laipsniai. 
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PASAULIO LIETUVHJ 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

— Golfo varžybų programoje 
indi vi dualinės komandinės - tarp
miestines varžybos. Individuali
nės varžybos bus vyru A, B, C ir 
D klasėse, bei senjorų (virš 55 
n j t ) , moterų, jaunių ir jaunučių. 
2aidėjai i klases skirstomi pagal 
išlyginamuosius smūgius. Koman
das sudarys 7 žaidėjai, tačiau lai
mėj imams nustatyti bus skaito
mos tik 6 geriausios pasekmės. 

Varžybos vyks Nobleton Lakęs 
Golf ir Country klube birželio 30 
d. ir liepos 1 i , pradžia abi die
nas 10:30 v. r. Varžybas praves 
T . L. Golfo klubo vadovybė: S. 
Krasauskas, P. Stauskas ir A- Kli
mas. 

— Vladas Bakunas prieš 40 
metų Kaune Tautinės Olimpia
dos varžybose laimėjo daugiau
siai medalių lengv. atletikoje. Jis 
gyvena Pembroke, Ont., paau
kojo žaidynėms 5*) dol. ir žada jo
se dalyvauti. Rengėjai dėkoja ir 
laukia šio iškilaus svečia 

— Specialus suvažiavunas įvyks 
balandžio 1 d. Detroito lietuvių 
kultūros centro patalpose. Centro 
Valdybos smulkiai išdirbta dieno
tvarkė buvo jau šiame skyriuje 
pataikinta. I ją giliau žvilgterėjus, 
kyla eilė klausimų. Juk šis suva
žiavimas yra specialus, ne eilinis, 
skirtas pagrindinai patvirtinti at
skirų šakų programoms. Priva
čiuose pokalbiuose girdisi, kad 
t inklinio, lengv. atletikos ir ypač 
krepšinio laukia aštrios diskusijos. 
Reikės daugiau laiko, n e g u nu
matyta. Ar ne tiksliau b ū t ų bu
vę šį nuvažiavimą palikti specia
l iu , į dienotvarkę neprikraunant 
punktų, užimančių daug laiko ir 
normal ių eiliniuose suvažiavi
muose? Ar ne tiksliau būtų bavę 
i šį suvažiavimą kviesti tik šakų 
vadovus, jų komitetus ir kai ku
riuos žinovus — specialistus? 

— Australijoje rinktinės susta
tytos (o problemų netrūko, kaip 
v i s u t ir visada) ir pasiruošimas 
jau pačiame įkarštyje. Per Vely
kas vyrų ir jaunių krepšinio rink
tinės dalyvaus didžiuliame aust
ralų turnyre Mt. Gambier mieste; 

1 - 0 , Eintr. Frankfurt — Zuerich 
3 - 2 . 

Antrosios rungtynės tarp tų pa
čių klubų įvyks kovo mėn. 15-tą 
d. 

Tarpvalstybinėse rungtynėse 
V. Vokietija įveikė Sov. Sąjungą 
1 - 0 . 

SEPP MAIER REKORDAI 

Muencheno B a y e m ir V. Vo
kietijos rinktinės vartininui S 
Maier priklauso visa eilė ištver
mingumo rekordų. Jis 1977 mt. 
bal. mėn. atšventė 4 0 0 rungty
nių jubiliejų su Muencheno Bay-
ern. 1978 mt. vasario mėn. jis 
sužaidė 400-sias rungtynes iš eilės 
Vokietijos pirmenybėse. Ir tą patį 
mėnesį š ių m e t ų jis sužaidė 80-
sias rungtynes už Vokietijos rink
tinę prieš Angliją. Jis dar negal
voja pasitraukti, nes su Vokietijos 
rinktine žais pasaulio pirmeny
bėse Argentinoje. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

D A R APIE MIRO RYS 

Jau trumpai esame paminėję 
apie tragišką Miro Rys mirtį. Jis 
pereitą vasarą žuvo automobilio 
katastrofoje V. Vokietijoje, pake
liui į Berlyną. Ten turėjo pasira
šyti sutartį su Berlvno Hertha 
B S C 

Šis jaunas ir talentingas futbo-

"Neris" susilaukė rimtesnio pasi
priešinimo tik prieš vieną šeše-
tuką — River Rapids Reds. Prieš 
šią komandą buvo nesunkiai 
(15 — 5) laimėtas pirmas setas, 
tačiau antrame suklupta 11 — 15. 
Bet kadangi kitos dvejos koman
dos —"Northsiders ir "Challen-
gers" įveiktos lengvai, tai išvedus 
setų taškų balansą "Neriai" ati
teko pirmoji vieta ir gal imybė 
varžytis "play — offs" dėl pirmos 
vietos. 

Čia susirinko jau geros koman
dos — visų 7 pogrupių nugalė
tojos. "Neriai nepasisekė ir jau 
pirmame susitikime kelią pastojo 
žinoma "Windy City" komanda 
ji turnyre užėmė II vietą, prieš 
kurią teko pralaimėti. 

Be pralaimėjimų "Neries" mer
gaitės baigė pirmenybes Hancock 
Parke, kur pasiektos visos šešios 
pergalės. Dabar vyksta taip vadi
nami "play —offs", kur irgi ne
sitikima didesnio pasipriešinimo. 

Sėkmingai baigtos pirmenybės 
ir Curie Parke, kur antrame rate 
pralaimėtas tik vienas susitikimas 
ir 7 laimėti. Teko nusileisti tik 
"Žaros" I komandai. Tačiau šį 

nepajėgią išsikapstyti.x 
Kauno Žalgiriui sekasi geriau. 

D v i puikios pergalės prieš Mask
vos D i n a m o ir revanšinė perga
lė prieš Tbl i są 141 — 127 Žalgirį 
įkelia į trečią vietą. Tačiau pralai
mėj imas prieš Maskvos CASK 
vėl nus tumia į šeštąją. 

— Lengv . atletikoje V. Bar-
kartą kovota gana energingai ir, į dauskienė Maskvoje laimi sąjun-
turim daugiau laimės, gal ir bū
tų buvusi -proga pasidžiaugti lai
mėjimu. Gana lengvai laimėjusi 
pirmąjį setą, atrodė, jog "Neris" 
pateiks siurprizą prieš žarietes. 
Tačiau neturint atsarginių žai
dėjų, trečiame sete pritrūko "kva
po". 

Pažymėtina pergalė prieš stip-

gos meisterės vardą, nušokdama 
6 mtr. 47 c m . į tolį, tačiau Berly
ne su 6 mtr. 50 cm. šuoliu užima 
tik antrą vietą po rytų vokietai
tės H . Vysčik su 6 mtr. 55 cm. 

— F u t b o l o taurės varžybas pra
deda Vi ln iaus Žalgiris prieš Groz 

rlnt Noviekio, sąjungos rinktines 
žaidėjo, puikaus žaidimo. Lente
lėje laikosi trečioje vietoje. 

— Plaukimo tarptautinė:e var
žybose dalyvavo dvi lietuvaitės. 
L. Kačiušytė atplaukia 100 ir 200 
metrų krūtine ketvirta, bet su
muša Lietuvos rekordą, kuris pri
klausė Šiaulietei V. Penkauskai-
tei. Kaunietė Rūta Jankauskaitė 
200 metr. delfinu taip pat pasta
to naują Lietuvos rekordą, pri
klausiusį jai pačiai. 

ŠACHMATAI 
— Amsterdamas. Dr. M. E u -

we, F I D E prezidentas, paskelbė, 
kad mačas dėl pasaulio karūnos 
tarp dabartinio pasaulio meis te 
rio Anatol i jaus Karpovo ir pre
tendentų nugalėtojo V iktoro 
Korčnojaus įvyks Philippinų sa
lose, Bagi jo mieste, l iepos mėn. 
Nuga lė to ju taps, kuris la imės 
š e š ia s partijas. Part i jų skai
č ius neribojamas, o lyg iomis 
su loš tos partijos neįskaitomos. 

— Pasaul io moterų preten
denčių rungtynes laimėjo 17-tė 
gruzinė Maja Čiburdanidzė i š 
Tbilisi miesto. Ji nugalėjo baig
mėje Izraelio atstovę Ala Kuš -
nyr 7 % — 6 % , iškovodama tei
s ę rungt is dėl pasaulio kar imos 
su dabartine pasaulio meistere, 
ta ipogi gruzine, Nona Gaprin-
dašvili . 

— Lietuvos moterų pirmeny-
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik ii anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako, Skelbimų 
kainos prisiun&amoe gavus pra-

lymt, 

DU K. 6. BALUKAS 
AkoSertJa ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

8448 So. Pubatd Bd. (Crawford 
Madtatf rMkiing) Te i LU 5-8448 
M neateiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pasai susitarimą. 

Miro Rys su Pele, prieš rungtynes 
Chicago Sting su N. Y. Cosmos 

lininkas užaugo Cicero, M'.,, miėš-
Čia-įdomu,, kad krrnėtojų^komaa-j te rr bus bene vienintelis tokio 
dos gauna pinigines premHas, kas 
l ietuvių nmctinems būtų- labai 
pravartu. 

— Lauko teniso rinktinei vado
vaus mūsų gerai pažįstamas ir 
"Draugo" korespondentas Rober
tas Sidabras iš Adelaidės. Jo ko
mandoje trys vyrai: iš Hobarto 
A. Kaitinis, iš Adelaidės A. Čibi
ras ir iš Sydnėjaus R. Leveris — 
paskutinių trijų metų meisteriai ir 
maždaug vienodo pajėgumo. Mo
teris atstovaus ilgametė meistere 
iš Adelaidės L. Pocienė, J. Pet
rauskaitė, mūsų rinktinės krepši
n inko duktė ir G. Viluckaitė iš 
Hobarto. 

Užtat teniso varžybos Toronte 
bus tikrai įdomios ir pilnos siur
prizu. 

FUTBOLAS 
IS EUROPOS T A U R Ė S 

VARŽYBŲ 
• 

Europos visų trijų taurės var
žybų kvartfinaiio rungtynės su
žaistos. Meisterių taurės varžybo
se Lissabon — F. C. Liverpool 
1 - 2 , Ajax — Amsterdam — Ju-
ventus , Turin 1 - 1 , Wacker Inns-
bruck — Bor. Moenchengladbach 
3 - 1, F. C Bruegge — Atletico 
Madrid 2 - 0. 

Taurės laimėtojų varžybose F. 
C . Porto — Anderlecht 1 - 0, 
Sevflla — Maskvos Dinamo 0 - 0 , 
\ V i e n — Hajduk Split 1 - 1 , Vefle 
B. K. — F. C. Twente Enseheidte 
0 - 3 . 

'JSF.K taures varžybose Ar.or. 
V t l l i — F. C E * x * ! s : u 2 - %. 
SEC 3 * ^ * - Jena 7 • l, F- C 

ly gjo ža i dejas Ameri kpjer tu rėjęs 
progos žaisti už Vokietijos aukš
čiausios lygos klubą. Dar besėdė
damas gimnazijos suole, jis jau 
žaidė už Chicagos Sting komandą. 
o vėliau už Los Angeles Aztecs. 

Didžiulis smūgis futbolui ir, ži
noma, dar didesnis jo tėvams ir 
jo jauneniam broliui, kurie prieš 
8 metus pabėgo iš Čekoslovakijos 
ir tebegyvena Cicero. Tėvas yra 
buvęs ilgametis Čekoslovakijos 
futbolo rinktinės žaidėjas, žaidęs 
taip pat ir už ledo ritulio rinkti
nę, o mama buvo Čekoslovakijos 
stalo teniso meistere. 

Pasiekę laisvąjį pasaulį, turėjo 
netekti my l imo sūnaus. O. G. 

TINKLINIS 
"NERIES" T I N K L I N I O ŽINIOS 

Nors buvęs Chicagos miesto 
meras Daley miręs, tačiau jo var
du pavadintas tinklinio turnyras 
tebevykdomas, tęsiant šio garsaus 
vyro pradėtą idėją — duoti jau
nimui pasportuoti. 

Šiemet šis metinis Major Daley 
mergaičių tinklinio turnyras vy
ko vasario 24 — 26 dienomis Na-
vy Pier sporto salėje. Cia susirin
ko net apie 5 0 mergaičių koman
dų, kurios varžėsi dvejose am
žiaus grupėse iki 14 metų ir 15 
— FB metų. Cia buvo ir 3 lietu
vių komandos: šalia "Neries" 
dviejų komandų (jaunesniųjų ir 
vyresniųjų grupėje) buvo "Ža
ros" 

'.N'cr.e*' -jc-.^-zo!*, '*•*?.<%, yjr-
ies; vyresniųjų srjpejč. pasiro
dė garu garai. $avo pogrupyje (jų 

roką Armour Parko komandą, 
kuriai pirmame rate buvo pra
laimėta. Šį kartą ji buvo įveikta 
be didesnio vargo. Kitos koman
dos buvo įveiktos vienašališkomis 
pasekmėmis dviejų setų žaidi
muose. 

Dabar ir šiame parke vyks pa
našūs "play — offs" dėl pkmos 
vietos ir čia, galimas daiktas, į 
baigmę iškops lietuvaičių ko
mandos. 

Kalbant apie "Neries" mergi
nas tiriklininkes, reikia nepamirš
ti ir berniukų, kurie taip pat ne1 

miega. Vasario 18 d. per šaltį ir 
sniegą jie keliavo 70 mylių į 
Rockford, 111., kur žaidė vyrų tur 
nyre. Kadangi keli žaidėjai buvo 
sužeistųjų sąraše, tat jauniams 
čia talkino "Neries" treneris Z. 
Žiupsnys, o taip pat ir "Žaros" 
treneris J. Izokaitis. Nors didelių 
laimėjimų jie čia nepasiekė, ta
čiau vis tiek į namus parsivežė 
kelias pergales. 

L. Šuiakytė 

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KIBIR4OT1SS SENSACIJA 

Septynerius metu 4& eilės Europos 
rB&sU!JlV-U.4lgUS tiiEUg Meivg&i» 
ma sąjungos krepšinio tvirtovė Ry 
gos T T T su garsiąja 7 pėdų 
aukščio Semionova pralaimi Vil
niuje prieš Kibirkštį 64 — 63. Šią 
sensacįšką pergalę Kibirkštis pa
siekė dėka trenerio gynimo takti
kos plonybių, uždengiant Semio
nova. o taip pat dėka visų žaidė
jų ypatingos kovos dvasios ir ko
mandinio žaidimo. Po šios per
galės su tuo pačiu užsidegimu se
kė pergalė Maskvoje prieš. Dina
mo 88 — 84 ir užtikrinta trečia 
vieta lentelėje. 

Vyrų klasėje Statyba laimi prieš 
Rygos ASK 116 — 114, o prieš 
Minską pirmas rungtynes laimi 
123 — 118, bet pralaimi' anrtą-
sias 120 — 122. K 10-tos vietos 

iniiuiiiuiiiitiimmiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHi 
A D V O K A T A I 

C N A R L E S F. K AL 
I A S S O C I A T E S 

Ofs. teL 776-5162; n a . 737-5047 
2649 W. 63rd Si . . Cfcage, 111. 

Darbo vai. nuo 0 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta. 

sestad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus 
'nitiHHHiiMiiiMimiHiiimiimHMiitimiii 

n o Tarekį. Šiose varžybose Žalgi- j 
ris jau dalyvauja 24-ti metai ir 4 , j^g Vilniuje, laimėjo pirmą kar-
kartus yra pasiekęs kvartfinalius. I ̂  ^ . j ^ t ė Rasa Kartanai tė 

Salės futbolas su 7 žaidėjais Į (Vi ln ius) , surinkusi 10 t š . i š 
populiarėja ir Lietuvoje. Kauno 13 gal imų. Tiek pa t t a š k ų su 
halėje prasidėjo turnyras, kuria
m e dalyvauja 10 komandų. 

— T i n k l i n i o A klasės varžybo
se Vi ln iaus Kuro apartūra grįžo 
iš Leningrado su pralaimėjimu 
3 — 1 . 

— Rankin io aukščiausios lygos 
pirmenybėse Kauno Granitas iš
tempia sunkią pergalę 24 
— 21 prieš Maskvos ASK, bet pra 

rinko be konkurencijos dalyva
vusi estė Plarnpu i š Talino. Si
dabro medalis at i teko R a s o s 
mamai Marijai Kartanienei, su 
rinkusiai 9 t š . ; A. Karosienė, V. 
Kauši la i tė (abi vi lniškės) po 
8 % tš. , tol iau: kita tbil isietė L. 
š e v č e n k o 8, kaunietė M. Ar laus
ka i tė 7, panevėžietė J. Budrai-
t y t ė su S. Survilaite (Vln.) p o 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medlcal Center 
• l t t So. Kedzk Avenue. 

VaL: pirraad., antrad tr ketvirtad. 
6 lkl 7:30 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki t vai. 

Pagal susitarimą. 
Oftoo tėte*. WA 5-2«70. 

Reald. tel. WAlbroak 5-3048. 

la imi Lvovur-24 '— 27 , nežiū- 5*4 t š . ir kitos mažiau. K. M. 

V E L Y K Ų LAUKSITE RAMOS 
jt l laiko kreipsitės 1 BRIGHT0N BAKER Y 

baft. b jie parūpins Jusą Velykų statai visokius 
kas, baamkucheoą k kitokius skanumynus. 

F. Mackevičius savo gaminiais pasi-
*ytnėjo jau Lietuvoje, o dabar savo pa
tyrimą perdavė sūnui Antanui Mackevi
čiui, kuris aprūpina paikiais kepiniais ne
tik lietuvius, bet ir kitataučius Chicagoje 
ir apylinkėse. 

Nors Brighton Bakery artėjančioms 
Velykoms kaip paprastai yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prašo tr 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat švente* 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat. o 
tada ir A. Mackevičius ir Seimininkes — bus patenkintos. 

Užsakymas galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefono 
Vlrginia 7-120& 

TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S* West 71st Street 
Vai: pirm., antr.. ketv. Ir penkt. 
1:60 - 6:00 va i popiet, trefi. tr Seit 

tik susltarua. 

Dr. JMMS 6. BYLA-BYLAITIS 
0ALV08 K STUBURO LIGOS 

2858 West 68rd Street 
CUeago, mmois M628 

TeL — 476-S489 
Valandos pagal susitarimą 

Dt. A n t Rudoko kabinetą perfme 

DR. EDMUN0 L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2408 

Vai: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 tr 7-6; antrad. te- penkt 
10-4; »e«tad. 10-3 v a i 

TeL ofiso b? boto: OLympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vaL Ir 6-S vai. vak., 

tšskyrua trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 

DR. VVALER j . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59tk Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai vak. Treč. ir Sestad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CKRURGS 
KCIJIRU, IK VAIKŲ LIGOS 

SPK.ClAI.ISTfc 
MEDICAL BLILDING 

7156 South Western Avenpe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki i vai. popiet. 
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919 

B R I G H T O N B A K E R Y 

E'l W. 46th Place Chicaga HL 60632 
ton Bakery kepiniai reikalankite visose maisto krautavieo, 

f 

Ofis. «eL 7S5-44T7; Bes. 248-2839 

DR. L DE6KYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — » r v n te 
. EmodoJc U«os. 

C1AWWMŪ> BHDICAL BLDG. 
8449 So. Pnlaskl Road 

DR. £ I GLEVECKAS 
GYDYTOJA* IR CfflRURGAS 

TeL — B E 34893 
8peeialyb* Akių ligos 

9997 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. H E 4-1818; rez. PR 8 4 8 9 1 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS TR CHDIURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell A ve. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KABOSATTC 

7061 So. Wmhteaaw - r Tel. 77S-S70* 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rSmn pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:JO. 
Ketv. 1-8 v. vak. šeftt 10-4 V. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4898 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIV UGOS — CHmrRGIJA 

Oftaal: 
111 NO. WABASH A VE. 

4200 NO. C»:>TRAIi A VE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK P U M A S 
(Kalba lietuviSkal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko S19S9BJ tr 
"Contac* lenses" 

2U8 W. 71st St . — TeL 731-5149 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Macicburg «* P5V £ir.di:gvc^' buvo ^pty^i po 4 kozurd^) 

IUTCHUS 
SEWER SERVICE 

"Bastos" (ostvaakos) išvalomi f 
TRteisinn?* Potvynių iotrtrole. 

Vi&cUą o a s s i S ą v a i s o s e 

Skambint 4 3 6 4 5 0 7 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

Q a s r t t r l y 
0U8 8AVIM03 
C E R T i r i C A T l s y ^ * 

tA!INUf»TO 

•aausfor 

AT 0UI10W UTB 
.- -. • 

t t l l V O i 1(1 l f \ i ( i , ' . i | 

I N S U H t () 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

8>qMi aao.2lM.nri.9-4 t tar .9 -9 9t t . 9 - i 

SERV7NG CHICAGO JUH) SUBURBS S0ICE 1905 

Ollso teL — r* 8-2220 

DR. JANINA JAKiEVIČIUS 
I O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2858 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Sestad. nuo 1 iki 4 vaL 

Onv PO 7-9000 Res. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3944 West 88rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1314 No. Wssteni Ai 
1992 No. W«s ten Aveniu 
TeL atsakoma 12 

DR. LEONAS S E M T I S 
INKSTŲ, POSLSS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakar* 

Ofiso teL 778-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 08rd S t n e t 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-04)17 
Ofiso vai.; pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso teL HE 4-2123. Namą OI S-S1SS 

DR. ¥. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71 st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir peakta4. 

2-5 Ir 6-7 — ifi anksto susitarus. 

įstaigos Ir bnto teL 852-13S1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1497 8o.49th Oo«rt, Closro, DL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Omkyrns trefi. ip ieitad. 

TeL ofiso PB 8-8448 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3187 West 71st Street 
Valandos: l -« vaL popiet 

Treč. ir seStad. pagal sasttarUaa. 

Ofs. teL 588-8198; namą 381-8772 

DR. PETRAS tUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8284 So. TTsfllgjSMrtt AVCSBBS 

VaL: pirav, antrn ketv Ir penkt 
2-7; isatiiflaulsls pagal susitarimą. 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 
- * — 

• * • * . . . .... -

• 
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LenKo staigmsaa \r 

MOŠŲ LAISVES SIEKIMU TAKTIKA 
Išeivijos sunkumuose kartais tinimą. Jo straipsnyje lietuviai 

susilaukiame paguodos S ten, iš yra statomi aukščiau už visas ki-
kur gal mažiausiai tikimės, tas išeivijos tautybes. 
Šį kartą reikia suminėti lenkus. * 
Jų rašytojas Marek Gordon lenkų 
autorių vakare pasakė "kalbą, ku
rią išspausdino "Gwiazda" š.m. 
kovo 4 d. Pradžioje jis nusiskun
dė savo intelektualais, tardamas: 

DIDŽIOJI BAIKALO-AMORO STATYBA 
Rytiniame Sibire sovietai tiesia ilgiausią geležinkelio liniją 

GEDIMINAS GALVA 

"Dabar amerikiečių 
tuose dirba lenkų 

£* 

Džiaugdamiesi Šiuo netikėtu 
įvertinimu ir priimdami jį kaip 
paskatą išsilaikyti deramoje 
aukštumoje, kad ir toliau susi
lauktume pelnyto dėmesio, vis 

universite- dėlto mes nei savo laimėjimų, 
profesorių nei savo iėgų neturime perver-

ar bent lenkų kilmės mokslinin- tinti. O tokių polinkių matyti. 
kų. Ar tai mums didelis laimėji- Pasitikėjimas savo pastangomis 
mas? Ne. Tai laimėjimas jiems, yra svarbus ir būtinas. Bet ir kitų 
tik jiems. Jie užsidarė už univer- prielankumas ir pagalba neats-
sitetinių sienų ir tik kartkartėmis tumtina. Savo jėgomis bandėme 
geina į visuomenę ,jeigu kas juos išsilaikyti ir laimėti partizani-
atitinkamai nuolankiai įprašo, niame kare, o iš to teliko kraujo 
Ne visi, bet daugumas". klanai Paramos tenka ieškoti ne 

Lietuviai gal mažiau galėtų vien jungiant jėgas su kitomis 
nusiskųsti savo jaunų intelektua- pavergtomis tautomis bei jų išei-
rų atsitraukimu nuo visuomenės, vija, bet ir su laisvosiomis. 

. kaip tą rodo mūsų kultūros kong- Reikia sutikti, kad ir politinruo-
resai ir simpoziumai, bet iš da- se ėjimuose ne viskas taip yra, 

„ lies ir mūsuose toks reiškinys ne kaip lauktume ir norėtume. Iki 
svetimas. šiol amerikiečiai yra didieji žmo-

Tačiau mums ypač įdomūs to- gaus laisvės ir tautų laisvo apsis-
limesni M. Gordono išvedžioji- prendimo kėlėjai, Lietuvos in-
mai. Jis skelbia, kad JAV-se lenkų korporavimo nepripažinimo skel-

' kilmės žmonių vieni priskaičiuo- bėjai. Washingtonas duoda toną 
j a 6 mii , kiti net 12. O kiek, visame vakariečių laisvajam pa
klausia jis, yra lenkų rašy- šauliui To pripažinimas nekliu-
tojų, rašančių lenkiškai? Jo anke- do mums ieškoti paramos ir vo-
~fa, atsakant į tą klausimą, tėra- kiečių tautoje, su kuria mus šiuo 
dusi tik tarp 12 ir 20. O kaip su metu gali rišti daugelis bendrų 
mūsų broliškomis tautomis, interesų bet turime šiltai priimti 

, klausia Gordon. Ukrainiečiai, ra- ir kiekvieną kitų laisvų tautų ro-
šo jis, priskaito savo žmonių A- domą prielankumą, 
merikoje iki 3 milijonų, o jų tar- Plačiosios amerikiečių masės 

. .pe rašytojų rašančių ukrainietis- kartais linksta į nesikišimą ir izo-
kai, yra apie 60. liaciją. Tie jų politikai, kurie 

Pereidamas prie lietuvių, skel- stipriau užsiangažuoja, įsijungia 
bia: "Jų muziejus, jų laikraščiai į kitų tautų gynimą, kartais pra-
priskaito lietuvių JAV-se apie randa balsuotojų prielankumą, 
vieną milijoną. O kiek jie turi Toks Kerstenas, kuris labai daug 
rašytojų, kuriančių lietuviškai? nuveikė, aiškinant okupacijos 
Iš visų pusių ateina tas pats skai- prievartą Baltijos kraštuose, vė-
čins — apie šimtą. Kai 1969 m. liau jau nebebuvo išrinktas 
leidau tarp lenkų savaitgalį U- Renkamieji JAV pareigūnai, stip-

7~~nion Pįer, mano draugas lietuvis riai įsijungdami į Pabaltijo kraš-
laikraštininkas pakvietė mane tu gynimą, kartais gali rizikuoti 
dalyvauti lietuvių poetų suvažia- Mes jų didesnes ar mažesnes pa-

* vime, vykusiame lietuviškoje va- stangas prielankiai turime sutik-
sarvietėje. Tų poetų suvažiavo 25. ti. 
Pabrėžiau, tik poetų. Įvyko du va- * 
karai autorių skaitymų, o trečias Dabartiniais Belgrado rezul-
— diskusinis. Salė, kurioje buvo tatais, aišku, nesame patenkinti. 
300 vietų, negalėjo sutoipinti lie- Nei patys amerikiečiai jai nėra 
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Hgą metą Sibiras buvo našlai
tis. Amžių slinktyje ten tremti 
nusikaltėliai. Spartesnė koloniza
cija vyko tik pietiniame Sibire ir 
Tolimuose Rytuose. 

Nuo Irkutsko ligi Vladivosto
ko vienintelis geležinkelis vingu
riuoja Mongolijos ir Kinijos pa
sienyje. Šis kelias atokiai nuo įvai 
rių turtų didžiųjų telkinių, o ka
ro metu gali būti lengvai pažei
džiamas. 

Naujasis geležinkelis, Baikalo 
- Amūro magistralė (BAM) pra
dėta statyti 1974 m. Ji jungia 
Ust-Kutą vakaruose su Komso-
molsku rytuose. Šios naujos lini
jos ilgis apie 2000 mylių. Staty
bos sąlygos nepaprastai sunkios. 
Išlaidos milžiniškos, bet ir jo už
daviniai nemaži. 

Gežinkeuo tikslai 
Naujasis geležinkelis turi tar* 

nauti keliems tikslams. 
Pirmasis tikslas išnaudoti mil

žiniškus vidurinio ir rytinio Sibiro 
turtus ir juos teikti užsieno rin
kai, ypač Japonijos pramonei. 0-
kiniu požiūriu BAM vadinama 
auksine grandimi, papuošta Si
biro deimantais: anglimi, asbes
tu, druska, dujomis, miško me
džiaga, nafta, rūdomis ir kitomis 
žaliavomis, tenkinančiomis Ra-, 
miojo vandenyno Azijos pakran
čių poreikius. 

dirbti dideliame šaltyje, bet dar 
sunkiau vasarą, ypač balotose 
srityse, kai siaučia uodų spiečiai. 
Kai kuriose Sibiro vietovėse yra 
net 125 kg. uodų viename hek
tare, taigi H svarų akro plote 

Statoma geležinkelio sritis yra 
kalnuota. Geležinkelio tiesėjai tu 
ri nugalėti prarajas ir iškasti tu
nelius, net ligi 9 mylių ilgio. 

Sunkus ten darbas, bet neleng
vos ir darbininkų gyvenimo są
lygos, kurių negalima net lyginti 
su esančiomis Alaskoje. Sovie
tiniai laikraščiai dažnai rašė a-
pie blogą įvairių statybos reikme
nų tiekimą. Dar blogesnis maisto 
tiekimas. BAM darbininkai ypač 
pasigenda mėsos, daržovių ir vai
sių. "Kamsomolska Pravda" 1977. 
XI. 16 laidoje kaltino,, kad geležin
kelio statyba pasinaudoja ypač 
siekiantys greitai praturtėti O 
praturtėti ten gali ne tiek darbi
ninkai, kiek sukčiai ir verteivos, 
kurių netrūksta Sovietuose. 

Darbininkų atlyginimas 
BAM statyboje dirba apie 

80,000 darbininkų ir dar kariuo
menės statybos daliniai, statan
tys mažuosius tiltus. 

Daugumas darbininkų yra jau
nuoliai iš įvairių kraštų. Ten'dir
ba ir lietuvių. Įvairiems darbams 

rublių per mėnesį. Sis atlygi
nimas prašoka net keturis kar
tus eilinį atlyginimą vakarinėje 
Sovietų dalyje. 

Gana aukšti ir pramo
nės įmonių darbininkų at
lyginimai vakariniame Sibire, y-
pač naftos paieškų darbuoto
jams. 

Daugiau trečdalio geležinkelio 
jau nutiesta 

Konstantin Morchotov. susisie
kimo ministro pavaduotojas ir j 
BAM statybos vadovas, 1978.11. j 
22 pareiškė, kad nuo 1974 įn
iki 1978 nutiesta 660 mylių gele
žinkelio, taigi atlikta 36 proc 

DAR APIE tmiAKOS 
ANATOLIJUS KAIRYS 

btnes institucijas, tyrinėjimų 
centrus, kultūrines, politines or
ganizacijas, laikraščių ir žurna
lų redakcijas, ambasadas ir kon
sulatus ir t. t. Likusieji eina pri
vatiems asmenims, senatoriams, 
kongresmanams, aukštiesiems 
valdžios pareigūnams, politikams 
ir pan. Be prenumeratorių 4,000 
adresų kartotekos, Lituanus turi 
plačią ir kruopščiai vedamą ki-

Liruanus fondacija registruo- Į tą kartoteką — apie 9,000 adre-

Neseniai teko dalyvauti Litua
nus žurnalo revizijos komisijoje, 
kur gana smulkiai susipažinau 
su šia reikšminga kultūrine fon-
dccija bei jos finansiniais reika
lais. Kadangi Lituanus egzistuo
ja visuomenės aukomis, manau, 
kad kai kurios žinios gali būti vi
siems įdomios. 

Direktoriatas 

ta Ulinois valstijos sekretoriate sų — tai Lituanus rėmėjai, kurių 
kcip ne pelno siekianti korpora- Į daugumai Lituanus nesiunčia-
cija. Angliškai vadinasi Lituanus mas, — jie remia, bet neskaito 
Foundation, Ina Ji kiekvieneriais, arba užsako kitiems. Iš šios atsar-
metais turi duoti atitinkamą ginės kartotekos kasmet papildo-
a pyška ita- ir nurodyti savo vado
vybę. Šiais metais valdybą ir di-
rektoriatą sudaro: R. Vedegys, 

darbo. Geležinkelio statyba bū-! Pirm-> \ Zailskaite, sekr., J. Ku
kanti baigta 1983 m. Dveius m e - F n f l ž d - ° direktoriai yra J. 
tus bus daromi linijos bandymai;G a i I a ' A- G ^ *- Girnius, A. 
ir tik 1985 m. atidaroma viešam 1 Klimas, S. Kuprys, J. Račkauskas, 

Netoli tiesiamo geležinkelio I vadovauja vyresnieji, atskirų sri-
prie Tindos, Berkakito ir Čulma-1 čių žinovai Su visais dirbančiais 
no rasti milžiniški anglies ištek
liai Anglies išvežimas galės siek
ti 13 miL to per metus. Prie Mo-
lodežno yra dideli asbesto ir ne
toli Undokano žymūs vario ištek 
liai Vario metalo išvežimas gali 
siekti 40,000 to per metus. Dalį ža
liavų, ypač anglis, dujas ir naftą, 
panaudos ir savo reikalams vidu
rio ir rytiniame Sibire. 

Geležinkelis tarnaus ir kitam 
labai svarbiam tikslui — tankiau 
rusais apgyvendinti rytinį Sibirą. 
Prie geležinkelio įsikurs nauji 
miestai ir gyvenvietės. Naujos 
pramonės įmonės pareikalaus 
daugiau darbo rankų. Gyventojų 
sutelkimas patarnaus ir trečiam 

tuvių publikos, kuri turėjo stove- patenkinti. Bet eilę savaičių tikslui — sulaikyti kinų veržlai į 
ti ir kieme. Taip rašo lenkas Maskva Belgrade prieš 35 tautų 
Gordon, gėrėdamais 
kultūrinais polėkiais. 
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lietuvių atstovus buvo išlaikyta kaltina
mųjų suole Nors ir ribotai, tai 

* skelbė ir Amerikos spauda, dau-
Gordon primena, kad len- giau rašė Europos laikraščiai, 

kų solistas Stefan Wicik jau daug Kaltininkas čia yra gruobuoniš-
metų dainuoja lenkų organizaci- koji Maskva. Reikia ir pabrėžti, 

* «. joms, daugiausia nemokamai, ir kad Kremlius pajustų pasaulio 
niekada jis nesusilaukė plokšte- viešosios nuomonės kaltinimą už 
lės iš savo tautiečių. Tik lietuvių trukdymus, kad žmogaus teisės 
plokštelėje jis dainuoja. "Tam baigiamajme Belgrado pareiški-
komentaru nebereikia*', rašo me nebuvo reikiamai atžymėtos. 
Gordon. Pagaliau, nupasakojęs Laisvės mums reikia siekti visais 
lietuvių rodoma prielankumą sa- frontais, stiprinant ryšius su sa
vo kūrėjams, Gordon išskaičkio- vo rezistencija krašte, plečiant 
ja eilę lenkų rašytojų, išeivijoje bendravimą su kitomis pavergto-
patekusių į sunkumus, ir taip mis tautomis, gilinant draugiš-
prabyla į savo lenkų visuomenę: kurną su vokiečiais, rodant dė-
"O gal Amerikos Lenkų kongre- kingumą ir prielankiems ameri-
sas turėtų nupirkti 12 ar 20 kas- kiečiams bei kitiems vakarie-

••--• tuvų ir užkasti mus visus (rašy- čiams. Laisvės' kova bus ilga ir 
tojus), kad nebūtume savo visuo- sunki Mums yra brangus kiek-
menės sąžinės šašai ir priekaiš- vienas kraštas ir kiekvienas žino
tai", gus, kuris ateina talkon ir kelia 

Pirmą kartą teko pastebėti to- balsą prieš Kremliaus tironų 
kį lenkų rašytojo nusiskundimą priespaudą ir pabrėžia mūsų tei-
savaisiais ir tokį lietuvių išaukš- sę į laisvę. / . Pr. 

Sibiro milžiniškus plotus. 
Varganos statybos sąlygos 

Amerikiečiai patyrė didelį var
gą statydami naftotiekį Alaskoje. 
BAM geležinkelis 2,5 karto ilges
nis už Alaskos naftotiekį, tačiau 
darbo sąlygos Sibire dar sunkes
nės, nes ten užtinkami aukšti 
kalnai, daug upių ir teks patirti 
didesnį šaltį, siekiantį 76 laips. F. 

BAM magistralė įšalusios že
mės srityje, kurioje pasitaiko griū
tys ir žemės drebėjimas. Sunku 

sudaromos 3 metų darbo sutar
tys, kurias ir tesi tik apie 60 proc. 
dirbančiųjų. 

Atskirų kraštu komunistinio 
jaunimo organizacijos skatina sa
vo narius įsijungti į BAM staty
bos darbą, atlikti tarybinio "pat
riotizmo" pareigą. Ten jau
nuolius vilioja ne "patriotizmas", 
bet geras uždarbis, siekiantis 700 
1 

Vakarų Vokietijos ūkio ministeria 
Lambsdorf kalba energijos klausi 

naudojimui. 
K. Morchotovo teigimu BAM 

statyba! išleidžiama apie 0,5 bil. 
rublių. Vakariečių žinovų apskai
čiavimu šiai statybai bus išleista 
apie 15 biL dolerių, taigi dvigu
bai daugiau kaip skelbiama. Iš
laidas 'padidina ne t£< 200 gele
žinkelio stočių, bet ir daugelio 
miestų ir miestelių statyba. Mies
teliai susikurs net atokiau gele-
žinkelio.Juose bus apgyvendinti 
kasyklų ir pramonės darbininkai. 

Istorinė užduotis 
Keista Rusijos istorija. Vienas 

Rusijos valstybės branduolys -
Naugardo (Novgorod) -kunigaikš 
tija jau XTV a. pradėjo spraustis 
per Uralo kalnus į Sibirą, kurio 
vardas kilęs nuo totorių valstybės 
sostinės Sibir pavadinimo, tuo 
metu ieškant brangiųjų kailių. 

Pastovus Rusijos spraudimasis 
į Sibirą vyko Jono IV Žiauriojo 
/aktymo metu XVI a., kai Opriš-
nina, nuožmi valdovo saugumo 
organizacija, globojo ne tik verž
lų pirklį Strogonovą, bet ir Dono 
kazokų vado Jermako karinius žy
gius spraustis į milžinišką šalį. 
Jam pavyko sunaikinti totorių 
valstybę. Kitos Sibiro tautelės pa
kluso rusams, kurie nenoriai kū
rėsi didžioje lygumoje. 

Sovietų vyriausybė, susido
mėjusi krašto turtų paieškomis ir 
ėmė tiesti antrąją geležinkelio 
šakąf kuri kiek pakeis šalies vei
dą. 

Rusai, praeityje bandę veržtis 
horizontmėje plotmėje vis nau
jus kraštus užimti, tik dabar už
simojo kiek giliau įleisti vertika
lias šaknis, panaudoti Sibiro tur
tus, pasitelkus amerikiečių, vo-

mais ir siūlo vietoje naftos pro- ! u e č l u techniką ir net japonų ka- {mokslo j s t a , ; g a s , 
dūktų daugiau vartoti anglies 1 pitalą 

T. Remeikis, M Vygantas. Fon
dacija tvarkosi savarankiškai, ta
čiau yra teisinėje JAV LB krašto 
valdybos priklausomybėje, todėl 
kas dveji metai pusę fondacijos 
direktorių atleidžia ir skiria nau
jus LB krašto valdyba. Ateinan
tiems dviem metams 1978 — 
1979 į Lituanus fondacija patvir
tinti dr. K Girnius, dr. A. Klimas, 
dr. T. Remeikis, dr. M Vygan
tas ir dr. J. Račkauskas. 

Tikslas 
Pagrindinis Lituanus fondaci

jos tikslas nurodytas kaip moksli
nis ir kultūrinis, o konkrečiai — 
Lituanus žurnalo leidimas ang
lų kalba, 4 laidos per metus 
(ąuarterly). Pražioję Lituanus 
eidavo nereguliariai kas sudary
davo administracijai nepatogu
mų, tačiau nuo 1972 metų Litu
anus išeina laiku, kartais net pir
myn. Per paskutinius 6 metus iš 
viso išėjo 26 numeriai — laiko 
atžvilgiu pasivyta ir pralenkta. 
Lituanus redaguoja redakcinis 
kolektyvas ir kviestiniai moksli
ninkai vienam ar keliems nume
riams. Tad nuo 1972 metų žur
nalą suredagavo: dr. A. Klimas — 
9 numerius, dr. J. Račkauskas — 
5, dr. T. Remeikis — 5, dr. B. Vaš
kelis — 3, dr. K Skrupskelis, dr. 
B. Ciplijauskaitė ir S. Kuprys — 
po 1 numerį. Ir 1978 m. pirmą 
numerį, kuris išėjo vieną mėn. 
prieš laiką, suredagavo dr. K 
Girnius. Ateinančiais metais Li
tuanus švęs 25 metų savo egzis
tencijos sukaktį. 

Prenumerata ir finansai 

Lituanus iš viso spausdinamas 
4000 egz. ir siunčiamas į 97 pa
saulio kraštus. Apie trečdalis iš 
bendro skaičiaus eina į įvairias 

universitetų, ko-
llt-'gijų ir. viešąsias bibliotekas, kal-

mi prenumeratorių nubyrėjimai 
Pavyzdžiui per paskutinius 6 me
tus Lituanus sustojo ėjęs 1,313 
adresatams, bet per tą patį laiką 
ir naujų prisidėjo 1,177 prenume
ratoriai. Atrodytų, kad Litua
nus skaitytojai, kaip ir Įritu žur
nalų, mažėja. Taip tik atrodo, o 
iš tiesų Lituanus prenumerato
rių skaičius nuolat, kad ir nežy
miai, didėja. Tariamą prenume
ratorių "nuostolį" sudarė Viet
namo karo pralaimėjimas ir civi
linis karas Libane, nes Lituanus 
sustojo ėjęs į komunistų orbitą 
patekusius kraštus: Vietnamą, 
Kambodiją, Laosą, Libaną ir į ke
lias Afrikos valstybėles. Tai nete
ko 152 prenumeratorių, O nauji 
prenumeratoriai ateina iš minė
tos atsarginės kartotekos kiekvie
neriais metais pravedamu vajumi 
siunčiant laiškus ir paraginimus 
apie 10,000 asmenų. Visos aukos 
atleidžiamos nuo federalinių mo 
kesčių. Kam įdomu, galima pa
minėti, kad per 6 metus 1,730 l i 
tuanus skaitytojų pakeitė adre
sus. K viso 6 metų laikotarpyje 
Lituanus turėjo 84,808.74 dol. pa
jamų ir 84,644.66 dol. išlaidų. 
Niekam neskolingas, neturi jokių 
finansinių įsipareigojimų, pini
ginė apyskaita vedama labai tiks
liai, kiekvienai, net mažai reikš
mingai išlaidai, galima sakyti 
centams, yra pateisinamieji doku
mentai, sąskaitos, paaiškinimai 
visi išmokėjimai daromi vien če
kiais. 

Turėti taip kruopštų ir atsa
kingą reikalų vedėją, koks yra 
Lituanus fondacijos iždininkas, 

| esąs šiose pareigose jau 15 metų, 
Jonas Kučėnas, paprasčiausiai 
kalbant, yra tiesiog laimė. Jis pra
leidžia beveik visą laisvalaikį prie 
gana komplikuotos korporacijos 
atskaitomybės, daugybės formų 
ir blankų išpildymo, tvarko kar
totekas, keičia adresus, kasmet 
išekspedijuoja daugiau kaip 16,000 
egzempliorių žurnalo, seka pre
numeratas, atsako į daugelį laiš
kų, persiunčia vis naujiems re
daktoriams paminėjimui gautus 

(Nukelta į 5 psL) 

Pusiaujo dausose 
ANTANAS MUSTEIKIS 
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Akis nukreipėm į erdviąją katedrą. K tolo nepa

stebėsi kad ji nebaigta statyti per porą šimtmečių. Te
bėra vien griaučiai, nuogos sienos ir bokštas. Matyt, kad, 
sužlugdžius ispanų galybę, nebuvo pakankamo entu-

moję - pačioje gatvėje ar ilgesnėje kelionėje ties auto
buso, kitiems praeiviams ar keleiviams atliekant žiū
rovų pareigas. Tuo pasižymi ir gatvių poUcininkai 
tvarką eismą. Tarp kitko, tie raktininkai šauniai atro
do: žalsvom uniformom su antpečiais, baltais diržais 
ir raiščiais ("akselbantais"), ir stovi gatvių sankryžų 
būdelėj (ligi juostos), aplipintoj camel cigarečių rek
lamom. Valdžios autoritetas ir eilinė reklama mano są
monėj nesiderino. Bet tai teorija. Praktiškai — tiedu 
dalykai beveik sutapo. Mažaūgiui pareigūnui beveik 
tiko pasekti reklamos žodžius: "Bėgčiau gerą mylią, 

• SAULES ENERGIJOS PROBLEMA 
Kai kurie mokslininkai tvirtina, 

kad viena pirmiausių šio amžiaus 
problemų — kaip kaupti saulės 
energiją. Neseniai Antarktidos ty
rinėtojai aptiko paslaptingą ežerą 
viename slėnyje tarp kalnų. Vikto
rijos žemėje. Šis ežeras tyrinėtojų 

^ . pavadintas Vandos vardu, plyti po 
storu ledo sluoksniu. Tačiau prie 
jo dugno 60 metrų gelmėje van
dens temperatūra siekia 25 laipsn. 
Celsijaus. Naujosios Zelandijos 
mokslininkai padarė išvadą, kad Ši 
šiluma — iš saulės, šį įdomų gam
tos reiškinį jie aiSkina taip: apati
nis, druskų prisotintas vandens 
sluoksnis- yra sunkus, nejudrus ir 
todėl konvekcijos keliu Šilumos ne
praranda. O nepaprastai skaidrus 
viršutiniai vandens slouksniai ne
trukdo saulės spinduliams pasiekti 
didele gelmę ir ją įšildyti. Gi sto
ras ledas, tarsi šiltnamio stiklas, 
saugo po juo esančius vandens 

WO didelio a t i t ik*. 

Taip buvo atrasti pirmieji saulės 
energijos akumuliatoriai gamtoje. 

Tačiau sukurti tokius saulės 
energijos akumuliatorius, iš kurių, 
žmogus bet kuriuo metu galėtų 
sukauptą saulės energiją, pasirodė 
ne taip jau lengva ir paprasta. 
Mokslininkai nustatė, kad saulės 
energijai kaupti gana perspekty
vūs "druskingieji baseinai.*' Tai 
vandens telkiniai, kuriuose atskiri 
vandene sluoksniai yra skirtingo 
druskingumo. Juo sluoksnis giliau, 
— tuo daugiau jame druskos. Pats 
tankiausias, daugiausiai druskų 
prisotintas sluoksnis yra prie pat 
dugno. Taigi jisai ir įkaista dau
giau, negu kiti, aukščiau jo esą. 
sluoksniai. Ir, va, tasai, patsai 
apatinis sluoksnis {kaista net iki 
95 lapsn. C šilumos. O sluoksniai 
tokiame baseine, dėl savo skirtingo 
druskingumo, tarpusavyje nesusi-

ziazmo (ar kietos kolonistų rankos) jai užbaigti Iš- kad tik kuprio dūmą traukt galėčiau 

S S S n ^ J S l r b i n y ? ' *** ! £ T S i U į ^ ^ T " I š i a i ? 3™ P o ^ o * * • * * - ribotos. Nebaudžia už |nkoje, pavadintą La Compama de Jesus, kur vi* alto- a u t o m o o i l i u p a s t a t y m ą Tetinkamo j vietoj. Ir pagalba 
ribota. Jei kas tave apvogė, policija padės ieškoti kalti riai, kolonos ir nesuskaitoma daugybė sienų ornamen

tų yra auksiniai a r bent paauksuoti. Didysis altorius 
statytas pagal Berninio projektą, įkūnytą Romos šv. 
Petro bazilikoj. Viename šoninių altorių yra šv. Maria" 
de Jesus relikvijos drauge su jos vartota gitara. Atro
do, kad dabartiniais laikais JAV išplitusi mada per pa
maldas skambinti gitarom turi gilias šaknis... Ir ar ne 
paradoksas, kad kraštas — vienas skurdžiausių, o 
bažnyčia — viena brangiausių? Tačiau ir vagys ją ger
bia, nes neteko girdėti, kad kas ją apiplėštų. O gal turi 
reikšmės ir tai, kad ai šventoji yra Ekvadoro patronas. 
Sutiktos vienuolės pasakojo, jog ekvadonečiai labiau 
gerbia kokį savo mėgiamą šventąjį ir jo dieną - šiokia
dienį - būriais ateina į pamaldas, kai sekmadienį jų be
veik nematyti bažnyčiose. 

Apvaikščiojom aplink kažkokį kūgio pavidalo pa
minklą ar alką iš indėnų laikų. Bet nosį ėmė riesti ne
tikėti kvapai. Mat, čia yra liaudies paprotys atlikti 
mažuosius gamtos reikalus pagal šunų įprotį, tik vie
toj medžio vartojant paminklą ar namo kerte. O gat
vių praeigose — tuneliuose nosis gali ir nulūžti, nes 
oras nesrvėdina. *«•»*•«*• nesidrovi iMiilftiiulsU -rieiu 

ninko tik tuo atveju, kai iš anksto atlyginsi už būsimą 
triūsą. Bėda tik, kad tas triūsas gali būti brangesnis 
nei prarastos vertybės. 

Irena suskato rodyti savo gabumus «u foto apara
tu. Danutė pasilypėjo į vidurį paminklo, kur buvo iš
minta niša pėdoms įsiremti, ir krykštavo kaip vaikas. 
Galėtų būti įdomi nuotrauka. Tik argi ji vaikas? Tė
vams, žinojau, ji amžinas vaikas. Bet pabandyk ką 
nors pasakyti pagal seną didaktinį įprotį — ir atsikąsL 
Man vis atrodė, kad tik aš pats esu tikras mokytojas, o 
dabar susigavau, kad ir duktė gali būti tikras pinigas. 
Ir atsiminiau ne tik Šio ryto susitikimą su Consuela, bet 
ir vakarykštį apsilankymą pataisos namuose. Ir ten ne 
viena, o kelios mergaitės šokosi Danutę sveikinti kaip 
motiną ar vyresniąją seserį. Ir kai ji kalbėjo į savo mo
kines bei globotines, argi negalima buvo pastebėti, kad 
ji turi, jei neklystu, mokytojišką charismą? O gal ma
no akys šališkos? Bet ne, negali būti, nes tą patį įspū
dį turėjo ir vienas aukštas taikos korpuso pareigūnas... 
(iį kurtą ai a i nemaruau prieštarauti Mkntorti, kuri 

kuždėjo, kad vien dėl to — pamatyti dukrą savo globo
tinių tarpe — buvo verta nusidanginti į svečią šalį.) 

Pavargę leidomės į pakalnę girgždančiu autobusu. 
Pusiaukelėj važiuoklė sausakimšai prisipildė gyvų kū
nų. Pastebėjęs vieną indėnę stovint šalia manęs su 
vaiku ant nugaros — vietoj kuprinės, aš atsikėliau nuo 
savo sėdynės ir užleidau jai vietą. Dirstelėjau į savo 
buvusią bendrakeleivę, šviesesnio veido moterį, kuri 
sėdėjo šalia manęs prie pat lango, ir supratau, kad 
ji galėjo mane gyvą praryti. Mat, čia niekas tokių eti
ketų nesilaiko. Ir tai tuo labiau, jei susiduri su indė-
ais. Dabar jinai, nepakęsdama indėnės šalia savęs, užsi
dėjo nosine savo burną ir nusisuko į langą. Atrodo, 
kad ji norėjo apsisaugoti nuo mdėniškų bacilų— 

Praėjome pro turgų, kurs stebino grūstimi ir t a 
eibe Gvinėjos kiaulyčių, kurias aš anksčiau paminėjau. 
Įprasti nesunku. Yra faktas, kad vienas savanoris 
Ekvadore taip įprato į tų kiaulyčių maistą, kad ir JAV 
ėmė reguliariai kas savaitę bent po vieną sudoroti. 
Amerikietis pardavėjas pasiteiravo, ką jis darąs su 
tom kiaulytėm. Šis prisipažino, kad jų mėsytė skani 
Tik neilgai jis galėjo jomis skonėtis.. Prisikabino gyvu
lių globos draugija, apskundė, kad jis kankinąs gyvu
lėlius, ir teismas jį nubaudė pinigine bauda... 

Grįžom sutemus, taksiu, šoferis pasitaikė susigra-
baliojąs angliškai. Pasirodo, jo sesuo studijavusi New 
Yorke. Medicinos sesuo. Sužinojęs, kad ir Irena ką tik 
gavusi tą patį diplomą vyrukas kukliai prisipažino, 
kad jo širdis serga — turi silpnybę medicinos sese
rims ir prašė patarimo ar vaistų. Irena nedelsdama at
sakė, kad reikėtų paimti pustuzinį aspirinų. Jaunuolis 
sudejavo, kad nuo ta jam akys išsprogtų... Po to jis ėmė 
ir nuolankiausiu balsu pasipiršo Irenai Iš karto šioji 
neteko žado. Atsipeikėjusi atsisakė,,, 

(?«4#«*44l 
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. k o v o mėn. 17 d. 

hiiiiiiUil 
samblio vackyvas Alfonsas Mi
kulskis turėjo pasikalbėjimą, ku
ris perduotas per Amerikos baisa 

L I E T U V I Ų N A M Ų 
VADOVYBĖ 

Vasario 26 d. [vykusiame Li-
thuanian Village Inc. ir Lietuvių 
klubo narių metiniame susirinki
m e buvo 'pririnkti keturi direk
toriai: V. Sniečkus, G. Motiejū
nas, V. Plečkaitis ir J. Stempu-
žis. Kovo 7 d. direktorių ir pati
kėtinių tarybos posėdy naujoji 
vadovybė pasiskirstė pareigomis: 
Juozas Stempužis, pirm., Zeno
nas Dučmanas. egzekutyvinis vi
cepirmininkas, namų ir klubo ve
dėjas, Algis Širvaitis, direktorius 
klubo ir valgyklos operacijoms, 
Romas Bublys, direktorius namų 
IT klubo finansų atskaitomybei, 
iždininkas, Raimundas Kudukis, 
direktorius informacijai ir kultū
rinei premijai, Bronius Bernotas. 
direktorius ir protokolų sekreto
rius, Gytis Motejūnas, direkto
rius, akcijų ir klubo narių sekre
torius, Vladas Plečkaitis, direkto
rius ir renginių vadovas, Juozas 
Duleba, direktorius pastato prie
žiūrai. Rytas Babickas, direkto
rius ir programų vadovas, Ramū
nas Švarcas, direktorius jaunimo 
raikalams, Vytautas Sniečkus, di
rektorius namų turto IT inven
toriaus priežiūrai. 

Kontrolės komisiją sudaro: Ed
vardas Stepas, Vytautas Jokūbai- j P*ln«s gyvybės vakaras prisimin-
tis ir Antanas Jonaitis; konstitu- *' pirmąjį šokį, pirmąsias Gran-
cijos komisiją: dr. Antanas But- dinėlės šokėjas, neužmirštant vi-
kus, Arėjas Naikus ir Linas Staš- s<* k*tu. buvusių, o ir dabar šo-
kūnas ir nominacijų komisiją Vy- kančių, grojančių. Visi jie ir jos 
tautas Ramonis, Vacys Vinclovas bus apdovanoti šventinio vakaro 

kaspinais. 

Pokylio pradžia —6:30 v. va
karo. 6:45 ateinančius svečius jau 
sveikins Gasparo Kazlausko fi
nansuotas spalvotas filmas 

pes ievų Komitetas ir visos ma
mytės. Kai kurios iš jų dirba gru
pės labui daugiau, negu jų v*i-< 
kai repetuodami. 

8:15 buvęs Grandinėlės šokėjas 
Algis Rukšėnas pradės šventinio 
vakaro programą. Buvusiems šo
kėjams ir visiems svečiams pris
tatys visas dabar esančių šokėjų 
grupes. Jos kiekviena atskirai ir 
bendrai kartu, tiek scenoje ir sa
lėje, atliks eilę stilizuotų šokių. 
Tai nebus įprastinis Grandinėlės 
šokių, muzikos koncertas, bet ba
liaus programa, perpinta tai 
1953 metų šokėjų pristatymu, 
tai metinės grupės vadovo premi-į Lietuvą. Koncerte dalyvavo Si 

mas ir Gražina Kudirkai ir filme Jos įteikimu, tai kitais netikėtu 
vaidinęs Simo Kudirkos vaidme- m a i s - V i s j * šventinio vakaro prog-
nį aktorius Arkin su ponia. Ciur- r a m a iun& grupės sceninių šb-
lioniečiai turėjo progos aktorių ^ių kapelos muzika, kurią ruošia 
pažinti gyvenime. Visiems p a l i k o , i r repetuoja kapelos vedėjas Jo-
puikų įspūdi. 

Maestro išvykos koncertais pa
tenkintas. Su ansambliu nebuvo 
išvykęs ansamblio koncertmeiste
ris Rytas Babickas, kuris po sun
kių operacijų pamažu sveiksta. 

V.R. 

GRANDINĖLĖS ŠVENTINIS 
VAKARAS 

1953 metų vasario 15 d. Cle-
velando tautybių festivalyje vysk 
M. Valančiaus mokyklos trylika 
mergaičių sušoko kalvelį ir blez
dingėlę. Tai buvo pirmasis nau
jos grupės pasirodymas. 25 metų 
bėgyje, kuklių galimybių ribose, 
su vargais ir savais džiaugsmais 
Clevelando Grandinėlė pasiekė 
tam tikrą sceninį lygį ir popu
liarumą lietuviškoje visuomenė
je. 

1978 metų balandžio 8 d. į-
vyksta tos pačios grupės šventi
nis vakaras. Linksmas, jaunas, 

nas Pažemis. Tradiciniu šokėjų ir 
svečių suktiniu šventinio vakaro 
programa bus užbaigta ir prasi
dės, iki 1-mos valandos ryto ba
liniai šok; ai. Vakaro metu be 
šampano bus galima laimėti ir 
kitų dalykų. 

Šiam Grandinėlės šventiniam 
vakarui įvykti n u o 1953 metų 
nukeliauta tūkstančiai mylių, iš
leista tūkstančiai dolerių. Sekan
tis grupės šventinis vakaras įvyks 
2003 metais. Gal geriau pasima-
tykime šiame 1 

Liudas Sagys 

ir Vladas Dautas. 

BALFO VALDYBA 

Šiems metams buvo išrinkta iš 
šių asmenų: Vaclovas Stepona
vičius - pirm., Bronius Gražulis 
- vicepirra., Antanina Puškoriū-
tė - sekr., Vytautas Jokūbaitis -
iždininkas, Juozas Kubiliūnas -
informacijai, nariai Juozas Čyvas 
ir Antanas Styra. 

Balfo direktorė Ohio valstijai 
yra O n a Jokūbaitienė. 

Clevelando skyrius atlieka di
delį darbą lietuvių šalpos reika
luose. Direktorės ir valdybos pa
stangomis per paskutinius dve
jus metus surenkame po daugiau 
kaip 5000 dol. pašalpos reikalin
giesiems. 

REKOLEKCIJOS 

Per visą Kančios savaitę susi
kaupimo dienos vyksta Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagelbos pa
rapijoje, kovo 12-19 d. Parapijos 
klebono kun. G. Kijausko, SJ, pui
kiai parengtame leidinėly tarp 
kito rašoma: "Parapijos gyveni
me susikaupimo savaitė yra tikrai 
išskirtinė proga kiekvienam šioje 
žemiškoje kelionėje sustoti, susi
mąstyti ir paklausti savęs: kur gi 
einu? Krikščionybė yra mums 
vis B naujo atsiskleidžiantį tikro
vė. Ši gavėnia ntmažiau svarbi 
šio atradimo galimu turtin
gumu". 

Rekolekcijas veda Lietuvių jė
zuitų provineiolas kun. Leonas 
Zaremba, SJ. 

Šv. Jurgio parapijoje rekolekci
jos bus tiktai Didžiosios savaitės 
ketvirtadienį, penktadienį ir šeš
tad ien i Jas praves iš N e w Yorko 
atvykęs kun. J. Čekavičius, jau ne 
kartą talkinęs parapijos klebonui 
kun. Baliui Ivanauskui. 

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

pereitą savaitgalį koncertavo Ry
tiniame pakrašty: Bridgeporte, 
Conn. kovo 11 4. ir N e w Yorke 
kovo 12 d. Bridgeporte daug nuo
širdumo parodė Lietuvos vyčiai, 
kurių pastangomis buvo sureng
tas .puikus Čiurųoruečių tpriėmi-
mas. U-ryversiteto salt buvo per
pildyta — 1000 Jtlaucytoju. N e w 
Yorke po gražaus kopterto Clirist 
the King salėje, kur klausėsi apie 

V. A- šenbergai perkerpa kaspiną, 
atidarydami Clevelande Kaziuko 
mugę. šalia matyti s. E. Nainienė 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

GRANDINĖLĖS VAKARAS 

"Grandinėlė prie Ramiojo van- , įvyksta balandžio 8 d., 6:30 v.v., 
denyno". Tai grupės istorijos ir Slovėnų auditorijoje, 6417 S t 
Los Angeles koncerto ištraukos. Clair Ave., Cleveland. Vakaro 
7:45 oficialus šventinio vakaro informacija ir vietų rezervacijos: 
atidarymas. Svečius sveikins L, Sagys, 1620 Curry Dr., Lynd-
Grandinėlės tėvų vardu ponia hurst, Oh. 44124, telef. 442— 
Milda Lenkauskienė. Seks vaišės, 8674, K. Marcinkevičius: 371— 
kurias su dideliu rūpestingumu 4635. 
jau dabar planuoja ir ruošia gru- Tėvų komitetas 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
t . M . KOVO IS — ftAUUOžftO I f iMTJMAJ 

Kaip iš Sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50%. 
Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną, 

PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ABBA 
UŽSAKYTI PAŠTU. KARTU PRISIUNCIANT IR PINIGUS U 2 
JAS. 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street Chicago, Ui. 60629 

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, už kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-bėse (35 centus 
už kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti. 

HKnols gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams. 

t 
Buvo Dabar 

PASISEKIMO PASLAPTYS. Dom. J. B. Chautard, O. C. R. 
Knygele turi dar ir antrą pavadinimą — lloaajfcįi ir 
apaštalauk. Iš prancūzų kalbos išvertė Kauno Met
ropolijos Kunigu Seminarijos Maldos Apaštalavimo 

Būrelis, 1938 m. 186 pusi. Minkštais viršeliais $0.50 $0.25 
PAŽVELKIME Į MARIJĄ. Prel. Dr. F. Bartkus, Lietuvių 

Saleziečių leidinys, Roma, 1954 m. 280 pusi., kie
tais viršeliais. Kama $ 3 J 0 0 SI 50 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS. 1949 metais, Lux leidinys. 
632 pusi. Minkštais viršeliais $3.50 $1.50 
Kietais viršeliais $4.00 $2.00 

PRISIKĖLIMO ŽMONES. Religinio turinio apmąstymai 
Kazimieras Barauskas. Lietuviškos Knygos Klubas, 
1974 m., 223 psl. i • • $4.00 $1.00 

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA, Aririv. J. Skvirec
kas. 1949 m. Lux leidinys. 224 pusi. Kietais virš $1.00 $0.50 

SAULES GIESME Antanas Maceina. Šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel Pr. M. Juras. 1954 m. 454 pusi 
Kietais viršel. ir aplanku Telesf. Valiaus. Laimėjęs 
1052 m. '•Aidų" mokslo premija. Eet . virš $5.00 $2.00 
Minkštais viršeliais $3.00 $2.00 

SKELBK 20DL pamoksliukai sekmadieniais ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
dail. T. Valius. Išleido Immaculata Press, Putnam. 
Conn., 1957 m. 150 P-sl • • $2.50 $ la00 

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, Giovanni Papini (1966) .... 
ŠVENTOJI AUKA. Dievas ir Žmogus Aukoje. Išleido Tėvai 

Jėzuitai Cmcagoje, 1965 m. Fotografijos Algimanto 
Kezio, SJ, 92 psl j $6.00 

fiV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Dr. V. Padolskis, 
1927 m. "Draugas", 112 psl $1.00 

ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai namuose. Pa-
• ruošė Kun. Mateo Crawley-Boevey. Vertė M. Pu-

lauskaa, MIC. Išleido Tėvai Marijonai, Chicago, HL, 
1958 m. 63 pusi. $0.25 

TĖVAS PTJUS. Kun Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Ku
nigų Marijonų Seminarijos leidinys. 1955 m.. 152 p. $2.00 

TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio meneshri, 
kuris skirtas ivč . Jėzaus Širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet Knygos Krabo leirV 
nys. 1957 m. 168 psl - . . . . -• - $L50 

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. 
Dr. O. MusumeeL vertė M Pulauskas, MIC. 1957 m. 
108 pusi. t •• 

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. Sis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš
gyvenimus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
evvenkno prasme ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K 
Klubo leidinys 1962 m. 307 pusi • • . . $3.00 

VYSK. PRANAS BRAZYS, a&69) ~ $2.00 
KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus. 1960 m., 180 p s l . 

CLASSIFIED ADS 
I I A L E S T A T E 

nuiiuiiiniiimiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiii 
NAMQ PARDAVIMAS 
Namus veltui {kainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

REAL ESTĄ TE BROKERIS 

P. ŽUMBAKiS PR 8-6916 
iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiumiiMiiiiiitiiiniitUi 

LIETUVIŲ C0MD0MINIUM 
St. Petersburg Beach, 

Floridoje 
M butą namas verčiamas f condo-

minhim. Butai vieno miegamo. Cent-
ralinis šaldymas ir šildymas kiekvie
name bute. Namas vienas blokas nuo 
Jūros ir labai gero paplūdymio. Dėl 
smulkesnių informacijų skambinti 

R E A L fiSIATE 

Privačiai parduodamas 
mūrinis namas Burbanke. 4 
mi, 2 vonios, moderniškai įrengta 
virtuvė, pilnai įrengtas bejsmatfas 
ir maudymosi baseinas (lauke). 
Kaina $56,006. Skambini po 5 vai. 
vak. tel. 430-167S. 

HELP WAVTEU 
• • » ! » • • • 
VYBAJ 

S t 
Oucagoje 312—284-1739; 

Petersburg Beacb Sl3—367-1286 

Marquette Park area — 3 bedreem 
brick bungalow. Immediate posses-
sion. Call 737-5263 after 6 p. m. 

S A V I N I N K A S P A R D U O D A 2 
butų p o 6 k a m b . mūr. namą. 
2 maš. garažas . G a z u apšild. 

6030 S o . Catif ornia Avenue 

WKLDIXG t N S P E C T O B 
Joto ahop metai fabricating tkrra 
handllng 20 gaugre to' S/S inch plate 
needs p&rson wno can read Blus ' 
Priats <* knovrs Mig, Ti«, & Sticįt 

Weiding. 
Cafi MT. Talbot 538-8700 

hm Equai opportontty empioy«r 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 90 kitom narni) pardavimo 

$3.00 $1.501 ^Saigom aptarnaujame pietvakarių 
< Ctacagą — tas daug pagreitina 

pardavimą ir pirkimą. 
$4.00 

$030 

$0.26 

$1.00 

$1.00 

$2.00 $30 

$2.00 

$1.00 
$0.80 
$1.00 

NORBTITEJl 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba BnoameU butą 

įsipareigojimo sKamninnt be jokio 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turima 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ Ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St. , Chicago. DL 

767-0600 a r b a T78-9871 

BORKER 2nd SHIFT 
For steel fabncating shop to run 
band & automatie burning eąuip-
ment. Would prefer esper. person, 

C A L L U K . TALBOT 588-87M 
A S Ekjoai Opportunity Bmpkoyv 

P K E S S B B A K E — (Setup) 
Job sbop metai rabrLca.Ua« t i n a 
handling S0 gauge to 3/8 tnch plate 
nee*s person who can read Blue 
Prints set up & operate press braikea. 

« > « Mr. Talbot o 3 8 ^ 7 0 0 
AM £qual Opportuntty Smplorer 

V Y B A 1 I R I O T £ B ¥ S 

$100 -I- WEEKLY MAHJNG 
CIRGULARSCV 

Materials suppned. Iramediate Income 
Guaranteed! Rusb stamped addressed 
envelope: Homeworker, 2909-39Q 
Pinetree, Hernando, MS 38832 

HELP ^ A V I E D — MOTERYS 

RELIABLE HOOSEKEEKR 
Pull time. Lave in. O w n room, 
T.V. BKceJlent caoditions. 
H e a s e cail — 

3 6 4 - 0 8 4 8 

•v 

YOrNG WOM.VX (18-40) 

M a l d a k n y g e s 
M M Dabsb 

TIKIU DIEVĄ. Parengė kun. St. Ykt. 700 psL 
odos viršeliais • • • . . . 
odos imitacija •• 

• odos un. raudonais kraštais - .1 
VIEŠPATIE KKLAUSYK. Kun. K. A. Matulaitis. 640 p«L 

paauksuotaiB kraštais . 
raudonais kraštais - • 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Parengė Kun. Dr. P. Alek 
sa. 253 psl. 

MIŠIŲ MALDOS. Lotynų ir Rytų Apeigomis. Paruofie . . 
Kun. K. Matulaitis. 63 psl. . $0.50 

DIDŽIOJI SAVATTS. l ietuvių Kunigų Sąjunga. 244 psl. $1.00 

$8.00 
$7.00 
$6.00 

$3.50 
$3.00 

$3.00 
$2.50 
$2.50 

$£.00 
$2.00 

Sudiev Žiemuže 
5 kamb. na«^o upo mar, 

ir garažas. Centr. oro Šildymas ir 
vėsinimas. Galimo tuoj pažiūrSti ir 
nupirkti ni S2S.350. Marąnette 
Parke. 

4 TtettetŲ utiiiag Ir gfcr»hw, Mar. 
quette Parke. Naujas .gazu šildymas. 
NašTS atiduoda už $38.800. 

5 kamb. labai moderiRis tnftro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
Seimai žavingai gyventi. Arti 7* Ir 
Kedzie. SSS.800. 

. ; a . : ; 

$1.00 $0.50 

$ 0 3 5 
$0.50 

S C E M 0 S V E I K A L A I 

OetUmts piat<ts sklypas tr 
į Marqnette Pke. Vertingas pirkėjui. 
( Tvirtas *2-Jv stikitn itinras. 2 butai 
J Ir maloni btenio patalpa. 2 auto 
f garažą*. Savininkas nusileido lkl 

$38.&00. . Marauette Parke. 

Valdis Resl Eslate 
2025 We$t 7lst Slrtrt 

Ttl. 737-7200 ar 737-8534 

Live in. 5 day week Happy kome 
Help "vrith house work & 3 sehool 
age children. Own room & bath. 
Salary open. Call evenings, 

* 
TH. — 835-8896 

I £ S K O N U O M O T I 

Ve<Jusių porai reikaimgas erd*us 
keturių ar daugiau kamb. butas 
naujame pastate. Marauette Parke. 

Skambint pa C v. v. teL 778-2771 

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

inninufiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiHi 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar'iS buko 
namo. • Rūpinatės? Visuomet Cia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa. 
dės. skambinant po 6-tos v. vakaro 

Teiefenu 476-3M0 
UIIIHIIDHIIIIIIIIIIttlIUIIIUlIUlUIIUlUNHf 

• 
Buvo Dabar 

Clevelando Lietuvių namų metinio susirinkimo prezidiumas: adv, R. 
širvaitis. Z. Dučmanas, inž. R. Kudukis. G. Motiejūnas ir VI. Plečkaitis 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

MOVI NG 
SER&NAS perkrausto baldus fa 
kitus daiktus. Ir ifi toli miesto tai 
danai ir pūna apdranda. 

TKL, — W A frMtt 

UIIIHIIiUIIIItlIlIHIlIlIlIlIlI 

M. A. Š I M K U S 
KOTART PI BI IC 

rs'OOHK TAX SF.RVtOE 
4259 So. Bbpleivood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iSkvieUmai. pildomi 

FILIETTBCS PRA5TMAJ ta-
kliokto blankai. 

IIIHIIUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIiMIIUIIIIItlIlIlIlII 

JOBO DRAMA. A. Maceina. Smogiškosios būties apmasty
mas. Bleido "Venta" 1S50 m., 24o psL $2J0 

JUOZAS PAUTUKNIUS, Ignas dlapeUs, Studija apie me
ną ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų 
kaiūomia. Vinį 20 J. Pautieniaus piestų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 8T pusi. L. Knygų Klabo 
leidinys, l f55 m. Kieti drobiniai viršeliai . . $5.00 

JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS. A. Merkelį* 510 pusi. . . $8,50 
KETURI GANYTOJAI. Mykolas Vaitkus Atsiminimai 

apie arkiv. i. Matulevičių, P. Karevičių, J. Skvirec
ką ir vysk. P. Būč}. Lie t Kaygos Klubas, 1960, 180 
po*l $2.00 MM 

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J., "Laiko" 
leidinys. Buenos Aines, Argentinoje. 1954 m e t 152 
©ugi S10C S050 

3 0 F S 2 X 2 U S IR CJALZLItJUS, A M- 32 pel .".„V.. . . $0.15 $0.10 

$2.00 

$ 2 J 0 
$6.00 

BAISUSIS BIRŽELIS. J. Naumiestiškis. 3 dramos veikalai: 
"Baisusis Birželis'*, '"Varpinė" ir "Siaurės Pašvaistė". 
Immaeulata Press. 1965 m., 238 psl. $3.50 $2.00 

DIAGNOZE. A. Kairys, 3-jų veiksmų komedija. 150 psl. $1.00 $0.75 
DU BROLIUKAI. A Kairys. 3-jų veiksmų pasaka. Amer. 

Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija. 1970 m: 78 psl. . . $2JO $1.75 
CURRICULUM VTTAE, by A . Kairys, A Comical tragedy 

in two acte. 87 pagee $2.50 $1.50 
"LAISVes MEDIS.'" A Kairys. 4 veiksmų istorinė drama. 

Nemuno leidinys, 1955 m. 120 psL $1.00 $ £ 0 
MILŽINO PA UNKSMfi • Balys Sruoga. Trilogiška istorijos 

kronika. Terroe leidinys, 1954 m., 174psL $2.50 $1.50 
PABUDIMAS. A Škėma. Drama. Terros leidinys, 1965 ra.. 

65 pusiniai .".'.'.!.. $1.50 $1.00 
SILKINIS BATELS. Keturių dalių misterijos scenai, 

Paulius Claudel. Išversta ir išsamiais paaiškinimais 
aprūpinta. Vyt. Bagdanavičiaus. 1965 m. rankraščio 
teisėmis. 420 psl $19.00 $7.50 

ŠVIESA IR ELDORADO. Anat Kairys. 2 scenos veikalai: 
Šviesa, kuri užsidegė — 3-jų veiksmų tragedijėlė ir 
Eldorado — 3-jų veiksmų drama. Terros leid. 1965 m. 
142 puslapiai - $3.00 $2.00 

RADVILA PERKŪNAS. B. Sruoga. Drama, 130 psl. $4.00 $3.00 
SIDABRINE DIENA Anatolijus Kairys. 3-jų veiksmų ope

retė. 1972 m.. 155 psl » $4.50 $3.00 
KARCNA A. Kairys, 1974 m., 318 P«L $6.50 $6.00 
3 KOMEDIJOS. A Kairya> 1975 nu. 224 pusL $5.00 $4.50 

ISTORIJA — FILOSOFIJA — MOKSLAI 

j B U R B VNK. C — 1 . B t S I N E S S 
j C O R N E R U O T 

IZT-V x W su 87th Street and 
New England Avenue. $35.000. 

CALL — 598-8445 

•; 
ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Btakto 

Terra 1961 m. Ee t i viršeliai, 215 pusi * $3.00 
DABARTIES SUTEMOSE. Br. Zumeris, žvilgsnis į da

barties laikotarpi krikščionybės Svtesoje. 187 psl $2J50 
DIDYSIS INKVIZITORIUS- A Ua**i~*. Dievo !r faaogaoa 

sa&tykia; paeaulic istorijoje Išlaide "*VccU»" 196e = 

Dabai 

$2.00 

$1.90 

321 puslapiai •• $2^© $1.00 
9. S. I r s i — taalfttotų knygj Spardavlmo sąrašą Usfldrptl ix pastlai- R E A L A S 5 1 LAIKAS. Juosas Girnius ( ^ 6 6 ) &Q0 $ 2 J 0 

kytL nei jo dažni ootaiUUMa Sąrašo tęsinys bos apaugti namu kttnoaa JAUNAI INTEUGENTEI, apsirenguno, koametikos Ir 
13U «.. X4 | K IUI |6M% 

€ kamb. mūr. 3 miegami. 85 ir TaL 
man. $27300. 

Gražus bungakre — 6 kamb. 2 ži
diniai 83 ir Kedzie, $64,200. 

IS metų senumo. 5 ' 2 kamb.. 3 
miegami. Daug rūbinių, 2lĄ maš. ga
ražas. 63 ir Narragansett. $54,000. 

2-jų aukttų — po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman. $32,500. 

50 akrų žemes Lemonte. $10,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

M A B Q U F T T E PARK 
2-jų butu mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymai. Mur. garažas. Art 
66-tos ir Talman. Žemiau $34,000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — 

Valdymas 
Draudimai — (acome Ti 

Notartatas — Vertimai 

3 . 5 A C E V * .* » us $455 So. J o t i e Ava. - T1MS& 

nr" • na ' . , , 

V A L O M E 
KILIMUS I I M I N S 

. **•! **B> grtaali. s 
BUBNYS — TeL RE 7-5188 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

V B L : 87^-1882 

SIUNTINIAI | LtrniVJI 
ir kitus kraštus 

rrmlrtp prrktn 
gl»« « fti«a« 

OORHOS PABKBKS 

SIUNTINIAI Į UETVf 4 
j so i w. Stth St. Chicago. m. 

SniUTfltlAf f 

M n . T n T ^ " 7?"C¥-



rararajrarai . . * . « « % , - - - - . 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Su Petcrsburg, Fla. 
$V. KAZIMIERO MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Romos ka
talikių moterų sąjungos 76 kuo
pa kovo 1 d., iv. Kazimiero šven
tės išvakarėse, surengė šio šven
tojo minėjimą su įvairia progra
ma k vakariene. Minėjimą lietu
višku ir anglišku žodžiu pradė
jo plačiai žinoma visuomeninin
ke ir kuopos pirm. Donna 
Kamm. Ji pasidžiaugė gausiu da
lyvių skaičiumi, dėkojo visiems re-
raiantiems katalikių moterų pas
tangas ir ypačiai vertino čia Lie
tuvių šv. Kazimiero misijos-para-
pijos įsisteigimą, kuriai paremti ir 
esąs šis jų pirmas parengimas — 
visų bendra šventė. 

Prasmingą, pritaikytą šiam 
minėjimui, invokaciją atHko kuo
pos dvasios vadas ir misijos-pa-
rapijos klebonas kun. Tadas De
gutis, OFM. 

Sugiedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, buvo pristatyti garbės 
svečiai: prel. J. Balkūnas prista
tė kunigus, o D. Kamm pasau
liečius. 

Klubo moterų oktetas, va
dovaujamas Elenos Rūkštelienės, 
sugiedojo vilniečio Juliaus Si-

klausytojus su bendru kanoniza
cijos procesu skelbiant kandida
tą į šventuosius. Išsamiai nu
švietė šv. Kazimiero biografinius 
bruožus, išryškindamas ne tik jo 
dorybes, bet ir administracinius 
gabumus. Paminėjo prie Polocko 
bei kitus stebuklus, kurie buvo 
tyrinėti. Jo paskelbimas šventuo
ju užtrukęs virš 100 metų. Sv. 
Kazimiero kultas plačiai paplitęs 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
niuose. Jo gyvenimas, dorybės ir 
raštai sektini kitkvienam tikin
čiajam. 

Po paskaitos prel. J. Balkūnas 
padėkojo kun. J. Gasiūnui už tu
riningą paskaitą ir pristatė peda
gogą Felicijų Prekerį, kuris jaus
mingai padeklamavo Brazdžionio 
eilėrašti "Auka". 

Galop moterų oktetas vėl nuo
taikingai padainavo dvi dainas 
ir užbaigė sugiedodamos su visa 
publika "Ilgiausių metų" minėji
mo tarpe esantiems varduvinin
kams Kazimierams. 

Energingoji pirmininkė Don
na Kamm, kuri vadovavo šiam 
minėjimui ir sklandžiai jį prave
dė, tarė užbaigiamąjį žodį. Pa
sveikinusi visus ten buvusius var
duvininkus, nuoširdžiai padėkojo 

I kalbėtojams, moterų oktetui ir 

Clevelande Altos ruoštam Vasario 16 d. minėjime, buvo pagerbti ir bu
vę Klaipėdos krašto sukilėliai kariai ir savanoriai-kūrėjai. Iš k. deš. 
Mašiotas, Johansonas, Šenbergas, Cepukaitis Nuotr. VI. Bacevičiaus 

niaus sukomponuotą religinio tu- Į v^aZnę^mosu^oms"^nioms 
nmo giesmę Melski uz mus 
(pranešant apie šią giesmę, bu
vo priminta, kad Veronikos Kul-
bokięnės iniciatyva išleista Ju
liaus Siniaus kūrybos leidinys 
Dainos ir giesmės). Po šios gies
mės oktetas padainavo tris daine
les. 

Tolimesnėje programoje tarė 
žodį prel. J. Balkūnas. Jis primi
nė kan. Kemešį, prieš 64 metus 
padėjusį įsteigti Katalikių Mote
rų sąjungą. Esą, kai kan. Kemėšis 
išvykdamas į Lietuvą apgailes
tavęs, kad Amerikoje lietuvybė 
jau merdinti, tai jis tąsyk, kaip 
Kunigų Vienybės pirmininkas, pa
tikinęs kanauninką, kad jaunieji 
kunigai šiame reikale dirbsią, o 
jiems padėsianti katalikių moterų 
organizacija. Prel. J. Balkūnas iš
vardino Katalikių Moterų sąjun
gos nuopelnus talkininkaujant pa
rapijų darbuotėje. Pagyręs čio
nykščių katalikių veiklą, išreiš
kė joms padėką. Vienkart primi
nė, kad Floridoje jau 3-jose vie
tos* laikomos lietuviškos Mišios 
(bę S t Petersburgo, Juno Beach 
ir Miami, nors ten dar ir nėra 
misijų). Kvietė visus prie vienin
go darbo. Baigdamas pristatė pa
skaitininką kun. Joną Gasianą. 
; fSm;:J. OąsiūĮfias^sav^ paSfcti* 

toje/ ajife"' ;Ėv. - %&zįml& ą ^prį-mu* 
čfausia miodugniai supažindino 

bei jų pagelbininkams vyrams. 
Užbaigusi oficialią dalį, ji kvie
tė dalyvius pasisvečiuoti ir pa
bendrauti toje puikioje atmos
feroje, kuo dauguma atsilankiu
siųjų ir pasinaudojo. 

I šį minėjimą atsilankė apie 
300 žmonių. 

K. Gmž. 

f*UCUXll# JT 1CL 

SOLISTŲ D. STANKAITYTĖS 
IR S. BARO KONCERTAS 

L Pušneraitiena 

Vasario 19 d. A. l ietuvių PiL 
klube įvyko aukšto meninio ly
gio koncertas Lietuvos neprikl. 
šventės minėjime. Kultūrinių 
parengimų vadovė Kunigunda 
Kodatienė pravedė šią progra
mą. 

Sol. Dana Stankaitytė padai
navo keturias liaudies dainas: 
"Saulutė raudona" — J. Tallat-
Kelpšos, "Kai aš našlaitėlė" 
— A. Kačanausko muzika. To
liau solistė dainavo "Mano 
protėvių žemė" — B. Budriūno 
kompozicija ,h* "Oi, laukiau" 
— S. Gailevičiaus. Ji sulaukė 
dėkingos publikos karštų ir ilgų 

įteikė solistei rožių puokštę. Į daug lietuvių, paminėti šią bran-
Tenoras Stasys Baras taip Į gią tautinę šventę. J. Narūne 

pat dainavo 4 liaudies dainas: 
"Pavasario daina" — Miko 
Petrausko, "Vai kur nužėg-
liuos" — St. Šimkaus, "Liepė 
tėvelis" — J. Tallat-Kelpšos ir 
"Kur prapuolė tas kelelis" — 
A. Kačanausko. Stasys Baras 
dainavo lyriniu subtilumu. v 

Dėkinga publika "bisavo", 
prašė, reikalavo, nenustodama 
ploti. Bisui solistas padainavo 
"Oi, greičiau, greičiau" — Sta
sio Šimkaus kompoziciją. 

Pertraukoje mūsų klubo narė 
Marija Steikūnienė padeklama- j 
vo B. Brazdžionio eilėraštį. Šio I 
minėjimo programos vedėja 
Gunda Kodatienė skaitė savo, 
kūrinėlį — patriotinių žodžių i 
gražią pynę. 

Antroje koncerto dalyje buvo į 
abiejų solistų duetas. Duetuo
se operinio masto solistai pasi
rodė kaip grynai klasikinės 
muzikos partijų igudę atstovai. 
Jų dainuotos arijos iš įvairių 
operų buvo meistriškai atliktos. 
Jie dainavo duetą iš operos 
"Carmen" — Verdi, iš operos 
"Traviatos" — Verdi, Nilo mei
lės sceną ir ariją iš operos 
"Aida" — Verdi 

Po to solistė Dana Stankai
tytė padainavo solo ariją i š 
operos "Cavaleria Rusticana" 
— muzika Mascani, o solistas 
Stasys Baras padainavo solo 
ariją iš operos "Toscos" — mu
zika Pucini 

SEN. CURTIS 
REZOLIUCIJA SENATE 

Senatorius Carl T. Curtis (R 
Nebr.), įnešė stiprią rezoliuciją 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų bylos reikalu JAV senate. 
Eilė senatorių yra jau pažadėję 
įnešti panašias rezoliucijas ar 
jungtis prie senatoriaus Curtis 
įneštos rezoliucijos. Neseniai 
atstovų rūmuose buvo įnešta 
H. Con. Res. 472 rezoliucija. 
Tos rezoliucijos autoriai yra: 
kongresmanai — Robert K. 
Dornan (R.-Calif.), Anthony C. 
Beileson (D.-Calif.), Raymond 
F. Lederer (D.-Pa.) ir Richard 
L. Ottinger (D.-N. Y. ) . 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. kovo mėn, ,17 d. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
II 

A. f A, 
Aleksandrui Romanui Kulikauskui, 

Sacramentc, Calif., universiteto profesoriui, taip 
staigiai iškeliavus amžinybėn, didelio skausmo 
prislėgtiems jo motinai VANDAI KULIKAUSKIENEI, 
seseriai IRENAI, broliui VYTAUTUI su šeima ii ki
tiems giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

M. Babickienė 
J. ir L Damauskai 

E. Songiniene 
J. ir M. Tapulioniai 

' 

Koncertui pasibaigus, klubo 
pirmininkas Petras Šilas pareiš
kė nuoširdų padėkos žodį vi
siems programos dalyviams ir 
gausiai susirinkusiems svečiams, 
pabrėždamas, jog daugiausiai 
turime būti dėkingi mūsų solis-

A. A. 

BRONIUS BIMBIRAS 
Staigiai mirė 1978 m. kovo mėn. 11 d. Vilniuje, Lietuvoje. Di

deliame nuliūdime Lietuvoje liko žmona Eglė, dukra Ida, 2 sūnūs: Ar
nas, marti Laima, Eugenijus, marti Angelė, sesuo Elena, anūkė Dai
va. Amerikoje liko 2 seserys: Birutė Lupeikienė ir Vera Skeirienė su 
šeimomis,* gyv. Gary, Indiana, ir kiti giminės Amerikoje ir Lietu-
voje. 

Bsėfcis ramybėje, mūsų 
suteikia Tau amžiną atilsį. 

Brangiausias, ir lai gailestingas Dievas 

plojimų.. ^ĄįpTgleįvk' Zotovaitė i tams, nes tai jie pritraukė tiek 

APIE U T U A N U S 

(Atkelta i i S puri.) 

leidinius, tvarko palto reikalus, 
kasmet išsiunčia 10,000 laiškų 
prenumeratorių vajui ir kt Tokią 
instituciją, atskaitomybę, forma
lumus ir visus korporacijos reika
lus vesti be jokio atlyginimo yra 
daugiau negu pasiaukojimas. Grįž
damas iš revizijos galvojau, ar 
mes, turėdami milijoninius fon
dus, turime moralinę teisę tiek 
daug iš vieno žmogaus reika au
ti? Žinoma, reikalauti galima, 
kodėl ne, bet tuo atveju reikia at
lyginti, ypač kad finansinis stip
rumas ir prenumerata laikosi jo 
vieno pastangomis. 

Iš savo pusės labai prašau vi
sas organizacijas ir visą lietuviš
kąją visuomenę remti ir palaikyti 
Lituanus žurnalą tiek aukomis, 
tiek prenumerata. Jis tekainuoja 
10 dol metams,o naujam prenu
meratoriui — tik 8 dol. metams. 
Visos aukos, kaip jau minėjau, at
leidžiamos nuo federalinių mo
kesčių, 

Lituanus, 6621 S. Troy St , 
Chicago, IH. 60629. 

Tai vienintelis mūsų kultūri
nis langas i laisvąjį pasaulį, pro 
kuri mes laisvai ir kultūringai 
kalbame, pristatome laisvę my
lintiems žmonėms savo istoriją ir 
kultūrą, atskleidžiame jiems savo 
taut&ut i » t e r # « ir tu* kukliu 
įntiu 'ppcufefan* T** Lietuvos 
valstybės atstatymo. 

A. t A. Ltn. KAZIMIERUI PLĖNIUI 
mirus, jo žmoną SOFIJA, sūnus RIMVYDE ir LIUCI
JŲ su šeimomis ir kitus gimines nuoširdžiai ūžian
čiame ir kartu liūdime. 

LY.S. >'Ramovėn 

Chlcagos Skyrius 

Nuo 
1914 Metu 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je 

FRANK 20GAS, 

2*7 W. efth Street 
m. 

* LOAN ASSOCIATION 
#49 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632 

Phone: 2544479 
S. Hariem Avenue 

Bridgeview, 111. 60455 
T o l 'M-fliflft 

mmmmm^mm 

5%% 
4 Year Savmgs AU accounts com-

pounded dairy — 
Passbook Savings 

Nuliūdę: 
Žmona, dukra, sūnūs, marčios, seserys, anūkė ir giminės 

A D Ė K A 
A. f A. JUZE USELIENE 

Mylima mamytė ir močiutė mirė vasario 24 dieną. 1978 m. 
Palaidota vasario 27 dieną šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Širdingai dėkojame už šv. Mišių aukas, už užuojautas as
meniškai ir raštu, už gėles ir aukas. Giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje. 

Kun. V. Mikolaiciui už maldas koplyčioje, pamaldas, pa
mokslą bažnyčioje, palydėjimą ir maldas kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Vytauto D. šaulių rinktinei, Brighton 
Parko Namų Savininkų draugijai, Tauragės ir šakių klubams. 

J. Mackoniui J. Laurenaičiui ir V. Galeckui už atsisveiki
nimo žodžius koplyčioje. 

žaiilįpmg už karsto nešimą ir paskutinę pagarbą koplyčioje 
ir kapinėse. 

Laidotuvių direktoriams D. Gaidui ir G. Daimid už nuošir
dų patarnavimą. 

Noliftde: DnktS Juzė, žentas Carl Kramer ir anūke Teresė 

A. t A. EDVARDUI SKALI3IUI 
po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus į amžinybę, jo 
žmmą BARBORĄ ir sūnų arch. EDVARDĄ ir marčią 
ELENĄ, sūnų PAULIŲ ir marčią ADĄ, dukrą LI0LY-
DĄ ir lentą ALEKSĄ ir vaikaičius, o taip pat brolį 
BERNARDĄ su Seimą ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ii kartu liūdime. 

Vytautas Ir Palmira lanusoniai 
Povilas ir Juzefe teRušeaĮai 
Vtefes \r Juzefe Petrauske! 

— Girtas išsimiegos, o kvai
las niekuomet. Liet. patarlė 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas Stabdžiai. Duslintu
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai F1RKSTONE TTRES. Wheel 
aJignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipee. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of o i 
and Filters 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 VYest 59th Street — Tel. CLR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta. — Sav BUKAS CESAS 

•mmm • r a 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

€330 34 So Caiifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 985? 

4605 0? South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTCRN/VE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

L A I D O T l J V i y D I R E K T O R I A I 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

tauri so. LTTUANICA AVE. Tai. Y Arda 7-3*1 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SUNOS 
2314 W. 2Srd PLACE 
2424 W. »th STREET 
11929 Southwest Highway, Palos Hflb, lū. 

Vlrslnla 74IR 
Tel. REpubtk 7-1213 

TcL 97 4-4411 

PETRAS BIELIŪNAS 
SO. CALIFORNIA AVE. T«L LAfayette S-3571 

JURGIS F. RUDMIN 
SUS 90. UTUANICA AVE. TeL YArde 7-1138-31 

P0VIUS J. RIDIKAS 
SO. HALSTED STREET TeL Y Auto MSU 

VASAITIS - BUTKUS 
144 SO. M* Aftų CICERO, HA. Tel. OLy—te 

*•-.. '• . - . • - - • . . . - - * - • ' 
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x Vakaronė {vyks šį penkta
dienį, kovo 17 d.. 7:30 vaL vak. 
Jaunimo centre. Programoje 
kun. J. Prunskio premijos įtei
kimas Bibliotekos leidyklai ir 

Į kun. J. Prunskio 70 m, jubilie-
j jaus paminėjimas. Iš spaudai 
paruošto leidinio apie Sibiro lie-

x Chicagos Akademine tuvius bus rodomos Sibiro skaid-
skautų sąjūdis ruošia įdomią rėa. Vakaronę ruošia Lietuvių 
gintaro darbų ir papuošalų pa-1 Moterų federacijos Chicagos 
rodą, kurią iš Bostono į Chica- \ klubas ir Amerikos Lietuvių bi-
gą atsiveš Norbertas Lingertai-, bliotekos leidykla. Visuomenė 
tis. Paroda bus jaunimo centre kviečiama dalyvauti. 
kovo 31, balandžio 1 ir 2 die
nomis. 

X Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių administracija praneša, 
kad kapinių tvarkymas bus 

X SoL Rimas Strimaitis va
kar atskrido iš Toronto ir čia 
jau įsijungė į režisūrines "Na-
bucco" operos repeticijas. Jis 
šioje operoje dainuos tenoro 

j ~ OA J partija balandžio 8 d. spektak-pradetas pirmadieny KOVO 20 d.. f . "^j_ ~^ \^ . 
V x i^ i lyje- Smo metu yra apsisto ęs 
Administracija prašo Ua kovo 
19 d nuo kapt; nuimti gėles, 
vainikus ir papuošimus, kad jų 
nesugadintų. 

x Knygii katalogas toliau 
tęsiamas šiame numery tų kny
gų, kurios papigintomis kaino
mis bus išparduodamos nuo ko
vo 16 iki balandžio 16 d. Kata
logą reiktų išsikirpti, nes jis 
bus spausdinamas su tęsiniu, ne
galint sutalpinti vienoje laidoje, 
ir pasižymėti knygas, kurios 
geriausiomis kainomis bus gali
ma įsigyti. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
par. mokyklos Motinų klubo su
sirinkimas bus kovo 20 d., pir
madienį, 8 vaL vak. mokyklos 
salėje. Vanda RaucJrinienė ir 
Pat Malave su trečio skyriaus; 
mokinių mamytėmis ruošia ka
vutę su pyragėlių užkandžiais. 
Po susirinkimo bus "bunco'* žai
dimas, kur prie kiekvieno stalo 
bus viena laiminga narė. Pra
šoma šiame susirinkime daly
vauti nares ir svečius. 

Chicagos Gen. T. Daukanto jūrą šaulių kuopos vadovybė. Iš kairės:; N. Martinkus. B, Aniulis, B. Klimavi-
čiusĮ V. Zinkus, G. Kuzmienė, K. Vidžius, V. Utara ir P. Maleta. Sėdi — moterų vadove A. Aniu'ienė, kuo
pos pirm. E. Vengianskas ir moterims vadovavusi U* Zinkienė Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JŪRŲ ŠAULIŲ VEIKLA " riuos entuziastingai naujieji Į padeklamavo apie kunig. Kestu-

=r J — x m J ! kuopos vairuotojai yra pasiryžę, i čio mirti, kas visiems buvo ma-Kovo D a. jurų saunų vadovų 
Norberto ir Elenos Martinkų 
bute įvyko pirmasis Chicagos 

vaišingoje Jadzės ir Jono La
banauskų šeimoje. 

x Stasė Cecevičlenė, šaulių 
s-goe moterų pirmininkė, susir
go ir guli Central Community 
ttgoninėj, kamb. 239, dr. V. 
Tauro priežiūroj. 

X "Rodyklės geron sveika-
ton". Šia tema bus skaitoma 
501-ji Alvudo radijo paskaita šį į Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
šeštadienį, 9 vaL ryto, Sofijos i kuopos, naujai išrinktos, 1978-
Barkus šeimos radijo valandos 11979 metų valdybos narių susi

rinkimas. Pirmiausia buvo pa
siskirstyta pareigomis sekančių 
dviejų metų kadencijai Valdy-

talkininkaujant kuopos nariams 
ir rėmėjams, atlikti. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. L VALSTYBĖSE 

— Artėjant Pasaulio Iietn-
tuvių dienoms, LB Kultūros ta
ryba pakvietė visuomenininką 

l mokytoja ir Jungtinio Baltų ko-
1 miteto sekretorė, kandidatuoja i 
Cook County Mokyklų tarybos 
(Regionai Board of Schooi 
Trustees) patikėtines. Rinkimai 
bus kovo 21 d. Cook County 
priemiesčiuose. Chicagos lietu
viai už ją balsuoti negalės. 

OKUP. LIETUVOJE 
— A a. mokyt. Edita Sku-

balienė, sulaukusi 85 metą am
žiaus, mirė pereitų metų gruo
džio 30 d. Kėdainiuose. Velio
nė buvo jau pensininkė ir sirgo 
tik paskutinių keletą dienų. 
Anksčiau ji buvo ilgametė — 
apie 25-rius metus — mokytoja 

Aleksandrą Vakselį sudaryti fi
nansų telkimo komitetą Ameri
koje. Sausio 28 d., New Yorke 
įvyko steigiamasis komiteto po
sėdis, kuriame taip pat dalyva
vo LB krašto valdybos pirm. 
A Gečys, iš Philadelphijos, 
ŠALFASS pirm. A Berneckas 
iš Toronto ir Kultūros tarybos 
pirm. J. Gaila iš Baltimorės. 
Komitetą sudaro; A Vakselis 
— pirm., K. Jankūnas, A. Bal
sys, L Gasiliūnas, K. Miklas, 
kun. K. Bučmys, V. Padvarie-j g^tos vidurinėje mokykloje ir 
tis, G. Žemaitaitis, P. Ąžuolas, I a p į e 15 metų Kėdainių gimnazi-

programos metu. 
X Dr. Stanley Bartis, Na-

shua. N. H., maloniu laiške5hi 
padėkojo už korteles, už "Drau-į bą sudaro: E. Vengianskas 
go" kalendorių ir atsiuntė 50 Į — pirm., P. Malėta — vicepirm., 
dolerių auką UŽ didelę paramą A. Aniulienė — moterų vadovė, 
mūsų dienraščiui esame labai. G. Kuzmienė — vadovės pava-
dėkingi. įduoto ja, V. Utara — sekreto-

x Romualdas Ubus, Chica-'rius — N. Martinkus — iždin., 
go, HL, parėmė savo dienraštį i K Vidžius — parengimų vado-
7 dolerių auka. Ačiū. į vas, S. Ripskienė — antr. pa-

x Anna Banis, Chicago, UI., Įvad. moterų reikalams, R Kli-
parėmė "Draugą" didesne auka į mavičius — jūrinės programos 
Dėkojame. Į vadovas. Kooptuoti pareigoms: 

loni staigmena 
Be to, alvudiečiams rūpėjo 

Po posėdžio šeimininkų Ele- pasveikinti dr. Adomavičių su 
nos ir Norberto Martinkų buvo j artėjančiu 500 skaičiumi jo pa-
pakviesti kavutei ir užkan-į skaitų, skaitytų Sofijos Barkus 
džiams. Šių vaišių metu buvo Į šeimos radijo valandoje. Anta-
sugiedota "Ilgiausių me^ų" Ele- Į nas Kevėža visų narių vardu 
nai Martinkienei, Petrui Malėtai į sveikino su šia sukaktimi. 1959 j n u o 4.17 metu 
ir Edmundui Vengianskui gim- m. sausio 8 d. dr. Adomavičius 

J. Š. pradėjo paskarų ciklą kas an
trą savaitę šeštadieniais ir be 
jokios pertraukos ištesėjo iki 

V. Šeibytė, E. Mickeliūnienė, R. 
Kezys, V. Alksninis, K. Ba-
čauskas, S. Liaukutė, L Jan
kauskienė, R. Kumet ir P. Jur
kus. 

— Veronikos Kulboldenės pa
stangomis įkurta St. Petersbur-
ge, Fla., lituanistinė mokykla 
Dirbama šeštadieniais nuo 10 
ligi 12 valandos Lietuvių klubo 
patalpose. Lanko 20 mokinių. 
Mokykloje dirba Veronika Kul-
bokienė, Stefanija Vaitienė ir 
Stasys Vaikys. Mokinių amžius 

tadienio proga. 

VASARIO 16JI 
LIETUVIO SODYBOJE 

— Lietuvių klube St. Peters-
bnrge susidarė naujas dainos 

į vienetas, vadovaujamas Graži-
. nos Jaaukaitienės. Sekstetą su-m. inaitndamas į taviakąj*- ^ ^ G r i g i e n ė £ J u r g ė U e n ė t 

P. Seniūnienė, suomenę kūno ir dvasios svei-

X Liet. filatelistų dr-jos 
"Lietuva" visuotinis narių susi-
rinkimas šaukiamas kovo 19 d., 
2 vai po pietų, Jaunimo centro 
104 kambaryje. Draugijos val-

X A Masiulis, Kanadoje, at
siuntė malonų laišką kuriuo 
išreiškė savo pasitenkinimą 
"Draugo" rašiniais, atnaujino 
prenumeratą, užsisakė sveiki
nimo kortelių ir pridėjo 7 dol. 
auką. Už viską dėkojame. 

X Antanas Šošė. Chicago, 
dyba kviečia visus narius daly- TJI, atnaujindamas prenumeratą 
vauti 

X Pranciška Ivanauskienė, 
įvairių organizacijų veikėja, ko
vo 9 d. atšventė savo gimimo 

V. Zinkus — kuopos vėliavne
šys ir turto globėjas, J. Ulevi
čius — kuopos archyvo vedėjas, 
A. Martinkus — šaudymo vado
vas ir V. Navickas — žurnalo 
"Karys" reikalams narys. 

Išdiskutuotas ir priimtas me
tinis darbo planas, finansinė pa
jamų ir išlaidų sąmata, aptar-

Vasario 19 d. Lietuvos nepri-I k a f o s * tarimais kovodamas už *" R a č i n s k i e n ė ' 
klausomybės 60 metų sukakties i b l a i v y b ę , darbštumą ir t. t. Vi- . * V e r b i c k i e n ė * K Visbarienė 
minėjimą pradėjo dr. J. Ado-1 ̂  p a s k a i t o s yra spausdinamos 
mavičius. Pasveikinus susinn-1 ctt^goa Bet. dienraščiuose, 
kusius namiškius ir svečius, po; K o v o 4 d šeštadienį skaityta 
jo viltingo žodžio dėl tėvynės p a s k a i t a pasipuošė 500 skaičiu-
Lietuvos šviesios ateities, jeigu ( ^ perduota gyvu žodžiu, 
visi sutartinai ir ištvermingai. Sveikinimai su dėkingumu bu-
dirbsime, Alfonsas Šidagis su-1 v 0 perduoti be plojimų, kas So-
giedojo giesmę "Apsaugok, į dyboje nepraktikuojama. Dr. 
Aukščiausias, tą mylimą šalį", j Adomavičius dėkojo už dėmesį. 
Programos eigoje padainavo i r l k a i p visada trumpai, nes ne
kėlias patriotines dainas. j mėgsta pagyrų. Dėkojo suruo-

Alfas Brinką Lietuvos Vaidi- j šus:ems šį minėjimą ir visiems 
los aprangoje raiškiai perskaitė \ dalyvavusiems. Užkandžiai ir 
nepriklausomybės aktą, 1918 paruoša atsigerti buvo visą die-

vakarienę,' įteikė vertingų čo- wood, Co., prie prenumeratos 
vanų ir palinkėjo dar ilgų ir; mokesčio pridėjo 9 dolerių auką. 
sveikų metų. Ją sveikino taip : Ačiū. 
pat ir Chicagoje gyveną gi- j x Vladas Pranckus, Chicago, 
minės. 

j atsiuntė didesnę auką ir tuo Į ̂  kuopos jūrinė programa — 
gražiai parėmė mūsų spaudos J jog vykdymas bei organizacija, metais paskelbą Vilniuje. Bū-Iną, Marijai Bosienei patarnau-
darbus. Jis skelbiamas "Drau- Į nutarta sudaryti 3—5 asmenų j damas dvasinio gajumo puoselė- į jant kiekvienu laiku. 

tojo rolėje, iškilmingu orumu! Minėjimas buvo užbaigtas 
skaitė dienai pritaikytus kuri- • Tautos himnu. Vincas Kulie-
nius, tarp kitų Jz. Vaičiūnienės sius padarė visų dalyvių nuo-
'Po baltu nuometu". Anelė Kir- traukas. O. Algminienė 
vaitytė solo dainavo "Išėjo į 

go" garbės prenumeratorium, kuopos jūrinės programos pla-
ir vardo dieną. Ta proga jos ] Nuoširdžiai dėkojame. j navimo bei vykdymo komisija, 
vaikai ir anūkai surengė šaunią i x Jane Rombahis, Lake- i aptarti kuopos laivo reikalai, 

apkalbėti balandžio 29 d. pava
sarinio parengimo organizaci
niai klausimai, provizoriniai pra
matyta kuopos 15-kos metų su-

X Kiekvieną sekundę pagie
ža stiprėja — taip dainuoja so-

Dl., atnaujindamas prenumeratą! kaktuvinės šventės programa 
įteikė 7 dolerių auką Ačiū. pagal kurią sukaktis bus mini-

Girėno Lit mo-'1** P a m a l d o m i s - v a i j u k o P****" X Dariaus . . , , , * .». mu prie laisves kovų paminklo, 
listai u- choras "Nabucco* ope- k>klos lo-os metų sukakties ^ ^ banketu Chicagoje 
roję labai gražų kanoną. Šią minėjimas ruošiamas 19,8 m. į r e g t r a d i c i ^ 7 jj. 
operą statant, su finansinėmis balandžio 9 d. Programą išpil- ^ £ Mičigano 
aukomis prie jos pastatymo dys mokyklos vyresmųjų cho- ^ N u r n a t v t a išleisti spe-
prisidėjo Irena ir dr. Leonas ras ir styginis orkestras. Kar- ^ ^ ^ ^ l e i d i n i > 1 5 _ k o s 
Knaneehunai su 0 doL, Juozas šta vakariene. Rezervacijoms m e t ų . yeMoa ^ ^ ^ ^ 

mėti. 

kovą trys sūnūs", "Nuliūdo ka
pais apsiklojusi žemė" ir kt. 
Antanas Kevėža skaitė paskai
tą, pritaikytą tautos šventės 
programai ir padeklamavo savo 
poezijos "Vasario šešioliktajai". rThiois universiteto Circle pa-
Vincas Kuliešius padeklamavo i daliny Chicagoje bus pastatyta 
eilėraščius, iškeliančius šios arena su 11,000 vietų, naudoja-

CHICAGOS ŽINIOS 
SPORTO ARENA 

Blažys su 130 doL, Emilija ir skambinti teL 737-8871 arba 
Marins Kielos su 125 dol.. Jo
nas Virpša su 125 dol., Leonas 
Vacberga su 125 dol., Liudas 
Arbas su 100 dol., Bronius Blin-
strubas su šeima su 100 doL, 
Jurgis Janulaitis ir Jurgis Ma
žeika — Parama su 150 doL, 
Vytautas Beleckas iš Richwood, 
N. Y., su 100 dol. Mūsų Opera 
šiems mecenatams taria nuo
širdžiausią ačiū. (pr.). 

X 1978 m. kefionh} i Virtu 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Talman A ve., Chicago, DL 
60629. telef. 737-1717. (pr.). 

X IJetavaitAs studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nurainę 
Home, Thurber Kd.. Purnsm, Ct. 
06260. (ak. j . 

X Leokadijos Braždienės de-
likatesų parduotuvė, 2617 W. 71 
S t , teL PR 8-2030, be kasdieni
nių skanių ir sveikų valgių, š-
m. Velykoms paruošia raguolį, 
paschą, babkas ir ;vairių skonių 

687-9226 (pr.). 
x Bronius Juodelis. LB Švie

timo Tarybos pirm., Kanados Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
pakviestas, išvyko dalyvauti jų 
suvažiavime, kuris įvyks kovo 
18 d. Toronte. (pr.). 

Kaip matome, naujosios val
dybos laukia dideli darbai, ku-

x Tony DaneOca, Durand, 
111., atsiuntė metinį ir 50 dole
rių garbės prenumeratos mokes
tį. Už didelę paramą mūsų dien-

garbingos sukakties reikšmę. 
Be to, pasidalino įspūdžiais iš 
kelionės po Europą Iš Sody
bos įnamių būrelio tebeprisime
nančių 1918 m. vasario 16-tos 
dienos džiaugsmą viena jų — 
Juzė Marinienė, 85 m. amžiaus, 
po kelių deklamuotų eilėraščių 
dar ir padainavo "Oi pūtė, pūtė 
šiaurus vėjelis" ir "Mylėjau 
bernelį". Buvęs Sibiro tremti
nys Jonas Kreivėnas atpasakojo 
skaudžius prisiminimus iš savo ., . .., Iraščiui labai maloniai dėkojame 

x Skanus namie rūkvti kum-1 „ , * . , , . 
piai, skilandžiai ir dešros. Ypa-L X *£*.» ^ į smntė : pergyvenimų ir kvietė tęsti pa-
tineai didelis nasirinkimas V e - i 1 ^ 3 ??**"' ^ 7 Ma««»: tnotmę veiklą. Aktorius Juo-tingai didelis pasirinkimas Ve 
lykų šventėm. Veršienos keps
niai pagal užsakymą. Interna
tional Meat Market, 2913 W. 
63rd St, Chicago, tel. 436-4337. 
Izabelė ir Petras Burkau«ikai, 
savininkai (sk.). 

X Jnlija CUūneUenė dirba 
nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje Cicero, UI. Jei norite 
parduoti savo namus Cicero ir 
Benvyno apylinkėje, mes jiems 
turime gerų pirkėjų. Įkainuo
jame ir įvertiname jūsų namus 
be jokio atlyginimo. Dėl visų 
informacijų skambinkite Tovftie 
R«»lty M. 856-3*30 <nk ) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

po du dol. — V. Gudauskas, Fr. j zas Valentinas, atsilankęs Sody-
Dvilaitienė, P. Ablonienė, J. bos pažmonyje, visų dalyvių 
Kazlauskas. Bronė Karazijienė, buvo linksmai sutiktas. Papra-
1 dol _ Elena Suopienė. Ma!o- sytas savo menu praturtinti 
niai dėkojame. dienos programą profesionaliai 

tortus ir apeiialiai: margučius, nesiniais įmokėjimais ir prieina-
beržo Šakas ir ežiukus. Pasku
bėkite su užsakymais, kad galė
tume išpildyti. (pr.) 

ma sportui ir kitiems parengi
mams. Kainuos 7.5 mil. dol. 
Iš viso universitetas praves 24 
mU. doL vertės statybas. 

IEŠKO MENININKO 
IR PINIGŲ 

Chicagos komitetas, kuris 
pasiryžęs pastatyti paminklą 
buvusiam merui R.' Daley, ieš
ko menininko, kuris tai atliktų, 
ir stengiasi sutelkti 500,000 
doL 

joje, dėstydama vokiečių kalbą 
ir geografiją. Kaip mokytoja 
ji buvo labai mėgiama, todėl ir 
jos laidotuvėse dalyvavo daug 
jos buvusių mokinių. Jos moki
nių nemažai yra ir užjūriuose, 

— Šiaulių: dramos teatre bu
vo pastatyta R. Gaveho pjesė 
"Sūkuriai". Veikalą režisavo 
R. Steponavičiūtė, dailininkas 
A Jacovskis. 

— Vilniuje atidaryta daili
ninkų J. Peskos ir J. Ozemblovs-
kio litografijų paroda, kurioje 
pateiktas ciklas "Vilniaus uni
versitetui 400 metų". Kitoje 
salėje vyko dail. Rauduvės gra
fiško meno paroda. 

PAS LATVIUS 
— Latvių rašytojų savaitė 

Australijoje. Po visą pasauli 
išsisklaidę latvių rašytojai ir 
literatūros draugai susirinko 

įGeelonge, prie Melbourno. Sis 
! suvažiavimas buvo antras iš ei-

. i lės. Suvažiavimas tęsėsi 10 die
nų, dalyvavo 38 latvių rašytojai, 
kurie per suvažiavimą gyveno 
Geelongo mokykloje. Savaitė 
prasidėjo katalikų ir liuteronų 
pamaldomis. Kiekviena diena 
buvo padalyta į tris dalis — 
ryto, popiečio ir vakaro valan
domis. Iš ryto buvo skaitomi 

[referatai, po pietų referatai ir 
I seminarai, o vakare dramų 
Į aranžuotės ir autorių kurinių 
skaitymai Seniausias latvių 
rašytojas — 94 metų amžiaus, 

! buvo Janis' Šarma. Vieną va-
D ? n n a N * ! ° m a n i C n ^ E į t k a r * Melbourno foto ir filmų 

klubo vedėjas rodė spalvotas 
nuotraukas ir iš Miunsterio 
gautą filmą iš Janio Jaunsu-
drabinio gyvenimo vakaro, (t) . 

VEHECUELOJ 
— Aleksanura VaisfOnJenė, 

plačiai bendradarbiaujanti išei-
Chicagos Meno institutas s u - j ^ ^ j i e t ^ spaudoje, priimta 

silaukė aukšto vertinimo. Stan-jj Lietuvių žurnalistų sąjungą 
dard and Poor institucija jam j ^ Gyvena Caracas mieste, 

MENO INSTITUTAS 

MAŽMĄ UŽPUOLIMŲ 
Chicagos miesto mokyklose 

mažėja mokytojų užpuolimai. 
Nuo liepos iki š. m. sausio pa

skiria aukščiausią vertinimą — 
A plūs, o Moody skiria A 

RCKORIAI IR GĖRĖJAI 
Dienraštis "Chicago Tribūne" 

skelbia, kad gėrėjai ir rūkoriai 
per metus JAV visuomenei kai
nuoja 71.7 biL doL Jau 1976 
m. vienas iš penkių dolerių, iš
leistų gydymui, turėjo būti iš
leista gydyti gėrimo ir rūkymo 
aukoms. 

TELEVIZIJOS GRAŽINA VEDfcJA 
Teismas nusprendė, kad Chi

cagos Švietimo taryba grąžintų 
į darbą buvusią mokyklos ve-

baigos mokytojai buvo"užpuTti * * * **** £ ^ M f ^ ^ _ . _ 
488 kartus. Ahkstybesniais m e - l 1 ^ 0 1 1 ^ ^1^26 mėnesius, *** ** «Bta « U W T».l4Mt 
tais per tą patį laiką _ 576 J į į * ^TJ*?!*- .*****.t^—iti intmil ini 
kartus. Dauguma užpuohmų ^ ^ ^ a P k a l t i n t ^ k a d neskyrė 

reikalaujamo laiko jos bylai na
grinėti. 

nare. 
Venecueloje, ir yra Venecuelos 
LB valdybos korespondentė. ' 

AUSTRALUOS 
— Sydnėjaus lietuvių parapi

jos mokykla vasario 28 d. pra
dėjo naujus mokslo metus. Mo
kyklos vedėja Julija Lašaitienė. 
Dirbama septyniose grupėse, 
keturių skyrių apimtyje. Mo
kyklą globoja kun. P. Butkus. 

Spalvotos Ir 
8t*reo ir Oro VMatsvat 

M I 6 L I R A S T t 

būna be sužalojimų, bet sausio 
mėnesį dvi mokytojos buvo sun
kiau sužeistos. 

LAIKRAŠČIUI 70 M 
NUPIGINS NAMUS 

Chicagoje yra apie 450 ap
leistų namų, kurių savininkai jų 

Chicagoje lenkai turi tik vie- a t 8 i g a k ė ^ ^ n u m a t o ^ 
^ Z ^ L ^ T * Z^1bai sumažinti jų kainas, kad 

Vladas Juodeika 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Marksizmą* teorijoje Ir praktikoje 

I-aa tomas 
Tai kapitalinis veikalas, kuriame 

autorius ttdėsto marksizmo teori-
kowy". Jį leidžia lenkų apdrau-1 i """"'""'" ?* "'*' '""' "~l a e s Prielald»«» ekc^omiką, poMtiką, 

~ . ų . 3 _ . ! kas nors nupirktų rr apsigy- j kultūros sampratą, santykius su dos draugija. Dienraščio 70 
m. sukaktis buvo iškilmingai 
paminėta banketu Continental 
Plaza. Dienraštį redaguoja Jan 
Kravriec, kentėjęs dviejose kon
centracijos stovyklose nacių 

. ventų, nes dabar tuščios patai- ] religija fa» etika, o taip pat Markso 
pos panaudojamos įvairiems 
nusikaltimams. 

2UVO GYDYTOJAS 
Dr. S. R. Guerrera, 81 .m., fi-

mais nuošimčiais. 
Mutual Pederal Savings, 2212 

West Cermak Road — Telef. j Hamiltono ,,Gyvataro,, iokėjai Oucagoje buvo čikagiikių labai malo- j ^ominius mokslus Lojolos uni- d I Dangų žengimo parapijoje i pas platintojus. 
VI 7-7747. (ak.) I a*u sutikti Nuotr. P. Maletos! versitete, lOak Parke. 

okupacijos metu, o atvykęs į lipinietis, užsimušė automobilio 
Chicagą išėjo politinius ir eko- nelaimėje. Laidojamas kovo 17 j nvuuL "^fny^' i^p vę*' g^un^^n 

audringo gyvenimo fragmentus. 
DID2IOJI DuTUZUA parašyta 

įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda 
vispusišką informaciją. Kaina 
$15.00. Užsakymus **Book Pand" 
vardu siųsti: Mrs, Ą_ Pažiūra, 1284 
Llve Oak Drlve, Issliiaay CA 

/ « ^ - » • • • . ! * » t ^ 


	Chicago IL Draugas 1978 00226_2
	Chicago IL Draugas 1978 00227_1
	Chicago IL Draugas 1978 00227_2
	Chicago IL Draugas 1978 00228_1
	Chicago IL Draugas 1978 00228_2
	Chicago IL Draugas 1978 00229_1

