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IŠ Y. PETKAUS BIOGRAFIJOS 
(Tęsinys) 

Prasidėjo savotiška Golgota — 
ieškojimas darbo. Kur tik kreip-Į 
davosi dėl darbo, kadrų skyriuje 
būdavo atsakoma neigiamai. Pa
galiau įsidarbino Šv. Mikalojaus 
bažnyčios, kaip architektūrinio 
paminklo, prižiūrėtoju — za
kristijonu. Tačiau ir vėl nauja ne
pasitenkinimo banga: kam V. Pet
kus vilioja jaunimą į bažnyčią, 
kviečia patarnauti kunigui prie 
altoriaus, per procesijas ir kitose 
apeigose. Todėl bažnyčios klebo
nas (savo ar ne savo noru) atlei
do V. Petkų iš šių pareigų. 

Po ilgų nesėkmių vėl suran
da darbą: priimamas į Vilniaus 
klinikinę ligoninę urologinio sky
riaus prietaisu ir aparatūros re
monto meistru. Čia jis dirbo iki 
pat savo trečiojo arešto, t. y., iki 
1977. VIII. 23. 

Šitiek patyręs neteisybių ir pa
žeminimo V. Petkus kartu su ki
tais bendraminčiais: poetu ir ver
tėju Tomu Venclova, Ceikinių 
parapijos klebonu tėvu Karoliu 
Garucku, šiauliete pensininke po
ete Ona Lukauskaite — Poškie 
ne ir Vilniuje gyvenančiu fiziku 
Eitmanu Finkelšteinu įstoja į be
sikuriančią Helsinkio susitarimų 
vykdymo kontrolės Lietuvos vi 

suomeninę grupę. Pagrindinis gru 
pės tikslas — ginti žmogaus teises 
ir išaiškinti visus valdžios saviva 
liavimo bei Helsinkio baigiamojo 
akto nutarimų pažeidimo faktus. 
Šią savo pareigą V. Petkus vykdė 
nuoširdžiai ir garbingai, dėl jos 
paaukodamas net savo laisvę. Ta
rybiniam teismui, matyt, buvo 
gėda teisti už tokį "nusikaltimą", 
nes įvairiausio šantažo, papirki
nėjimo bei prievartos budais sufa 
brikavo šlykščiausius kaltinimus 
ir inscenizavo patį barbariškiau
sią susidorojimą su doru ir tiesą 
mylinčiu žmogumi. 1978 m. lie
pos mėn. 10 — 14 d. teisminis 
farsas nedaro garbės nei taip vi
sur išgirtai humanistinei tarybi
nės valdžios politikai, nei vadina 
majai pačiai demokratiškiausiai 
konstitucijai. 

Šį kartą V. Petkus, pasak val
džios pareigūnų "kaip pavojin 
gas recidityvas", nubaustas griež
čiausiai. Jam paskirta 10 metų 
kalėjimo bei priverčiamųjų dar 
bų stovyklos bausmė ir penkeri 
metai tremties. 

Dabartinis V. Petkaus adresas: 
422950 Tatarskaja ASSR 
g. Čistopol 
C — 148 st. 4. 

S. Žaliūnas 
(Pabaiga) 
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Indijos komunistų suorganizuota demonstracija New Del hy išreiškė Indijos susirūpinimą ateitimi. Bijoma Ameri
kos — Kinijos — Pakistano ašies. Indijai kinai didesni priešai už rusus, kurie padėjo Indijai karuose prieš Kini
ją ir prieš Pakistaną. 

ŽAIDYNIŲ BOIKOTAS 
SUKĖLĖ DEBATUS 
Daugiau kraštų siūlo boikotuoti Maskvą 

SOVIETAI IŠTRĖMĖ 
ANDRIEJŲ SACHAROVĄ 

Kremlius nubaudė pilietinių laisvių gynėją 
Maskva. — Antradienį sovietų 

milicija sulaikė garsų sovietų fi
ziką Andrejų Sacharovą ir nuve
žė į prokuroro įstaigą. Valsty
bės prokuroro padėjėjas Ale$an-
der Rekunkov jam paskelbė, jog 
iš jo atimami visi ordinai, meda
liai, garbės laipsniai ir jis ištre
miamas už kontaktus su užsie
niečiais į Gorkio miestą 250 my
lių į rytus nuo Maskvos. Su juo 
galinti vykti ir jo žmona Yelena. 
Sacharovas pasimatė su prokuroru 

rovo ištrėmimą, pasmerkė sovie
tų valdžios žygį ir apkaltino ją 
laužant Helsinkio susitarimų 
principus. 

Amerikoje gyvenančio sovietų 
rašytojo Solženicyno žmona Na
talija pareiškė korespondentams, 
jog jie meldžiasi, kad Sacharovo 
nekankintų kalėjimuose. Yefrem 
Yankelevich, Sacharovo žentas, 
gyvenąs Newton, Mass., nurodė, 
kad Sacharovo ištrėmimas be jo
kio teismo laužo pačią sovietų 

3 vai. popiet, o 6 vai. vakare jau i konstituciją. Maskva nutarusi iš 

Detentei silpnėjant 
Japonai ir vokiečiai bijo prarasti detentę 

Washingtonas. — Sovietų žy
gis Afganistane sudavė stiprų 
smūgį detentei, sugrąžino "šaltą
jį karą", pripažįsta diplomati
niai stebėtojai. Washingtone 
laukiama prezidento "State of 
the Union" kalbos Kongrese. 
Pripažįstama, kad prezidentui 
po paskutinių įvykių bus leng
viau reikalauti lėšų gynybos 
reikalams, planuojama susti
printi CIA žvalgybos organiza-
ciją, atšaukiant praeityje įves
tus jos varžymus. Numatoma 
teikti didesnę ekonominę ir ka
rinę paramą Amerikai draugiš
koms šalims, laukiama Ameri
kos - Kinijos suartėjimo. 

Planuojant sankcijas sovie
tams, labai svarbu, kaip šiuo 
atveju pasielgs Amerikos sąjun
gininkai, ypač stipriosios pra
monės šalys kaip Vakarų Vo
kietija i r Japonija. Pripažįsta
ma, kad jos turi savo problemų. 
Nors abi valstybės pasmerkė 
Sovietų Sąjungos žygį Afganis
tane, detentė joms yra labai 
svarbi. 

Japonija yra paskolinusi so
vietams apie 2 bil. dol. Sibiro 
žemės turtų projektams išvys
tyti: dujų, mineralų, naftos ir 
iredžio pramonei. Japonija tiki
si iš tų projektų ekonominės 
niudos. Japonų žvejams labai 
svarbus žvejojimas sovietų te
ritoriniuose vandenyse, 200 my
lių nuo kranto. Sankcijos Ira
nu irgi sukelia problemų. S'i-
dayta naftos pirkimo sutartis' 
už 6.5 bil. dol. Irane japonų 
Mlsui bendrovė stato didžiulę 
chemikalų. įmonę, jau inves
tuota 1.25 bil. dol. Paskelbus 
saikcijas, tie pinigai ir ateities 
biziio perspektyvos dingtų. Ja-
poiijai gyvybiniai svarbi Irano 
nata. 

Takarų Vokietija irgi nenori 
pyttis su Sovietų Sąjunga ar su 
Iraiu. Bona bijo, kad įvykiai 
Afranistane nesukeltų konflik
to Europoje, nesugadintų vis 
geėjančių santykių tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijų. Danijoje 

neseniai lankėsi Vakarų Berly
no burmistras Dietrioh. Stobbe. 
Jis pripažino, kad niekas nėra 
tiek daug laimėjęs iš Rytų — 
Vakarų detentės, kaip Vakarų 
Berlynas. Komunistai jau daug 
metų nedaro Vakarų Berlynui 
nemalonumų, netrukdo susisie
kimo, gerina vieškelius ir gele
žinkelius. Pernai abiejų Vokie
tijų prekyba siekė 5 bil. dol. 
Rytų Vokietijai Vakarų Vokieti
ja yra svarbiausias prekybos 
partneris Vakarų pasaulyje. 
Rytams svarbi Vakarų techno
logija, mašinos. 

Vasario mėn. V. Vokietijos 
kancleris Schmidt planuoja vyk
ti į Rytų Vokietiją. Rytų vo
kiečių diplomatai pripažįsta, 
kad Kabulo įvykiai nepalengvi
na Rytų - Vakarų problemų 
Rytams kyla baimė, kad atei
nančius šių metų Vakarų Vo
kietijos rinkimus gali laimėti 
žinomas komunizmo ir detentės 
priešas Franz Joseph Strauss. 
Abi Vokietijos suinteresuotos 
išlaikyti kuo geriausius santy
kius. Vakarų Vokietijai svarbu 
ir tai, kad komunistinės šalys 
toliau išleistų savo vokiečius, 
bandančius repatrijuoti į Va
karus. 

DešiniyJŲ grupe 
grasina baskams 

San Sebasrian. — Ispanijos 
naujųjų fašistų grupė paskelbė, 
kad ji padėjo bombą, kurios 
sprogime Bilbao bare žuvo 4 
asmenys ir buvo daug sužeistų. 
Tą barą lanko daugiausia bas
kai. Bombą padėjusi grupė pa
grasino už kiekvieną baskų nu
žudytą kariškį ar policininką 
nužudyti keturis baskus. 

— Žemės ūkio sekretorius 
Bergland pasakė kongrese, kad 
pavasarį sovietų gyventojai pra
dės pajusti vištienos stoką, o 
vasarą pritruks kiaulienos, nes 
pasibaigs pašaras. Amerikai su
stabdžius javų pardavimą. 

Washingtonas. — Pasaulio 
\ sostinėse vyksta debatai dėl 
Maskvos Olimpinių žaidimų boi-
kotavimo, protestuojant prieš 
sovietų invaziją Afganistane. 
Prezidento Carterio poziciją, 
kad žaidimus reikėtų boikotuoti, 
jau parėmė Britanijos, Austra
lijos, Naujosios Zelandijos vy
riausybės. Saudi Arabija pir
moji paskelbė, kad jos sporti
ninkai j Maskvą nevažiuos. Ma
noma, kad atsiras ir daugiau 
musulmonų valstybių. Už boi
kotą pasisakė ir keli Irano po
litikai, siekią prezidento vietos 
penktadienio rinkimuose. Japo
nijoje valdančioji liberalų de
mokratų partija ragina vyriau
sybę paremti Maskvos žaidimų 
boikotą. 

JAV kongrese, kuris po per
traukos pradėjo antrąją sesiją, 
yra jau daug rezoliucijų, siū
lančių nedalyvauti Maskvos 
Olimpiadoje. Kinijos Olimpinis 
komitetas paskelbė, kad Kinija 
boikotuos, jei to norės didesnė 
pasaulio valstybių dalis. 

"Newsweek" žurnalas skel
bia, kad prezidentas Carteris, 
susitikęs su JAV ambasadoriu
mi Maskvoje Thomas Watson, 
išsauktu namo pasitarimams, 
paklausė: "Kas sovietus dau
giau nubaustų — nedalyvavi
mas Olimpiadoje a r prekybos 
sankcijos?". Ambasadorius at
sakė: "Nėra klausimo — Olim
piada". 

Kiekvienais metais sovietų 
komunistų partijos nariai gau
na vadovėlį "Partijos aktyvis
to knyga", šių metų laidoje 

I pabrėžiama, kad "pasirenkant 
1 vietą Olimpiniams žaidimams, 
j vyksta Rytų — Vakarų ideo-
r loginė kieta kova, kuri paliečia 
Į miestų pasirinkimą, varžybų 
programą, pasirengimus ir re-

i portavimą. Taigi. nutarimas 
į pravesti Olimpinius žaidimus 
Maskvoje yra įtikinantis įrody
mas, kad mūsų šalies užsienio 

j politikos kursas buvo teisingas". 
j Sovietų spauda nuolat pabrė
žia, kad Maskvoje įvyks "pir
mosios Olimpinės žaidynės pir
mojoje socialistinėje valstv-: 
bėję". 

Šalia sportininkų. Olimpia- i 
dos boikotas paliestų ir biznie-

I rius. Televizijos N"BC stotis, 
i jau investavusi žaidynėms dau- ; 

fgiau 100 mil. dol., tikėjosi pel-
įno iš biznio gaišinimų Drau
dimo bendrovei apmokėjus 
nuostolius, visvien NBC turėtų 
apie 9 mil. dol. nuostolių Coca 
Cola tikėjosi Maskvoje parduo
ti daug savo gėrimų. Levi 
Straus Co. (investavo 12 mil. 
dol. į amerikiečių sportininku 
uniformų gaminimą, į dalyvių 
ir pareigūnų aprangą, "džyn-
sus". Įmonė tikėjosi dar dau
giau išgarsinti Sovietų Sąjun
goje jau ir taip populiarius sa
vo gaminius. Los Angeles fir
ma "Image Factory Sports" 
turėjo kontraktą gaminti žai
dynių suvenyrus: marškinius 
su užrašais, diržų sagtis, žiedus 
ir net oficialų žaidynių simbolį 
— meškiuką "Mišą". Buvo tiki
masi apie 100 mil. dol. biznio. 
Įmonės prezidentas Stanford 
Blum pareiškė: "Jeigu jau ru
sai turėjo užimti Afganistaną, 
ko jie nepalaukė po Olimpia
dos?". 

Rasinis incidentas 
Cape Town. — Pietų Afrikos 

spauda daug rašo apie rasinį 
incidentą Germistone, Transva-
alio provincijoje, čia mirė ilga
metis fabriko direktorius ir į jo 
laidotuves susirinko daug žmo
nių: baltų ir juodų. Pamaldas 
pradėjęs "Nederduitsch Her-
vormde Kerk" kunigas pirmiau
sia pareikalavo, kad išeitų visi 
juodieji. Pasipiktinusi atsistojo 
laidojamo vyro našlė ir su šeima 
išėjo iš bažnyčios, ją sekė ir ki
ti baltieji. Našlė vėliau pareiš
kė, kad ji pirmą kartą gyveni
me jautė gėdą. kad ji balta. 

Panama pasiūlė 
atiduoti šachą? 

Teheranas. — Irano radijas 
paskelbė, kad Panama suėmusi 
buvusį Irano šachą ir pranešusi 
apie tai Irano vyriausybei. Ra
dijas tvirtino, kad Panamos pre
zidentas Aristides Royo paskam
binęs telefonu ministeriui Ghot-
bzadeh vidun-' nakties ir pareiš
kęs, kad Panama laukianti Ira
no rašto, kuris reikalautų ati
duoti šachą. Užsienio spaudos 
agentūros gan šaltai sutiko šią 
žinią. Kai kurie stebėtojai spė
lioja, kad žinia surišta su Ira
no rinkimais. 

TRUMPAI 
M VISUR 

— Kinija paskyrė naują am-
| basadorių Sovietų Sąjungai 
Yang Sb.ouzh.eng, kuris anks
čiau tarnavo Sudane, Etiopijoje 
ir Mozambike. 

— Italijoje iš sovietų Mask
vos akademinio baleto grupės 
pabėgo 32 m. šokėjas ir paprašė 

I politinės globos. 
— Šiaurės Korėja pasmerkė 

Į JAV kariuomenės manevrus ne-
i toli demarkacijos linijos. Ame-
! rika siekianti sutrukdyti abiejų 
j Korėjų sujungimo derybas. 

— Irane revoliucijos priešai 
turi tris radijo stotis ir planuoja 
įsigyti ketvirtą pačioje sostinėje 
Teherane. Be to, Egiptas žada 
leisti buvusio premjero Shahpu-
ro Bachtiaro šalininkams atgai
vinti Kairo radijo programas 
persų kalba. Jos uždarytos po 
šacho nuvertimo. 

— Kinijos pabėgėliai padidino 
Hong Kongo gyventojų skaičių. 
Vyriausybės spėjimu šioje britų 
kolonijoje gali būti 5.5 milijo
nai gyventojų. 

— Rodezijoje teroristai nušo
vė juodą kandidatą į parlamen
tą, kunigo Sithole vadovauja
mos nacionalistų partijos vei
kėją, 

— Turkijoje teroro veiksmuo
se vėl žuvo keturi žmonės. 

— Sveikatos ir mokslo tary
ba paskelbė, kad nauji tyrimai 
parodė, jog sacharinas neturi 
jokio ryšio su vėžio liga ir jį ga
lima nebijant naudoti. 

buvo Domodedovo aerodrome, 
TU — 134 lėktuve. Jo butas mi
licijos buvo iškrėstas ir užant
spauduotas. 

Sacharovas, 58 metų fizikas, 
buvo laikomas svarbiausiu sovie
tų žmogaus teisių kovotoju, žino
mas visame pasaulyje. Jis buvo 
Sovietų Sąjungos Mokslų Aka
demijos narys, padėjęs sovietams 
pasigaminti hydrogeninę bombą, 
už savo nuopelnus kovojant už 
žmogaus teises ir laisves, 1975 m. 
Sacharovas gavo Nobelio Taikos 
premiją. 

Gorkio miestas yra uždarytas 
užsienio korespondentams, nes čia 
yra didelis aviacijos fabrikas, ga
minąs karinius lėktuvus. Užsie
nio svečiai, norėdami nuvykti į 
Gorkį, turi gauti specialų val
džios leidimą. 

"Tasso" žinių agentūra ir "Iz-
vestiia" paskelbdama apie garbės 
ženklų iš Sacharovo atėmimą, 

valyti visus politinius disidentus 
iš Maskvos prieš Olimpinius žai
dimus. 

"Chicago Tribūne" nurodo, 
kad Nobelio Taikos premijos lau
reatą ilgai gynė jo garsas, jo gar
bės titulai ir medaliai. Jis buvo 
tylios sovietų mokslininkų opo
zicijos valdžiai balsas. Iki šiol 
valdžia bijojo jį pajudinti, tačiau 
dabar Maskvoje viršų ima kiti 
vadai, krypsta į militarizmą, agre
siją, priespaudą, teritorinį plėti
mąsi. Jiems nesvarbu, ką pasau
lis galvos. 

čių išreiškė protestą patys. Jau 
tmmpai paskelbė, kad jis jau daug i daug rašyta apie uosto darbi-

Skelbia kaviaro ir 
vodkos boikotą 

Washingtonas. — Šalia vy
riausybės paskelbtų sankcijų 
Sovietų Sąjungai dėl Afganista
no okupavimo, daug amerikie-

metų vedė prieš sovietinę valsty
bę subversyvią veiklą. 

Užsienio spauda pasmerkė Sa 

ninku atsisakymą iškrauti ar 
pakrauti sovietų laivus. Tym-
sterių unija neaptarnauja aero-

charovo ištrėmimą. Valstybės se-1 dromuose sovietų lėktuvų, laga-
kretorius Cyrus Vance pakvietė I minus iškrauti atvyksta "Aero-
sovietų ambasadorių Dobryni-1 flot" agentūros tarnautojai. 
ną ir perskaitė jam protesto pa
reiškimą dėl "oficialių priespau
dos veiksmų prieš žmogų, kuris 
drąsiai kovojo už žmogaus teises 
Sovietų Sąjungoje". 

Kanada ištrėmė 
tris šnipus 

Ottawa_ — Sovietų ambasa
da Kanadoje paskelbė protestą 
dėl trijų tarnautojų ištrėmimo 
už šnipinėjimą. Kanada sekanti 
kitų valstybių pradėtu keliu ir 
siekianti pagadinti gerus santy
kius, pareiškė Igor Lobanov, 
ambasados spaudos tarnauto
jas. 

Kanada pareikalavo, kad per 
savaitę išvažiuotų karinis atašė 
kapitonas Igor Berdejev, jo pa
vaduotojas pulk. Eduard Alek-
sanjan ir ambasados šoferis So. 
kolov. Kanados žiniomis, per 
paskutinius 20 metų buvo iš
tremtas 21 diplomatas už šni
pinėjimą Sovietų Sąjungai ar 
kitoms komunistinėms Šalims. 
Kanados vyriausybė užtikrino 
ambasadorių Aleksandrą Jakov
levą, kad ištrėmimo nereikia 
rišti su sovietų intervencija Af
ganistane. 

reikštas sovietų ambasadoriui Ni 
kolai Lunkov. Sacharovo ištrėmi
mą pasmerkė premjerė Thatcher. 
Specialiame pareiškime britų 
komunistų partija išreiškė opo
ziciją tokiems metodams su ki
tokios opinijos žmonėmis. Pran
cūzijos socialistų partija paskel
bė, kad Sacharovas buvo sovietų, 
kovojančių už opinijos ir kalbos 
laisvę, simbolis. 

Amerikos fizikų draugijos su
važiavimas, išgirdęs apie Sacha-

Protestai Kubai 
įima. — Venecuela atšaukė 

savo ambasadorių Cesar Lon-
don Lovera iš Kubos, kur ku
biečių grupė bandė patekti į 
ambasadą, tačiau policija juos 
apšaudė. Panašus incidentas 
įvyko prie Peru ambasados Ha-

Long Island - Mac Arthur aero
dromo lėktuvų kontrolierius 
atsisakė padėti sovietų lėktu
vui nusileisti, lėktuvas turėjo 
skristi į Kanadą. 

Londone panašus protestas pa-į San Francisco "Trader Vic's" 
restoranų grandinės savininkas 
paskelbė, kad jo restoranai dau
giau neturės ne tik rusiško ar 
iraniško kaviaro, bet ir rusų 
"Stolichnaya" vodkos. Jis pats 
prie korespondentų akių sudau
žė paskutinius butelius vodkos. 
Tą patį padarė ir Chicagos res
torano savininkas Gene Sage. 

Irano rinkimai 
Teheranas. — Irane ryt įvyk

sta pirmieji prezidento rinkimai, 
kuriuose liko 66 kandidatai, iš 
kurių tik 8 laikomi favoritais, 
jiems duodama teisė pasinaudoti 
valstybine televizija. 

Favoritų tarpe stipriausi yra 
finansų ministeris Bani Sadr, 
admirolas Madani, užsienio rei
kalų ministeris Ghodbzadeh ir 
buvęs ministeris Farouhar. Rin
kimus laimėti gali ir mažai pa
žįstamas Hassan Habibi, švieti-vanoje. Cia apie 12 kubiečių, 

jų tarpe 5 vaikai prasilaužė su : m o ministeris. Antradienį jo 
mažu sunkvežimiu per vartus įj yiitys labai pakilo, kai ajatolos 
Perų ambasados kiemą, kur Kohmeinio sūnus Ahmad ir duk-
bandė gauti politinį prieglob- t ė Fahime viešai paskelbė, kad 
stį. Kubiečių policija atidarė j j i e d u Alsuos tik už Habibį. 
ugnį. Peru ir Venecuela pa- J e i n ė vienas kandidatas ne

gaus daugiau 50 nuoš. balsų 
rinkimus teks pakartoti su ke
liais kandidatais vasario 8 d. 

reiškė Kubai griežtą protestą. 

— Maine valstijos balsuoto
jai vasario 10 d. balsuos, ku
riuos kandidatus jie remia į 
prezidento vietą. Prezidentas 
Carteris turi stiprų rėmėją — 
mokytojų sąjungą, kuri dėkinga 
už tai. kad jis įsteigė atskirą 
švietimo departamentą. 

— Kalifornijoje iš Lumpoc 
kalėjimo pabėgo nuteistas ko
munistų šnipas Boyce, gavęs 40 
metų bausmę. 

KALENDORIUS 
Sausio 24 d.: Pranciškus, Teo-

rogita. Rainis, Gaivilė. 
Sausio 25 d.: Ananijas, Aga-

pė, Viltenis, Žiede. 
Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:54. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

20 L, naktį 5 L 

http://Ri.fi
http://Sb.ouzh.eng
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PAS DAYTONO VYČIUS 
Kristina Mantz tvarkė moterų 

pasilinksminimą gruodžio 11 d. 
Daugiau, kaip 30 moterų susirin
ko. Kiek ten buvo šnekėjimo! Vi 
sos (rezervacijos buvo daromos vy
čiu vardu, todėl mūsų organiza
cija buvo gerai išgarsinta. 

Kuopa dalyvavo Daytono ka
lėdiniame festivalyje, kuris kiek
vienais metais vyksta nuo Padė
kos dienos iki Kalėdų. Mūsų die
na buvo gruodžio 7 d. Pasiruoši
mui vadovavo Eleonora Služie-
nė ir Rita Ambrose. Vakarais bu
vo daromi šiaudiniai Kalėdų eg
lutės papuošalai ir buvo kepa
mi pyragai. Kai jau buvome įsitai
sę festivalyje, malonu buvo iš
girsti iš žmonių, kad jie mūsų 
laukę. Didelį pasisekimą turėjo 
roūsu pyragai, jie atlygino už 
darbą ir laiką. 

Kalėdų proga lankėme Švento 
Kryžiaus iparapiečius, kurie nebe
gali išeiti iš namų arba yra vy
resnio amžiaus. Aplankėme apie 
39 namų C . Lisanskienė lydė
jo mus akordeonu. Kun. V. Ka-
tarskis nuvežė mūsų dovanas 
tiems, kurie yira toliau esančiose 
prieglaudose. Religinio komiteto 
pirmininkė Eleonora Služienė tą 
viską suorganizavo. 

Tą patį vakarą buvo vakarie
nė kalėdinių dovanų nešiotojams. 
Ją suorganizavo kuopų parengi
mų 'komitetas, kuriam vadovauja 
Jonas Berczelly, ir kurio nariai 
yra Rita Ambrose, Joyce Bercze
lly, Kristina Mantz ir Judita Pet-
rokaitė. Gera proga buvo pasi
šnekėti apie -praėjusią dieną ir 
jau prabėgusius metus. 

Daytono jaunųjų kuopa bend
rą savo vakarienę Kalėdų pro>ga 
surengė gruodžio d5 d. Suorga
nizavo Sara Patkuvienė. Po vaka
rienės jaunieji svečiavosi Eleono
ros Služienės namuose, kaip ir 
kiekvienais metais. Ten pasikeitė 
dovanomis ir padėkojo iki šiol 
buvusioms savo globėjoms —Kris 
tinai Mantz ir Ritai Ambrose. 

Grigas Blumas ir Ona Marija 
Služaitė įrengė Kalėdų eglutę 
priešais Šv. Kazimiero altorių. Lie
tuviškus šiaudinius papuošalus 

padarė Anelė iPetkuvienė. 

Kuopos susirinkime gruodžio 
mėnesį buvo paskirstyti Aukų 
Fondo pinigai. Į tą fondą metų 
bėgyje buvo atskaitoma po de
šimtis nuošimčių pelno iš visų 
parengimų. Aukos buvo pasiųs
tos Balfui, N. E. Bažnyčių Nelai
mingų atsitikimų centrui, §v. Kry
žiaus parapijai, Lietuvių Katalikų 
religinei šalpai, Nekalto Prasi
dėjimo šventovei Washingtone ir 
vienuolyno seserims Putname. 

Jaunųjų kuopa aukojo kuopos 
kalėdinių dovanų fondui. 

Per parapijos kalėdinę progra
mą Kristina Mantz su savo jau
naisiais pasakojo apie Kristaus gi
mimą. Juos nufilmavo sesuo Al
berta ir sesuo Izabelė. Kuopos pir
mininkė Marija Ona Blumienė 
aprūpino dovanomis Kalėdų se
nelį. Ji ir jos vyras Augustinas 
pasirūpino kava ir kiltais gardu
mynais. 

Fran Petkus 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 

BANKETAS 

Chicagos vyčių ruošiamas „Lie
tuvos atsiminimų" banketas, skir
tas Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti, bus vasario 17 d. Mar-
tinique salėje Jo metu bus pa
gerbti lietuviu operos žmonės. Jie 
atliks meninę programą. Šokiams 
gros Waley Tenclinger orkestras. 
Vietas užsisakyti galima skambi
nant telefonu FR 6-6489. Pirmi
ninkas Algirdas Brazis kviečia 
lietuvius kartu su vyčiais atšvęs
ti Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Banketo pradžia 4:30 vai. 
po pietų. 

E. Pakalniškienė 

« . 

Vaizdas iš "Lietuvos atsiminimų" banketo Chicagoje prieš keletą metų. Kairėje sėdi dr. K. Bobelis (tada Amerikos 
Lietuvių tarybos pirmininkas). Kalba vyskupas Vincentas Brizgys. Toliau sėdi a. a. Jonas Evans ir Deveikytė-
Bobelienė. 

PASTABOS APIE LITERATU 
ROS IR DAINŲ VAKARONĘ 

Ji įvyko Kultūros centro kavi- i 
nėję sausio 12, dalyvaujant savai \ 
solirtei ir vietiniams dailiojo žo-l 

aš". Be abejo, feljetonas jam su
teikė vakaro laurus... Kaip D. Jan 
kienė ir D. Navasaitienė, K. Balys 
irgi nenaudoja jokių "špargal-
kų". Jei jis kada kurį teksto žo 
dį ir "išcenzūruoja", ar gal vieną 

dzio interpretatoriams. Ne vieno, i ;+„ „„„ ?».:» . - ~~L „•. 
K I kitą savo prideda, tai, prozos atve-

— Spauda — lietuvių kultu 
ros puoselėtoja. Spauda — reiš
kėją laisvės ir nepriklausomy
bės Lietuvos. Kas neskaito ar 
išgalėdamas neremia lietuviš
kos spaudos, t a s nemyli l i e tu -
vos. PreL Pr . M. Juras 

BUVUSIŲ LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE AKCINIS 

BENDROVĖS LIKVIDACINĖS KOMISIJOS 

S K E L B I M A S 
Komisija nori pranešti Hamiltono Lietuvių Namų Bendro

vės akcininkams, kad Bendrovės likvidavimo procedūra iau at
likta. 

Dabar Komisija pradės išsiuntinėti pinigus tiems akcinin
kams, kurie dar neatsiėmė jiems priklausančius dividendus ir jų 
nuošimčius. 

Pinigus už pačias akcijas, kurių vertė pagal Bendrovės fi
nansinį stovį yra $84.34, Komisija išmokės, prisiuntus akcijas. 

Siunčiant akciją, prašom kitoj jos pusėje kar tu su liudinin
ku, pasirašyti. Po liudininko parašo prašom parašyt i jo pavardę 
ir adresą. Akcijas siųsti i r visus susirašinėjimus tuo reikalu 
prašom sekančiu adresu: 

"The Liquidatlon Committee for Lithuanian Home in Hamilton, 
128 West 2nd S t , Hamilton, Ontario LSC 3E7." 

importuoto atlikėjo! 
Pirmąja prieš du mikrofonus 

ir už poros žingsnių spoksančią 
publiką stojo Danutė Petronienė, 
sopranas. Vidui Neverauskui 
akompanuojant, padainavo šias 
skambias dainas: St. Šimkaus 
"Ko vėjai pučia", St. Šimkaus 
"Lopšinė" ir V. Kuprevičiaus (žo
džiai P. Vaičiūno) "Vosilkėliai". 
Gražiausiai nuskambėjo ir dau
giausia katučių pelnė paskutinė 
daina, atlikta laisvai ir su tempe- j 
ramentu. 

Danutė Jankienė pradėjo pasta ! 
ba, kad gyvename skubėjimo lai- j 
kus, kad skubame ne vien Ame-j 
rikoj, bet ir Lietuvoj ir kitur pa
sauly. Įrodymui jos parinkti ke
turi literatūros gabalai: Algiman
to Baltakio eilėraštis "Didysis 
maratonas", Janinos Degutytės ei-
lėr. "Laikas, Alice Maday "Įžvel
gimas" (nebegaliu pasakyti, ar čia 
buvo poezija, ar proza) ir ilgesnis 
nežinomojo autoriaus pasakoji
mas "Neskubėk". D . Jankienės 
deklamacijos ir monologai nepap 
rastai raiškūs. Laikysena laisva. 
Viskas išmokta atmintinai, ran
kose jokių užrašų. 

Kaip reikia atskleisti gerus ei
lėraščius, parodė Dalia Navasai-
tienė. Pirmoje programos dalyje 
ji deklamavo Jono Aisčio "Kelio
nę", o antroje — Bernardo Braz
džionio "Pavasario kelionę". D. 
Navasaitienės deklamavimui ap
tarti tiesiai stokoju žodžių ir bi
jau, kad mano komplimentai ne-
išvirstų į banalybę. Užuot anks
čiau rašytas pagyras kartojęs, te
pasakysiu, kad tokio deklamavi
mo galėjai valandas klausytis. 
Gal kas prikištų, kodėl mini
mam vakarui ji pasirinko visiškai 
panašios tematikos eilėraščius, 
abu nostalgiškus, abu apie gyve
nimo kelionę — nuo jaunystės iki 
mirties? Man regis, kad toks "pa
našių" eilėraščių sugretinimas 
ne tik nepakenkė, o išryškino abie
jų poetų skirtingą lyrikos grožį. 

Karolis Balys irgi pasirodė du 
kartu: pirmą — su Pivošos felje
tonu "Rami vietelė", o antrą — 
su Dagio cilžraščiu "Ąžuolas ir 

jus niekas nė nepastebi. Natūra 
lus aktorius — pasakotojas. Ką 
pasakoja, tuo ir pats tiki. "Rami 
vietelė" iš K. Balio lūpų išėjo pa
čių juokingiausių feljetonų iš gir
dėtų per daugelį metų. Tikiu, kad 
ir pats Gricius — Pivoša būtų 
su mumis dešimtį minučių kva
tojęs. Gaila, kad feljetonų K. Ba-
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Taura Zarankaitė skaito savo kūrybą 
LB Detroito apylinkės surengtame 
dainos ir literatūros vakare. 

Nuotr. J. Urbono 

lys užbaigė ne antrąją, o pir
mąją programos dalį! 

Pirma pakalbėjau apie vyres
niuosius programos atlikėjus (ne 
išpildytojus, kaip kvietime į va
karonę parašyta). Dar po keletą 
žodžių apie jaunimo atstovus. 

Linas Mikulionis skaitė neži
nomo autoriaus, Sibiro tremtinio, 
liūdną eilėraštį "Troškimas". Li
nas turi gerų privalomų: geras 
balsas, neblogai kirčiuoja, sveikas 
pauzių pajautimas. Gal dar sto
koja interpretavimo (dramati-
zavimo). Jei jo nebūtų įspraudę 
tarp žvaigždžių (D. Jankienės ir 
D. Navasaitienės, efektas būtų 
buvęs kur 'kas didesnis. 

Paulius Jankus, Algis Rugie
nius ir Virgilijus Kasputis sustaty
ti perskaityti Vytauto Alanto ei

lėraščius "Mindaugas", "Kęstu
tis" ir "Vytautas". Iš jų daugiau
sia prasimušęs Kasputis, bet padir 
bėti dar reikėtų gerokai visiems 
trims. Be to, kas gi jiems parinko 
tokią sunkią lektūrą?! Kodėl gi 
ne Brazdžionio, Aisčio, Ant. Gus
taičio ar kurio kito klasiko kūry
bą, su aiškiu ritmu ir puošniais 
rimais? 

Be abejo, iškiliausia iš pen
kių jaunuolių buvo Taura Za
rankaitė. Ne vien todėl, kad ji at
ėjo su pluoštu originalios savos 
kūrybos (jos baltosios eilės turi 
jėgą ir prasmę), bet mokėjo ją ir 
puikiai interpretuoti. Kadangi, 
nežinau kodėl, savo kūrybą -be
veik visi poetai skaito (ne de-

{ klamuoja), tai ir Taurai atleis-
j tina, kad skaitė. Bet jei sekan&o-
I je popietėj ar vakaronėj tektų kie
no svetimo poeziją demonstruoti, 

Į patartina, kad ji nebenaudotų 
] užrašų. 

Su ilgesne pertrauka apie pus-
! antros valandos užsitęsusią pro-
i gramą užsklendė D. Petronienė 
j ( ir akomp. V. Neverauskas) 2 
Į dainom: J. Karoso "Linelius ro-
Įviau" ir K Kavecko (žodžiai K. 
j Grigaitytės) "Na, tai kas?". Ir čia 
1 ypač gerai nuskambėjo paskuti-
į nioji. 

Vakaronę rengė LB Detroito 
apylinkės valdyba, o iš tikrųjų 
tai v-bos kultūros vadovė Liuda 
Rugienienė, kitiems tik talkinant 
Gal todėl, kad į programą įsuktas 
jaunimas, o iš dalies ir dėl inten
syvios reklamos, publikos susirin
ko netikėtai daug, net truputLper 
šimtą. Tai pirmas kultūrinis ren
ginys ( išskiriant scenos pastaty
mus), tiek daug publikos sudo
minęs. 

Be jau minėtų kritiškų pasta
bų atlikėjams, dar turiu porą jų 
ir rengėjams. Visų pirma, dėl pro
gramos. Šį kartą visa esencija ( i š -
kyrus T. Zarankaitės pasirodymą) 
sukrauta į pirmąją programos da
lį. Turėjo būti beveik priešin
gai! Jaunimui, prie pasirodymų 
su lietuvišku žodžiu nepratusiam, 
reikėjo leisti pirma savo dalį at
likti. Neišgirdę įgudusių inter
pretatorių, vakaronės svečiai jau
niesiems būtų ploję su didesniu 
entuziazmu. Be to, su didesniu 
entuziazmu jaunieji būtų ir pasi-

i rodę, nežinodami, vyresniųjų pa 

Lietuvos laisvinimo darbo savo 
auka. Aukas siųskite Detroito 
lietuvių organizacijų centro pir
mininkui dr. Algiui Barauskui, 
401 W. Grand Blv., Detroit, 
Mich., 48209, arba įteikite aukų 
rinkėjams Vasario 16-tos minė
jime. Paremkime Altą, kuris 
rūpinasi, kad J A V nepripažintų 
Lietuvos inkorporavimo į So
vietų Sąjungą ir Lietuvos ats
tovybės ir konsulatų išlaikymui 
Praveda senate ir kongrese Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mus, kelia Lietuvos bylą tarp
tautinėse konferencijose (Bel
grade). Per metus Altą išsiun
čia 11,000 laiškų Lietuvos va
davimo reikalu. Palaiko glaudų 

ryšį su Amerikos valdžia, sena
tu ir kongresu. Todėl organiza
cijų centras deda pastangas, 
galimai daugiau surinkti aukų 
šiems dideliems Altos darbams 
paremti. Visos minėjimo išlai
dos y ra apmokamos iš festivalio 
pelno miesto centre. Be to, šį
met, kaip ir kitais metais, 
DLOC skirs premiją lituanisti
nės mokyklos mokiniams už 
konkursinius rašinius Vasario 
16-tosios proga. B. B . 

DARIAUS — GIRĖNO KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Dariaus-Girėno klubo visuoti
nas metinis susirinkimas įvyko 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Akcijas pametę nariai prašomi informuoti Komisiją, kuri 
atliks reikalingas įstatymines procedūras pinigams išmokėti. 

1971 metais Bendrovės Valdyba nutarė ir išmokėjo iš Ben
drovės kapitalo kiekvienai akcijai po $120.00, nes tokia suma 
pagal tų laikų įsatymus buvo neapmokestinama. 

Federalinės valdžios mokesčių įstaiga, patikrinusi Bendro
vės finansinį stovį) nusprendė, kad kapitalo paskirstymas buvo 
teisingas, tačiau per aukštas , ir todėl dalis tur i būti dividendai 
gauti tais metais už akciją. Valdžios mokesčių įstaigos nepripa
žintas pinigų skir tumas privalo būti apmokestintas, todėl Ben- i 
drovės auditorius užpildė mokesčių T-5 formas, kurias Komisija 
išsiųs visiems, tuos pinigus gavusiems, 1971 m. akcininkams. 

Adomas Buinys: Pirmininkas, Petras Pranckevičius: Sekretorius 

**, 

••' i 
Iš dainos ir literatūros vakaro Detroite. Programos atlikėjai Paulius Jan
kus, Algis Rugienius ir Virgilijus Kasputis. Nuotr, J. Lrbono 

j'egumo. Antra, Kultūros centro 
kavinėje programos atlikėjams bū
tinas nors šioks toks paaukštini
mas, šiokia tokia estradėlė. Da
bar — viskas tiesiai į publikos no
sis, akis, kaktas. Aiškiai jautei, 
kaip neigiamai programos daly
vius Veikė, ypač solistę. 

Alfonsas Nakas 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 16 trūnėjimas šiais 
metais įvyks vasario 10 d., 12:30 
vai. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Minėjimą rengia Detroi
to lietuvių organizacijų centras. 
Pagal senas tradicijas aukos 
renkamos laisvinimo darbams 
vykdyti ir perduodamos Altai. 
Visus kviečiame prisidėti prie 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: p'rmad. Ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WAITER J. KIBSTtffi 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

-
DR. IRENA KURAS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 
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visi diktatoriai 

BIJO RAŠTO 
Daug kartų buvo rašyta apie tai, kaip 

Sov. Rusijos diktatoriai bijo laisvos lite
ratūros. Kiti teigė, kad tai vyksta tik 

Sovietų Rusijoj, o kituose komunis
tiniuose kraštuose yra kiek laisviau. 
Bet faktai rodo, kad kiekvienas dikta
torius bijo laisvos literatūros, nesvar
bu, ar tai būtų Stalinas, Hitleris, Kho-
meini ar Castro. Ir žinoma, kaip ir 
kiekviename krašte, tie už laisvą kny
gą kovojantieji rašytojai turi už kūry
bos laisvę sumokėti savo asmeniška 
laisve. Taip yra Čekoslovakijoj, Veng
rijoj, net Lenkijoj ar Jugoslavijoj, taip 
yra ir Kuboj. Daugeliui atrodytų, kad 
Kuba galėtų būti laisvesnis literatūros 
požiūriu kraštas. Tačiau taip nėra. 
Daugybė faktų rodo, kad šiaip vis kari
nę uniformą nešiojąs ir narsuolį vai
dinas Castro taip pat bijo laisvo žo-
žio. Daugeliui yra net nuostabu, kad 
daktaro laipsnį turįs diktatorius taip 
būtų nisistatę prieš grožinę li teratū
rą, lyg koks bemokslis Stalinas ar Hit
leris. Tačiau baimė yra bendra visų, nes 
tiesos žodis gąsdina tiek tamsuolį, tiek 
daugiau prasisiekusį diktatorių. 

Neseniai kom. Kinija paskelbė, kad ji 
išleidžianti Taivvano kiniečių rašytojų 
antologiją. Knygoje bus išspausdinti 22 
trumpi romanai arba novelės, iš viso 16 
autorių. Tai pirmas atvejis per tr is
dešimt metų, kad vadinamos tautinės 
Kinijos rašytojai būtų spausdinami 
kom. Kinijoj. Tačiau tokių atvejų labai 
maža komunistiniuose kraštuose. 

Kuboje poetas ir dailininkas Arman-
do Valladares kalėjime sėdi 19 metų, 
nes jis nesutinka su vadinamu reha-
bilitacijos programa, pagal kurią jis tu
rėjo būti išmokytas pagerbti komuniz
mą.,Poetas nuo 1974 m. yra invalidas 
todėl, kad kalėjime nebuvo reikiamai 
gydytas. 1979 m. poetas prancūziškai 
išleido rinkinį "Iš mano vežiojamos kė
dės", už tai buvo jam nutraukta medi
cininė priežiūra, o jo giminėms, kurie 
stengėsi išemigruoti į Ameriką, už
darytas kelias. Liepos mėnesį poetas 
nusiuntė skundą PEN klubo (Poets, 
Playvvrights, Essayist, Novelist) sky
riui Amerikoje, kuriame skundžiasi, 
kad jam buvo pasiūlyta pasmerkti laiš
ku visi poetai draugai, gyveną laisvėje, 
ir tada jo giminės bus išleisti. Bet tokio 
laiško parašymas yra dvasinė savi-
žudystė, ir jis niekada tokio laiško nera
šysiąs. 

E. D. Rodriguez iššmugeliavo rank
raštį iš kalėjimo ir jo eilėraščiai 1977 m. 
buvo išleisti J.A. Valstybėse, todėl Ku
bos saugumas jį iškėlė iš kalėjimo ir 
patalpino į vienutę, nuolat tardydami ir 
pagaliau perspėdami, kad jo priešini
masis valdžiai yra netoleruotinas, ypač 
jo ryšys su užsieniu. Dėl to bus imtasi 
dar griežtesnių priemonių. 

jaunas poetas Muguel Sales gavo 25 
m. kalėjimo už tai, kad jis 1974 m. su 
žmona ir dukra rengėsi išvykti į JAV. Jo 
knyga "From Behind Bars" buvo iš
spausdinta Amerikoje ir susilaukė di
delio žmogaus teisių organizacijos 
Amnesty International dėmesio, š i iš
vystė spaudimą ir Castro pagaliau po
etą išleido 1978 m. į JAV.Atvykęs į lais
vąjį pasaul^Sales kalbėjo Harvardo ir 
kituose universitetuose Amerikoje, 
taip pat Europoje, pabrėždamas, koks 
didelis dvasinis teroras viešpatauja 

* Kuboje. 
Poetas, muzikas ir aktorius Angelė 

Cuadra buvo suimtas todėl, kad 1967 
m. bandė išvykti iš Kubos. Jis buvo ap
kaltintas nusižengęs krašto saugu
mui. Jis atkalėjo du trečdaliu 15 m. 
bausmės ir 1978 m. buvo išleistas j lais

vę. Savo draugui į egzilę jis rašė, kad 
nėra nieko nusikaltęs kraštui, o vien tik 
tai, kad poetas. Buvo suimtas vadi
namai perauklėjimo programai ir vė
liau jau turėjo būti paleistas iš kalė
jimo, bet patirta, kad jis iššmugeliavo į 
užsienį savo poezijos rinkinį "A. Cor-
ręspondence of Poems" ir buvo per
keltas į griežčiausią Kuboj kalėjimą 
Bonatio. 

SOVIETU STATISTINIAI DUOMENYS 
Nepamirštinas Sov. Sąjungos polinkis meluoti 

Ne vienas tokių Kubos rašytojų bu
vo baustas ne už kokią revoliuciją, bet 
paprasčiausiai už literatūrą. Amarao 
Gomez buvo pašalintas iš darbo už tai, 
kad jis nesidavė perauklėjamas ideo
logiškai. Kai buvo padaryta jo namuo
se krata, iš jo atėmė rankraščius ir taip 
pat rastą Solženicyno "Gulago Archi
pelago" tomą. Poetas Rene Ariza, 1967 
m. laimėjęs Kubos rašytojų draugijos 
premiją, gavo aštuonerius metus kalė
jimo už tariamą revoliucijos šmeižimą. 
Iš jo kratos metu atimta romano, dra
mos ir poezijos rankraščiai. Raul Mar
tines, išsėdėjo kalėjime penkiolika me
tų, bet kai jo celėje buvo rasta 
komunizmui nepatinkamų eilėraščių, jis 
vėl buvo nubaustas. Raynaldo Arenas, 
knygos "Haliucinacijos" autorius, kuri 
Europoj susilaukė didelio pasisekimo, 
buvo nubaustas metais kalėjimo. 
Romane yra pavaizduotas tam tikra 
prasme ir Castro kalbų manierizmas ir 
kai kas buvo parodijuota. Per kratą 
atimti rankraščiai. 

Kaip skelbia spauda, daugybė Kubos 
autorių buvo įkaitinti, ištemti, kiti 
patys pasirinko egzilį. Kai kurie poetai 
ir rašytojai savo kūrinius platina pri
vačiai rodo geriems pažįstamiems, 
kūrėjai dalinasi su kitais savo kūryba, 
kuri yra laisva nuo Castro cenzūros. 

Išvykę iš Kubos autoriai verčiasi įvai
riais darbais, tačiau jie yra laisvi rašyti 
tai, ką nori, ir niekas jų rankraščių 
neatima i>" niekas jų į kalėjimus nesodi
na. 

Kai paskaitai apie kūrėjų vargus 
diktatūriniuose kraštuose, prisimena ir 
l ietuvių rašytojų reikalai.Vieni 
pavergtoje tėvynėje turi rašyti taip, 
kaip partija reikalauja, o kiti išeivijoje 
galį kurti kaip nori, veržiasi į tą kalė
jimą ir savo knygas paveda komunistų 
partijai, visokiem raikomam ir glav-
litam jas cenzūruoti, nepaisant, akd 
komunistų partijos cenzūra kai ką iš
meta, redaguoja ir taiso. Už geležinės 
uždangos išleidžiama vakariečių kny
gų, būna gana įvairių vertimų, jie taip 
pat gali išleisti ir išeivijos autorių, ta
čiau, kai patys autoriai savo kūrinius 
pateikia okupanto įstaigoms, kad juos 
išcenzūravę išspausdintų, darosi net 
graudu, pagalvojus apie visus tuos, ku
rie už savo raštų grynumą ėjo į kalėji
mus, nepaisant, ar tai jie buvo rusai ar 
kubiečiai. 

Kai kurie Lietuvos komunistų parei
gūnai teigia, kad tie išeivijos autoriai, 
kurie nori, kad jų knygos būtų išleistos 
Lietuvoje, gerbdami komunizmą, turi 
patys rankraščius apvalyti nuo patrio
tinių ir religinių motyvų. Jei nepakan
kamai apvalo, tuo pasirūpins komu
nistų partija. Kada vieni veržiasi iš; 
diktatūrinės cenzūros į laisvę, kiti ver
žiasi į diktatūrinę cenzūrą. Diktatoriai 
bijo laisvo rašto, ir gaila, kad kai kurie 
autoriai jau bando savo raštus taip ko
reguoti, kad diktatoriai neišsigąstų. 
Kovojant už savo krašto laisvę, tenka 
prisiminti, kad tokia kova be laisvo, 
nesuvaržyto, meniško ar nemeniško 
žodžio neįmanoma. / \ | B. 

Po Sov. Sąjungos Afganistano už
puolimo prezidentas „karštuoju tele
fonu" protestavo. Brežnevas mela
vo, a i šk indamas , kad taip elgtis 
buvo neišvengiama, nes gau tas 
Afganistano pakvietimas jį g int i 
nuo „išorinių priešų". Pakviet imas 
rusiškas, gau tas iš negyvo rusų su 
visa 8 žmonių šeima užmušto 
Afganistano valdovo. Po to prezi
dentas pareiškė, kad jo nuomonė 
apie rusus tiesiog apsivertė. Galų 
gale! Deja, ta i rodo ir Sov. Sąjungą 
suprantančių įtakos menkumą ir 
kartu rusiškosios propagandos 
veiksmingumą. 

I r p r ez iden t i n i s k a n d i d a t a s 
Kennedy, kalbėdamas apie javų 
išvežimo Sov. Sąjungon draudimą, 
niekus pliauškia. Girdi, draudimas 
neveiksiąs, nes žmonės ten vietoj 
mėsos viščiukus valgysią. Ar tai 
nepanašu į karalienės Antuanetės 
pareiškimą? Kartu tai rodo, kad 
Kennedy ne ką težino apie sovietinį 
ūkį, o ir apie savąjį nedaug teiš
mano, nes visas tas draudimas šiuo 
metu tevertas apie 1.8 bil. dol., kai 
bendrinės tautinės pajamos (BTP: 
gross nat ional product) 1979, 3 ket
virtį, skaičiuojant metiniais, pasie
kė 2,395 tril. dol., arba 0.000752 proc. 
tų pajamų vertės ir kai Chryslerio 
bendrovei gelbėti, kaip niekur nieko, 
buvo surast i apie 4 bil. dol. Be to, 
karo metu javai , kaip auksas, negal i 
kam bėdos reikšti. Ir t ikrai jų k a i n a 
po t rumpo kritimo ir vėl kilo. 

Ū k i n ė in formac i ja 
a p i e Lie tuvą 

O ir mes patys kartais visai be 
reikalo prašauname pro šalį. Štai 
„Bridges", Lithuanian-American 
Newsletter, 1979.VIII. Nr. 8. 5 p. 
nemokšai Mr. Whitney iš „The N.Y. 
Times" galėjo ir geriau atsakyti . 

Lyginant Lietuvos ūkį su kitomis 
valstybėmis, reikia naudoti BTP 
rodiklį, ta ip kaip visi daro, o n e gre
tinti išvežimo duomenis, kurie tik 
mažą dalį Lietuvos ūkio terodo. Be 
to, 1938 mes vis dar negalėjome 
eksportuoti prekių tiek, kiek norė
jome ir kiek galėjome. O jei ope
ruojama išvežimu, tai ir tas rody
t inas reikiamai, suprantamai ir 
būtinai dabart iniais doleriais. 

Tektų gerai paieškoti, kad su
ras tum amerikietį, kuris žinotų 
1938 dolerio vertę. Skaitantieji, kad 

Spaudoj ir gyvenime 

SOVIETU S Ą J U N G O J E TRŪKSTA VYSTYKLU 

Kremliaus valdovas Brežnevas turi 
rūpesčių. Dažnai spaudoje buvo nusi
skundžiama, kad Sov. Sąjungos šeimų 
motinos „neišpildo normos" ir gimimų 
skaičiai labai krinta. Bet iš tiesų gerai, 
kad taip yra, nes pats Kremliaus valdo
vas Aukščiausios tarybos posėdyje, 
Maskvoje, turėjo prisipažinti, kad jo 
imperijoje trūksta žmogui pačio būti
niausio dalyko — vaikų vystyklėlių. 
Jei apie tai tenka kalbėti per Aukš
čiausios tarybos posėdį, kur aptariamos 
svarbios ūkiškos problemos, tad tai rodo, 
kad padėtis yra tikrai katastrofiška. 
Seimų motinos galės dabar pasiteisinti: 
vaikų jau būtų galima pasirūpinti, bet 
kur imti jiems vystyklėlių? 

Ši kalba Brežnevui nebuvo maloni, 
nes prireikė minėti ir daug kitų 
Trūksta vaistų, muilo, dezinfekcijos 
priemonių, dantų pastos, net siuvimo 
adatų ir siūlų... Nebetenka minėti evies-

skaičiais ir žiniomis 

L E O N A R D A S D A R G I S 

tais metais visos trys Pabaltijo 
valstybės išvežė prekių už 65.8 mil. 
dol., nors tai ir labai klaidinga, būki
te tikri, vertins dabartiniais dole
riais. 0 jei ir užsimanytų vertinti 
1938 dol., tai nežinotų, kaip tai pada
ryti, nors tai ir yra paaiškinta EL,V, 
478 — 481 p. 

K a i ku r i e 1938 
Lie tuvos ūk in ia i d u o m e n y s 

d a b a r t i n i a i s d o l e r i a i s 

Pradėkime 1938 Lietuvos išve
žimu. Jį vertinant 1975 dol., a tran
dame, kad tik viena Lietuva prekių 
išvežė bent už 466,396,000 dol., nes 
didelė dalis buvo maistu, o jei ne 
maistu, tai tokiomis prekėmis, 
kurios doleriais dar daugiau bran
go, negu maistas. Skaičiuojant 
pagal pagrindinio maisto 1938 
Lietuvoje vartoj imą, doler is 
1979.12.31 jau tekainavo 0.356 lt. Tai 
reiškia, kad, vertinant tokiais dole
riais, 1938 Lietuvos išvežimas buvo 
vertas (233,198,000 * 2,809) 655,053,-
182 dol. 

Visos Lietuvos be Vilniaus krašto 
gyv. 1938 suvartotas pagrindinis 
maistas, litais anuomet kainavęs 
813,814,708, šiandieniniais dole
riais kainuotų 2,286,005,515. 

1938 kainomis Lietuvos BTP pa
siekė 4,753,002,369 lt. Pastarąją 
sumą skaičiuoti doleriais pagal 
maisto kainas nebūtų tikslu, nes 
1938 nemaisto prekės, vertinant 
1979.12.31 doleriais, kainuotų po 
apie 0.712 lt už dolerį. Tačiau, ir skai
čiuojant gerokai sumažintai 1938 
BTP, tik pastarąja dolerio kaina, tų 
pajamų vistiek dar gauname 6,675,-
591,827 dol. O ką tai reiškia dalinai 
paaiškina „Liaudies ūkis", papa

s a k o d a m a s , kad Afgan i s t ano 
demokratinė respublika 1978 turė
jusi 18 mil. gyv., 1976 teturėjo apie 
2.8 bil. dol. BTP. 

O ir pačios 1940 Sov. Sąjungos tau
tinės pajamos nekažin kokios, o tai 
gi vienintelės iš kurių ir gyv. paja
mos galimos, 1940 tesiekė 32,385,-
700,000 dabart inių rb., arba vienam 
gyv. per visus metus 166.87 rb., arba 
100.12 lt. 

N ė r a k o k a l b ė t i ap ie 
n e b u v ė l į e k s p o r t ą 

Senokai seku ok. Lietuvos ir visos 
sovietinės imperijos metraščius, bet 
dar nė karto nesu matęs tokio 
dalyko, ka ip ok. Lietuvos eksportas, 
net duoklių išvežimas nėra rodo
mas . O jauneiji čionykščiai eko
nomistai ir apie tai pakalba, tačiau 
duomenų ir jie nerodo. Kodėl? Ogi 
todėl, kad tokių duomenų, kaip ir 
tokio eksporto, iš viso nėra. O pagal 
„Liaudies ūkį" yra tik štai kas — 
Rusijos Sov. respublika iš ok. Lie
tuvos įsiveža „beveik visos respub
likoje gaminamos nomenklatūros 
produkci ją" . Vyručia i , įsisą-
monininkite, kad čia ne eksportas, o 
duoklės, už kurias Lietuva nieko 
daugiau negauna, o tik rusus kolo
nistus, vergų varovus. Jeigu, kurios 
tokių prekių pasiekia ir užsienines 
rinkas, ta i niekad Lietuvos vardu, 
o Maskvos. Importininkai tokio 
fakto, kad ir Lietuva ką eksportuo
ja, nė žinoti nežino. 

Kartą visam laikui reikia paga
liau įsisąmoninti, kad ok. Lietuvos 
tikrai didelė gamyba gyventojams 
nė iš tolo nereiškia pagerėjusio 
medžiaginio gyvenimo. Pagal jų 
paskutinį metraštį 1977 TP leista 
5,7907 bil. rb. Iš jų pagal 1974 
paskirstymą gyv. vartojimui teko 
63,3 proc, kaupimui — 30,0'J ir valdi
nių įstaigų medžiaginių išl. — 6,68. 

mikalas, kurį kitas fabrikas negali paga
minti, negavęs tam tikro chemikalo iš 
kito fabriko. Pagaliau, kai milteliai 
pagaminti, trūksta jiems įpakavimo 
priemonių, ir jei pagaliau milteliai ir įpa
kuoti, tai trūksta transporto priemonių 
jiems pristatyti į parduotuves... 

Ar visi tie trūkumai jaudina Brež
nevą? Ne labai, nes nukenčia tauta, bet 
ne Sov. Sąjungos „pirmoji klasė", kuri 
jai skirtose parduotuvėse gali nusipirkti 
visko, ko tik nori. Žinoma, ir Vakarų 
kapitalistų gaminių. 

A. T. Sovietų kariuomenės pratimai. Ruošiasi žiemos karui . 

Vakarų kraštų Europos gynybą stipri
nant. Amerikiečių gamybos raketa 
„Pershing 2". 

Taigi, gyv. palikta 3,6655 bil. rb., 
a rba vienam gyv. — 1,088.98 rb., 
a rba 653.39 lt (gyv. 1977 — 3.366,-
000). Kaupimas reiškia įdėjimus 
daugiausiai pramonėn. 

1938 Lietuvos atitinkami skaičiai 
buvo tokie: TP 4,366,968,927 lt, arba 
vienam gyv. — 1,684.02 lt. 

Už tai BTP 1977 buvę 14,3157 bil. 
rb . Skirtumas tarp pastarųjų ir T P i r 
y ra sumažintos ok. Lietuvos duok
lės Maskvai. 

LATVĖ N A T O 
K O M I S I J O J E 

Atlanto apkto mokslo programos 
dalyje specialistų posėdis „apie žmo
gaus faktorius" įvyko Graikijoje. 
Šioje mokslininkų konferencijoje 
dalyvavo ir Montrealio universiteto 
psichologijos profesorė latvė dr. Vai
rą Vikė-Freiberga. Konferencijos pa
baigoje ji buvo išrinkta pirminin
kauti žmogaus faktorių komisijai 
1980 metais. Tai pirmas atvejis 
NATO mokslo programoje, kad 
mokslininkų specialistų komisijai 
vadovaus mokslininkė latvė, nors ir 
iš Kanados. 

Prof. dr. Vairą Vikė-Freiberga 
padarė pranešimą Tesalonikų uni
versitete, Graikijos šiaurėje, apie 
psichologijos išsivystymą Kana
doje per pastarąjį šimtmetį, paly
ginus tai su dabart inėmis aplin
kybėmis Graikijoje. 

Profesorei Tesalonikų universi
tete staigmeną padarė vienos tyri
nėtojų grupės darbas, kurį tyrinėjo 
graikų tikrinių daiktavardžių kilmę 
pagal tą patį prof. Vikės-Freibergos 
metodą, kurį profesorė vartojo tyri
nėjant prancūzų vardus Kvebeke. 

A. T. 

to, sūrio, mėsos trūkumo, nes apie tai 
gerai žinoma ir Sov. Sąjungoje ir užsie
nyje. Šviežios* mėsos galima nusipirkti 
tik Maskvoje. Leningrade ir Kijeve, 
išstovėjus valandų valandas eilėse. 
pat ilgos eilės stovi prie drabužių parduo
tuvių. 

Per Revoliucijos šventę buvusi išpirk
ta visa „vodka". Dvi dienas po didžiųjų 
švenčių vodkos Maskvbje-net su žiburiu 
nebuvę galima rasti. Kai jau prieita prie 
to, kad ir vodkos trūksta, tai jau pasku
tinis laikas ieškoti kaltininkų. Brež
nevas savo kalboje minėjęs kelių minist
rų vardus, kurie esą atsakingi dėl šių 
trūkumų, bet laikinai jie dar esą gyvi ir 
laisvi, kaip praneša britų koresponden
tas iš Maskvos. 

Ir sovietinė spauda ieško kaltininkų ir 
atidengė, kad dėl skalbimo miltelių trū
kumo trys ministerijos kaltina kits kitą: 
fabrikui nepristatoma koks tai che-

PALIKAU MIELAI 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

F E L I K S A S P E M P Ė 

Sekmadienį, atėjus draugams, pasigyriau, 
ką aš turiu. Susirinkom visi kluone ant šieno ir 
pradėjom po truputį ragaut i . Beragaujant be
veik pusę butelio ir išragavome. Kai kurie mano 
draugai , kurie buvo linkę kito dosnumu sava
naudiškai pasinaudoti, greitai nuo išgėrimo 
pradėjo "ožius lupti". Tuomet likutį degtinės nuo 
jų atėmiau ir vėl šiene paslėpiau. 

Pirmadienį po pietų atvažiavo Jonas 
Mockevičius su sesute Ona rugių kluonan vežti 
(jų tėvai dirbo mūsų žemę iš pusės). Pasigyriau ir 
Jonui , ką aš turiu. J i s paprašė duoti ir jam para
gauti. Daviau ir jam. J i s paragavęs užsivertė bu
telį ir visą degtinę bematan t išgėrė. Atidavęs 
man tuščią butelį a tgal pasakė: "Nebloga deg
tinė. Ar neturi daugiau?" Atsakiau, kad daugiau 
neturiu. 

Atėjusi ir pirkios į kluoną jo sesuo Ona išsi
varė jį rugius į kluoną vežti. J i s nueidamas man 
pasakė, kad aš tylėčiau apie tą išgėrimą ir nie
kam nieko nepasakočiau. 

Diena buvo graži, saulėta ir karšta. Pra
dėjęs meių pėdus j vežimą krauti, staiga krito 

Jonelis ir išsitiesė rugienoj. Jo sesuo Ona, ant 
rugoų vežimo stovėdama, tai pamačiusi , nuo 
vežimo tuoj nušoko ir pribėgusi prie jo klausia: 
"Kas tau, Joneli, yra? Kas atsitiko?" Bet Jone
lis pradėjo žiaugčioti kaip žuvis be vandens ir 
visai nekalbėjo. Tuomet jo sesuo Ona gai
liai sušuko, kad Jonelis susirgo ir, atbėgusi j 
mūsų pirkią, verkdama ištarė: "Dėdiene, mūsų 
Jonelis susirgo! Padėk man jį nugabenti 
namo!". Mano mamytė tuojau su Onute nubė
gusios prie dalinai rugiais pakrauto vežimo, ru
gių pėdus iš vežimo išmetė atgal ir, Jonelį vos 
ne vos į vežimą įkėlusios, ten jį paguldė.Onutė, 
paėmusi vadeles į rankas , s tovėdama vežime 
stačia, kad sušėrė arkliams botagu, ir tie pasi
leido šuoliais bėgti namo (jie gyveno apie 1 km 
kelio nuo mūsų sodybos), o Jonelis, vežime išsi
tiesęs gulėdamas ir mano mamytės prilaiko
mas, gal visai ir nesapnavo, kad kada taip 
"iškilmingai" bus vežamas. 

Parėjusi mano mamytė man pasakoja, kad, 
Jonelj parvežus, jis pradėjo taip baisiai vemti, 
kad jo tėveliai ir kiti namiškiai labai susirūpi
no jo sveikata ir pradėjo jį gydyti pieno išrūgo
mis ir kitais naminiais "vais ta is" . Girdi, jų mer
gaitės buvo išėjusios į mišką uogauti, parnešė 
uogų, tai jis ir visi kiti jų namiškiai jas valgė 
prieš išvažiuojant rugių vežti. Girdi, suvalgė ko
kią kieno apnuodytą uogą, kuri ir pakenkė jo 
sveikatai. 

Sekančią dieną, žiūrime, vėl atvažiuoja Jo
nas su Onute rugių vežti. Atvažiavęs ir mane iš 
pirkios išsivadinęs, kitiem mudviejų pasi
kalbėjimo negirdint, man prigrasė, kad aš apie 
vakar įvykusias "išgertuves" n iekam nė pusės 

ft-sS* 

žodžio neprasitarčiau, nes tuomet gali būti blo
gai ir man ir tau. Žinoma, aš jam prižadėjau tą 
paslaptį išlaikyti, nes jis buvo jau paaugęs 
vyras, turėjo kokius 19-20 metų amžiaus, o aš — 
vaikas, vos apie 12 metų amžiaus. 

Žiemos metu Jiezno pradžios mokyklą 
lankiau. Pirmųjų dvejų mokslo metų buvusių 
mokytojų pavardes jau pamiršau. Trečiaisiais 
mokslo metais mokytojavo mokyt. An tanas 
Majus. Vėliau jis tarnavo Lietuvos' ka
riuomenėj ir buvo' kapitonas, ilgametis žurna
lo "Kario" redaktorius. Ketvirtais mokslo me
tais ir vėliau iki pat mirties mokytojavo ir buvo 
mokyklos vedėju mokyt. Julius Celiešius. 

1918 m. Jiezno pradž. mokykloje moky
tojaujant mokyt. Majui, į mokyklą atvyko du 
vokiečių karininkų uniformomis ir pradėjo mo
kinius egzaminuoti iš vokiečių kalbos. Tiesa, 
mokyklos vedėjo mokyt. Majaus buvo išrašytas 
ir mokykloje ant sienos buvo iškabintas vo
kiečių kalbos gotiško stiliaus ra idynas , ir aukš
tesnių skyrių mokiniai turėjome jį a tmintinai 
mokėti ir mokėjome, bet vokiečių kalbos pamo
kų visai nebuvo. Tad atvykusieji vokiečiai kaip 
mokin ius neegzaminavo , t a ip visos jų 
pastangos nuėjo niekais. Neišpešė nė vieno 
žodelio vokiškai. Išeidami iš mokyklos kažką 
piktai su mokyt. Majum kalbėjo ir rankų jude
siais lyg j am grasino. 

„ (Bus daugiau) 



D R A U G A S , ketvirtadienis, 1980 m. sausio mėn. 24 d. 

MOSU KOLONUOSE 
Putnam, Coim. dienos vakare. Dalyvavo ir vie

nas kitas lietuvis iš toliau: se-

Kitos žinios 
— Seselių naujo namo ir reli

ginio atgimimo centro statyba 
eina numatytu greitumu. Jau 
tvirtinami metalo rėmai ant baig 
tu pamatų. Seselės reikalingos 
visokios visu paramos, kad galė
tų tęsti ir baigti pradėtus dar-

LIETUVIŠKA VEIKLA 

Putname bendruomeninės ap
raiškos nesustoja ir žiemą, nors 
lankančių Putnamą ir sumažė
ja. 

Kultūringi paįvairinimai 

— Kun. Pranas Špakauskas, 
jėzuitas misijonierius Kenijoje, 
lankėsi Putname gruodžio pra
džioje. Jis kilimu iš Anglijos, bet 
gerai kalba lietuviškai. Gruo
džio 9 d. vakare Raudondvario 
salėje jis rodė seselėms ir susirin
kusiems lietuviams skaidres iš sa
v o misijų krašto ir pasakojo apie 
misijas, gyvenimą, krašto žmonių 
pasaulėžiūrinę ir politinę padėtį 
ir jų įtaką į misijas. Pabaigai dar 
parodė gausias pasaulio gėlių rin
kinio fotografijas. Dalyviai visu 
tuo domėjosi. Vakaronė baigta 
kavute ir užkandžiais, kuriuos 
paruošė seselė Rita Trimakienė. 
Panašūs skaidrių parodymai bu
vo padaryti sekančiomis dieno
mis Matulaičio ir Vil la Maria na
m ų globotiniams. Ačiū misijo-
nieriui už akiračio praplėtimą. 

— Sausio 15 d. vakare salėje 
po koplyčia seselėms ir kitiems su
sirinkusiems dr. J. Kriaučiūnas 
kalbėjo apie balastinių medžia-

selės iš Montrealio, pmf. C. Ma- bus. Jų veikla artimo ir lietuviš-
saitis su žmona iš Marylando, koje tarnyboje žinoma visiems, 
Savickienė iš Worcesterio ii kiti. tai padėkime joms jų reikaluose, 
Po ilgesnės kun. S. Ylos Kūčių nes tie yra ir mūsų reikalai, 
vakaro maldos, po kiekvieno su _ Vietos LB ruošia Vasario 16 
visais pasidalinimo plotkelėmis, d. minėjimą Matulaičio namų 
kurių dauguma gauta iš Lietu- salėje vasario 10 d. 3 vai. p. p. 
vos, visi sėdo prei Kūčių stalo. I Paskaitą skaitys kun. Ant. Jurge-
Salė buvo apšviesta žvakių švie- j laitis, Providence kolegijos pro
są ir teikė mistinį Įspūdį. Išlai- Į fesorius, žinomas Lietuvos vyčių 
kyta tradicija pateikiant nema-1 veikėjas. Meninę programą atliks 
hm 12 patiekalų tą vakarą. Po 
vakarienės dar visi giedojo Kalė
dų giesmių. 

Vakare 10 vai. daugumas ben
drų Kūčių dalyvių dalyvavo šv. 
Bernelių Mišiose, celebruotose 
vienuolyno koplyčioje. 

Alkos reikalai 

Vietiniai Amerikos Lietuvių 
Kultūros archyvo "Alkos" direk-

Hartfordo tautinių šokių gru
pės šokėjai. Jiems vadovauja D. 
Dzikienė. Kviečiami lietuviai ir 
iš tolimesnių apylinkių. 

— LB skyriaus metinis susi
rinkimas šaukiamas Matulaičio 
namų salėje kovo 30 d. 2val. p. p. 
Bus renkama nauja valdyba ir re
vizijos komisija. 

— Neseniai lankėsi vyčių dele
gacija Alkoje ir tarėsi dėl galimy-

_ . . _ , bes Čia talpinti savo archyvus, 
toriato nariai ir talkininkai, seselė j Alka stengiasi įtraukti vyčius į 
Augusta Sereikytė, dr. A. Matukas, Alkos globėjų eiles 
prel. V. Balčiūnas, kun. S. Yla, 
prof. A. Vasaitis ir dr. J. Kriaučiū
nas, pagal galimybę talkinami J. 
Vembrės iš Bostono ir vet. dr. A. 
Stankaičio iš Hartfordo, beveik 
kas savaitė tariasi ir deda pastan
gas užbaigti Alką. Profesorius 
dailininkas P. Martinkus (Mar-
tick) sutiko keliems mėnesiams 

,_ r . pastūmėti Alkos tvarkymą ir dar
gų maiste nauda. Paskaita iŠ?au- bą jau pradėjo. Jo prašomi į tai
kė ir diskusijų. Ruošiama ir dau- ką įsijungė bostoniškiai Linger-
giau paskaitų sveikatos reikalais, į 'aičiai. Tikimasi ir daugiau kai 

yra didelis susidomėjimas 

Nors Balfo skyriaus Putna
me nėra, bet jo veiklai paremti 
dr. J. Kriaučiūno iniciatyva iš vie
tinių buvo surinkta 120 dolerių. 
Šiemet mažiau, negu ankstesniais 
metais, nes čia gyveną daugiausia 
pensininkai labai jaučia infliaci
jos naštą. 

— Buvę ligoniai, dr. A. Matu
kas po akies operacijos ir P. Ta
mašauskienė po vidurių opera
cijos, sveiksta jau namuose. Na
muose sirgę žinomoji diplomati 

nes 
jomis. 

Kūčios visiems 

Seselės suruošė bendras Kūčias 

urių sričių žinovų įsijungiant. Į nėję tarnyboje Magdalena Avie-
Tikima, kad ateinančią vasarą | tėnaitė ir mokytoja Amelija Banė-

nienė taip pat sveiksta. Visiems 
jiems geriausios sveikatos ir lau-

lankantieji Putnamą ras Alką ver 
tą pamatyti. Žinoma, daug kas 
priklausys nuo visų lietuvių fi-, kiame jų vėl įsijungiant į dar-

seselėms ir apylinkės lietuviams | nansinės paramos Alkai, o ta pa- | bus. 
seselių valgyklos salėje Kūčių rama būtina ir nedelsiant J. Kr. 

PRS, LIETUVIŲ DIENŲ 
APYSKAITA 

Pasaulio Lietuvių dienų, įvy
kusių 1978 metais Toronte , ka
nadiečių buhalterių f i rmos pa
ruošta apyskaita K a n a d o s val
džios įstaigoms b u v o pri imta 
Organizacinio komiteto posėdyje 
1979 birželio 2 d. Galut inė apy
skaitų suvestinė, p a s i r a š y t a V. 
Biretos, E . Cuplinsko, J. N e š u -
kaičio ir J. R. S imanavič iaus , 
buvo pateikta P L B valdybai 
1979 metų pabaigoje. T ą apy
skai tą P L B valdyba patvirt ino 
1980 sausio 9 d. posėdyje ir ją 
skelbia visuomenei. 

Pasaulio Lietuvių dienų orga
nizacinis komitetas t u r ė j o : pa
j a m ų 282,425.92 d o l , išlaidų 
244,232.77 dol. P e l n o 38,202.15 
dol. 

Likęs pelnas pask irs ty tas 
ta ip : Kanados L B k r a š t o val
dybai 17,000 dol., P a s a u l i o L B 
valdybai 9,000 dol. Š A L F A S S 
(Sporto Sąjungai) 7,000 dol., 
IV-jam P L Jaunimo kongresui 
3 ,000 dol., 1980 m e t ų Tautinių 
šokių šventei 1,000 dol., sumo
kėta Kontrolės komis i jo s išlai
dos 542 dol., ir l ikut i s įneš tas į 
Kanados LB iždą 660.15 dol. 
I š viso 38,202.15 dol. 

Iškilus nuomonių sk ir tumams j 
dėl apyskaitų s u d a r y m o ir kai į 
kurių nesklandumų t a r p Orga
nizacinio komiteto ir special ios 
Kontrolės komisijos, P L B val
dyba nutarė g a u t u s dokumen
t u s ir aktus perduoti P L B kon
trolės komisijai peržiūrėti ir sa 
v o nuomonę pareikšti . Galuti
nę apyskaitą nutar ta paskelb
t i dabar, nes to p a g e i d a v o ir Or
ganizacinis komitetas ir Kon
trolės komisija. 

Antrosios Pasaul io Lietuvių 
dienos įvyks 1983 meta i s Siau
rės Amerikoje, greič iausiai J u n g 
tinėse Amerikos Vals tybėse . 

CL A S S I FI ED G U I DE 
K E A L E S T A T E 

PALIKIMAS. Reta proga įsigyti gerą 
4 butų namą po 4 kambarius. Pirkėjui 
liuksus butas ir 3 rendos. Naujas ga-
zo pečius. Naujas stogas. Nauja po
tvynio apsauga. Arti 72-os ir Califor-
nia. Geras. Pigus. Pelningas. 

B R O K E R I S P . Ž O I B A K I S 
Tel — 778-6916 

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

galovv. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

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

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

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

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

Valdis Real Esfate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

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

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetef. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

GA 44654 
W. 95th Street 

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

Tel. — W A 5-806S 

— Spauda y r a ž m o g a u s dva
s ios gyvybė. Tik spausdintas 
žodis, lankantis kiekvieno lietu
v io namas, tega lės iš laikyti l ie
tuvybę tarp pasaulyje pasklidu
s ios lietuviškos išeivijos . 

Bronius N a i n y s 

l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l imiltl l l l l l l l l l i i l l l i i l l i i i i i i 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardav imas 

Draudimai — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Vert imai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S . Kedzie Av. — 778-2233 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIUIIUUIIIIIIIIIIIU 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuimiiii 

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinii 
f^airių prekių, pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. O SU Chicago, IU. 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Tetef. — 625-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIUUUlIlIUIIIIUllUl 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

M. A. Š I M K U S 
LN'COME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood\ teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINŲ iškvietimai, piliomi 
FILJETYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIilIlilIUlllUlUUUUIlIlI 

llllllllllillllllllllmlllllllllllllllllllllllllllfc 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIUUI1III! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUUIIIIIII 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
UIIIIIIIHIIHIHIIimillHHIUlUIMIUlUUlIlII 

K L E M E N S A S JŪRA 

M O N S I N J O R A S 

Brazilijos lietuvių rašytojo 
parašyta knyga apie prel. Zeno
ną Ignatavičių. Biografija per-

1 pinta beletristiniais vaizdais, 
nuoširdžiai ir s u didelia pagar
ba mirusiam Brazilijos ir Ro
mos veikėjui. 

Išleido — Bronius Ignatavi
čius. Sp a u dė : Pranciškonų 
spaustuvė. Didelio formato, 384 
pusL Kaina s u persiuntimu — 
$10.75. 111. gyv . prideda 50 et. 
valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti: DRAUGAS, 4545 West 
63rd SL, Chicago, m . 60629. 

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIII 

J. B U R K U S 

ARTI TIKSLO 
"Be šios knygos neturėtų 

būti nė vienos šeimos, i š kurios 
kas nors mirtimi yra i švykęs 
amžinybėn." 

I š autoriaus pratarmės 

Dalis Detroito Lietuvių fronto bičiulių su Dievo Apvaizdos liet. parapijos klebonu kun. Viktoru KriŠčiūnevičium, 
apsilankę pas jį jo klebonavimo Dievo Apvaizdos parapijai penkmečio proga (1980. I. 6). Iš kaires: sėdi — Jonas 
Urbonas, Vytas Petrulis, Jadvyga Damušienė, kun. Viktoras Kriščiūnevičius, Stasė Smalinskienė. Stovi — Algis 
Bražėnas, dr. Petras Žemaitis, dr. česius Kuras, Vytaut as Barisas, dr. Adolfas Darnusis, Balys Baleišis, dr. Silva 
Pragulbickas, Marytė Petrulienė, Alfonsas Velavičius, dr. Bronius Krakaitis, Danutė Veiavičienė, Laima Žemaitie
nė, Algis Petrulis, dr. Benjaminas Kvietys ir Gražina Urbonienė. Nuotr. J. Urbono 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta i š 2 psl.) 

sausio 13d. Lietuvių namuose. Su
sirinkimas buvo gausus br darniai 
pravestas. Susirinkimą pravedė 
Edvardas Milkauskas, -sekretoria
vo Jurgis Bau'biys. Buvo valdy
bos nariy raportai ir išrinkta I 
1980 metams klubo nauja va-ldy-Į 
ba, kuri sausio 20 d. pareigomis 
pasiskirstė taip: Edvardas Mil- \ 
kauskas — klubo pirm., inž. Jo
nas Gaižutis — finan. sekr., Juo
zas Kinčius — vicepirm. ir klubo 
vedėjas, Albinas Rliūdžius — 
sekr., Antanas Mjkalkėnas — ižd., 
Antanas Butkus — ūkio vedėjas 
ir Antanas Vaitiekus — maršal
ka. 

Revizijos komisija: Algis Pleč
kaitis — pirmininkas ir Justas 
Pusdešris ir Jonas Atlkočaitis — 
nariai. 

PAMINĖTA KLAIPĖDOS 
KRAŠTO ATGAVIMO 

SUKAKTIS 

Istoriniu įvykiu ir Klaipėdos 
krašto apžvalgą pateikė „Švytu
rio" JŪSŲ šauliu kuopos pirm. Al
fa Šukys. M. Sajausko poeziją 
„Ką poezija mena", .padeklama
vo kuopos moterų sekcijos vado
vė Angelė Šukienė. Po to buvo 
sugrotas Mažosios Lietuvos him
nas „Lietuviais esame mes gimę" 
ir duota atitinkamos muzikos iš 
plokštelių. 

A. Gr. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiii 

Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

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

Kaina, s u persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

iimiiiimiiiuiiimmimiiimiiiiiimiiiiiD 
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PETRAS KLIMAS 

15 MANO ATSIMINIMŲ 
j 

Beveik visą Lietuvos nepriklau-
| somybės laikotarpį Klimas dirbo 

diplomatinėje tarnyboje ir gyveno , 
užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto- Į 
rija ir yra parašęs visą eilę veika- Į 
kiečiams užėmus pietų Prancūziją, i r* I r i I U A I i T C 
Klimas buvo gestapo suimtas 1943 J £ Į u A L Y U J A l u 
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo 

We'll help you make the right movė. 

niiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I GL1NAS TV 
234$ W, 69th St., teL 776-1486 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiuMiiiiiiin 

atvežtas į Lietuvą, laikomas areš
te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas 
j Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų 
grjžo i Kauną, parašė "Iš mano 
atsiminimų", kur jie Vakarus slap
tai pasiekė tik prieš keletą metų. 

Išleido Juozas Kapočius. Spaude 
LE spaustuvė. 416 pusi. Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IL. 60629 
iiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiit 
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Sausio 16 d. lietuviSkos radijo 
valandėlės „Lietuviu melodijos" 
redaktorius Albertas Misiūnas ra-
dio bangomis paminėjo Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos prisijungimo j dasktorius. 
57 metu sukaktį. I 

SPAUDOS S U K A M U , 
AKADEMIJA 

Sausio 27 d. mieli detroitiečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti ren
giamoje spaudos sukakčių akade
mijoje ir meninės programos da
ly. Organizacijos kviečiamos da
lyvauti Dievo Apvaizdos par. 
šventovėje 10:30 vai. su vėliavo
mis, o 12 vaJ. didžiojoje salėje. 
Spauda yra visu lietuviu būtina 
priemonė krašto laisvei atgauti. 
Neapvilikime šio nrnėjimo garbės 
komiteto. Komiteto sudėtis rodo, j § 
jog šiam minėjimui teikiama di
delė reikšmė. Be anksčiau skelb
tu, į •gairbės komitetą įeina ir Vy
tautas Gedgaudas, „Dirvos" re-

PIRKTI AR PARDUOTI, 
nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Cbicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
į mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę joms patarnauti. j 

Į 
Mes priklausome MLS ir turime 

kompiuteri 
Virš 500-tai namų pasirinkimui 1 

BUDRAITIS REALTY C0. 
G600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
independently owned and operated. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

"Sfidavos" leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Cbi
cagoje. 256 pusi. Kaina s u per
siuntimu $6.75. Ulinois gyvento
jai prideda 30 et. valstijos mo
kesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, IL 60629 

tiiiiiiiiimuiHiiiimuiiiiiuiiiuitiiuiiiiH. 

HELP WANTED — MOTERYS 

RN'S 
Full ©r part time posittons avail-

able in General CCU & S1CU Nurs-
ing. Open on all shifta. Located in 
Lincoln Paris a.rea. Roosevelt Memo-
rial Hospital offers excell. benefits. 
Starting salary cooim. w / exp. No 
shift rotations, every other weekend 
ott 
Contact Nurse Becruiter 751-4000 
An Eąual Opportunity Emptoyer 

SENINO MACHINE 0PERS. 
Experienced on industrial sewing 
machine. Any age welcame. Paid 
holidays, co. benefits, incentive 
program. Mušt speak English. 

Gali MB. BICH 284-6900 

GIRL FRIDAY 
For office in Schiller Park. 
Mušt know Gennan. Call 
671-2825 to schedule ap-
pointment. 

VYRAI IR MOTERYS 
PACKAGE KXPRESS AGENCY 

MARIJA JfOREIKIENfi 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos peros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sanlelia. 
'2608 \V. 69 St., Chicago, IU. 60629 

TEL. — WA 5-2787 

A.M. 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- m e l d i - I 
Mecenatas - Prel. Juozas Ksrafloft => 

Naujasis Testamentą* yra pratilko formato, iriStas kietais virle- 3 
liais. Vertimas padarytas gražia lietuviu kalba. Mecenato d*ka laida S 
parduodama prieinama kaina. 1 

Gaunama "DRAUGO" knygyne i 

Kaina — $8.00 1 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiunUmui | 
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). j 

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus: f 

O R A U G A S § 
4545 Wwi 63rd Strttl Į 
Chicago, Illinois 60629 | 

i iHi imi imi i i i iHMiHt*" '"""""""" ' 1" 1* 

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER 

Experienced Group 
Ma. jor Medical 

Call Mr. Callas 738-6162 

D £ M E S I O 

imiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimi 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 

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

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panaiiaia reikalais. 
Būeite patenkinti raūaų patarnavi
mu 
i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i imiimimii i i i i i i i 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
aea jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamas. 

Perskai tę "Draugą" duokite 

jį kit iem* pasiskaityti. 

HELP WANTKD — VYRAI 

DRAFTSMAN 
Structural steel shop detailers. 
Overtime. Free insurance, hos -
pitalization and paid vacation. 

TeL — 922-6310 

H E L P 
~ llllllllllllltllllllflllll 

W A N T E D — M A L S 

Biznieriams aps imoka skelbtis 

d ienraštyje "Drauge". 

I OWNER . OPERATORS 
| D.O.T. ąualified with tandem axle tractor ior piggy j 
f back operation. Pick up and delivery within 400 mile | 
= radius. Chicagc-based. Excellent pay package. 

| TEL - 3 1 2 - 2 2 6 - 7 8 2 8 



LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petcrsburg, Fla. 
U E T U V I I J KLUBAS IR J O 

VEIKLA 

St. Petersburgas yra greičiau
siai augan t i lietuvių kolonija 
Floridos valstijoje. Jei kadaise 
prieš 17 me tu lietuvių k lubo 
steigėjai turė ję keliasdešimt na -
rivi, tai d a b a r jų yra gerokai per 

. 400 . Jei ap ie 1958 m. iš po a n t r o 
jo karo atvykusiųjų lietuvių čia 
b u v o apsigyvenę gal tik Angelės 
i r A l b . K a r n i ų šeima, tai d a b a r 
ap l ink in iuose pajūrio miesteliuose 
yra jų pi lna . Lietuvių klubas sek
mad ien i a i s retkarčiais 'jau sun
kiai sutalpina svečius. P raė 
jusiose Kūčiose dalyvavo 462 
asmenys. Lietuvių klube sekma
dieniais duodami pietūs, kuriais 
_pasįnaudoja ne tik vietos lietu
via i , bet i r čia besilanką svečiai. 
Anksčiau, netur int nuolatinės šei-

'•" "tfrininkės, klubo nar ia i patys pie
tus gamindavę ir savaitgaliais tada 

.... reikdavę gerokai padirbėti .Nariai 
" noriai- ta lkininkaudavę, jokių dar

bu nevengdavę. 

. Apie k lubą sukasi visas vietos 
l ietuviu kul tūr inis ir organizaci
nis gyvenimas. Čia ruošiami kon
certai , m e n o parodos, literatūri
n ia i vakarai , minėjimai. Klubas 
tur i du chorus : muz. P. Armono 
vadovaujamą mišrų chorą ir E. 
Rūkšte l ienės vadovaujamą mo
terų da inos vienetą. Vaidintojų 
grupė, vadovaujama dr. B. Zel-
bienės, sekmadieniais pasirodo su 
nuo ta ik inga ir linksma progra
m a . Pati dr. B. Zelbienė dažno
kai paskaito savo pačios parašytus 
kupletus, paliesdama įvairias vie
tos aktualijas. 

Veikia k n y g y n a s su 862 
k n y g o m i s . Vadovauja A. Ra
gelis. Praei tą sezoną 57 skaity
tojai perskaitė 436 knygas. Be J o . t 
čia ga l ima įsigyti ir "naūfų 'khy- i 

Detroito jaunimo ansamblio spektaklis Clevelande sausio 26 d 
vauja: Stasys Sližys, Galina Gobienė ir Justinas Pusdešris. 
Ohio apygardos valdyba. 

Statomas A. Gustaičio Sekminių vainikas. Vado-
Dalyvauja per 60 talentingo jaunimo. Rengia LB 

MŪSŲ 
Brockton, Mass. 

KOLONIJOSE ŠACHMATAI 

]AV LB BROCKTONO 
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

l i tuanist inę mokyklą, lietuvišką- — D r . V . V. Palčiauskas, ka ip 
ją spaudą, Draugą , Darb in inką , j ske lb ia I C C F organas " F e r n -
Pasaul io Lietuvį, Laisvės varpą, į s c h a c h " gruodžio nr., sužaidė 
Minkų radijo va l adė l ę ir kitas 
lietuviškas inst i tucijas. Nau ja i LB 
apylinkės valdybai pe rdavė 95 dol. 

gerai, viskas t va rk inga i surašyta 
Revizijos komisijos aktą aperskai 
tė An t . Sužiedėlienė. 

Sausio 13 d. po 10 vai. p a m a l - | k a s o s ylkutį Revizijos komisija, 
d u Sv. Kazimiero lietuvių parapi- j p a t i k r į n u s i kasos k n y g a s rado, 
jos salėje įvyko gausus LB Brock- k a d & j ančausk ienė kasą veda 
t o n o apylinkės metinis susirin 
kimas. Valdybos pirm. Statys Ei' 
va susirinkusius pakvietė prie sta
lu, valdybos narės visus pavai
š ino užkandžiais ir kava. Nar ia i 
s v a r s t ė L B apyl. valdybos pa 
ruoštą plačią dienotvarkę Susi-
inkimą atidaręs pirm. St. Eiva pa-

| reiškė, kad visa valdyba atsista-
I tydina. Susirinkimui vesti išrink-
j tas pirm. Juozas Stašaitis, o proto-
| kol ui surašyti — Liuda Šukienė. 

Daiva Izbickaitė, rV-jo P. L. Jau 
į n i m o kongreso atstovė, padarė 
į pranešimą. Daiva gražia lietuvių 
I kalba, gerai paruoštu pranešimu 

lygiomis s u Moederiu pasaulio 
korespondencinių pirmenybių 
ba igmė je (World Championship 
X F i n a i ) . 

— M. Blecher , N . E n g l a n d 11 
| komandos k a p i t o n a s informuoja , ; 

kad N E I k o m a n d a varos i ge
rai U S P o s t a i Chess p i rmeny
bėse i r tur i vilčių j a s la imėti , į 
bes i rungdama pr ieš Cal i fomi-

I jos, Michigano i r k t . k o m a n d a s . 
I Kazys Merk i s p i rmau ja savo 
j lentoje pelnęs 4 — 1 taškų, t r y s 
Į part i jos d a r neba ig tos . 

— 12-metis J o n Li tv inchuk, 
žaisdamas N . Y o r k o Chess In
s t i tu te I n t e r n a t i o n a l t u r n y r e , 
kurį laimėjo d m Lev Albert , bai
gė 3 — i , t a p d a m a s jauniaus iu 
JAV meis ter ių k la sės žaidiku, o 
15-metis Joe l Ben jamin nepr i r in-

1 ko pus tašk io , k a d t a p t ų t a r p t a u 
tiniu meis ter iu . 

— Bos tono t a rpk lub inėse Li-
thuanian k o m a n d a vasar io 1 d. 
rungsis p r i e š Bos tono univers i 
tetą, So. B o s t o n o L F D klube . 
Vasario 8 d. į Bostoną a t v y k s 
MIT. Lie tuv ių komandoje žai
džia: R. G r a u s l y s , T. A t k o č a 
tis, K . Merk i s , G. Zoza i r Bro- ' , 
nius Skrabu l i s (j is k o m a n d o s 
kapi tonas) . Ke tv i r t ad ien ia i s nuo 
7 va i . vak . U » D klube v y k s t a 
t reni ruotės . Kviečiame m ū s ų 
jaunimą l a n k y t i t a s t r en i ruo tes , 
norinčius s u s t i p r i n t i s avo žai
dimą. K. Merk i s 

D R A U G A S , ketvir tadienis , 1980 m. sausio mėn . 24 d. 

A. t A. ANNA SABONAITIS 
Šivickaite 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Anksčiau gyveno Bridgeporto apylinkėje. 

Mirė sausio 22 d., 1980 m., 7 vai. vak., sulaukus 86 m. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoj išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Helen Jakšys, žentas 

Albert, sūnus John, mar t i Marie, Lietuvoje sesuo Salomėja 
Šivickaite, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. John. 
Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Women's Aux-

iliary. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 3 vai. popiet Petkaus 

Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St Laidotuvės įvyks šeštad, 
sausio 26 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti ir žentas. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

— J A V moterų komanda 
"Cor r . Chess Olympiade U " 
v a r ž y b o s e savo 8 komandų gru
pėje b a i g ė paskutine, tesur inku-

, „ v. i si 5 t š . Laimėjo Vak. Vokietija 
\Taujo : Brocktono a p y h n - į _ ^ ^ J u g o s l a v i j a _ 20, 

Olandi ja — 16% t š . J A V žai-
d ikės pelni jo š i t a ip : W a r r e n 
1^2, Gell ins 2, Bu t in V2, Sage-
F a u s e y 1 t š . 

j klausytojus sužavėjo. Praeito me- į 
; t inio susirinkimo protokolą skaitė j . i i " , . . p I cm susir inkimui 

L. Šukiene 

kės valdyba išr inkta ir pareigo-1 
mis pasiskirstė t a ip : p i rm. Eligi-
j u s Sužiedėlis, ižd. S. E i v a , s ek r . 
Liuda Šukienė, v icepi rm. — Stasė 
Jančauskienė ir A n t a n a s Šeduikis. 

Revizijos komisi ja sutiko pasi
likti: R. Bielkevieius, E. Ribokie-
nė ir A. Sužiedėl ienė. 

Atstovai į apygardos met in i su
važiavimą išrinko (alf. eile) A. 

; Baškauskienę, Povilą Jančauską 
• ir Juozą Stašaitį. 

S u m a n y m u o s e pozityvių m i n -
pate ikė inž. Iz-

žvelgiant į spaudą iš t a u - » 
t i ška i rel iginio t a ško , ji y r a mū- į 
sų gyvybei kasdieninė duona , j 
A t imk iš ž m o g a u s duoną—jo lau į 
kia skubi m i r t i s . Spauda y r a m ū į 
sų gyvenimo veidrodžiu i r ke l ro- j 
džiu. P lė t imui Dievo K a r a l y s - į 
t ė s ant ž e m ė s i r žadinimui t a u - Į 

" " į t in io sus ip ra t imo mūsų žmonių j 
turi progą susitikti ir pabendrau-įj i y r a ge r i aus i a t a lk in inkė . Mū-
ti. T a s Šv. Kazimiero par. įnešė Įsų pačių n a u d a , g a r b ė i r š v e n t a 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N 1 Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a i — Y A r d s 7 -1 '41-2 

• gyvumo, jungties su kunigais ir 
! parapiečiais, o ta ip pat priside-
\ da prie bažnyčios apšildymo iš-
| laidų išlyginimo. 

I E. Ribokienė 

pareiga re ika lau ja , kad m e s vi
sa i s ga l imais būda i s savo spau
dą r emtume , p a l a i k y t u m e i r 
s k a i t y t u m e . 

Pre l . i . A. K a r a l i u s 

Mažeika & Evans 

J bickas. Jo m a n y m u , maža i spau-
St. Eiva, LB pirmininkas, padą- į doje r a n d a m e JAV LB krašto 

gų. Klubo patalpose yra prisi-1 rė išsamų vienerių metų valdy- j valdybos veiklos žinių. Reikia 
glaudusi l i tuanist inė mokyklėlė. į bos veiklos pranešimą. Iždinin- j skelbti visus JAV LB 71 apyl . 

Beje j a u keli metai iš eilės klu- j kė St. Jančauskienė — iždo stovį, j milžiniškus a t l iktus darbus . Siūlė 
bas dalyvauja ta rp taut in iame fes-! kuris darbščios valdybos: St. Ei-į pravesti laiškų r a šymo akciją — 
tivalyje. Šiuos festivalius organi-1 os, St. Jančauskienės, L. Šukienės, I ol impiadoje neda lyvau t i . Susirin-

V. Sužiedėlienės ir A. Šeduikio dė- j kę su dėmesiu išklausė inž. Izbic 
ka daug nuveikė, daug lėšų su- į ko pateiktas sugestijas, 
telkė. Jaunimo kongresui buvo su- j LB Brocktono apy l inkė , Šv. Ka-
rinkta 1064 dol (kvota buvo 900 Į zimiero l ietuvių parapi jos kun i -
do l ) . Valdyba perėmė Brocktono j gai ir parapiečiai dėkingi I renai 

• \ ir Stasiui E i v a m s už sekmadie-
tai papasakojo ką nors apie visus j n ia is po 8:30 ir 10 va i . p a m a l d ų 

""zubja ta rp taut inė organizacija, ku
rioje lietuvius atstovauja A. Kar-
nius . Lietuviai čia dalyvauja su 
m e n o pavil jonu, virtuve ir choro 
bei taut in ių šokių grupės pasi-

- , rodymais . Praeitais metais šią pa 
rodą pe r tris dienas aplankė 
60,000 žmonių. Šįmet ši paroda valdybos narius ir direktorius, 
įvyksta kovo 6 — 9 dienomis St. j Te ir ateityje klubas būna visų 
Petersburge. Ypatingą pasiseki- ' lietuvių nama i , n a m a i mus jun-
mą čia tu r i mūsų virtuvė. | gią po vienu stogu. 

Klubas leidžia biuletenį "Lie
tuvių ž in ias" , kurio jau išėjo 44 
n u m e r i a i . 

Sausio 6 d. klube buvo specia-
• lūs pietūs, nes darbo me tus už-

- baigė senoji valdyba ir pradėjo 
naujoji. Parengimų vadovė A 
K a m i e n e pasveikino susirinkusius 
ir pakvietė prabilti pirmininką K. 
Jurgėlą, kuris savo kalboje dėkojo 
buvusios valdybos nariams, direk
tor iams, revizijos komisijai, ki
tiems pare igūnams ir ta lkinin
kams u ž nuoširdų darbą ir ben
dradarbiavimą, gi visiems na
r i ams u ž kooperavimą. Esą čia 
pakankama i yra vietos visiems, tu 

Tin t iems gerą valią. Tol iau pir-
"""mininkas pristatė naujuosius klu

b e pareigūnus. Naujoji valdyba: 
pirm. — K. Jurgėla, vicepirm. — 
P. Vasiliauskas, kas.— A. Plepys, 
sekr. — A. Krulikienė ir finansų 
sekretorius — E. Purtul ienė. Nau
jieji direktoriai: A. Budrikis, F. 
Juška, V . Kriaučiūnas, J. Pupelie-
n ė , K. Staponkus, J. Tao ra s ir 
K. Vaičaitis. 

Revizijos komisija: S. Bakutis, L. 
Kačinskas ir K. Palčiauskas. Redak 

•' -"ernė komisija: pirm. — S . Vaškys, 
nar ia i : J. Liaukus, M. Krasaus
kas, A. Krulikienė ir dr. Ir. Ma-
čionienė. 

X"J Baigus pareigūnų pristatymą, 
. dr. B. Zelbienė paskaitė savo pa

rašytus kupletus. Jai beskaitant, 
ats idarė scena ir palubėje suplas
nojo atskridęs taikos balandis , ra
g i n d a m a s visus gražiai sugyven
ti. T u o balandžio balsu gražiai 
"u lbė jo" Albertas Mateika iš 

S. V. 

teikiamą parapi jos salėje kavą ir i 
užkandžius. D ė k a Irenos Eivie- j 
nes s u m a n u m o , gražaus pa t a rna - j 
virno, parapiečiai n e tik pasisoti- j 
na už mažą auką parapi jai , bet 

Brangiam broliui 

A. t A. Agr. VYTAUTUI AGLINSKUI 
m i r u s , 

dr. KCSTOČIUI ir teis. ALGIRDUI bei jų šei
moms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Jadvyga ir Viktoras Dubinskai 

A. t A. Agr. VYTAUTUI AGLINSKUI mirus, 
jo broliams: teis. ALGIRDUI ir dr. KĘSTUČIUI, bro
lienei dr. JUZEI ir jų sūnui dr. AUDRIUI bei kitiems 
giminėms reiškia giliausią užuojautą 

Aldona ir Vytautas Taurai 
Dalia ir Arvydas Taurai 
Birutė ir Šarūnas Taurai 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

St Petersburgo, Fla., Amerikos Lietuvių klubo pastatas. 
N'uotr, K. Vaičaičio 

Mylimam vyrui ir broliui 

A. t A. Dr. JURGIUI PŠEMENEGKIUI 
tragiškai žuvus, jo žmoną daktarę, skausmo prislėg
tą seserį MARIJĄ MILVYDENĘ, Šveicarijoje, ir jos 
dukrą, pusbrolį STASĮ BAKUTĮ ir jo žmoną ELENĄ, 
Floridoje, toje liūdesio valandoje nuoširdžiai visus 
užjaučiu ir liūdžiu drauge. 

Marija Ročkuviene 

D Ė M E S I O 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

^ r? 

A. f A. 
JONUI KAREIVAI mirus, 

jo broliui, mielam mūsų bendradarbiui, AN
TANUI KAREIVAI reiškiame gilią užuojautą. 

LB. Marąuette Parko Apylinkes 
Vaidyba 

GERA PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS 

! 
: LITUANISTIKOS DARBAI. I t. Red. Jonas Balys, 228 p. 

1966 metai • • • • $3.00 
LITUANISTIKOS DARBAI. II t. Red. Jonas Balys. 186 p. 

1969 metai. • • $2.50 
į LITUANISTIKOS DARBAI. III t. Red. Vincas Maciūnas. 

307 puslapiai. 1973 metai. $10.00 
; LITUANISTIKOS DARBAI. IV t. Red. Vincas Maciūnas. 

328 puslapiai. 1979 metai • • • $10.00 
1 ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

Red. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m • • . . $5.0t 
: LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA. 

Red. Jonas Danauskas ir Tomas Remeikis. 300 pusi $7.00 į 
, LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI. 

Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi . . • • $5.00 
[ LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI. 

Red. dr. Rimvvdas Šilbajoris. 262 pusi $5.00 
i LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI. 

Red. dr. Benediktas Mačiuika. 192 pusi $5.00 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M. SUVAŽIAVIMO 

DARBAI. Red Janina K. Rėklaiti* $10.00 
UŽMkyraos siųsti: 

DRAUGAS, 4545 Wett 63rd Str., Chi<m«o, DX CM2» 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L1TLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-o672 
2424 VV. froth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highw.iv. Palos Hills, III. Tel. o~4-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO C ALIFORMA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. H Al STEI) STREET Tel. YArds 7-1011 

I44ft So «<lth \ \ e . , C K TRO. III 

užkulisio, gi dr. Zelbienė eiliuo-
Perskaitę "Drauge duokite ji kitiems. 

VASAITIS - BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

http://Highw.iv


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1S80 m. sausio mėn. 24 d. \Ė 

X Aloyzas Rudzitas, šiuo me- j 
tu dirbąs valdžios įstaigoje Vak. 
Vokietijoje, būdamas jurbarkie
tis ir pasidžiaugęs A. Giedraičio-
Giedriaus parašyta monografija 
"Mūsų Jurbarku", prieš supa
žindinimą su šiuo veikalu pri
siuntė laišką, kuriame rašo: 
"Tai gražus leidinys, kuris ne
gali neturėti žadinančios įtakos 
ne t ik jurbarkiečiams, bet i r 
kiekvienam lietuviui, kuris šian-

X Prof. dr. Antanas Kučas 
atvyksta sausio 25 į Chicagą da
lyvauti veikalo "Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius' 
supažindinime, rengiamame įvai-! d i e n && Jau atvėso nuo viso to 
rių organizacijų atstovams. Jis 
yra šio didžiulio veikalo auto
rius, nušvietęs arkiv. Jurgio Ma 

kas vakar d a r buvo taip saulė 
ta ir šventa". Su "Mūsų Jur
barko" monografija supažindins 

tulaičio gyvenimą labai išsamiai I rašyt- Jurgis Jankus vasario 1 
ir panaudodamas visą istorinę 
medžiagą, kurią galima naudoti, 
einant beatifikacijos bylai. Pra
nešimą apie autorių ir šį vei
kalą padarys rašyt . Česlovas 
Grincevičius. Su knyga supa
žindinimas bus sausio 27 d. ma
rijonų vienuolyno svetinėje prie 
"Draugo". Dr. A. Kučas apsi
stos marijonų vienuolyne. 

X Urugvajaus "Ąžuolynas" 

IŠ ARTI IR TOLI 

d. Jaunimo centro kavinėje. 

X M. Rimkus, Cicero, UI., au
kojo 10 dolerių. Labai ačiū. 

x Feliksas Bočiūnas, hart-
fordiškis, atnaujino prenumera
tą, užsisakė knygų už 30 dole- Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo premijai skirti Jury ko misija, posėdžiavusi sausio 20 d. ir tūkstantinę paskyrusi 
rių, ptidėjo 10 dol. auką ir nau- Joanai Kuraitei, gyv. Hamiltone, Kanadoje. Iš kairės: PLB valdybos jaunimo reikalų vicepirm. kun. Antanas 
dingų laikraščių iškarpų, 
viską dėkojame. 

Už Saulaitis, Kriaučeliūnų šeimos atstovė Vida Jonušienė, JAV Liet. Jaunimo sąjungos atstovė ir komisijos sekr. Emi
lija Sakadolskienė, šeimos atstovė ir pirm. Regina Kučienė, stovi Pasaulio Liet. Jaunimo sąjungos pirm. Gintaras 
Aukštuolis. Nuotr. V. Kučo 

x Danutė Balchas, Cerritas, 
ir Argentinos "Žibutės", PLBi C a l i f - ' parėmė mūsų spaudos 
Kultūrinės talkos komisijos kvie d a r b u s 10 dol. auka. Dėkojame, 
timu atvyksta 1980 m. vasario 
mėnesį į JAV eilei koncertų lie
tuvių kolonijose. 

xLKVS "Ramovė" Chicagos į 10 dolerių auką. Labai ačiū. 
skyriaus metinis narių susirin- į 
kimas įvyks sausio 27 d. 121 m i l t o n o p a d ė k o j o T^ « D r a u g o " Playhouse patalpose sausio 19 

x Kazimieras ir Monika Jur-
gelioniai, čikagiškiai, pasveiki
no "Draugo" dienraštį ir įteikė 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ANTRASIS KAIMAS 

CHICAGOJE 

Su savo linksma programa 
Antanas Girginas iš H a - ' A n t r o 3 ° Kaimo teatralų grupė 

PASISEKUSI VAKARONĖ malo 1943 metais paskatinusi jį 

j kalendorių ir atsiuntė 10 dol.|d- v a k a n l pradėjo šiemetinį se-
auka. Labai ačiū. 

vai. Jaunimo centre. Dieno
tvarkėj Pavergtos tėvynės pri
siminimas, centro valdybos ben-
draraščio skaitymas. Praneši-Į X Br. Vilimas, torontiškis, I D a n a ^ MikužienėrJuozas" Alek 
mus padarys skyriaus valdybos į atsiuntė prenumeratos mokestį! s i Ū R a s . Eugenijus Būtėnas, Juo

zas Kapačinskas, Jurgis Riškus 

] zoną. šiemet dalyvauja septy
ni vaidintojai: Jūratė Jakštytė, 

pirm. Andrius Juškevičius, ižd.' ir 10 dol. auką. Maloniai dėko-
Vincas Valkavickas, kontrolės į jame. 
komisijos vardu Pranas Žitkus, j 
Bus skyriaus valdybos ir kont-J 
rolės komisijos rinkimai, klau 

i ir Romas Stakauskas, vadovau-
X Albina Lipčienė, New H a - j j a m i prievaizdos Algirdo Anta-

ven, Conn., mūsų dienraščio ko- į n a i č i o - V i s i J a u n e b e naujokai, 

LB Marouette Parko apylin
kės valdyba sausio 18 d. Jauni
mo centro kavinėje surengė 
jaukią įvairią vakaronę, kurios 
metu buvo supažindinta su nau
j a Apolinaro Bagdono žemai
tiškos poezijos knyga "Medvie-

kurt i . 1955 m. Chicagoje lai-Į 
mėjęs I I I vietą poezijos varžy-i 
bose, "Draugo" dienraščio bu-į 
vo apdovanotas nedidele pinigi-j 
ne premija. Tuomet pradėjo 
jau rašyti ir žemaitiškai. Pirmo
ji žemaitiškos poezijos knyga 
"Pruo gintarą longą", turėjo gale pasaka". Prisirinkus beveik 

pilnutinei kavinei, apylinkės j P f ™ * ™ % * * * * ™* f 

simai ir sumanymai. Nariai kvie 
čiami atsilankyti. 

x l ietuvių krikščionių de-
mokratų Chicagos skyrius sau- \ 
sio 20 d. susirinkime išsirinko 
naują valdybą: kun. Fab. Ki-
reilis, Marija Peteraitienė, And-, 
rius Povilaitis, Jonas Jokubka, 
Ignas Petrauskas ir Jurgis In-
čiūra, revizijos komisija: Ben. 
Žukauskas ir Kazys Povilaitis. 

X Patikslinimas. "Draugo" j 
sausio 22 d. laidoje 4 psl. M.! 
Šilkaičio straipsnio antroji ant-j 
rašte turėjo būt i : "Kiek balių; 

buvo, kiek jų dar bus". Už ko-
rektūros klaidą autoriaus atsi-Į 
prašome. 

X Dr. Antanas Butkus, ži
nomas klevelandiškis. prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 12 

į respondente, atnaujindama p r e - j k a * kurie su šia grupe dirba 

pirm. K. Juškaitis pasakė atida
romąjį žodį. Čia j is iškėlė L. 
B-nės reikšmę mūsų išeivijos 

pirkta. Autorius paskaitė 4 že
maitiškus eilėraščius. 2 iš nau
josios knygos ir du pačius nau-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Amerikos Lietuvių kata

likų federacijos kongrese spa
lio 17-19 dienomis bus priimta 
nauja konstitucija. Federacijos 
veikėjai y r a skatinami siųsti 
savo keitimo pasiūlymus iki ge
gužės 15 dienos Sauliui Kupriui 
(1806 So. 49 th St., Cicero, UI. 
6065$). Jis su kitais Chicagos 
veikėjais paruoš pilną konstitu
cijos projektą ir iki birželio 30 
dienos pate iks jį ALRKF val
dybai. Primintina, kad federa
cijos s t ruktūro je veikia Kultū
ros ins t i tu tas ir Katalikų akci
jos fondas, kurių s ta tu ta i bus 
taip pa t papildomi. 

— Worcesterio Meno mėgėjų 
ratelio rengiama vakarienė su 
šokiais įvyks ne vasario 9 d., 
kaip buvo skelbta, bet vasario 
16 d., šeštadienį, 7 vai. vakare . 

— New Britain, Conn., lietu
vių kolonijoj veikia lietuvių klu 
bas Gintaras . (Amber Club). 
Klubo namas yra mažas, be t 
gražus ir patogus. Prieš šio klu
bo gali priklausyti t ik lietuvių 
kilmės asmenys, a rba vedę lie
tuvai tes a r ištekėjusios už lie
tuvių. Valdybą sudaro pirm. 
Juozas Broff Brazauskas, vice
pirm. Antanas Yankauskas, 
sekr. Juozas Balčiūnas, ižd. Jo 
nas Valengavich, saugotojai 
( trustees) Adomas Sadauskas, 
Juozas Ei tvydas ir Aleksas No
reika. 

AUSTRALIJOJE 

gyvenime ir tautos kovoje už J a u s i u s M a č e u i r D ™ g a m s . 

numeratą atsiuntė ir 12 dol. au- i d a u g i a u kaip dešimtmetį. Jiems 
ką. Ačiū. 

x Celija Mičlūdaitė, baigusi 

šiemet su plakatais talkino dail 
Vincas Lukas, o šviesos i r gar
sinius efektus tvarkė Jonas 
Kaunas. 

Programos tekstai A. Anta
naičio, K. Barėno, J. Bulotos, A. 
Dubulskio, A. Giedriaus, J. Jak-
štytės, R. Kasparo, D. Mikužie-
nės, J. Osenkos, A. Tendzegols-
kio ir kitų. Ta programos mo
zaika susidėjo iš 30 vaidybiškai 
apipavidalintų gabalų. Kai ku
rie, kaip pats pirmasis (pagal 
A. Čechovą) monologas — " P a 
skaitą apie rūkymą") buvo kiek 
ilgesnis, bet įspūdingai jį per
teikiant Eug. Būtėnui, nenuobo
dus. 

Visų tų scenos trupinėlių po-

savo laisvę. Taipgi susirinku
sius supažindino su knygos au
toriaus svarbesniais gyvenimo 
momentais. 

Po to Aldona Grincevičienė 
pateikė gana kondensuotą Ap. 
Bagdono visų tr i jų poezijos 
knygų apžvalgą, iškeldama kiek
vienos knygos būdingesnes sa
vybes ir duodama bendrą jo 
kūrybos charakteristiką. Jos 
žodis buvo perduotas su nežy
mia humoro priemaiša ir labai 
tiko sudaryti visai vakaronei 
jaukią nuotaiką. 

Algirdas Budreckas pasveiki
no autorių prisegdamas jam 
Vilniaus un-to baigimo ženklą, 
o Rožė Kriaučiūnienė visiems 
programos atlikėjams prisegė 
po gėlę. 

Jonas Zadeikis. paties auto-
būdis — humoras, galimai aktu- [ riaus parapietis, prabilo jau že-

dol. auką. Labai ačiū. j aukštesniąją mokyklą, dirban-j alus, iš dabarties išeivijos gyve-1j maitiškai. palinkėdamas Kražiš-
X Už a. a. Vlado Vaičaičio! J atsakingose pareigose vienoje, nimo. iš mūsų organizacijų. Čia j kių sambūrio vardu kur t i tik 

sielą šv. Mišios bus sausio 27; bendrovėje, dėstanti pianiną ir į buvo vaizdeliai prie baro, vai- j žemaitiškai, 
d., sekmadienį, 10 vai. ryto J ė - I ^ u k a l °ą . atvyksta į JAV su Į gykloje, pas dantistą, pas išrą-1

 V i sus labai gražiai nustebino 
zuitų koplyčioje, žmona ir vai- .k°ncertu, kurį rengia PLB dėjus, iš šeimyninių tragedijų I j a u n a deklamatorė Alvyda Ei-
kai kviečia gimines, draugus i r j Kultūrines talkos komisija, va-:ir apie švelniąją lytį. apie kor- i tutytė, padeklamuodama iš nau-
pažįstamus Velionį mirties me-1 ^ v a u j a m a dr. L. Kriaučeliūno.' tuotoįus. pensininkus, susitiki- j jogįog' knygos de žemaitiškus 
tinėse prisiminti. ( p ^ J i yra Argentinos lietuvių vei-Įmus po ilgo nesimatymo, apie eilėraščius'" Trins klevaa ir Pa-

ikeio Artūro Aleksandro Mičiū- nakties svečnr* • • T m i 
X Antro Kaimo paskutiniams d o d u k t ė k I a b a , v e i k ] i n U Q Į 8 V e f t 0 * s vasare v:e3ee. Jos graži zemai-

šio sezono pastatymams sausio j ž d i U e t u , i š k u o s e a n s a m b _ . Paliesti mokytojai, laikrašti-1 **? * " * " ? • ? ^ ^ ^ 
26, 27 ir vasario 2, 3 dienomis >. l i u o g e i r ^ - s e g A m e . ninkai, kalbos patarėjai, berne-1 ^T™5 " " * * * ^Wo2e tikrą 
dar yra vietų, kurias rezervuo- ^ ^ l a n k o s i ^ k a liai ir mergelės. Buvo ir p t o - P ^ ^ J į 0 ' » ^ s a u 

ti galima skambinant 434-7004. į P ^ ^ los ieškotoiu ir prie baro be- * * * * * * pri tardama padama-
Linksmybės vyks Playhouse,! x Aukų po 5 dol. atsiuntė:! sitelkiančių ir mergautines g o - ! V O i r d v i P ° P u l i a r i a s damas. 
2"-~' ~ (pr.) j Emilija Raiiienė, Jonas Abrai-Į das bepasakojančių. Scenos p a - ' Po to pats autorius Ap. Bag-

tis. V. Tamoehaitis, S. M. Ja- keitimai tik būtiniausi ir kos- donas, prabilęs žemaitiškai, pa- į finansinę būklę, k'dri y ra gera. 
meikis, St. P. Vaičaitis, Jonas į tiumai neišvengiamam ryškumui i P a s a^ojo savo, kaipo kūrėjo, į Pinigai laikomi bankuose, o ei-

Visus nustebino solistė Aldo-
I na Buntinaitė, pagiedodama Ap. 
Bagdono parašytą Žemaičių 
himną, kuriam muziką parašė 
Faustas Strolia. Pianinu paly
dėjo Arūnas Kaminskas. Dabar 
ir žemaičiai turės savo himną. 

Danutei Augienei vadovau
jant, buvo paruoštos gausios 
vaišės: sumuštiniai, saldūs įvai
rūs pyragai ir kava. Visi jau
kiai pabendravo ir dar negreitai 
skirstėsi namo. Visų nuotaika 
buvo pakili, nes vakaronė pra
ėjo sklandžiai, programa buvo 
neištęsta ir įvairi. Lauktina 
daugiau tokių vakaronių. 

•ns. 

ŠAKIŲ APSKR. KLUBO 
VEIKLA 

Jau pradžioje reikia pažymė
ti, kad šakiečiai gyvai palaiko 
savo klubo veiklą ir į metinį su-
surinkimą sausio 13 d. atvyko 
apie 60 narių. Tuojau prie fin. 
raštin. stalo susidarė ilgoka ei
lė narių, kurie įmokėjo savo na
rio mokestį už šiuos ir kitus 
metus. 

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Laurinaitis, plačiau pranešė 
apie klubo veiklą, pasidžiaugė, 
kad nėra mirusiųjų klubo narių. 
Pereito sus-mo protokolą skaitė 
J. Vasiukevičius. Protokolas 
buvo priimtas. Kontrolės komi
sijos vardu pranešė apie klubo 

— Antanas Kutka neseniai 
atšventė 80 m. sukaktį Sydney 

j mieste. A. Kutka gimė 1899. 
11.2 Gaižiūnų km., Vyžuonų vi., 
Utenos ap . trijų brolių ir ke
turių seserų būryje. Pi rmajam 
Pasauliniui karui baigiantis, įs
tojo į Utenos "Saulės" gimna
ziją, bet lenkams artėjant, j i s 
su šešiais penktos klasės drau
gais ir mokytoju Pakalniu iš
vyko į kariuomenę. 1920 m. lap

kričio pradžioje buvo paskirtas 
į 8-tą p. pulką. P o metų išvy
ko į Karo mokyklą, baigė 5-tą 
laidą ir buvo paskir tas į 5-tą 
p. pulką. Netrukus buvo pa
siųstas į fizinio lavinimo ir spor
to kursus prie Karo mokyklos. 
1926 m. pradžioj išvyko į Aukš
tuosius karininkų kursus ir bai
gė aviacijos skyrių. Atlikęs 
skraidymo apmokymą, buvo pa
sk i r tas į antrą žvalgybos eska
drilę pilotu. Vėliau perkeltas 
į Aviacijos mokyklą instrukto
rium, kur išmokė ir išleido ke
letą grupių lakūnų pilotų. 1937 
m. paskirtas vyr. inspektorium 
kontroliuoti skraidymo moky
mą. Skraidydamas išbuvo ore 
1750 vai. per 7500 skridimų. 
Sydnėjuj pasižymėjo, kaip veik
lus LB narys, tebėra judrus, 
aktyvus. 

x Tauragės klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks sau
sio 27 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet Saulių namuose. 2417 W., 
43 St. Nariai prašomi atsinešti; r o n a s ' G r - B a l s y s - J™as Po- toriaus minčių, tai dalį d i a l o g o : l e r a s t , s b u v e s išspausdintas l ej 

„«n™^Tv,oa-dz i u k a s- E. M. Stanat, Br. Gra- : perteikiant iš rekorderio i u o s - i 1 9 3 5 metais, ° antroji laimėtoji1 k? 

Šabanas. Ona Meidūnienė, Al- (reikalingi. Sumaniai pasinaudo ; n u e i t a gyvenimo kelią bei sa-
dona Karaliūnienė, Viktoras Že-įta naująja technika: tai dalį a k - | v o ryšhis su poezija. Pirmas ei-

nario knygutes. Susirinkimas 
įvyks nežiūrint atsilankiusių na
rių skaičiaus. Po susirinkimo 
vaišės. Klubo valdyba 

(pr.) 

X švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubas rengia 

juos-
jauskas, Julius Gaidelis, S. K. I tos. 
Lukas. Sr., Elena Vasiliauskie-1 - > . , . , . 
nė, A. Vedegys. Visiems dėko- f u b h l [ 0 ? ? T * ™ j a u n e s n i ' a t " ^ m e vykę net is tolimesnių priemies

čių. Scenos su publika ryšys 
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik g r e i t ' J ž s i m e z S ė i r skardėjo pa

reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 2 * 2 ^ " ^ * ? " * ^ 
tradicinius šokius sausio 26 d., j - INTERNATIONAL MEAT i b h k a s k ; r s t ė s i £"*dami šią links-
8 vai vak. mckvklos salėje. Pro- MARKET. Medžioklinės dešre-1 m ą P ™ ^ ™ * - J a i k a i P « k t iko 
gramoje — šilta vakarienė, Neo-, lės, kumpiai, aviena, veršiena,, t 0 ^ s a v y ^ v a ^ " 4 salės at-
Lituanų orkestras ir laimė ji-1 dešros ir t. t. Užsakymus siun- i m o s f e r a -
mai. Stalus užsisakyti pas Al-' čiame paštu bet kur Amerikoje. Patrauklią Antrojo Kaimo 
mą Geležiūnienę tol. 476-5782. j 2913 West 63rd St., Chicago, II į programą dar bus progos pama-

(pr.) : 60629. Tel. (812) 436-4337. (sk.) Į tyti sausio 26. 27 ir vasario 2 
X Nijolė Sparkvtė dainuo*' % NAMAMS PIRKTI P A . ! i r 3 dienomis. O pamatyti verta . 

žiemos baliuje, kuri ruošia Kr. <KOLOS duodamos mažais mė- ^ r - a n t Š 5 0 s ^hen amerik.e-
Donelaičio lituanistinės mokyk- 'j resiniais imokėiimais ir priei-{*"* P a s ta tymus Chicagoje su 
los vasario 2 d.. Tautiniuose namais nuošimčiais. • mūsų Antrojo Kaimo, mūsiškiai 
Namuose. Bilietai, pavieniai ar M M FMeral Savings. 2212 d a u * k u r P r a l e n k l a t u r i n i o s a " 
stalais, užsisakomi pas Daną West Cermak Road 1 Telef I ̂ ^ ^ lT v a ] d ybos pajėgumu. 
Slenienę, 436-2794. ( p r . ) | V I 7-7747 (sk.) į J -

namiems reikalams pajamos 
gaunamos iš parengimų. Toliau 

o aukų paskyrimas. Klubas 
kas metai skiria pinigus "Drau-

poezijos premija savaitės žur- gui", kitiems laikraščiams, įvai-

Iš JAV LB Vidurio Vakarų suvažia-, 
koje matyti PLB pirm. ini. V. Kanu 
kimą Jaunimo kongresui, apdovanoji 

T,Q Chicaeoie sausio 13 d. Nuotrau-
tas, už sėkmingai pravestą aukų rin-
LB Vidurio Vakarų apygardos pirm. 

r ioms visuomeninės veiklos or-
! ganizacijoms. Tas pa t vyko ir 
šiemet. Vėliau ėjo platesnis Al. 

! Rūgytės pranešimas apie 2 tomą 
išleistą monografiją "Zanavyki-
j a" . Ji dar kar tą nuoširdžiai 
padėkojo klubo nariams už per-

j nai suteiktą didelę paramą — 
i 1000 dol. auką šiai knygai iš
leisti. 

Svarbiausias metinio sus-mo 
tikslas — išrinkti naują valdy
bą. Ilgametis pirm. J. Lauri
naitis po šešerių sėkmingų ka
dencijos metų nesutiko toliau 
kandidatuoti . J a m susirinkusie
ji ilgu plojimu padėkojo už jo 
nuoširdžią veiklą. Iš gausiai 
susirinkusių šakiečių buvo iš
r inkta klubo valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė: J. Jurk-
šait is — pirm., L. Vasilėvas — 
vicepirm., J. Vasiukevičius — 
sekr., A. Brokevičius — kasin., 
J. Skama — fin. raštin., A. 
Dumčius — kand. Kontrolės ko-
misijon išr inkti : J. Laurinaitis, 
Pr . Mozūraitis, J. Tarnu us. Į pa
rengimų komisiją: M. Mockai-
tienė, EI. Paketurienė, E. Pet-
kūnienė. Ligonius lankyti suti
ko Cicėnienė ir Dumčienė. Ben
drai, susirinkimas vyko sklan
džiai. J a m pasibaigus valdyba 
prašė narių nesiskirstyti. o prie 
paruoštų stalų pasėdėti, paben
drauti savo tarpe. Gyvos kal
bos ir gera nuotaika viešpata
vo šakiečių tarpe bei pasitikėji
mas tolimesne sėkminga veikla. 

J . TanroB« 

CHICAGOS ŽINIOS 
MIESTO IŽDAS 

Vyriausiu Chicagos miesto 
iždo tvarkytoju paskirtas ban
kininkas Edwin H. Yeo TU, bu
vęs vyriausias finansų pareigū
nas First National banke. 

NORI 288 MIL DOL. 

Chicagos miestas ieško 288 
mil. dolerių paskolos. Kreipia
masi į New Yorko bankus. 

TRUMPINS MOKSLO METUS 

Finansinei krizei spaudžiant, 
planuojama sutrumpinti mokslo 
metus Chicagos miesto mokyk
lose. Mokytojai skelbia, kad, 
jeigu tai būtų daroma, jie skelb
sią streiką. 

MAŽMENŲ PARDUOTUVES 

Chicagoje 1978 m. buvo 25,675 
mažmenų parduotuvės. Jų skai
čius palaipsniui mažėja, augant 
didiesiems prekybos centrams. 

AUKŠTAS PELNAS 

Continental bankas Chicago
je pranešė, kad jo metinis pel
nas pakilo 16% ir 1979 m. siekė 
195.8 mil. dolerių. 

TAUTŲ PRAMOGOS 

Daugelio tautų vienetai atliks 
programą Century prekybos 
centre, 2828 N. Clark, Chica
goje, sausio 28, 27 ir vasario 
mėn. šeštadieniais bei sekma
dieniais nuo 1:45 vai. p. p . Da
lyvaus airių, lenkų, Jamaikos, 
kinų, norvegų, rusų, vengrų, 
graikų, airių, rytų Europos gru
pės. 

ORO REKORDAI 

Chicagoje šilčiausi metai bu
vo 1921. Tada temperatūros vi
durkis buvo 54.4 laipsnio. Šal
čiausi metai — 1875, kada tem
peratūros vidurkis tebuvo 45.1 
laipsnio, šilčiausias sausis bu
vo 1880 m. — temperatūros vi
durkis 39.8 laipsniai. Karščiau
sias mėnuo buvo 1955 m. liepa, 
kada temperatūros vidurkis bu
vo 81.3 laipsnio, šalčiausias 
mėnuo buvo 1977 m. sausis su 
temperatūros vidurkiu 10.1 laip
snio. Daugiausia sniego iškri
to per 24 vai. 1967 m. sausio 
26-27 d.: 19.8 inčo. Daugiausia 
per žiemą prisnigo 1978—1979 
m.: 89.7 inčo. 

iHiMiimiiiiiniimiiiiiiiHiimiiiiinitf** •< 
Advokatas 

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

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-516S 

2649 W. 63 Street 
Chicago, 111. 60629 

tiiiimtiiiiiimmiiimiiiMimimmiiiMHH 

* <• * 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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