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ŽINIOS 
Rusinama Lietuvos žemes ūkio akademija 

Lietuvos žemės ūkio akademi 
jos mokslinė ta ryba 1979 m. va
sario 27 d. svarstė TSRS ž. ū. 
ministerijos ir Lietuvos aukšto
jo mokslo ministro (H. Zebulio) 
įsakymus apie rusų kalbos mo
kymo ir dėstymo tobulinimą. 

Pranešėjas — prorektorius 
Stasys šimatonis. Diskusijose 
dalyvavo Suchonova (r . k. dės
tytoja) ir Ivanov (karinės ka
tedros dėst.) . 

Mokslinė ta ryba nutarė : 
1. Iki š. m. birželio 15 d. fa

kultetų dekanai turi pasiūlyti 
disciplinas, kurios kitais metais 
bus dėstomos r. k. (Iki šiol ž. ū. 
akademijoje visos disciplinos 
buvo dėstomos lietuviškai, iš
skyrus rusiškas grupes mechani- į 
zacijos ir agronomijos fakulte
tuose. — Red.). 

2. Įvedamos papildomos r. k. 
įskaitos (užsienio kalbų saskai-
ton) ir r. k. egzaminas, kurio 
iki šiol nebuvo. 

3. Per metus kiekvienas s tu-

reikalui skirt i vyr . dėstytojo ir 
laboranto e t a tu s ) . 

5. "Visuomeninių profesijų" 
fakultete įsteigti vertėjų grupes 
(iš rusų į lietuvių i r iš lietuvių į 
rusų kalbas) . 

6. Kai kuriuos komjaunimo 
organizuojamus mitingus pra
vesti r. k. 

7. Lietuvių ka lba skaitomose 
paskaitose ugdyti meilę r. k., 
mokyti prakt iškai j a naudotis, 
kelti r. k. svarbą. 

Vykdymo kontrolė pavesta 
rektoriatui. 

Pas taba : Posėdis vyko r. k. 
Posėdžio protokolas parašytas 
r. k. ir išsiuntinėtas visoms 

| katedroms (jų akademijoje yra 
apie 40). Pasirašė L Droman-
t a s (rektorius) . 

Panašius raš tus turėjo gauti 
Kauno politechnikos insti tutas 
ir kitos Lietuvos aukštosios mo
kyklos. 

Grįžta 1864 m., kai Lietuvai 
surusinti buvo a t s iųs tas Murav-

dentas turės rusiškai parašyti i j o v a s . Korikas ir buvo uždraus-
kursinį projektą arba gamybi- t a lietuviška spauda. Maskvos 
nės praktikos ataskaitą. Diplo- į tikslai Lietuvos atžvilgiu tie 
miniame darbe privaloma plati j p a t y s , tik priemonės kitos, pri-
(4-6 psl.) reziumė r. k. 

4. Įruošti r. k. kabinetą ( tam 
taikytos mūsų laikams. 

A. Žolys 

Užtikrintos lėšos 
diplomatinei tarnybai 

Palankus valstybės departamento sprendimas 
YVashingtonas. — Valstybės dė prie jo išsprendimo, ku r io 

departamento Pabaltijo sky- , kitaip nebūtų galima pasiekti . 

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Andrei Gromyko baigė savo vizitą Indijoje, kuri atsargiais žodžiais 
išreiškė savo nepritarimą Afganistano invazijai. Indija kritikavo Ameriką už karo laivų siuntimą į Indijos van
denyną. Nuotraukoje sovietų ministeris Gromyko ir Indi jos oremjerė Indira Gandhi. 

riaus vedėjas Thomas Longo 
vasario 13 d. pasikvietė JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovą 
Washingtone Algimantą Gurec-
ką ir Jungtinio Pabaltiečių ko
miteto reikalų vedėją Janis Bols-
teins ir juos painformavo apie 
Valstybės departamento nusi
statymą H. R. 5407 įstatymo 
projekto atžvilgiu. 

Šiuo kongresmano C Daug-
herty ( R — Penn.) įneštu pa
siūlymu norima išspręsti Lietu
vos pasiuntinybės Washingtone 
nykstančių lėšų klausimą ir su
daryti galimybes įvesti naujų 
asmenų į Lietuvos Diplomatinę 
tarnybą. 

Surasti lėšų šaltiniai 
Th. Longo pranešė, kad Vals

tybės departamentas sutiko su 
dar buvusio JAVbėse Pabaltijo 
valstybių turto investavimu, to 

Lenkijos partijos 
v« suvažiavimas 

Gierekas karštai gynė atoslūgi 
Varšuva. — Aštuntasis Len

kijos darbininkų (komunistų) 
partijos kongresas nušvietė eko
nominius Lenkijos sunkumus. 
Partijos vadas Edward Gierek 
savo ilgoje kalboje palietė ir 
užsienio politikos klausimus. Jis 
neminėjo sovietų invazijos Af
ganistane, tačiau karštai pasi
sakė už įtempimų mažinimą. 
Laikydamasis Maskvos linijos, 
Gierekas kaltino Vakarus už 
pablogėjusią padėtį, daugiausia 
puldamas NATO valstybes už 
naujų raketinių ginklų priėmi
mą į savo teritoriją. Priminda
mas Lenkijos nuostolius pas
kutiniame kare, Gierekas barė 
Vakarų Vokietiją už naujų gin
klų įsileidimą, sakydamas, kad 
lenkų tauta tur i moralinę teisę 
ir pareigą įspėti pasaulį ir nu
rodyti tokių ginklų lenktyniavi
mo pasėkas. Gierekas peikė ir 
prezidentą Carterį. kad jis ati
dėjo SALT sutart ies patvirti
nimą, kurio laukiąs visas pa
saulis. 

Kremlius į šį lenkų partijos 
kongresą atsiuntė savo ideologą 
teoretiką Michailą Suslovą. ži-
nimą "stalinistą". J i s atidžiai 
klausėsi Giereko kalbos. 

Gierekas keliskart savo kal
boje pasisakė už atoslūgio išlai
kymą, net siūlydamas Europos 
valstybėms suvažiuoti į Varšu
vą svarstyti nusiginklavimo ir 
bendradarbiavimo klausimų. 
Varšuva, kurioje nacių užpuoli
kai susilaukė gėdingo galo, bū
tų labai t inkama vieta tokiam 
suvažiavimui, pasakė Gierekas. 
Jis žadėjo dėti pastangas, kad 
Europa ir visas pasaulis nebūtų 
nustumtas nuo taikos ir bendra
darbiavimo kelio. 

Kalbėdamas apie Lenkijos vi
daus problemas. Gierekas sumi
nėjo "socializmo laimėjimus", 
tačiau nurodė, kad šie metai bus 
labai sunkūs dėl energijos pa
brangimo, žaliavų stokos ir sko

lų užsieniams, k u r Lenkija sko
linga apie 18 bil. dol. 

Tokiose kalbose labai retai 
užsimenama apie socialines ša
lies problemas, tačiau Gierekas, 
kalbėdamas apie pramonės ga
mybą, nurodė, jog alkoholis 
kainuoja valstybei daug praras
tų gamybos valandų. Įsilinks
minę darbininkai praranda ne
mažai darbo dienų, gaminami 
menkesnės rūšies produktai, 
daug pravaikštų. Gierekas ragi
no tautą susi tvarkyti , nes alko
holizmas duoda valstybės ūkiui 
milijonus zlotų nuostolių. Nors 
"socialistinėje valstybėje nėra 
bedarbių", part i jos vadas užsi
minė, kad jų gali atsirasti , jei 
tau ta nepasistengs didinti ga
mybos našumo. 

Po parti jos kongreso nelau
kiama pasikeitimų. Part i jos li
nija lieka ta pati , t ik laukiama 
kai kurių prekių didesnio trū
kumo, kai kurių gaminių kainos 
gali pakilti. 

Suslovas savo kalboje pabrė
žė, kad pasaulio taikai daugiau
sia grasina Kinija ir Amerika, 
kuri koncentruoja jėgas prie 
Irano, ginkluoja naujais gink
lais NATO valstybes, treniruoja 
ir ginkluoja reakcines jėgas Af
ganistane, kurio vyriausybė net 
buvo priversta prašyti sovietų 
paramos. 

Prezidento spaudos 
konferencija i 

Iranas planuoja paleisti Įkaitus 
Washingtonas. — Prezidentas Į dentas pasakė mielai dalyvau-

Carteris trečiadienio spaudos i siąs rinkimų kampanijoje, kai, 
konferencijoje patvirtino, kad bus paleisti amerikiečiai įkai-f 
gali greit išsispręsti amerikie- Į tai. Jam geriau patiktų būti 

Dėl diplomatijos tęs t inumo 
dar reiks aiškintis 

Išsprendus lėšų problemą, 
Valstybės departamento nuomo
ne, pasiūlyto įstatymo re ikalas 
atpuola, nes naujų asmenų j 
Pabaltijo kraštų diplomatinę 
tarnybą įvedimo klausimas pr i 
klauso vykdomajai (esecut ive) , 
o ne įstatymų leidžiama jai (le-
gislative) institucijai. Vals ty
bės departamentas šiuo klausi
mu yra nusiteikęs neigiamai i r 
laiko jį šiuo metu esančiu neak
tualiu. 

Algimantas Gureckas tač iau 
pabrėžė, kad JAV Lietuvių Ben
druomenė tęs savo pas tangas , 
kad ir šis klausimas būtų teigia
mai išspręstas. 

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba kviečia lietuvių visuome
nę ir toliau remti kongresma
no Dougherty įneštą į s t a tymo 

kiu būdu, kad jis neštų žymiai Į projektą (H. R. 5407), s iekiant 
didesnes pajamas kaip ligi šiol. Į naujų asmenų į diplomatinę t a r -
Tų pajamų dabar turėtų užtekti Į nybą įvedimo. Reikalui esant , 
visoms Pabaltijo kraštų diplo- į H. R. 5407 projektas galės būt i 
matinėms tarnyboms neribotą atitinkamai perredaguotas. 
laiką išlaikyti. 

Taip pat tikimasi, kad bus 
Įmanoma ir toliau išlaikyti Lie- , 
tuvos pasiuntinybės rūmus Wa- ! 

I dama prie Amerikos siūlomo I shingtone. Tačiau konkreti in- j 
! Olimpiados boikoto. " padarytų | formacija apie Pabaltijo valsty- į 
• meškos patarnavimą" Vakarų I bių turtą ir jo investavimus lai- į 
! Berlynui. : koma konfidencialiu tų kraštų į perka javus Amerikoje, t ač iau 

— Vasario 12 d. ; s **- ' diniomatiniu tarnybų reikalu, i paskelbus javų pardavimo su-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Izvestiia parašė, 
jog Vakarų Vokietija, prisidė-

Carteris bandąs 
, išmarinti rusus 

Maskva, — Sovietų piliečiams 
aidžia niekad neskelbė, k a d ji 

is H o n e diplomatinių tarnybų reikalu. 

čių įkaitų Irane klausimas. Ame
rikos vyriausybė sutikusi, kad 
būtų sudaryta tarptautinė ko
misija t irt i buvusio Irano šacho 
nusikaltimus, šiuo reikalu pa 

išskrido dar | kur nors Minnesotoje ar New I g " * 0 j • j Į Į Į*Į*j " " Į į į r i j I ***** kad JAV Liet. Bendruo-jšią prekyDą i 

' nada iki liepos mėn. pianuoja tais, tačiau jis negalįs sutikti , . . . . . 
, su senatorium Kennedv, kuris \ ^ r l i m t l 3-D°° vietnamiečių, ku-

laikomi glaudūs ryšiai su Jung- j kaltina vyriausybę ir dėl įkaitų j * l u H o n S K o n g e d a r y r a a p i e 

tinių Tautų gen. sekretoriumi • ilgo kalinimo ir net dėl sovie tu i 0 

Kurt Waldheimu. Esą ženklų, i invazijos Afganistane. Tokie! — Turkijoje policija numal-
kad įkaitai bus paleisti. ; pareiškimai neatsakingi. ne-1 š i" 0 Izmiro mieste kilusias Re-

Prezidento pareiškimas šiuo j padeda išlaikyti taiką ar išlais-j voliucijos darbininkų federacijos 
klausimu sekė Irano prezidento , vinti įkaitus, pasakė prezidentas. \ sukeltas riaušes. Tarp 58 suim-
Eani Sadro pareiškimą Prancū- ; Valstybės sekretorius Cyrus , tų yra moteris Nazli Caglayan, 
ziios radijui, kad vyriausias : Vance ir spaudos sekretorius Jo- j vadinama "skorpijonu", ^ kuri 
Irano vadas ajatola Khomeinis i dy Powell kaltino senatorių ! Įtariama šešių amerikiečių nu-
pr i tarė slaptam planui paleisti ] Kennedy, kad tas. slaptame in- j žudymu pernykščiuose atenta-
amerikiečius. ! formaciniame posėdyje supažin-1 tuose. 

Kaip žinoma, anksčiau ikaitų. d i n t a s su padėtimi ir su I rano! _ Sovietų spauda skelbia 
paleidimas buvo rišamas su ša-

Pabaltijo skyriaus vedėjas pa- į varžymus, žmonės sužinojo apie 
J prekybą ne tik iš užsienio 

menės Visuomeniniu reikalų ta-1 radijo, bet iš sovietų spaudos. 
rybos pastangomis kongresma-! Praėjusią savaitę savaitinis zur-
no Dougherty įneštas įstatvmo ! nalas "Ogonjok" paskelbė Le-
projektas atkreipė aukštųjų 
Valstybės departamento parei
gūnų dėmesį į Pabaltijo pasiun
tinybių lėšų problemą ir prive-

• • i •*. 

Atominiai sprogimai 
StockholnKKs. — Švedijos ob-

j servatorija Hagfors pranešė Ze-
i nevos nusiginklavimo konferen-
i ei joje. kad per praėjusi dešimt-
i mėtį įvyko daus: branduoliniu 
sprogimu, bandan t naujuosius 
ginklus. Sovietų Sąjunga turėjo 

' 191 bandymą. Amerika — 154. 
Prancūzija — 55, Kinija — 15. 
Britanija — 5 ir Indija — 1. 

Vien pernai Sovietų Sąjunga 
1 po žeme susprogdino 2S bran-
. duolinius užtaisus, o Amerika 
I - 15. 

cho sugrąžinimu, o dabar šio 
reikalavimo iraniečiai nemini. 
Keliamos sąlygos, kad Amerika 
pripažintų savo kaltę — pagal
bą šachui sugrįžti j valdžią ir jo 
rėmimą. Amerika turėtų pri
pažinti, kad Iranas tu r i teise 
šachą kaltinti ir reikalauti jo 
išvežtų turtų. Pagaliau Ameri
ka turint i pažadėti ateityje nesi
kišti į Irano vidaus reikalus. 

Atsakydamas j korespondentu 
klausimus, prezidentas Carteris 
nakartojo. kad Amerikos sporti-
ninkai turėtų boikotuoti Mask-
--os olimpinius žaidimus, jei so-
-•ietai neišveš savo kariuomenės 
iš Afganistano. Klausinmas. ar 
Amerika padėtų Jugoslavijai 
pintis, jei ją kas pultų po prezi
dento Tito mirties, prezidentas 
-asakė. kad Jugoslavija yra sti
pri, narsi, nepriklausoma tau
tai, kuri gali gintis, tačiau jei 
Amerika būtų prašoma pagal
bos, ji rimtai svarstytų, kaip 
suteikti paramą. 

Keli klausimai lietė prezi
dento Carterio kandidatūrą šių 
m^tų rinkimuose ir senatoriaus 
Kennedžio kalbose jam metamus 
kaltinimus. Prez. Carteris kie
tai puolė senatorių, kurio pareiš
kimai dažnai neteisingi, netiks-

reikalavimais bei vyriausybės Į kompozitorių, poetų, šokėjų pa-
planais. vėliau tuos planus pa-1 sisakymus prieš JAV skelbiamą 
teikia kaip savo siūlymus krizei i Olimpiados boikotą. 
išspręsti. Senatorius pasiūlė 
tarptautinę komisiją, nors val
stybės departamentas jau mė
nuo veda dėl tos komisijos dery
bas su sekretoriumi VValdheimu. 
pasakė Vance. 

Louia Harris viešosios opi-
rijos tyrimu biuras pastebėjo, 
kad prezidento Carterio populia
rumas pradėjo pamažu kristi. I tingai 

— Vidaus reikalų sekretorius 
Cecil Andrus paskelbė 40 mil. 
akrų Aliaskos žemių federaliniu 
draustiniu. 

— Kanadoje politiniuose mi
tinguose dažnai pasitaiko įspėji
mų, kad salėje padėta bomba. 
Taip buvo sutrukdyti jau t rys 
konservatorių rinkiminiai mi-

— Sirijai paskelbus, kad iš 
Libano sostinės bus atitraukta 
sirų kariuomenė. įvairių politi
nių grupių kovose per savaitę 
žuvo 24 asmenys. 

— Salvadore teroristai užėmė 
Panamos ambasadą ir kelias 
valdžios ištaigas, grasindami nu
žudyti įkaitus, reikalaudami pa
leisti iš kalėjimų suimtus komu
nistus. 

Amerikiečiams atrodo, kad įkai 
tų krizė užsitęsė per ilgai. Prisi-
ieda ir ekonominiai sunkumai 
bei prezidento nedalyvavimas 
rinkimų kampanijoje. 

Egiptas ginkluoja 
afganus sukilėlius 

Kaira«\ — Egipto gynybos mi
nisteris Kama' Hassan Ali pri
pažino spaudai, kad Egipte tre
niruojami ifgaaai sukilėliai, ap
rūpinami ginklais. Paklaustas, 
ar sukilėliai galės grįžti su gink
lais i Afganistaną tęsti kovą, į — 
ministeris atsakė "taip". j tarusi, ar juos išleisti. Minis-

Ministeri<! pasakė, kad tūks- ' t e r i s pareiškė, kad Egiptui rei-
tančiai egiptiečių rašo prašy-Įkia modernių ginklų, nes sovie-
mus vyriausybei, norėdami "vyk
ti į Afganistaną padėti musul 
monams kovoti prieš komuniz-

ningrado poeto Olego šes t ins -
kio poemą, adresuotą preziden
tui Carteriui, kuris ka l t inamas 
sumanymu išmarinti rusus ba
du. Poetas rašo, kad j is neiš
duos savo brolių Kabule už ke-

O l i m p i n e S Ž a i d y n e s i palą baltos Texas duonos. P r i -
___ _ __ ,. minęs, kad vokiečiai bandė iš-
LakePlac id . _ Trečiadienį \ m a x į „ a Leningrado gyventojos, 

viceprezidentas Walte rMondale ^ g a k o k a d k a i p j i e m g n e _ 
oficialiai atidarė olimpinius Be- ^ ^ n e p a v y k s i r C a r t e -
mos žaidimus, kurie jau yra • • 
13-ti. Korespondentai, kurių p ^ - a t y i r a ] a i g k n M e n r 
privažiavo is visų pasaulio kras- t u r n a j a G a z i e t a . > ž u r n a l e p a r a š ė 
tų, pastebėjo organizacinių trū- r e d a k t o r i u s A i e k s a n d e r č a -

U- K ^ Po atidarymo c e r e - , k o l v s k i J i s s a k o Carteriui , kad 
momjų 23.000 žmonių norėjo v o k i e č i a m s n e p a v v k o b a d u 5§ma-
gnzt i i i Lake Placid mieste^ uz, ̂  l e n i n g r a d i e č i u > laais b u v 0 
3 mylių, nebuvo autobusų. Dau-; ^ T a i p y A m e r i k a i n e_ 
gelis nuėjo pėsti,_ kiti sulaukė k g i atnešti į Rusiją badą. 
t r ^ a r t o P» * * » " * * * Disidentas marksis tas Roy 

Is 2.000 paleistų karvelių du M e d v e d e v k ė k a d s o v i e ^ 
atsisakė nuskristi, nusileido are- ^ ^ M d n a i ^ ^ ž i n i & i e 

noje ir stebėjo ceremonijas. . b ] o k a d ą n e & .{ ž i n Q k a d 

Tarp jvainų suvenyrų biznieriai R r e m I i a u s p o n a i t J U a u 
gaus . ko 

pardavinėja dėžutes su "oficia-: nQrį mmf g i a ] i o s e a r d u o . 
m olimpiados sniegu , kurj ga-; t u v ė s e < 0 k e n t ė t i t e k g a T ) r a s . 

Įima įsigyti už 2.o0 dol., nors . . — » . . . * ? . . . ' t iems piliečiams, dėžutes tuščios. 
P r e z i d e n t o T i t O — Amerikos žydų komi te tas 
sveikata siloneia Paskelbė- k a d P^mai padidėjo 
S v e i K a i a S i l p n ė j a Amerikos žydų skaičius. 1978 

Belgradas. — Jugoslavijos m. buvo 5.780,960 žydai, o 1979 
žmonės supranta, kad artėjai • • jau buvo 5,860,900. Nemažai 
prezidento Tito mirties valanda. | atvyko iš Sovietų Sąjungos, ku-
Paskutinis biuletenis, pasirašy
tas aštuonių Jugoslavijos medi-

— Taivano sportininkai ne- Į c inos profesorių, pripažįsta, kad 
dalyvauja olimpiniuose žaidi 
muose, kur Kinijai atstovauja 
Pekino atsiųsti sportininkai. 

lūs ir net kenksmingi. Prezi- ' mą, tačiau vyriausybė dar nenu-

Josipo Brozo Tito inkstai ne
dirba, o jų valyti su dialyso ma
šina neįmanoma dėl nusilpusios 
širdies. Tito valdė šią 22 milijo
nų valstybę 35 metus, šiuo me
tu jį pavaduoja Lazar Kolisevs-
ki, pirmininkavęs trečiadienio 
Gynybos tarybos posėdžiui. 

Veselin Djuranovic 
tai siunčia ginklus Libijai, Pietų 
Jentemo ir ETtiopijai. siekdami Premjeras 
apsupti Egiptą ir kitas arabų j išvyko į Rytų Vokietiją anks 
šalis. ! čiau planuoto vizito. 

ri išleido žydus emigruoti į Iz
raelį. 

KALEVDORTUS 

Vasario 16 d.: Faus t inas , Jo
vita. Kintibutas. Girdenė. 

Vasario 16 d.: Lietuvos Nepr i 
klausomybės šventė. Danielis, 
Pilypą. Vasaris. Laisvė. 

Saulė teka 6:48. leidžiasi 5:22. 
ORAS 

Debesuota, pasnigs, tempera
tūra dieną 30 L, naktį 20 1. 
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• 

Prasidėjo žiemos olimpiniai žaidimai Lake Placid. 
Kaip visada, su įspūdingu atidarymu ir jaudinančiomis 
varžybomis. Tik šį kartą politinis aspektas, kaip didžiu
les audros juodas debesis, užgulė olimpinę ateitį ir pa
state ją ant bedugnes kranto. 

Netolima ateitis parodys, ar šioje bedugnėje, kuri, 
tarp kitko, jau seniai kasama, nebus palaidoti olimpiniai 
žaidimai. 

(Apie tai plačiau netrukus). 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE KREIPIASI 

Sausio 26 d. Cbicagoje posė-| 
džiavo PLB Visuomeninių reika
lų komisija. Ji svarstė Sov. Są
jungos agresiją Afganistane ir 
pasaulio lietuvių laikyseną šiuo 
metu ir nutarė kreiptis į visus 
pasaulio lietuvius, tiek užsieny
je, tiek ir tėvynėje, trimis prašy
mais, kurių antrasis tiesioginiai 
liečia sportininkus: 

"Šiuo metu vienas iš veiks
mingų būdų sovietiniam agreso
riui nubausti yra rėmimas dau
gelio kraštų reikalavimo iškelti 
olimpines žaidynes iš Maskvos 
ar jas atidėti, kol agresija tęsis. 
Kviečiame ypač pasaulio lietuvių 
sportininkus šia linkme įtaigauti 
savo gyvenamų kraštų olimpi
nius komitetus ir vyriausybes, 
ir visus lietuvius atsisakyti da
lyvauti ar bet kokiu būdu remti 
olimpiadą Maskvoje". 

Pasirašė PLB Valdybos ir 
PLB Visuomeninių reikalų komi
sijos p-kas Vytautas Kamantas 
ir vicepirmininkas Saulius Ku
prys. 

SLIDINĖJIMUS 
LIETUVIAI B ' A T H L O N O 

VARŽYBOSE 
Sausio 27 d. ORCO klubo vie

tovėje, netoli Geneva miestelio, 
įvyko pirmasios Ohio valstijos 
biathlono varžybos. Jas rengė 
Clevelando "Žaibo" slidininkai, 
kartu su ORCO, Lake Erie ir 
Clevelando slidžių klubais. Vy
riausias vadovas buvo Algis 
Garlauskas, o koordinatorius 
Vytenis Čiurlionis. 

Varžybos buvo pravestos įvai
rioms amžiaus grupėms su ati
tinkamais nuotoliais. Visi daly
viai lenktynių metu turėjo tris 
kartus sustoti ir iš gulsčios ar 
stovinčios padėties sušaudyti 

šį kartą sudaryti kiek galima 
geresnį žaidėjų sąstatą, neatsi
žvelgiant į ekonominius sunku
mus. Rungtynės bus Chicago 
Armory, 234 East Chicago Ave. 
Rungtynėms bilietai, papiginto
mis kainomis, iš anksto gauna
mi Iituanicos klube, 2614 West 
69 St. Bus sužaista 10 rung
tynių. 

JAUNIAI 
ĮVEIKS MEISTERIUS 

i 

SAUb 30-jų sporto žaidynių, kurios ruošiamos 1980. IV. 25—27 d. Detroite, rengimo komitetas. I eil. — Algis 
Rugienius, Linas Mikulionis ir Alfonsas Kasputis. Stovi: Edis Kasputis, Rita Marvėkakė, Aif. Vėlavičius, Vytas 
Petrulis, Vytas Rugienius, Liuda Rugienienė (pirmininkė) ir Andrius Butkūnas. (Trūksta Irenos šventickaitės). 

Nuotr. Jono Urbuos 

komandos titulo šiuo metu pir
mauja F. C. Liverpool su 12 
taškų. Iš paskos seka pran-
zūzų St. Etienne ir S. V. Ham-
burg su 10 taškų. 

— Viename Vienos baliuje, 
j pasirodžius garsiajam futbolo 

Lituanicos jauniai, kurie salės ' puolėjui H. Krankliui su žmona 
varžybose jau keletą kartų buvo j staiga orkestras užgrojo "Eviva 
arti pergalės, bet paskutinėse Espana". Deja, toks pasveiki-

ronto Vyčio stalo tenisininkė, i mtr. nugara 8-je vietoje. 

minutėse pralaimėdavo vieno 
įvarčio skirtumu, praėjusį sek
madienį užtarnautai laimėjo 

nimas buvo sutiktas šaltai, nes 
H. Kranki, susipykęs su F. C. 
Barcelonos treneriu, jau Ispani-

prieš daugkartinį meisterį ir j joje nebegyvena. 
Vyt A. Krikščiūnas 

GOLFAS 
IŠ CHICAGOS L G. 

VEIKLOS 

sausio mėn. pabaigoje išskrido 
į Angliją, kur dalyvaus keliuo
se stalo teniso turnyruose. 

— L. S. K Vyčio krepšinio 
jaunių A, B ir C komandos da
lyvaus Ontario pirmenybėse, 
kurios įvyks balandžio mėn. 22 
ir 23 d. Toronte. 

— Toronto L. S. K. Aušros 

Moterų grupėje pasaulio 
meisterė Lina Kačiušytė pirma 
200 mtr. krūtine ir antra 100 
mtr. krūtine. Septintoje vietoje 
randasi ir kaunietė R. Jankaus
kaitė 100 ir 200 mtr. distanci
jose. 

— Stalo teniso tarptautines 
rungtynes laimi Vilnius, nuga-
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jaunių krepšinio komanda savo Įėjęs Kauną 27—17. Varžybos 

— Aušros vyrų komanda, 
I greitu žaidimu ir laukų kontro-

— Chicagos Lietuvių Golfo \ liavimu įveikia Scarboro Pape 
klubas pradėjo 1980-tų metų j komandą 108—98. Daugiausiai 
sezoną su išvyka j Brownsville, | taškų Aušrai pelnė S. Žulys — 

dabar pirmaujančią komandą, 
lenkų Wisla, rezultatu 2:1. Nė
ra abejonės, kad šis laimėjimas 
dar labiau pakels komando3 
žaidėjų ūpą ir sustiprins jų pa
sitikėjimą. Komandos coach 
Rob. Balčiūnas. J. 9. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
— Sporto redaktorius Louis 

Gautier taip rikiuoja geriausius 
pasaulio vartininkus: 1. legen-
darinis ispanas Ričardo Zamora, 
2. čekas V. Planička, 3. anglas 
G. Bankas, toliau rusas L. Ja-
šin, italas D. Zoffi, vokietis Sepp 
Maier ir t. t 

Po R. Zamoros trumpai buvo 
iškilęs austras R. Hiden, žaidęs 
ir Kaune, bet jo likimas buvo 
liūdnokas, kai jis nuėjo į cirką, 
kur už pinigus žiūrovai jam ga
lėjo mušti baudinius. 

Su maloniais sentimentais pri
simename ir Nepriklausomos 
Lietuvos vartininkus: Balčiūną, 
Gvildį, Tašių, Abramiką, Jan-
kanską ir Skalskį. 

— Italijos sporto spauda rašo, 
kad jos futbolas jau "užnuody
tas". Geriausiųjų komandų j galutinai nenustatyta). 3. Va-
žaidėjai gauna pinigus, kad są-1 saros turnyras vyks birželio 29 

salėje po geros kovos įveikė 
Vyčio jaunius 70—59. Daugiau
siai taškų Aušrai surinko V. 
Gataveckas — 18 ir A Dalinda 
— 17, o Vyčiui J. Zenkevičius 
— 26. 

Texas, sausio gale. Išvykoje 
dalyvavo 18 narių, kurie sma
giai praleido laiką Texas pajū
ryje. 

— Per paskutinį bendrą susi
rinkimą išrinkta nauja valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Anato
lijus Kazakevičius — pirminin
kas, Alfredas Urba — vicepir
mininkas, Vincas Izokaitis — 
iždininkas, Jonas Astrauskas — 
sekretorius, Aleksas Traška — 
išlyg. smūgių vadovas, Arūnas 
Dagys — turnyrų vadovas. 

— Numatyta šio sezono veik
la susidės iš įvairių turnyrų ir 
išvykų-. 1. Pavasario turnyras, 
gegužės 18 d., Silver Lake klu
be. 2. Išvyka į V. Adamkaus 
Tabor F armą numatyta per 
"Memorial Day" savaitgalį (dar 

po 5 šūvius § 12 cm. — ^ f [ M , - ' ^ f į , Į f ra-į ^ g t y n e s 
ar bent pakeistų pasekmę, pa
našiai, kaip tokie skandalai daž
nokai pasitaiko Amerikoje 

50 mtr. Kiekvienas nepataiky
tas šūvis kainavo 2 min. bau
dos. 

Nors geram slidinėjimui snie-
g " . - - -.- >. 1 man<įos n e t Q žaidėjoi neseniai | rie norės praleisti visą savait- momis savo meistriškumu ne-

d. Village Greens klube. 4. 36 
skylių turnyras vyks rugpiūčio 
9 ir 10 dienomis Balmoral 
Woods vasarvietėje. Ten bus 

Garsiosios A. C. Milano ko-1 užsakyta kambarių tiems, ku-

22 ir R. Kaknevičius — 21. 
— Etobicoke lygos rungtynė

se Aušros vyrai su Annex ko
manda rungtynes baigė 90—90. 
Pratęsime Annex vedė 94—90, 
bet paskutinės minutės buvo 
sėkmingos Aušrai ir ji laimėjo 
111—94. 
ANGLUA 

— 38 metų anglas Mike Ridd 
spalio mėn. pabaigoje pastatė 
du naujus rekordus. Pirmas — 

jis perplaukė La Manche są
siaurį 17-tą kartą; antras — 
tai padarė spalio mėn. pabaigo
je, kai temperatūra buvo jau 
gana šalta. 
R. VOKIETIJA 

— Sigfrid Bauer iš Naujo
sios Zelandijos savo senelių kraš 
tą Rytų Vokietiją perbėgo, kas
dien padarydamas 130—150 
klm., iš viso 1169 klm. 

— R. Knack, šachmatų meis
teris, apgynė diplominį darbą, 
kuriuo įrodė, kad kompiuterių 
mašinėlės su šachmatų progra 

vyko suaugusių, jaunių ir jau
nučių klasėse. 

— Krepšinio aukščiausios ly
gos pirmenybes Vilniaus Ki
birkštis laimi prieš Maskvos 
CASK 81—72, bet pralaimi 
Maskvos Spartakui 67—78 ir 
lieka 6-je vietoje. 

Kaune vykusiose pirmojo ra
to paskutinėse rungtynėse Lie
tuvos atstovai sužaidė silpno
kai. Žalgiris, laimėjęs prieš 
Kijevą 89—75, paskutinėse se-
kundėse nevykusiai atiduoda 
pergalę Minskui 84—86. Staty
ba dar blogiau: gauna nuo Mins
ko net 77—107 ir nuo Rygos 
VEF 88—97. 

Antrasis ratas prasidėjo Ki
jeve su pergale prieš Žalgirį 
91—85 ir pralaimėjimu Kijevui 
76—106. Statyba lieka 8-je 
vietoje, o Žalgiris 4-oje. 

Paminėti savo 25 metų vedy
binę sukaktį (tai gražus gyve
nimo laikotarpis!) jie sukvietė 
daug savo artimųjų iš arti ir 
toli. Tą iškilmingą puotą su
ruošti padėjo jų dukra Rosita 
ir A. Keženienė, Aldonos sesuo 
iš Detroito, kuri tikrai apdova
nota kulinarijos gabumais. 

Sukaktuvininkus sveikino 
prel. J. Balkūnas, kun, Ch. Sta-
dalinskas, J. Kučinskas, jų se. 
nas prietelius iš Detroito, ir A. 
Pažėrienė. 

Aldonos sūnėnas Rimas Keže-
nius nuotaikingai vadovavo tai 
iškilmingai šventei, o šventės 
nuotaiką dar pakėlė mūsų mie
los solistės O. Jameikienė ir E. 

Blandytė. 
Keldami šampano taures sve

čiai pagiedojo Ilgiausių metų ir 
linkėjo dar ir auksinę sukaktį 
švęsti 

Aldona abiejų vardu jautriai, 
nuoširdžiai padėkojo svečiams, 
pagerbusiems juos savo atsilan
kymu, už sveikinimus ir dova
nas. P. a. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAD3S 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
24*8 W. 6»th Street, Chicago, DL 

Via teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

dalyvių skaičius buvo gana ge
ras, o pj tarpe net septyni lietu
viai. Iš lietuvių bene geriau
siai pasirodė Lina židonytė, ne
gavusi nei vienos baudos mi
nutės. 

Tarp kitko, šiom varžybom 
pasiruošti padėjo Ron Simmons, 
atvykęs iš amerikiečių biathlono 
olimpinės stovyklos. V. č. 

FUTBOLAS 
S A L Ė S P I R M E N Y B Ė S 

P o tr i jų lygiomis sužaistų sa
lės rungtynių, praėjus į penkta
dienio vakarą Li tuanicos koman
da aukš toku r ezu l t a tu 4:2 pra
laimėjo pr ieš lenkų Royal Wa-
wel . Atrodo, j au atėjo p a t s 
aukšč iaus ias la ikas i r k i t iems 
LJ.tua.mcos komandos žaidėjams 
išlysti iš užkampio ir padėti br-^ 
l i ams Jen igams su ras t i prieši
n inko var tus . Įva rč ius įkirto St. 
J en igas ir M. Simpsona*. 

S E K M A D I E N I P R I E * 
EA.GLES 

Šj sekmadjer;}. 1 vai po pietų. 
Li tuanica žais p n e i pirmos vie
t o s komandą ier.ku Eagles. kuri 
šiose pirmer.ybf'se d a r neprara
do nė vieno taško. Lituanico? 
vadovas Ged Bielskus t>aicrvįes 

buvo apkaltinti, padėję savai ko- Į galį. 5. ŠALFAS Golfo pirme- Į gajį įveikti 
mandai pralaimėti dvejas rung-; nybės vyks šiais metais Detroi- Į sterių 
tynęs. j te, rugpiūčio 39 ir 31 dienomis. 

Kaip gaila, kad tokio pašau- j 6. šeimyninis turnyras numa-
linio masto klubo, kaip A. C. j tytas Glenn Eagles klube rug-
Milano, žaidėjai įsivėlė į tokį 
dvasinį purvą. O. Gešventas 

T R U M P A I 
— Europos "super-cup" pir

mąsias rungtynes laimėjo Not-
tingham Forest prieš F. C. Bar-
celoną bet tik 1—0. Tikriau
siai tokios pasekmės neužteks 
galutinai pergalei, nes antrosios 
rungtynės bus Barcelonoje. 

- Dėl Europos geriausios 

piūčio 21 d. 7. Paskutinis klubo 
turnyras, rudens, vyks spalio 
12 d. Silver Lake klube. 

Smulkesnių detalių bus prieš 
turnyrus ar išvykas. Valdyba 
tikisi, kad nariai ir jų draugai 
gausiai šiose išvykose daly
vaus. A K. 

IŠ VISUR 
KANADA 

— Glorija Nešukaitytė, To-

šachmatų didmei-

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Juno Beach, Fla, 
SIDABRINE SUKAKTIS 

Sausio 27 d. Vytas ir Aldona 
Biliūnai šventė savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. Auk
so žiedus jie sumainė 1955. L 29. 
Detroite, Mich. Aldona — det-
roitiškė, Vytas — "importas" iš 
Kanados. (Jo paties žodžiai!). 

Susituokę jie gyveno Detroite, 
kur ir sulaukė dukros Rositos. 
Abu, dirbdami ir mokėdami gy
venti, dar jauni išėjo "pensi
jon" ir persikėlė į Floridą, Juno, 
nuolatiniam apsigyvenimui, kur 

— Futbolo tarptautinėse rung- įsigijo pelningą nuosavybę ir 
tynėse Vilniaus Žalgiris prie į tuoj įsijungė į visuomeninį gy-
15.000 žiūrovų įveikė Gvinėjos 
rinktinę 1--0. 

venimą, priklausydami čia vei
kiančioms organizacijoms. Jų 

L^aa £xJonyre ,į Clevęiandc dalyvauja Šaudymo varžytose 

Klaipėdos Atlantas taip pat ' iniciatyva prieš pora metų čia 
pradėjo sezoną draugiškomis! įkurtas Balfo skyrius, kurio 
rungtynėmis prieš Šiaulių Taurą j pirmininkas Vytas ir dabar yra 
ir pralaimėjo 1—2. 

— Lengv. atletikos salės var
žybose Leningrade A. Muzikevi-
čienė laimi pirmą vietą rutulio 
stūmime su 18,49 mtr. ir nauju 
Lietuvos rekordu. Šuolį į tolį 
laimi M. Butkienė su 6,33 mtr. 
Trečią pergalę kauniečiams iš
kovojo R Visockas, 800 mtr. 
įveikęs per 1:54,8. 

Berlyne A. Sabonis nušoka į 
tolį 7,90 mtr. ir pagerina Lie
tuvos salės rekordą, tačiau čia 
užima tik trečią vietą. Pergalė 
atiteko vokiečiui U. Lange su 
8,09 mtr. 

— Plaukimo federacija pa
skelbė geriausių sąjungos plau
kikų sąrašą. Vyrų grupėje vil
nietis Robertas Žulpa figūruoja 
3 kartus: pirmas 200 mtr. krū
tine ir ketvirtas 100 mtr. krū
tine ir 400 mtr. kompleksiniame. 
Kaunietis T Lagunavrcius 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
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 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - 6R 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1 -4 ir 
7-9: antrad. rrpenkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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. REIiaoce 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
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 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

ANTANAS SALYS 

R A S T A I 
l 

Bendrinė kalba 

Redegavo PETRAS JONIKAS 
Išleido Lietuvių Katalikų Moks

lo Akademija, Roma, 1979. Didelio 
formato. 572 pusi. 

Šioje knygoje lietuvių bendrinės 
kalbos kul tūra besirūpinantieji 
skai tytojai ras reikalingų paaiš
kinimų bei patarimų. Kaina s u per
siuntimu $31.05. 

Užsakymus siųsti 

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

Illinois gyventojai dar prideda 
$1.80 valstijos mokesčio. 
. . . . . • • • • • • « • • • » • • • • • • • • • * • • • • • • • • « • • • • 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarime 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 
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Esame Vasario 16 šventės išva
karėse. Ją švęsime visai kitokiose 
aplinkybėse. Jeigu seniau paverg
tos lietuvių tautos šauksmas buvo 
laisvojo pasaulio praleidžiamas be
veik negirdomis, tai dabar 
komunistinio kolonializmo grėsmė 
taip labai visiems išryškėjo, paver
gus Afganistaną ir Maskvai taiks
tantis į arabų žibalo laukus, kad vi
so laisvojo pasaulio ūkiui ir iš 
dalies laisvei pavojus yra akivaiz
dus. Laisvieji vakarai, vadovau
jant Amerikai, patys organizuojasi 
ir šaukia prieš Maskvos agresiją. 

Pasaulis ryškiai ima suprasti, ką 
reiškia komunizmas, kuris jų pačių 
sudaryto bado lavonais pavertė ke
lis milijonus Kambodijos žmonių, o 
Pakistaną užtvindė beveik puse 
milijono pabėgėlių, kurie, palikę sa
vus namus, santaupas ir viską, ką 
tik turėjo, bėga nuo komunistinio 
maro gaelbėdami savo gyvybes. 

Dabar dar kartą pasaulis atvėrė 
ausis perspėjimui įžvalgaus Sol
ženicyno, kuris žurnalo "Time" 
puslapiuose (vasario 18 d. laidoje) 
priminė, kad komunizmo įsistip-
rinimo metais Rusijoje buvo vyk
domas toks pat genocidas, kaip da
bar Kambodijoje. Solženicynas dar 
kartą atkreipė dėmesį, kad Lenino 
valdomame krašte žuvo ne mažiau 
žmonių, kaip Hitlerio kontrolėje, de
ja, amerikiečių, vaikai Hitlerį lai
ko daug didesniu piktadariu, o 
Leniną beveik linksta laikyti gera
dariu, nors jo laikais Sovietų Są
jungoje, Ukrainoje ir Kubanės upės 
baseine iš bado mirė apie 6 mili
jonai žmonių. 

Dabar pasaulis su didesniu dė
mesiu skaito minėtame žurnale 
Solženicyno priminimą, kad lai
kotarpį po antrojo pasaulio karo 
galima laikyti trečiuoju tyliu karu, 
kurio metu vakarų pasaulis pralai
mėjo porą tuzinų kraštų, užleis
damas komunistų imperijai. Apie 
20 galimų vakariečių sąjungininkų 
teko Kremliaus kontrolės, kur 
Maskva panaudoja visas žiauriau
sias priemones valdyti savo pa
vergtuosius ir užslopinti bet kokią 
antikomunistinę sąęęmoęęnę. Iš
ryškinęs šiuos pavojus ir pralai
mėjimus, Solženicynas perspėja, 
kad dabartinė vakariečių karta pa
galiau turės sustoti ir pasipriešinti 
tame kelyje, kuriuo vakariečiai 
traukėsi 60 metų. To akivaizdoje 
Solženicynas pabrėia, kad paverg
tieji yra stipriausi vakariečių lais
vės pastangų sąjungininkai, kad 
dabar yra atėjęs laikas vakarams 
siekti laisvės visur, o ne tik budėti 
dėl savo laisvės. 

Vakarų pasaulis ima atsibusti. 
Net ir toks žurnalas, kaip "Inter
national Security Review", reda
guojamas penkių įvairių universi
tetų profesorių, išspausdino Havajų 
universiteto prof. R. J. Rummelio, 
stebinčio tarptautinių konfliktų ei
gą, straipsnį, kuriame daro palygi
nimus Hitlerio vykdyto pasiruoš-
mo karui su dabartiniu Maskvos 
pasiruošimu ir įžvelgia panašius 
pavojus, perspėdamas Vakarus. 

Taigi šiandien šauksmas prieš 
Maskvos imperializmą ir kolo
nializmą nėra tik mūsų vienų, šian
dien tą šauksmą kartoja visas lais
vasis pasaulis ir telkia jėgas, 
organizuojasi atsispirti. Tai mums 
padvelkia nauja viltimi. 

Nors Maskva yra pagrobusi daug 
aukų, bet jau ir paskutiniuoju laiku 
iš jos nasrų yra nemažai laisvės iš
nirusių kraštų. Iš komunizmo rep
lių 1966 m. išsilaisvino Indonezija, 
1971 m. išsiveržė iš Maskvos kont
rolės Sudanas, 1972 m. maskvinius 
patarėjus išvarė Egiptas.Išspruko 
iŠ Kremliaus kėslų Somalija (1977 
m.), o 1978 m. nusikratė Sov. Są
jungos įtakos Irakas. Pagaliau 
1979 m. išsprūdo iš ir Ekvatoria-
linė Gvinėja. 

Rūgimas vyksta pačioje Sovietų 

Sąjungoje. Laisvąjį pasaulį pa
siekęs dr. Štromas skelbė: "Šian
dieną tarybinėje visuomenėje ne
liko nė vieno žmogus, kuris būtų 
nuoširdus marksistas ar komunis
tas, kuris nors per nago juodymą ti
kėtų į tą santvarką, kuri Tarybų 
Sąjungoje viešpatauja". O arti 
komunistinių valdžios sluoksnių 
buvęs Tomas Venclova studijų die
nose Anglijoje pabrėžė, kad Lie
tuvoje vienas sąmojingas bičiulis 
pratarė: "Krikščionybės ir judesio 
esmė suvedama į Dešimt Dievo įsa
kymų, o stalinizmas suvedamas tik 
į du: pjauk ir piešk". Komunistinė 
diktatūra nebetenka pagarbos ir 
patikimumo, kaip tą išryškina toks 
Sacharovas ir kaip visiems tai at
skleidžia jo likimas. 

Bet laikai sunkūs ir pavojingi. 
Užtat reikia kiekvienam tapti parti
zanu, įsijungiant į kovą prieš tautų 
pavergėją. Cia jau yra ir stiprių 
pasireiškimų. Italijoje buvo išleis
tas vertimas pirmųjų dešimties Lie
tuvos Kat. Bažnyčios Kronikų. Iš
leista 5,000 egzempliorių, ir visa 
laida jau išsemta. Dabar prel. V. 
Mincevičius pastangų dėka jau iš
ėjo antrasis Kronikų tomas italų 
kalba. Jis apima dešimtį tolimes
nių Kronikos numerių. Išleistas su 
prieš Maskvos vergovę keliančių 
balsą disidentų nuotraukomis. 

Washingtone veikiąs "Amnesty 
International" skyrius specialiai 
pasiėmė globoti Sadūnaitę, New 
Yorko valstijoje plinta draugija 
"Persecuted Church Commision", 
kurios nariai įsipareigojapatys ir 
stengiasi įtraukti kitus, kad kiek
vienas kas mėnesį parašytų po laiš
ką už krikščionybę persekiojamai 
šeimai Sovietų Sąjungoje. Atsiran
da tokių, kaip Kazimieras Žilionis -
Zylionis, kuris paskyrė dalį savo 
palikimo — 110,000 dol., kad jo gy
venimo miesto ir apylinkės knygy
nams būtų nuperkamos visos išėju
sios ar išeinančios anglų kalba 
knygos ir žurnalai apie Lietuvą ir 
lietuvius. Tam tikslui kelių apy
linkės miestų knygunai gavo po 
10,000 dol. ir jau vykdo velionio tes
tamentinį palikimą. 

Garsioji Kinų siena 

Vasario 16 turi būti kiekviena 
proga atnaujinti savo ryžtą panau
doti visas galimybes kelti komu
nizmo pavojų, išryškinti, kokias 
skriaudas Maskvos kolonializmas 
atnešė Lietuvai. Apie tai reikia kal
bėti privačiuose susitikimuose su 
kitataučiais, jų susirinkimuose, eiti 
į amerikiečių laikraščius. Reikia su
kelti pasaulio viešąją nuomonę 
prieš Maskvos kolonializmą. Čia 
atsiranda platesnių galimybių mū
sų studentijai, pavesti, kad į jų 
aukštojo švietimo įstaigas būtų 
dažnau pakviečiami paskaitinin
kai, žiną apie komunistinį impe
rializmą, o ir patys studentai ame
rikiečių studentų susirinkišmuose 
gali šį klausimą labiau išryškinti. 

Lietuvos priauganti karta žiau
riai prievartaujama mokylose. Oku
pantas verčia pačius lietuvius atli
kinėti nutaut in imo ir kreivo 
perauklėjimo uždavinius. Turime 
garsinti visiems, kad mes žinome, 
jog tai užnugaruje stovinčio oku
panto darbas. Kai Liet. Kat. Bažny
čios Kronika, Aušra ar kiti pogrin
džio laikraščiai mums praneša 
pa-vardes mokytojų ir kitų as
menų, kurie peruoliai tarnauja oku
pantams, turime rašyti jiems laiš
kus, parodydami, kad laisvajame 
pasaulyje žinomas jų negarbingas 
pasitarnavimas. Išeivijoje yra ve
dama kartoteka tų, kurie uoliai 
įsijungia į okupanto tarnybą. Tai 
bus gėdos sąrašas. Gyvename ypa
tingos svarbos momentą, tad kiek
vienas lietuvis turi ryžtingai įsi
jungti į Vasario 16 pakelbtų idealų 
gynimą ir tarnybą. J. Pr. 

1000 V I E N U O L I J Ų ATSTOVU 

Atskiroje audijencijoje popiežius 
J o n a s Paulius II priėmė įvairių Romo
je veikiančių vienuolijų brolius 
vienuolius. Audijencijos dalyviu skai
čius prašoko tūkstantį. Per šiuos įvai
rių vienuolijų atstovus šv. Tėvas krei
pėsi j viso pasaulio brolius vienuolius, 
iškeldamas jų pasaukimo reikšmę žmo
nijos gerovei. Daugeiyje pasaulio kras-

KINUOS ENERGIJOS ŠALTINIAI 
A r ilgai i e m e duos p a k a n k a m a i a lyvos 

JAV u ž m e z g u s diplomatinius ir p r e 
kybinius ryšius su kom. Kinija ir dabar 
iškilus grėsmei naftos šaltiniams Vi
dur in iuose Rytuose , didžiosios A-
mer ikos naftos apdirbimo bendrovės 
susidomėjo Kinijos energijos ištek
liais. Šešios didžiosios bendrovės pasi
rašė su t a r t i s pas ižadėdamos atlikti geo
fizinius tyrinėjimus Kinijos žemyne ir 
jos t e r i to r in iuose vandenyse . Sutarčių 
pas i rašymą paskubino paskutiniai poli
tiniai {vykiai Vidur in iuose Rytuose ir 
sklindančios žinios apie kiniečių ras tus 
t u r t i n g u s naftos telkinius Hainan salų 
apylinkėje ir Pearl upės žiotyse, kurių 
Kinija savo jėgomis negali pilnai iš
naudo t i , t rūks t an t technologinių pr ie
monių ir pinigų jų įsigijimui. Tokios 
milžiniškos valstybės metinis biudže
tas tesiekia vos tik 66 bilijonų dol. są
matą ir jų vos už tenka tik bėgamųjų 
reikalų pa tenk inn imui . 

T h e Oil and Gas žu rna lo pranešimu 
Kinijos naftos produkcija 1978 m. sie
kė 3,08 milijono stat inių per dieną ir ži
novų apskaičiavimu jos ištekliai galėtų 
siekti iki 50 bilijonų stat inių, jeigu jie 
būtų suras t i , š ių energijos šaltinių nie
kad ir nebuvo ieškoma, nes kinai pasi
tenkindavo g a u n a m o m i s pajamomis iš 
pa rduodamo šilko, a rba tos ir porcela-
no, o ta ip pat op iumo, kuris buvo svar
biausia išvežamoji p rekė . Pramonė ne
žymi ir ta pati s u k u r t a užsienio 
kapitaiu, susisiekimas neišplėstas ir ke
lių t inklas nedidelis todėl ir naftos su
naudoj imas buvo n e g a u s u s . Bet pas
kut in iu me tu Kinija suskato su 
modern in t i savo p r a m o n ę , prašy
dama Amer ikos pagalbos. Kylant jos 
lygiui reikalinga nemažai ir naftos ma
šinų suk imui . 

Po II pasaulinio ka ro Kinija buvo ta
pusi viena didžiųjų pasaulinių jėgų, bet 
politiniais sumet imais nebuvo Įsileista j 
Jungt in ių T a u t ų organizaciją, išgyve
nusi daug vidaus ka rų ir revoliucijų, 

P. INDREIKA 

Sovietų Rusijai remiant 1949 m. pate
ko j komunistų rankas, kurių ranko
mis visas krašto ūkis buvo sužlugdy
tas, įvedant kolektyvizaciją. 

Dabartinei komunistinei Kinijos vy
riausybei pravėrus plačiau duris užsie
nio kapitalui, Amerikos ir Japonijos 
bendrovės yra pasiryžusios ateiti į pa
galbą naftos šaltinių ieškojimui, bet 
joms kelia rūpesti, kiek naftos liks eks
portui , nes kylanti Kinijos gerovė irgi 
yra ištroškusi energijos. 

Kyla klausimas, ar Amerika savo že
myne ir teritoriniuose vandenyse, ku
rių plotai paskutiniu metu praplatėjo 
iki 200 km., jau surado naftos telki
nius. Juk nuo pirmojo šulinio išgręži
mo, kurį atliko Erdvvin Drake 1859 m. 
Titusville, Pensylvanijoje, praėjo vos 
120 m. Tiesa, Amerika per šį laikotarpį 
iškilo į pasauline galybę, išugdyda-
ma pramonę ir sunaudodama milžiniš
kus kiekius alyvos mašinų sukimui. Jos 
pramonės gaminiai ir politinė įtaka 
pasireiškė tik pasibaigus pirmajam pa
sauliniam karui, o militarinė jėga ir jos 
prestižas pakilo antrojo pasaulinio karo 
metu , bet ji niekad negrasė pasauliui 
tapti Cezario Roma ir jį valdyti. Ir šian
dien Amerika yra turtinga materia
liniais turtais, militarinė jėga ir politi
ne įtaka, nežiūrint iškilusių viduje 
ekonominių negalavimų. 

Tau tų ir valstybių iškilimas ne visa
da grindžiamas kariniu pajėgumu, bet 
ir ekonominiu pajėgumu, gera sant
varka ir žmogaus laisvių apsauga. Bet 
reikia nepamiršti ir energijos, be ku
rios nerieda tankai. 

Geologo M.T. Jalbouty surinkti duo
menys rodo, kad žemės paviršiuje, be
ieškant naftos, jau yra išgręžta trys su 
puse milijono šulinių. Tų pačių geolo
gų tyrinėjimais ir apskaičiavimais mū

sų planetoje yra 600 naftos ir natūrali
nių dujų telkiniai. 240 jau surast i ir iš jų 
IbO komerciškai išnaudojami, o 200 dar 
nesurast i . JAV teritorijoje naf tos re-
servai turėtų siekti 163,8 bilijono sta
tinių. Kanadoje — 15,4 bil. st. ir Sovie
tų Sąjungoje — 121,1 bil. st., visame 
pasaulyje — 1,142 bilijono stat inių. Jei
gu JAV pavyktų tariamą naftą surast i ir 
ją komerciškai išnaudoti, jos užtektų 
mažiausiai 30 metų. 1968 m. šiaurinė
je Aliaskoje buvo suras tas didžiausias 
naftos ir dujų telkinys. Lieka ištirti 
Meksikos įlanką, Texas,Luisianą, Nevv 
Mexco, Utah, Arizona ir š iaurinė Cali-
fornia. Bet alyvos ieškojimas nėra pi
gus dalykas — vieno tik šulinio iš
gręžimas atseina apie 220,000 dol., o 
platformos pas ta tymas vandenyne ne
toli 800 milijonų dol. 

Didelės alyvos ieškojimo išlaidos su
ėda ir milžiniškus kompanijų pelnus, 
todėl -jos dažnai metasi į pelningesnius 
verslus, kaip Mobil jau valdo Mont-
gomery Ward, Atlantic Richfield nu
pirko vario ir uranijaus kasyklas, Pann-
zoil jau valdo 495,000 akrų žemės plotą 
Nevv Mexsico. 

POPIEŽIUS L A N K O 
PARAPIJAS 

Popiežius Jonas Paulius II aplankė šv. 
Rafaelio Arkangelo vardo parapiją dar
bininkų apgyventame Romos Trullo prie-
mestyje. Šiai kapucinų vienuolių aptar
naujamai parapijai priklauso apie 30 
tūkstančių tikinčiųių. Cia popiežius au
kojo šventas Mišias. Lankydamasis para
pijoje, šventasis Tėvas, susitiko su atski
romis tikinčiųjų grupėmis — su apie 
tūkstančiu mokyklinio amžiaus vaikų, dar
bininkais, ligoniais, jaunimu ir seneliais, 
vienuoliais ir kunigais. Pamaldų metu pa
rapijos bažnyčioje, pats Popiežius dau
geliui tikinčiųjų išdalino šventą Komuni-
h-

SUOMIJOS EŽERŲ 
PROBLEMOS 

AL. TEMSONAS 

Skamba neįt ikimai, kad ir Suomija, 
ežerų i r miškų karalija, kovoja su 
gamtos apsaugos problemomis , svar
biausia su vandens užteršimo prob
lemomis . Nuo 10 iki 15% visų Suo
mijos ežerų, 31,500 kv. km p lo to yra 
užterš ta . 3% arba 1.100 kv. k m ežerų, 
arčiau mies tų ir gyvenviečių, yra stip
riai už terš t i . 

Ežerai ir miškai yra Suomijos gam
tovaizdžių svarbiausieji e lementa i . 
Ežerų Suomijoje apie 55.000. J ie 
užima 9,4% viso krašto ploto ir teikia 
gyventojams žuvį, gėrimo vandenį , 
t a rnauja t ranspor tu i , miško medžia
gos p l u k d y m u i , elektros energijos 
gamybai ir 1.1. Todėl geros kokybės 
vanduo suomiams tu r i d ide lę reikš
mę. Be t turė t i gerą vandenį Suo
mijoje n e t a ip lengva, ir ta i dėl t o , 
kad v a n d u o gauna daug organin ių 
rūgščių nuo jų gausių durpynų. Net 
prieš 100 metų jų taip r e t a i apgy
ventoje Laplandijoje buvo sunku 
rasti ge ro geriamo vandens. 

Suomijos ežerai tur i r ibo tą ap
sivalymo galimybę. Ežerų gylio vidur
kis yra 7 metra i ir j ų bendras kiekis 
220 k u b i n i ų kilometrų. Ir metiniai 
k r i tu l ia i t ik 630 milimetrų, kai vidu
tinis pasaul in is kri tul ių kiekis yra 730 
mm. Iš to kiekio 330 mm. išgaruoja. 

Durpyna i ir pelkynai — 30% Suo
mijos — pagamina ežerams daug rūgš
čių, o be to prisideda da r ir pra
monės tarša. Didžiausią taršą padaro 
medžio ir popieriaus a p d i r b i m o 
p r a m o n ė . 19 milijonų ha Suomijoje 
užima pušynai ir beržynai. Iš to ploto 
14 mil . ha priklauso privat iems savi
n i n k a m s ūkin inkams. Vidutiniai t ie 
ūk in inka i tu r i 33 ha miško ir 11 ha 
d i r b a m o s žemės. Žemė nuosavybės 
teisėmis pereina iš tėvų vaikams. Iš 
l ikusių miškų plotų 24% yra valdiniai 
miškai , 7% miškų pr iklauso bend
rovėms ir 3,7% valsčiams ir parapi
joms. V aldinia i miškai yra daugiausia 
šaltoje Laplandijoje ir met in i s me
dienos prieaugis iš ha yra t i k vienas 
kub in i s met ras , tuo metu, ka i Suomi
jos p ie t inė je dalyje, privačių savi
n inkų miškuose, metinis pr ieaugis iš 
ha yra k e t u r i kub. metrai . 

Per me tus Suomijoje iškertama 60 
mil. k u b i n i ų metrų miško medžia
gos, t a i yra daugiau, negu visuose 
C e n t r i n ė s E u r o p o s m i š k u o s e . 
Medienos didžiausią kiekį pe rd i rba 
14 pop ie r i aus gamybos fabrikai ir j i e 
p a r ū p i n a prekių 32% Suomijos 
ekspor tu i . Kiti medžio p roduk ta i 
duoda da r 12% eksportui , kas bend
rai suda ro 44% prekių ekspor tu i . 
Prieš 25 metus šis medienos ekspor
tas s iekė 80% viso Suomijos ekspor to . 

Taigi šie popieriaus ir celiuliozės 
fabriką i yra Suomijos ekonomijos 
ramsčiai , bet jie yra ir didžiausi van
dens taršos „fabrikai". Nuo 1964 metų 
išleistas Suomijoje įstatymas vandens 
apsaugai n u o užteršimo. T a d ir fab
rikai i r vyriausybė skiria daug lėšų 
gamtos ir vandens apsaugai n u o užter
šimų. Į talką paleisti kompiuter ia i ir 
j ie kont ro l iuoja , kad fabrikai į eže
rus išleistų tik švarų vandenį. 

PALIKAU MIELA, 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 

tų broliai vienuoliai su sideliu pasiau
kojimu savo geriausias jėgas skiria 
jaunimo švietimui bei auklėjimui, ligo
nių slaugymui, vargstančių žmonių glo
bai. Tai nepaprastos re ikšmės užda
viniai, kuriuos t inkamai at l ikti įs tengia 
tik tie, kurie ii Dievo ir žmonių meilės 
vienuoliškais įžadais yra įsipareigoję 
artimo tarnyba įprasmint i savo gyve
nimą. 
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Rusams Lietuvą okupavus, Seinų apskrities 
karinės srities viršininkas Lazdijuose (anks
čiau vadintas karo komendantu*, okupantų ru
sų spiriamas, išleido įsakymą, kad visi apskri
ties gyventojai, kurie turi nuosavus ginklus — 
revolverius, medžioklinius šautuvus ir kitokius 
ginklus taip pat ir jiems šaudmenis — iki tam 
tikro paskirto laiko turi atnešti į karinės srities 
įstaigą. Už atneštus ginklus ir šaudmenis buvo 
žadama jų savininkams sumokėti jų vertės kai
ną. Ginklų neatidavusiems buvo grasoma 
didelėmis bausmėmis. 

Ypatingai nemalonioj padėty atsirado visi 
tie, kurie savo ginklus buvo užregistravę kari
nės srities įstaigoje ir buvo gavę jiems laikyti 
leidimus. Tokie asmenys, kad ir prieš savo no
rą, turėjo visa tai atiduoti minėtai įstaigai, tik
riau pasakius, okupantui rusui. 

Turėjau ir aš atiduoti savo nuosavą ginklą 
— revolverį firmos "Mauser", kurį buvau pirkęs 
savo lėšomis Ekonominėj kanų bendrovėj Kau 

ne. Tas ginklas man, kaip pašto viršininkui, bu
vo labai reikalingas valdžios turtui — pini
gams saugoti ir tuo pačiu savo gyvybei. 
Valdiškas ginklas pašto įstaigai buvo duotas 
tik vienas ir jis buvo dažnai naudojamas pašto 
palydovo su paštu važiuojant. Išvažiavus gink
luotam paštininkui su paštu, įstaiga likdavo be 
ginklo. Tad aš buvau priverstas įsigyti nuo
savą ginklą. Dabar turėjau jį atiduoti karinės 
srities viršininkui, tuo laiku tas pareigas ėju
siam (laikinai) vyr. leit.Jakubauskui (Atsipra
šau. Dabar tiksliai jo pavardės neprisimenu, 
bet, rodos, Jakubausku vadinosi). Atidaviau. 
Turimus šovinius paslėpiau. 

Po kurio laiko sužinojau, kad atidavusiems 
ginklus už juos gauti pinigai ir jų savininkams 
išmokamas atlyginimas. Telefonu pasiteiravau 
karinės srities viršininko, kada galiu atvykti 
atsiimti man priklausantį atlyginimą už ati
duotą revolverį. Jis man atsakė, kad bet kada 
darbo valandomis galiu atvykti ir man priklau
santį atlyginimą išmokėsiąs. Tą pat dieną ir nu
ėjau atlyginimo atsiimti. Man atėjus, vyr. Įeit. 
Jakubauskas tuoj išsiėmė iš rašomojo stalo stal
čiaus rusams perduotų ginklų sąrašus ir už juos 
gautus pinigus ir pradėjo juos vartydamas ieš
koti mano pavardės. Pervertęs visus sąrašus ir 
juose neradęs įrašytos mano pavardės, atsi
daręs į gretimą kambarį duris, pašaukė raš
tininką ir jam liepė atnešti atiduotų ginklų kny
gą. Atnešus tą knygą pradėjo ten ieškoti mano 
pavardės. Knygoje tuoj atrado mano pavardę, 
ginklo pavadinimą, jo numerį ir kada esu jį ati
davęs. Dar kartą peržiūrėjo rusams atiduotų 

ginklų sąrašus ir mano pavardės ten neradęs 
pasakė, kad dėl to ir atlyginimas už mano ati
duotą ginklą negautas. Pagaliau jis man pata
rė eiti namo nieko nepešus ir pažadėjo artimiau
siu laiku apie mano ginklo suradimą ar 
nesuradimą man pranešti. Girdi, gal sandėlyje 
tarp kitų daiktų jis bus kur nors užsimetęs ir li
ko rusams neperduotas. 

Sekančią dieną telefonu man vyr. Įeit. Jaku
bauskas pranešė, kad, girdi, jam nepavyko su
rasti mano revolverio ir nepavyko nustatyti, 
kur jis dingo. Už visa tai atsiprašė mane ir pra
šė laikyti tą reikalą užbaigtu, viešumon nekel
ti. 

Taip ir baigėsi mano atiduoto ginklo "lai
dotuvės". Bet turiu paminėti, kad prieš kurį lai
ką tos įstaigos raštvedys ir vienas raštininkas 
slaptai pabėgo Vokietijon, kaip ir daugelis kitai 
lietuvių, griežtai nusistačiusių prieš okupantus 
rusus. Tik tuomet aš supratau, į kieno rankas 
mano mažasis mauzeriukas pateko, ir džiau
giausi, kad jis atiteko jiems, o ne grobuoniui ru
sui. 

Kiek vėliau pabėgo į Vokietiją Lazdijų 
gimnazijos VIII klasės keli mokiniai. Juos per 
sieną bėgančius pastebėjo rusų kareiviai, kurie 
tame pasienyje patruliavo, ir pradėjo į juos 
bėgančius šaudyti ir vieną jų, Seinų apskr. Laz
dijuose teismo tardytojo Jezbučio sūnų, pašovė 
ir jį pagavo. Kiti laimingai paspruko Vokie
tijon. 

-•-•• (Bus daugiau) įg 
* • * " - - * * - i - • 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 15 <L 

K^liilii 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Clevelanido (lietuviai Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę pradės 
vasario 16 d., 6:15 Lietuvos lais
vės vigilija, kurią ruošia Cle-
velando ateitininku jaunimas 
Dievo Motinos NP bažnyčioje. 

;Tai maldos ir susimąstymo va
landa. Prisimenant mūsų Lietu
vos valstybės 730 metų sukakti 
IT minint Vasario 16-tąją, pras
minga susikaupti, pamąstyti IT 
paprašyti Aukščiausiojo pagal
bos mūsų visu pastangoms, sie
kiant Lietuvai laisvės. 

Sekmadieni, vasario 19, 9:45 — 
vėliavų pakėlimas prie pamink
lo DMNP parapijoj. 

10:00 Sv. Mišios DMNP pairapi 
joje Gieda Ramovėnu vyru cho
ras, vadovaujamas Juliaus Kazė
no. 

10:30 Sv. Mišios Sv. Jurgio 
bažnyčioje. Gieda parapijos cho
ras. Organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis. 

4:00 vai. minėjimas DMNP 
parapijos auditorijoje. Kalbės JAV 
kongreso atstovė Mary Rose 
Oalkar ir Vliko narė d r. E. Arma-
nienė. Meninę dalį išpildys Čiur
lionio ansamblio vyru choras, 
vad. komp. Alfonso Mikulskio. 
Minėjimą rengia Amerikos Lie 

tel. 531 — 5924 ir J. Malsią, tel. 
486 — 9165. Bilietu kainos 6 — 4 
dol. Vietos numeruotos. Todėl 
prašoma nedelsti užsisakyti. 

"Žibučiu" vienetas turi 8 dai
nininkes. Joms vadovauja ir akom 
panuoja dr. Jonas Simanauskas. 
"Ąžuolynas" turi 24 šokėjus, du 
akordeonistus. Grupei vadovauja 
dr. Alfredas Stanevičius. 

Visoje svečiu grupėje yra 39 as
menys, kuriu 10 kalba tiktai is
paniškai. Visi bus apgyvendinti 
lietuviu šeimose. Jei kas norėtų 
Pietų Amerikos jaunimo atstovus 
priimti, prašome pranešti Cleve-
lando apylinkės pirm. J. Malskiui. 

BLYNŲ BALIUS 

Vasario 16, 7 vai. v Skautu Pi
lėnu tunto tėvu komitetas ren 
gia tradicinį blynų balių Lietu
viu namuose su programa, vai
šėmis, šampanu ir šokiais. 

SUKAKTUVININKAI 

Ignas Malėnas, pedagogas, va
dovėliu autorius, Lietuvoje ėjęs 
įvairias atsakingas Švietimo mi
nisterijoje pareigas, vasario 14 d. 
švenčia savo 80 metų sukaktį. Jo 
sveikata silpna, bet dar vasario 10 
d. dalyvavo pamaldose DMNP 
bažnyčioje. Globoja rūpestinga 

, žmona Adolfina. Dalinai parali-
įtuvių Tarybos Clevelando sky- • žuotas, bet gali skaityti, truputį 
rius. pavaikščioti, palengva gaili maši-

Klevelandiečiai prašomi nuo- n e i e rašyti. Sveikatą palaiko vais 
širdžiai aukoti Lietuvos laisvės t a j j Q mintys grįžta į tolimą pra-

"rerkalams. Aukotojas pasirenka : e-^ Malėnų duktė su šeima gyve-
savo nuožiūra organizaciją (LB, j n a <įan Diego, Kalifornijoje, o 

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

Vliką ar Altą), kuriai savo meti
nę auką atiduoda. 

Visi kviečiami pamaldose ir 
jninėjime dalyvauti-

LAUKIAMAS KONCERTAS 

Vasario 24, 4 vai. p. p . DMNP 
kultūrinėje popietėje girdėsime so 
listę Dalią Kučėnienę iš Chica-
gos. Solistė su koncertais yra ap-
4ankiusi nemažai lietuviu kolo
nijų, yra išleidusi dvi dainų ir 
arijų plokšteles, kaip Taiwano 
viešnia, koncertavo Taiwa-
ne. Clevelandas turės pro
gą šią jauną soiistę išgirsti mū
sų kolonijoje. 

ARGENTINA IR URUGVAJUS 
CLEVELANDE 

Kovo 1 2 - 1 5 dienomis Cleve
landas turės mielus svečius iš Pie 
tų Amerikos: Argentinos vokali
nį vienetą "Žibutes" iš Buenos 
Aires ir Urugvajaus tautinių šo
kių grupę "Ąžuolyną". 

šie du vienetai į Siaurės Ameri
ką atvyksta vasario 21. Prieš feo-
certuodami Clevelande, Pietų 
Amerikos svečiai koncertuos Chi
cagoje, Detroite, Hamiltone, To 
ronte. Savo gastroles pabaigs St. 
Petersburge, Floridoje. 

Clevelande abu vienetai sve
čiuosis tris dienas. Juos priims 
Clevelando miesto burmistras Ge 
orge Voinovich, jiems bus parody 
tas Clevelandas ir jo įdomesnės 
vietos, o mūsų jaunimo dainos ir 
šokių vienetai rengs susipažini
me vakarą, o po koncerto bus vai
šės ir šokiai DMNP parapijos už
kandinėje. 

Bilietai jau platinami ir galima 
rezervuotis pas R. Tatarūnienę, 

Clevelandan Detroito jaunieji menininkai buvo atvežę A. Gustaičio vaidini
mą "Sekminių vainiką". Įteikiamos gėlės meno vadovams. Iš kairės: 
Stasys Sližys, Galina Gobiene ir Justinas Pusdešris. 

Nuotr. VL Bacevičiau* 

K E A L E S T A T E 

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

galow. 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. 

IŠNUOMOJAMA — POR BENT 

Svarus 2\ų 
$7,000 pajamų, 
tas $46,900. 

aukštų mūras. Apie 
Marąuette Parke. Ver

stinus su šeima prie Akrono. 
Mikalojus Naumanas vasario 

19 d. atšvęs taip pat 80 metų 
sukaktį. Gimęs Latvijoje, 18 me
tų būdamas persikėlė į Lietuvą 
ir ilgus metus dirbo Finansų mi
nisterijoje. Sukūrė lietuvišką šei
mą. Jų vienturtė duktė — Geno
vaitė Karsokienė su šeima gyvena 
Clevelande. Ji dažnai akompanuo 
ja solistams, yra nuolatinė Ramo
vėnu choro akompaniatorė, dir
ba Clevelando Minikose, patalogi-
jos skyriuje. 

Jonas Aleksa, ūkininkas iš Sa
kių apskrities, vasario 6 atšventė 
savo 90 metų sukaktį. Aleksai 
Clevelande pagarsėjo kaip raguo
lių kepėjai. 

Vytautas Alfonsas Braziulis, 
žurnalistas vasario 25 d. švenčia 
80 metų sukaktį. 

Antanas ir Marija Bankaičiai, 
anksčiau gyvenę Detroite, dabar 
gyveną Clevelando priemies
ty, vasario 8 atšventė 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį-
Jų vienturtis sūnus Henrikas su 
žmona Aldona augina -gražią ir 
gabią 9 vaikų šeimą. 

"GYVOJI LIETUVA" 

LB Glevelando apylinkės ruo
šiamoj vakaronėj jaunimas svars 
tys temą "Gyvoji Lietuva". Daly-

tuviškai, tai vyskupo diocezijos 
kaštais buvo išsiuntęs į Romą, Sv. 
Kazimieto kolegiją mokytis kal
bos, bet po tarife mėnesių grįžo ir 
dabar mokosi dr. D. Tamulio-
nienės kfeseje. Kun. Bacevičius 
dabar laikinai paskirtas į kitą pa
rapiją iki gegužės mėn. Tada vėl 
grįžo į Sv. Jurgio parapiją. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

DMNP parapijos rengiamoje 
popietėje kovo 8 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. dalyvaus rašytojas, 
dramaturgas Algirdas Landsber
gis ir Ramovėnu choras, vad. Ju
liaus (Kazėno. 

SIMPOZIUMAS 

Sv. Kazimiero lituanistinė mo
kykla kovo 9, 12 vai. Dievo Mo
tinos X. P. parapijos salėje ren
gia tėvy — mokytojų simpo
ziumą vaikų auklėjimo klausi
mais. Mokyklai vadovauja Vida 
Bučmienė. 

LIGONIAI 

Po sunkios galvos operacijos 
Glevelando klinikose namuose 
sveiksta Rytas Babickas, Čiurlio
nio ansamblio chormeisteris, Sv. 
Jurgio parapijos choro vadovas 
ir vyrų okteto vadovas. 

Jonas Žilionis, vedąs DMNP pa
rapijos knygyną, buvo paguldy
tas ligoninėn tyrimams, bet jau 
grįžo namo ir, kiek pailsėjęs, tęs 
šį gražų lietuviško knygos knyg 
nėšio darbą. Praeitą sekmadie
nį knygyną tvarkė Ona Žilionie 
nė ir jų duktė Violeta. 

Emilija Steponienė, jau ilgą 
laiką serganti, vėl buvo pagul
dyta ligoninėj, kur padaryta sunki 
vidurių operacija. 

Visiems linkime sveikatos ir 
Aukščiausiojo globos. gv. r. 

DETROITO JAUNIMO 
ANSAMBLIS CLEVELANDE 

Sližys, klarnetas — Alma Matvė-
kaitė ir akordeonistai Vidas Ne-
verauskas ir Linas Orentas. 

Didžiulė Clevelando klausyto
jų auditorija Dievo Motinos N. 
P. salėje su dideliu dėmesiu se
kė jaunimo pasirodymą. Aišku, 
čia nebuvo kokių profesionalų 
pastatymas, bet visi sambūrio da
lyviai atliko jiems skirtus uždavi
nius, kaip mėgėjai, gerai. Cleve
lando ir apylinkių publika jiems 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Platus sklypas. Geroje vietoje m-
: vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
j ar angliškai ir paduoti savo telefoną 

bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

AVIES KAILINIAI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos. 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

ROB - EL'S 
4412 W. 59th St., Chicago, IL W629 

TEL. — 735-5667 
Atd.: 8:30 v. r. iki 7 v. v. šeštad. 

nuo 1 

IŠNUOM. didelis miegamas kam
barys. Galimybė naudotis virtuve. 
Marąuette Parke. Skambint telef. 
776-9267. 

Sleeping room witJi effkaemcy. 
Ali utilities included. 1 adult. Rent 
$120.00 per. mon., plūs security. 
Vicinity 71st & Artesian. 582-1094 

Išnuom. 5 kamb. bu tas 
Gage Parke . Skambint po 6 v. v. 

tel. 434-1513 

For rent Sy2 rooms, 1 bedroom 
Heated. Appliances included. Ad-
ults only. No pets. $190.00 per 
month. Plūs security. Vic. 71st & 
Artesian Ave. Tel. 582-1094. 

D fi M E S I O ! 

24 H0UR TOWINe 
A N D 

QUICK START 
TEL — 582-8130 

H I S G E L L A N E O C S 

JUNK CARS WANTED 
BUNNINO OR NOT 

Free Fast Towing 
- 582-8130 

8:30 
iki 5 

r. 
r. iki 5 v. 
p o p i e t 

v. 
v. Sekm. 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS , 
Visos programos iš WOPA 

Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
val.p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 494-2413 
1490 AM. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, BLL. 60629 

MMniiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiuiimmiiiii 
įvairių prtktŲ pasirinkimas n e 

brangiai i š m o s q sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IlilIlIlIlIlilIHIlIllIiliilIlHUliiillIlIlIUllUi 

Dvi didelės lietuvių kolonijos 
Clevelandas ir Detroitas laikas 
nuo laiko pasikeičia savo meni
ninkais ar meniniais vienetais, 
paskaitininkais, sportininkai iš
mėgina savo jėgas. 

Sausio 26-ji buvo įspūdingas to- j 
kio bendradarbiavimo momen- į 
tas. Detiroitas žiemos vidury at
vežė „pavasarį" i Clevelandą — 
šaunų jaunimą su spalvingu 
„Sekminių vainiku". 

Apie 60 gražaus jaunimo šo
kėju, dainininkų, solistų, muzi
kantų ir aktorių suvaidino. įdomų 
Lietuvos vaizdeAį, - parašytą A. 

vauja Daina Cepulytė, Kristina; Gustaičio, režisuota Justino Pus-
Rociunaite, Tomas Palubinskas ir d e š r i a Dekortcijos c»ties režisie

riaus. Dviejų veiksmų spektakliui 
dainas pritaikė, jas harmonizavo, 

dr. Augustinas Idzelis. 

KUN. JUOZAS BACEVIČIUS 

I l t l I l i l I l I l I l I i l I lMIlI l I l I l I l I l I l lUlUIIUIIIII i l 

P L U M B I N G 
Licensed, Banded, Insored 

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

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIH l t in t i i i i f imi i i i i i i i i j j i i t t i immi 

8 BUTŲ MŪRINIS 
IDEALUS INVESTAVIMUI 

Virš $16,000. bruto pajamų. Pil
nas rūsys. Arti 65-os ir California 
Ave. A-1587. 

WOLSKl REALTY CO. 
TeL — 586-0340 

> —— i - i 

UNION PIEB, MK2HGAN 

Savininkas parduoda žieminį namą 
su garažu. Virš akro žemės. Gera 
vieta tarp gelžkelio ir "highway". 
Kaina $25,900. Skambint Chicagoje 
tel. 312 — 778-3170. 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiinniiiuiiiiiii 
4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais jren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIilIUlUlllllll 

iiiiiimiiiimiimiuimmiiiiiiimiimiiiHi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzk Av. — 778-2233 
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUlUlUIIUJilIlIlIllIlIU 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilll! 

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsi t 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
320812 w. 95th Street 

NAMŲ APSITYARKYME 
RuoSiates ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia J«ms 
su patyrimu, u i prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 47C-3950 

lllllllimillllllllllllllllllMlllllllimilUlllli 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mą atstovams turėti gražias yizi 
Ines korteles. 

Kreipkitės j 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

admini*-
reikalais. 

DRAUGAS, 
4645 W. SSrd 8tr„ 
Ohkaco, OL 80628 :-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimin 

HELP WANTED VYRAI 

Press Brake Operator 
Nbrth side Metai Fabricator needs ex-
perienced press brake operator. Mušt 
know machine set up and operatlon. 
Background with fabricating eąuip-
ment, also desirable. 

JONAS METAL FABRICATORS INC, 
TEI 478-7080 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUt 
M. A. Š I M K U S 
LNCOME T A X S E R V I C E 

N O T A R Y P U B L I C 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI , 
15IMINU iškviet imai , p i ldomi 
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I Ir 

įeito lt i© bl ffnjhftl 

iiiiiiHiiiiniiminiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

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

Tel. — WA 5-806S 

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

MACHINE S E T - L T MAN 
OR TRAINEE 

Permanent l s t sh i f t posltion for ma
chine s e t - u p man tn rubber finlah-
ing dept. Mušt .read & write Eng-ttsh. 
Mušt read mechanical pajts, blue 
prints, gaug iag instrumentą A be 
mechanica l ly inelined. Esce l lent sa-
lary & benefita. 

P h o o e Mr. Le*ir — 421-4850 
W. H. SALISBUBT & 0 0 . 
401 >'o. Morgan St., Chicago, B i 

M A C H I N I S T 
Experienced person capable of aett-
ing up h i s own machine, reading 
blue prins and be responsible for hia 
own work. Excel lent wages and 
frtnge benefita. A p p l y in person. 

XALBACH KSGTSEEBISO CO. 
61SS W . Ogden , Cicero, m . 

HELP WANTED — MOTERYS 

AGCOUNTING CLBH 
Outstanding opportunity for indi-
vidual with good figure aptitude. 
Posting sales journals, accounta re-
ceivable cards and accounta pay-
able. For interview call — 

Mr. Burzynski — 693-7050 
FERALL0Y CORPORATION 

5745 East River R i , Chicago, Illinois 

RN'S 
Full and part t i m e poaitions avail-
able im General CCU & SICU Nurs-
ing o p e n i n g s on all shlfta. Locatėd 
in Lincoln Pk. area . Roosevelt Memo-
rial Hospital o f fers excell. benefita. 
Starting salary o o m m . w/exp. N o shift 
rotaUons, every o ther weekend off. 

Contact Narse Recntiter 751-4000 
426 W . Wisctaistn, Chicago, Bl . 

Aa E q u a l Opportunity Employar 

yra paskirtas Šv. Jurgio pa-
rapijon talkinti kleb. kun. B. Iva
nauskui, kuris gruodžio mėn. iš
eina pensijon. Kadangi kun. Ba
cevičius (Bacevice) nemoka lie-

suorkestravo ir dirigavo Stasys 
Sližys. Jaunimo choras ir „Šilai
nės" Šokėjai (vadovė Galina Go
biene) atliko kaimo jaunimo 
vaidmenį. Žodžiu, jaunystės at
stovai davė grakščiu šokiu, sce
ninio žodžio ir išlygintu balsų mu
zikini spektaklį. Tokiai grupei 
Clevelando scena buvo truputį 
per ankšta. 

Didelė talka ansambliui buvo 
ir jo orkestras: pianinas — St. 

miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiinimiiiiiiir 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

iiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiJiiiuimiimii 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

B E A L E S T A T E 

Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybes 

Apaflmentii • Kondomimumai • Nuomavimas 

Senatorius (R) H. Baker, kandidatas j JAV-bių prezidento postą, Clevelande, 
hetuvių ir kitataučių tarpe. Iš k.: sen. H. Baker, G. Kudukienė, Misevičiai, 
Yadmiila, Hypcik. saugumo palydovas ir A. Balašadtienė. 

Nuotr V. Bacevičiam 

FLORIDA ijk . . 
RFAT 13 A n g ^ E- Kamiene 
ESTATE 

We'll r>elp you mokė tfie right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet b a r Ameri
koje, prašome skamba ta ar užeiti 
| mušu įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošė jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerf. 

Virš 500-tai namu pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
independently ovvned and operated. 

E L P A N ' T E D — F E M A L E 

RETAIL CLERICAL OPPORTUNITIES 
BASKIN CLOTHING, a ieading specialty retail store chain, 
is currently offėring a few full t ime clerical positions. 

Experience preferred 

We offer good wages, many company paid bene
fits and a liberal merchandise discount. 

APPLY IN PERSON 

BASKIN CLOTHING COMPANY 
716 W. Kinzie, Chicago, Illinois 

For information only call 421-0263 
An EquaJ Opportunity ESnployer M / P 

Į S I G Y K I T E D A A R 

REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY 
VOi Guif &oulevard,H. Pct«r-tbyq fccoch.P-l. >>T06 

Tcurfonc (5i^> ^ 6 0 - 2 4 * 6 . vakare (SO) >4S-27^6 

Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

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

Kaina su persiunt imu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

H E L P W A N T E D — M A L I 
i'IIIIIIIIIIHIilIlUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllIlIlIllilliiiiiiiniii 

OVVNER - OPERATORS 
| D.O.T. ąualiiied with tandem axle tractor for piggy 
| back operation. Pick up and delivery within 400 mile 
| radius. Chicago-based. £xcellent pay package. 

f TEL -312—226-7828 
^HJiiuiiiiiuuitur 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Aurora, 111. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
A • IR SUSIRINKIMAS 

LB Auroros apylinkė vasario 
28 d. 13 vai. (1 vai. p.p.) kvie
čia visus narius dalyvauti Vasa
rio 16 minėjime ir metiniame 
narių susirinkime, kurie įvyks pas 
A, ir P. Vizgirdus, 1081 Trask Rd. 
Aurora, Illinois. 

»Pirmuoju dienotvarkės veiks
mu bus Vasario 16-tos minėji
mas pagerbti ir prisiminti žuvu-

•"•sius Lietuvos laisvės kovotojus, 
"""nukankintus kalėjimuose ir Sibi-
T~X° vergų stovyklose vyskupus, ku

nigus, mokslininkus ir mūsų arti
muosius, kurie niekuo raudona-

"*"?am rusui nenusikalto. 
~ Pabaigus minėjimą, bus vykdo
ma susirinkimo dienotvarkė, ku
rios svarbiausia dalis valdybos 
dalies narių perrinkimas, metinis 

r.į»ranešimas ir L t 
Kviečiami ir svečiai dalyvauti 

minėjime ir susirinkime. Apylin
kė laukia naujų jaunesnių nariu, 
nes senieji jau pavargo. Aplink 

.Aurorą yra gyvenančių nemažai 
'faunų seimų, kurios pabėgusios 

"^rfuo Chicagos grėsmingo gyveni-

" " V Ė L TAUTYBIŲ EGLUTĖS 
BIBLIOTEKOJE 

' Įvestą prieš kelis metus eglu
čių išstatymo Auroros biblioteko
je paprotį tęsia toliau. 1979 Šv. 
"Kalėdų metu vėl bibliotekos di
džioji patalpa blizgėjo įvairių tau
tybių papuoštomis eglutėmis. 
Tarp jų lietuviška su šiaudinu-

•*'kais. Pirmosios lietuviškos eglu
tės pasirodymu ir papuošimu 
šiaudinukais pasirūpino seselė Jo 

LAIŠKAI DRAUGUI 
Lietuviška šiaudinukų eglute 

labiau susidomėjo vietos dienraš
čio Beacon News bendradarbis. 
Jis skyrė ne tik daugiau eilučių,. 
bet ir jos nuotrauką įdėjo. Tuo 
tarpu kitų tautybių eglutes tik 
paminėjo, nes jos tesiskyrė viena 
nuo kitos šiokiais tokiais popieri
niais spalvuotais blizgučiais. 

Praeitais metais seselė Josetta 
Petraitė pasirūpino vėl eglutės iš
statymu bibliotekoje. Kai kurios 
moterys jai yra padėjusios pa
puošimo darbu, bet niekas jos ir 
tėvo išlaidų nepadėjo padengti. 

Eglutės pasirodymas teikia gar
bę visiems Auroros lietuviams, o 
ne tik jiems vieniems. Auroros 
lietuviai turėtų sukrusti ir, jei ne 

skelbia sankcijas Kremliaus tiro
nams, pavergusiems ir mūsų tė
vynę ir naikinantiems mūsų tau
tą, LB Hartfordo apyi. valdyba 
paskelbė "sankcijas" lietuviškiems 
(Veiksniams, vadovaujantiems Lie
tuvos išlaisvinimo kovai. 

Taryba padarytų, būtų neteisė-! DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. 
ti. j 

vasario men. 15 d. 

HARTFORDO, CONN. , 
"SANKCIJOS" 

Vasario 4 d. "Drauge" LB 
Hartfordo apyl. valdyba 'paskel
bė, kad "Vasario 16-tos minėji-i Dar blogiau, šis Hartfordo 
me aukos Lietuvos laisvės reika- Į apyl. valldybos nutarimas yra ne-
lams bus renkamos tiktai JAV LB t teisėtas. Apylinkės vyriausias or-
krašto vaddybai. Kadangi vyksta j ganąs yra apylinkės susirinki 
nedarnus bendradarbiavimas su 
Altą ir Vliku, tai apylinkės val-

Taigi labai gaiaa, kad JAV LB I 
Hartfordo apyl. valdyba taip pa-. 
sielgė, ir džiugu, kad, kaip maty
ti iš spaudos, ji yra tik vieninte
lė tokia JAV-se ir visame pasau
lyje. Kitų kraštų ir kontinentu 
lietuviai vieningai tremia Vyriau
siąjį Lietuvos išlaisvinimo Komi 
tetą ir jo darbams gausiai auko
ja. Ypatingai didelės padėkos ir 

mas (JAV LB įst. 75 str.), o va l - ' J ' , _ . v , ,. , . • 
j , j . „ j . J - ipaganbos verti Kanados lietuviai, 

, , . , . - . n , . 7 , , p . . , . . ' I kurie taip gausiai aukoja Vilko 
dyba savo posėdyie sausio 9 d.,tik vykdo susirinkimo nutarimus , L • *• i • * 

.. .. . . . . ,oo \ T> »• • T :darbams, o ypač tie, Kurie tas au-
nutarė nebepriimti ir netarpinin
kauti aukų rinkime šiom dviem 
organizacijom" (mano pabrauk-

i ta J. J.). 
Taigi skelbiamos "sankcijos" 

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui, vadovaujančiam 

rastais, giau ir dar įvairesniais 
padarytais iš šiaudinukų. 

Seselė padarė pradžią su senu 
tėvu, o dabar eilė visiems lietu
viams prisidėti aukomis Seselei ir 
jos tėvui tenka nuoširdi ir lietu
viška padėka. 

B. Jablonskis 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Miami, Florida 

LIET. MOTERŲ SOC. 
KLUBO VEIKLA 

Įsisteigus Liet. Amerikos Pil. 
: klubui, ne t rukus buvo suorga-
įnizuotas i r Moterų socialinis 
• klubas. Dabar veikloje dalyvau-
I ja 65 moterys. Jos kiekvienais 

darbu, tai aukomis tikrai turėtų į Lietuvai išlaisvinti kovai, ir Ame-
šį mums vertingą siekį paremti, i ™kos Lietuvių Tarybai, tiek daug 
Tada eglutė pasipuoštų dar dau- i dirbusiai ir dirbančiai dėl Lietu-

" " vos išlaisvinimo ir kovojusiai dėl 
įleidimo į JAV pabėgėlių, neiš
skiriant ir tų, kurie gyvena Hart
forde ir apylinkėse. 

Toks Hartfordo apyl. valdybos 
nutarimas jai neteikia garbės. 
Šiuo metu, kai beveik visas pasau
lis, kaip niekad iki šiol, sujudo ir 
mis surengia tarpt , prieškalė
dinę mugę. Klubo narės na
muose iškeptus pyragus parda
vinėja mugėje ir gautas paja
mas skiria šiai organizacijai. 
Praėjusiais metais pirmą kartą 
an t atskiro stalo buvo išdėstyti 
i r Aldonos Biliūnienės meniški 
dirbiniai iš kriauklių pardavi
mui. 

Dveji metai eiš eilės buvo pa
ruošta anglų k. knygų ir rank
darbių paroda. Tarp kitų tautų 
kasmet esti įrengta ir liet. eglu
tė, papuošta originaliais šiaudi
nukais. 

Vasario 4 d. užkandžių metu 
pirm. Helen Sabai nuoširdžiu 
žodžiu pagerbė dideliu darbštu
mu pasižymėjusią Mariją Miš-
čiukienę ir įteikė jai gėlių puokš
tę. Taip pat apie ją gražiai at
siliepė ir muz. P . Stevens. 1980 
metams išrinkta ši valdyba: 
pirmininkė Helen Sabai, vice-
pirm. E. Noreikienė, kasinink. 
M. Miščiukienė, sekretorė Gene-
ve Dompke. I k 

(83 str.). Tačiau net ir apylin
kių susirinkimai negalėtų tokių 
'sankcijų" nutarti: viena, kad 

Vasario 16-tosios minėjimuose ak
tyviai dalyvauja ir kitos lietu- Į 
vių organizacijos: kariai vete- j 
ranai, moterys, ramovėnai, šau-1 
liai, įvairios jaunimo organiza-1 
cijos, vyčiai ir kt. ir todėl primes
ti toms organizacijoms savo va- Į 
lią būtų ne tik neteisėta, bet ir j 
nedemokratiška. Antra, Amerikos j 
Lietuvių Taryba yra centrinis 
organas ir su ja santykius nutaria j 
tik centriniai JAV LB organai, i 
Kai dėl Vliko, kurio veiklos teri-1 
torija yra pasaulinio pobūdžio, 
tai net ir JAV LB Tarybos tokie 

kas surenka. Jų nenutylės išlais
vintos Lietuvos istorija. Hartfor
do "sankcijos" telieka greit iš
nykstančiu šešėliu, negražiai 
įslinkusiu į vienos (lietuviškos ko
lonijos Vasario 16-tosios minėji
mą, kuriame, tikime, visi daly- į 
viai (net IT "sankcijų" skelbėjai) • 
giedos "Vardan tos Lietuvos vie- į 
nybė težydi!". J. Jasys 

KALĖJIMAS KYŠININKO 
Suspenduotas ugniagesys W. 

Walker, 36 m., nubaustas pusei 
metų kalėti ir šešeriems me
tams sąlyginai už paėmimą 150 
dol. kyšio nuo namų savininko 
A. J. Nichols 4709 So. Prairie, 

setta ir jos 96 metų amžiaus tė- i metais aukoja Altai ir kt . rei-
vas Petraitis. Jie savo pinigais pir- į kalams. Moterys savo klubo lė-
ko medžiagą šiaudinukams ir juos į šomis y ra prisidėjusios ir prie 
sunarstė. Jiems tenka visų Auro-; namo remonto. Taip pat pra-
ros lietuvių padėka ir pagarba,! eity jos y ra nupirkusios du 
nes jų pastangos nenutrūko ligi šaldytuvus ir kt. Jos ypač re-
šios^dienos. Priešingai, pagerėjo ir; mia Kovai su vėžio liga organi-
egiutes. pagrožėfo-. įvairesniais: zaciją. š i organizacija kasmet 
šiaudinukais. • gruodžio mėn. pirmomis dieno-

CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 1 psL). 

- -
-"•nepagailėjo stiprių aplodismentų 
--^- beveik po kiekvienos dainos, 

šokio, ar vaidybos stipresnių žo
dinių monologų ar dialogų. 
T'Damiai skambėjo duetai ir kvar-

jtetai, išpildomi pagrindinių jau
nimo aktorių: Ievutės — Laimos ; dainos ir muzikos mylėtojų! 
Tautkevičiūtės, Kastutės — Aidos 

tarė padėkos žodį. Čiurlionio an
samblis vadovams įteikė Čiurlio
nio ansamblio kanklių muzikos 
plokšteles, o vėliau vakarienės 
metu parapijos svetainėje „Skam
ba skamba kanMiai" plokšteles 
gavo ir visi Detroito ansamblio 
dalyviai. Labai gražus žestas iš 

'sankcijų" nutarimai, jei juos Chicagoje. 

A. t A. ANTHONY P. LIAKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, McKinley Park apylinkėje. 
Mirė vasario 13 d., 1980 m., 6:55 vai. vakare, sulaukęs 

69 metų amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony, marti Elaine, 

duktė Bonnie, 2 anūkės Kathryn ir Karen, sesuo Kate Wallunas 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Vyčių 36-tai kuopai. 
Kūnas bus pašarvotas Wollschlager koplyčioje, 3604 S. 

Hoyne Averrue. 
Lankymo valandos šeštadienį nuo 2 vai. popiet iki 10 

vai. vakaro; sekmadienį nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 18 d. iš koplyčios 

9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Maurice parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, anūkės, sesuo ir kt. gimines. 
Laidotuvių direkt. Wollschlager, telef. — 523-0196. 

Smalinskaitės, Benedikto —Ri-
• ino .Kaspučio ir Kazimiero — Li-
jio Mikulionio. 

' " „Sekminių vainike", trumpa
me muzikiniame veikai!e su kai-

"mo buities intriga, Sekminių pap
ročiais, meile, pasibaigusia net 
trejomis vestuvėmis, vyresniosios 
•kartos aktoriai pateikė charakte
ringas kaimo žmonių nuotaikas. 

'Didžbalienės vaidmeny Birutė 
;;/,Sverienė sukūrė tikrai puikų kai-
;:'mo našlės — gandonešės tipą. 
,;Vargiai kas galėtų duoti spaJvin-
;;!'gesnį charakterį- Neblogesnis bu-
', vo ir Petrulienės samdinys Karolis 
'.'.'Balys, o Paulina Heinfcigienė bu-
!! vo simpatinga, rūpestinga, gera 
'-vinotina. 

..Sekminių vainiko" parengimo 
naštą nešė apygardos valdybos 
nariai: Juozas Mikonis, Bronius 
Gražulis, Kazys Gaižutis ir Zita 
Kripavičiūtė. Clevelando visuo
menė jiems dėkinga. 

Vaišėse ir šokiuose dalyvavo 
didelė auditorijos dalis. Išleista 
programa su mecenatų, rėmėjų ir 
lietuviškųjų biznių skelbimais. 
Parengimas buvo pelningas ir 
finansiniu atžvilgiu. Manome, 
kad gali likti iki 1,500 dol. .pel
no. 

V.R. 

BLANDYČIU KONCERTAS 

Žiemos sezono metu Pietinės 
Floridos lietuvių kolonijos gy
vai stengiasi paįvairinti kasdieny
bę nuolatiniams gyventojams ir 
duoti pramogų turistams, kurie j 
čia atbėga iš šiaurės. 

Miami Lietuvių klubas, kaip | 
trk ir rengia tokią gražią popietę | 
vasario 24 d., sekmadienį, klubo l 
patalpose, 3655 N. W. 34th St., Į 
Miami. Koncertą duos dvi iški- j 
lios solistės —sesutės Elena Blan 
dytė ir Ona Jameikienė. 

Programos (pradžia 3 vai. Po 
koncerto bus pietūs. 

Elena Blandytė iš Chicagos 
yra apsistojusi pas savo seserį 
Palm Beach, Fla. Jos abi drauge 
ir pavieniui čia gastroliuoja su 
puikiais savo koncertais. Tarp kit
ko, Elena Blandytė yra pakviesta 
į Australiją ir Pietų Ameriką. 

P. L. 

A. t A. ADELĖ ŠTULCAITE-KOPŪSTAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Manąuette Parko apyl. 
Mirė vasario 14 d., 1980 m., 3:50 vai. ryto, sulaukus 66 m. 

amžiaus. 
Gimė 1913 m. lapkričio 6 d., Lietuvoje, Švėkšnoje. 
Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Birutė Sas, 

žentas John, 2 anūkės: Rebecca ir Loretta su vyru Mark Jurak, pus
seserė Marytė Getas, Lietuvoje, Kaune, sesuo Ona Mažeikienė ir 
brolis Stasys Štulcas su šeimomis, Vilniuje krikšto sūnus Jonas 
Mažeika ir sūnėnas Algis Mažeika su šeimomis, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Svėlešnos klubui. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 

Stfleet 
Laidotuvės įvyks šeštadienį vasario 16 d. B koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir anūkės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 4764345. 

• U* 
Detroitas gali didžiuotis, subū

ręs tokį jaunimo skaičių kultū-
^••ringai jų pramogai ir žiūrovų 
-džiaugsmui. Clevelandas juos pri
rėmė entuziastingai, tokio pat pa-
;;;sisekimo jie gah tikėtis ir kitur, 
;;;kur dar įvyks. O pagastraliuoti 
"jie turėtų: susipažinti su kitų iko-

(Loniijų lietuvišku jaunimu, jiems 
parodyti savo sugebėjimus, o gal 

„ ateity patys užsidegtų ir dides-
5 niems pastatymams, nes pamatė, 
L kad jėgų ir norų tam reikalui 
Z Detroite netrūksta. 
š Žiūrovams pro akis Sekminių 
~ vainikas prabėgo per greitai, pub-
f lika norėjo dar pasidžiaugti šiuo 
į pavasariškai nusiteikusiu jauni-
į m u scenoje. Pusantros valandos 
^tdks įvairiaspalvis spektaklis yra 
j per trumpas. 
1 _ Po vaidinimo dr. A. Butkus — 

LB Ohio apygardos pirmininkas, 

AMBER TRAVEL SERVICE 
11745 ScTithwsst Highway 
Palos Heights, 111. 60463 

Telef. — 448-7420; 
Chicagoje — 785-9393 

VALANDOS: Pirm., antr., treč., penkt. — 9:30 v.r, iki 5 v.v. 
ketvirtad. — 9:30 v.r. iki 8:00 v.v. 
Šeštad. — 9:30 v.r. iki 1:30 vaL popiet 

Savininkė — Vida Kriaučeliūnaitė-Jomišiene 

D Ė M E S I O 

I 

A. f A. ALEXANDER BENDER mirus, 
jo žmonai p. TERESEI, dukrai GERTRŪDAI, sūnui dr. HA
RIUI, jo žmonai ELYTAI, anūkams REGINAI ir VIKTO
RUI su šeimomis gilią užuojautą reiškia ir kar tu liūdi 

Regina ir Vladas Andrijauskai 
Stasys Trinka 
Loreta ir Frank Waidztdis 

A. f A. 
ELENAI ŠPOKIENEI mirus, 

vyrui A. ŠPOKUI, jo ŠEIMAI ir giminėms reiš
kia gilią užuojautą 

Petras ir Brone Martinaičiai 

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 ir 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 I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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 s — YArds 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

M a š i n o m s V i e t a 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

1 & J. PHARMACY 
m 

Vaistai, vftamJnal, Importuoti kvepalai, gydomos žole* Irti 
Važiuojamos kėdes, ramentai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS D1RK1AI savininkai 

GERA PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS 

LITUANISTIKOS DARBAI. I t. Red. Jonas Balys, 228 p. 
1966 metai $3.00 

LITUANISTIKOS DARBAI, n t. Red. Jonas Balys. 186 p. 
1969 metai. • -. $2.50 

LITUANISTIKOS DARBAI. UI t. Red. Vincas Maciūnas. 
307 puslapiai. 1973 metai. • • $10.00 

LITUANISTIKOS DARBAI. IV t. Red. Vincas Maciūnas. 
328 puslapiai. 1979 metai • • $10.00 

2EMAICIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 
Red. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m $5.09 

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA. 
Red. Jonas Dainauskas ir Tomas Remeikis. 300 pusi $7.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL 
Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi . . • • $5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL 
Red. dr Rimvydas Šilbajoris. 262 pusi $5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL 
Red. dr. Benediktas Mačiuika. 192 pusi $5.00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M. SUVAŽIAVIMO 
DARBAL Red. Janina K. Rėklaitis $10.00 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrjįinia 7-6672 
2424 W. 6<>trt STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Hifshvvav, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIEORMA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

DRAUGAS, 4545 West 6Srd Str., Oiieftflo, TO. 80*29 

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

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

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 
1446 So. 50fh W . . CK KRO. II ! 

VASAITIS - BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 15 d. 

X K. Donelaičio 200 metą 
mirties sukakties minėjimas 
ruošiamas vasario 17 d,, šį sek
madienį, Liet. evangelikų liute
ronų "Tėviškės" parapijoje. 10 
vai. ry to bus iškilmingos pa
maldos, kurių metu giedos pa
rapijos choras, muz. J . Lampsa-
čio vedamas. Tuojau po pamal
dų minėjimas tęsiamas salėje. 
Kalbės Alg. Kleinaitis, J. Ju rk -
šaitis, V. Karosas, R. Kasiulis. 
Sekmadieninė mokykla at l iks 
meninę programos dal į Moterų 
dr-ja paruoš stalą. Visi kviečia
mi atsilankyti. 

X Sol. Dalia Kučėnienė VVNTB 
stotyje turėjo platų pasikalbė-

Ijimą apie naują pasirodžiusią 
plokštelę. Svetimtaučiai didelį 
dėmesį rodo lietuvių kompozi
torių kūriniams. Stotis ne kar
tą yra grojusi atskiras plokšte
lės iš traukas. 

x "Cronica de la Iglesia Ca-
tolica de I i thuan ia" ispanų kal-

,_ . , , , , b a y r a išėjusi atskiru leidiniu, 
Lemonto Maironio mokyklos pa- . . ' . _. . 

, „ . . . ^ , , ! kuris tur i 405 psl. I tomas api-

X - D r a u g a s " ateinantį pir
madienį, vasar io 18 d., dėl Wa-
sr ingtono gimtadienio — Pre
zidentų šventės neišeis. Šį šeš
tadienį, vasar io 16 d., "Draugo" 
redakcija bus uždaryta, admi
nistraci ja d i rbs iki 12 vai. Pir
madienį redakcija i r adminis
t rac i ja di rbs i r išleis vasario 19 
d. numerį. 

X Sekmadienį, vasario 17 d., 
2 v. p . p . laikomos šv. Mišios 
De Andreas seminarijoje (127 
gatvėje, Lemont ) . Per Mišias 
giedos solistė Roma Mastienė, 
akompanuojant Manigirdui Mo-
tekaičiui. Vasario 16-tosios mi
nėj imas prasidės 3 vai. p . p. 

talpose. Minėjime dalyvaus kon-
gresmanas Edward Derwinski. 
Visi apylinkės lietuviai kviečia
mi dalyvaut i . 

X Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės ir liet. partizanų 

ma "Kronikų" 1-7 numerius. 
Knyga dedikuota Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakčiai 
paminėti. Įžanga parašyta Lo-
yolos universiteto vicepreziden
t o Donald J . Hayes, SJ, Vil-įdomių nuotraukų parodą b u s . «_•. j . j * „ . H ^ ,. - . T ! „• ! maus umversiteto istoriją duoda gal ima pamatyt i n penktadie- , p r o f p ^ y ^ ^ ^ ^ 

spausdinta trumpa Lietuvos is
torijos apybraiža. Vert imas pa
žymėtas tik inicialais. 

X Kristina Novickaitė-Nittka, 
Vilniaus krašto lietuvaitė, kuri 

X "Draugo" romano premi
jos įteikimo iškilmės ruošiamoB 
Floridoje balandžio 9 4 Progra
ma prasidės 3 vai. p . p. lietuvių 
klubo salėje, 4880—46th Ave. 
N., St. Petersburg, Fla. Meninę 
programos dalį atliks solistai: 
Gina čapkauskienė ir Jonas 
Vaznelis. Bilietus galima gau
t i pas Kazį Urbšaitį: 6325—£th 
Ave. So., St. Petersburg, Fla. 
33707, telef. (813) 347-4658. 

X Pr. Diennlnkaičio jann. 
moksL ateitininkų kuopa ruo
šia tradicinį Kaukių balių sek
madienį, vasario 17 d, 5 vai. 
p. p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Programoje 
kaukių paradas vaikams, žaidi
mai, laimėjimai ir vaišės. Vy
resniųjų skyrių moksleiviai ga
lės pasišokti sporto salėje tė
vų priežiūroje. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

X Dr. Mindaugas ir dr. Aus
tė Vygantai labai dažnai gausio
mis aukomis paremia lietuviš
kus reikalus, jų tarpe ir "Drau
gą". Ir dabar jie atnaujino pre
numeratą, užsakė dienraštį vie
nam asmeniui ir dar atsiuntė 75 
dolerių auką. Skelbiame juos 
Garbės prenumeratoriais ir už 
didelę paramą nuoširdžiai dė
kojame. 

X Juozas Truskauskas, Los 
Angeles, Calif., parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dol. auka. 
Ačiū. 

X Pranas Juodka, čikagiškis, 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. L VALSTYBĖSE 

Grandies šokėjai, kurie vadovaujami Irenos Smieliai'skienės, atliks pro
gramą Chicagos mieste Viešosios bibliotekos kultūros centre, 78 E. Wa-
shington St., Lietuvių dienos metu, vasario 17 d., 3 vai. p. p. Bibliotekoj į 
yra išstatyta etninių grupių vestuves vaizduojanti paroda. Grandis turi 64 
šokėjus, bet programoj dalyvaus tik 24. 

Nuotr. Chicago Public Library 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 
LIET. KAT. SPAUDOS 
DR-JOS SUSIRINKIMAS 

Vasario 13 d. vakare vyko 
metinis Lietuvių Katalikų spau-

, , _ _ uohis "Draugo7 s k a i t y t o j i a t - ' d a s draugijos susirinkimas, ku-
i tik Vilniaus gimnaziją lankyda-; naujindamas prenumeratą a i - ! ™ " 0 6 b u ™ a P t a r t l &oa d r a u " 

nį, 7:30 vak., Čiurlionio galeri
joje. Pa roda su a t i t inkama pro
g r a m a ruošiama Vasar io 16 d. 
proga. Kalbės J . Dainauskas, 
J. Gaižutis, K. Oželis. B u s ro
domas filmas iš Lietuvos ka
riuomenės gyvenimo, birutinin-i 7 ° ^ T X7 T~TJ~ 1 •„.",. „ , „ , _ ' , . a u . v « ^ ^ ! e i j o a leidžiamo "Draugo" rei 
- . _ ~ i . . - . ma pramoko lietuviškai ir ve- siuntė malonų laišką, kuriame e ^ *> 
kes pa ruoš kavute. Ruošia Chi- .. , . , « , ^ a ^ « « . w«3i " rw»„ M » A J kalai ir ateities planai. Po ben-

. . T . . T - i bau karo sukunų metuose ne- pageidavo, kad Drauge skel- *"" . r 

cagos ramovenai, Lietuvos Lais- •,, . . .. . ... . . , u ;„^ ; M&w.«-i u,-,f, ^ ^ ^ « « , i droš vakarienes Marijonų sve-
^ ^ turėjo progos lietuviškai kai- biami rasiniai butų didesniu i ^ 

bėti, dabar visu uolumu gilina į šriftu spausdinami, nes nema-
lietuvių kalbą. Domėdamasi lie- ža dalis skaitytojų yra vyres-
tuvių kalbos tarmėmis, ji per- į nio amžiaus ir tur i ribotą ma-
skaitė Pakalniškio dvi knygas ; tomumą. 
ir išmoko daug naujų tarmiškų 

i tyt i darbai, kaip galutinis per 
ėjimas į ofsetinį spausdinimą,! 
parengimai įvairiose lietuvių ko- Į kongresmanams ir senatoriams, 

— A. a. Vladislovas Balčas, 
gyv. Milton, Mass., mirė šių 
metų sausio 13 d , sulaukęs 92 
metų amžiaus. J is buvo Lietu
vos nepriklausomybės kovų sa
vanoris, su dviem broliais nu
vykęs iš Amerikos kovoti už 
lietuvių tautos laisvę. Buvo gi
lus lietuvis patriotas, nepriklau
somos Lietuvos vyriausybės ap
dovanotas Vyčio kryžiumi ir ki
tais medaliais, Buvo asmeniš
kas lakūnų Dariaus ir Girėno 
draugas, stambiomis aukomis 
rėmęs jų didvyrišką skridimą 
Lietuvon. Velionis iki paskuti
nių dienų turėjo šviesų protą ir 
domėjosi pasaulio įvykiais. Liū
desyje liko žmona Ona Rumšai-
tė-Balčienė, duktė Ona Jackū-
nienė su šeima, sūnus Wally su 
žmona Danute, gyv. Cerritos, 
Calif. Lietuvoje, Panevėžyje, li
ko sūnus Valerijus, brolio sū
nus skulptorius Vytautas Bal
čas ir pianistė Aldona. Ameri-j 
koje liko anūkai Tomas, Anta
nas ir Povilas Balčai, iš viso 
dešimt anūkų ir viena proanū
kė. Palaidotas sausio 15 d. Bos
tone, Mass. 

— Rimtautas A. Dabšys, JAV 
LB Vakarų apygardos valdybos 
pirmininkas, parašė laiškus 136 

vės kovų muziejus, eksponatais 
ta lk ina red. Br. Kviklys. Visi 
kviečiami dalyvauti . 

X Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos moterų klu-
bo susir inkimas įvyks pirmadie-1 žodžių. Dabar jos biblioteką 
nį, vasar io 18 d., 8 v. v. mokyk- j tur t ina lietuviškos knygos. 
los salėje. Per susirinkimą bus ! x Illinois universitete Lietu-
pagerbtos visos buvusios k l u b o j v o s Nepriklausomybės sukak-
pirniininkės. Šiam vakarui va
dovaus Julie Zakarka ir Aldona 
U r b a . Visos narės ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. 

X Apie vyčių banketą, įvyk
siantį sekmadienį, vasar io 17 d., 
Martiniąue restorane, informuo
ja "Southv/est News Herald" 
vasar io 14 d. laidoje. 

X Dana Norefldenė, kuri il
gus metus buvo Beverly Shores 
Lituanicos parko komiteto pa
tikėtinė, a ts isakė iš einamųjų 
pareigų. Inž. Juozas ir Dana 

ties proga su lituanistikos stu 
dentais susitiks P L B Valdybos 
švietimo komisijos pirmininkas 
Antanas Saulaitis S. J., penk
tadienį, vasario 15 d , 12:00 ir 
1:00 vai., UHH 1250 kambaryje. 

X Peteris Vilipą, Maywood, 
IU., žymus latvių išeivijos vei
kėjas, buvęs vyriausias skautų 
vadovas, nuoširdus lietuvių drau 
gas, Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga per "Draugą" 
sveikina visus lietuvius, ypač 
brolius ir sese skautes,-es, lin-

, kėdamas greito Lietuvos nepri- j (jeng Diamond, akvokatas ir su di-
Noreikai k a s savaitgalį važiuo-; klausomos valstybės prisikėli-! dėle administracine patirtimi, pa-
ja per 200 mylių, veždami vai- Į m 0 i kviestas į šv. Kryžiaus ligoninės ad-
kus i l i tuanistinę mokyklą ir 
skau tų sueigas. Kam lietuvybė 
rūpi, t a m ir va rgas sudaro 
džiaugsmą. 

lonijose ir kt. Šiais metais pre
mijuoto romano premijos įteiki
mo iškilmės jau yra numatytos 
daryti St. Petersburge, Fla., kur 
ne tik toje vietovėje, bet i r ki-

— Zigmas Strazdas, JAV L B 
Palm Beach Gardens apylinkės 
valdybos pi rm. Floridoje, sausio 
14 d. parašė "Palm Beach Pos t" 
laikraščiui laišką, palygindamas 
Afganistano ir Lietuvos okupa
cijas, kurias įvykdė, nors i r skir
tinguose pasaulio kampuose, t o s 
pačios komunistinės Rusijos a r 
mijos. Zigmas St razdas pabrė
žia, kad Sovietų Rusi ja ir j o s 
sutart imis bei detente pasitikėti 
negalima, nes jie v isas sutar t i s 
sulaužo. 

— Kum Kazimieras Pugevi-
čras, Amerikos Lietuvių katali
kų tarnybos, Lietuvių informa
cijos tarnybos vedėjas ir Batu-
no organizacijos direktorius, Ba-
tuno prašomas vasar io 3 d iš
skrido iš New Yorko į Šveicari
ją kelioms savaitėms, nes Ge-
nevoje nuo vasario 4 d. iki ko
vo 15 d vyks t a Jungt inių Tau
tų Žmogaus teisių komisijos se
sija. Kun. Pugevičius nusivežė 
įvairių dokumentų apie žmo
gaus teisių atėmimą okupuoto
je Lietuvoje ir ki tuose Pabal
tijo kraštuose. P L B valdyba 
paprašė Šveicarijos L B pirmi
ninką dr. A. Kušlį i r Šveicari
joje gyvenantį Lietuvos Diplo
matinės t a rnybos patarėją dr. 
Albertą Gerutį palaikyti ar t i 
mus ryšius su kun . Pagevičiu-
mi. JAV LB, Kanados LB ir 

dėkodamas jiems už pasirašymą Į P L B savo lėšomis prisidėjo prie 
laiško Brežnevui, užtariant Ba
lį Gajauską, kuris 27 metus pra
leido Sov. Rusijos darbo stovy
klose ir kuriam vėl gresia 13 

tainėje susirinkimą pradėjo di-
rektoriato pirmininkas dr. An
tanas Razma, maldai sukalbėti 
pakviesdamas marijonų provin-
ciolą kun. Juozą Dambrauską. 
Sekretoriui patikrinus kvorumą, 
buvo dvigubas susirinkimas — 
narių ir direktorių tarybos. Iš
samų protokolą iš lapkričio 7 
d. susirinkimo perskaitė kun. 
Andrius Naudžiūnas. Po to 
kun. Petras cinikas gražiai pa
minėjo nuoširdų direktoriato 
narį, mirusį 1979 m. birželio 16 
i , a. a kun. Joną Kardauską, 
kuris protu, išmintimi ir me
chaniniais sugebėjimais yra la
bai daug prisidėjęs prie "Drau
go" spaudos pažangos. 

Trumpai pasitarta dėl naujų 
narių į spaudos draugiją priė
mimo, bet reikalas paliktas ki
tam susirinkimui, kad tam bū

tuose miestuose y ra susispietę I m e t u kalėjimo. Taip pa t šiame 
dideli būriai lietuvių, l e i dž i an - j l a i š k e P ^ š o , kad senatoriai ir 
čių pensininko dienas a r ten | kongresmanai rašytų tiesiogiai 
dirbančių. Iškilmės numatytos 
ir jau sutartos balandžio 9 d. 

laiškus Brežnevui. 

Po pokalbio apie ateities vei
klą, prenumeratorių palaikymą 
ir naujų ieškojimą B. Kviklys 
pasiūlė padėkoti Marijonų vie
nuolijos provincijos vadovybei 
už nuolatinę paramą lietuvių 
kultūrai išeivijoje plėsti ir iš
laikyti. Pasiūlymui gausiu plo
jimu pritarė visas direktoriatas. 

Į naują direktoriato valdybą] 
buvo išrinkti: pirmininku dr. 
Antanas Razma, I vicepirm. 
adv. Eugenijus Petkevičius, TJ 
vicepirm. inž. Antanas Rudis, 
m vicepirm. dr. Petras Kisie
lius, iždininku kun. Juozas Dam
brauskas, egzekutyviniu sekre
torium kun. Petras Cinikas ir 
protokolų sekretorium kun. An-

. drius Naudžiūnas, 
tų paruošti direktoriai ir kvies-1 p ^ D a m a z u i M o z e r i u i , N e . 
tini nariai. 

Spaudos dr-jos egzekutyvinis 
X Anicetas Grigaliūnas, a . į ministiacinį Stabą. 

X Aukų po 7 dol. a ts iuntė : 
Ben. Povilavičius, Arlington, 
Kun. J. Tamulis, Roscommon. 
A. Liseckas, Downey, 
M. Panaras , Chicago, 
Pe t ras Mikšys. Worcester, 

Visiems maloniai dėkoiarne. 

X Muzikų — Petro Odinio 
ir Raminto!* Lampsa ty tės kon
cer tas bus kovo 16 d. J . Centre. 
Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje ir Margutyje. Rengia 
P L B Kultūrinės ta lkos komi
sija, (pr.) 

kagiškis, atvykęs į "Draugą" 
išreiškė pasitenkinimą dienraš
čiu, atnaujino prenumeratą ir 
įteikė 30 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame ir skelbiame Garbės 
prenumeratorium. 

X Aukų po 5 doL a ts iuntė : 
Pranė Nakutavičienė, Jonas 
Gumbelevičius. Bronius Gudo-
nis, Julija Palaitienė, Ida Wall-
ner, Jonas Milašius, O- Didžba-
lis, Donius Varnaitis, V. Misiū-1 
nas, Robertas Milas, K. Gari-

x "Nors ir nelengva dabar 
gyventi iš pensijos, bet Draugą 
visuomet užsisakau ir nekan-

sekr. ir "Draugo" administrato
rius kun. P. cinikas davė pra

kalto Prasidėjimo parapijos kle
bonui ir direktoriato nariui, su
kalbėjus užbaigos maldą, dar 
buvo pasikalbėta apie bėgamuo-

ėjusių metų smulkią finansinę į gįus reikalus ir pasidalinta min-
apyskaitą, padarytą pažangą 

triai laukiu jo kasdieną. Per-1 spaustuvės sumoderninome, Ma-
skaičiusi duodu kitiems, kurie rijonų vienuolijos teikiamą pa-
neįstengia jo užsisakyti" — ra-įgalbą, numatomus naujus pa
šo mums Valė Šniuolienė iš gerinimus ir finansinius sunku-
Brocktono, atnaujindama pre
numeratą ir siųsdama 12 dole
rių auką. Už viską dėkojame. 

x A. Smilgys, kanadiškis, 
prie prenumeratos mokesčio 

šonas, Teodoras Gečas, B. Dom- p r i d ė j ° 1 0 d o L a u k ą " L a b a i " * 
bravienė, Petras Grigaravičius, i x K. Raumvilienė, čikagiškė, 
P. Laukaitienė, P . Pažėrienė, J. 1 atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
Matusevičius. Visiems dėkoja-1 ačiū. 
me. 

mus dėl pašto kainų kilimo ir 
įvairių medžiagų pabrangimo. 
Po apyskaitos buvo ilgokos dis
kusijos, kuriose dalyvavo kun. 

timis apie ateities darbus. 
Ps. 

VASARIO 16-TOJI MARIJOS 
AUKŠT. MOKYKLOJE 

Marijos aukštesnioji mokykla 
vasario 13 d. paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį Į 
didžiąją mokyklos salę susirin-j 

suptas lietuviškas kryžius. Al
vyde Ei tutytė paskambino kan
klėmis. Skaidrėmis buvo paro
dyti Lietuvos vaizdai ir nuo
traukų iš jaunimo kongreso. 
Moksleivės inscenizavo Eglę, 
žalčių karalienę, su įtarpu tau
tinių šokių: blezdingėle, sadu
te, mikita, kepurine. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios šokė
jos atrodė patraukliai, šokiams 
palydą akordeonu sudarė D. Po -
likaitis. Mergaičių choras su
dainavo; Pasisėjau žalią rūtą, 
Suk, suk ratelį, Stoviu aš pari
mus. 

Eglės vaidmeny buvo Rita 
Černauskaitė, motina — Ramu
nė Tričytė, žaltys — Rasa Ve-
selkaitė. Vaidybą atliko Rūtos 
ratelio narės. Režisavo mokyt. 
Živilė Numgaudaitė. 

Pažymėtinas programos ltidi-
nėlis su puošniu pirmu puslapiu, 
glaustomis Lietuvos istorijos ži
niomis, aiškinimu lietuviškos 
tautosakos, informacijomis apie 
tautinius drabužius, tautinius 
šokius ir dainas. 

Padėka priklauso seselei Juli
jai, mokyklos vedėjai, kad visa 
ta spalvinga programa galėjo 
įvykti. Daug patarimų ir para
mos teikė seselė Cirilė. 

Ši tautosaka, dainomis ir šo-
J. Dambrauskas, dr . P. Kisie- j k 0 visos klasės — 1400 mergai-1 kjaį3 turt inga programa buvo 
,, , CTX " "' ~ labai įspūdingas lietuviškos dva-

x Lemonto L B ruošia Nepri- x Alfonsas Zdanys, Newing-
X K. Giniotas, Juno Beach, 

, FL, padėkojo už korteles ir au 
klausomyh^s ivpnt^s minėjimą ton, Conn., auK^jc 12 dol r~*&- fe . lfj d Q , Labai ačiū. 
vasar io 17 dieną, Maironio Mo- me dėkingi. 
kyklos patalpose. Vėliavos pa- X Antanas Brokevlčius. H- X Pr. WeIiunkaicio jaun. 
kėlimas Lemonto miesto centre kagiškis, prie prenumeratos mo-1 moksL ateitinintkų kuopa rno-
bus 1:30 po pietų. Šv. Mišios: kesčio pridėjo 10 dol. auką. La- Į šia tradicinį kaukių balių sek-
De Andreis Seminarijoje prasi- j bai ačiū. ! madienį, vas. 17 d., 5 vai. po 

Irus, J. Polikaitis, St. Baras ir 
kt . 

Kun. V. Rimšelis davė smul
kią pereitų metų parengimų 

čių. Programą pradėjo Neris 
Pipiūtė, pasveikindama atvy
kusį vysk. V. Brizgj ir paskaity-
dama Rūtos ratelio laišką prez. 

apyskaitą, kaip buvo rengiamas Carteriui, kuriame primenama 
jubiliejinis koncertas, išleistas 

j j jubiliejinis leidinys, surengtas 

deda an t r ą valandą, o pa ts mi
nėjimas, 3:00. Pagrindinę kal
bą skai tys Dr. Linas Sidrys. 

(pr.) 

x Aplankykite Veneciją — 
kanalų miestą, pamažu grim-

X l 'nijrvajaos tautinių šokių 
grupė "Ąžuolynas", prieš vyk
dami koncertuoti Šiaurės Ame-

pietų švč. M. Marijos Gimimo 

banketas, pravesti laimėjimai. 
J is padėkojo komisijai, kuri su 
juo ir komisijos pirmininku dr. 
A. Razma uoliai dirbo, kad vi
si tie renginiai gerai pavyktų. I š 
pranešimo išryškėjo, kad vis
kas pavyko labai gerai ne tik fi-

Lietuva. 
Scena, simbolizuojanti okupa

ciją, buvo papuošta juodomis 
spalvomis, vidury grandimi ap-

sios pavaizdavimas Chicagos 
mergaitėms iš visokias tauty
bes atstovaujančioms šeimoms. 
Programa baigta Amerikos ir 
Lietuvos himnais. 

Minėjimas tęsėsi valandą su 
ketvirčiu, bet jis ilgai prisime
namas. J . P r . 

šios svarbios kelionės finansa
vimo. Žmogaus teisių komisijo
je Genevoje šiuo metu yra pra
ėjusią vasarą Jungt inėms Tau
toms įteiktoji Jaun imo peticija 
su 150,000 parašų. 

OKUP. LIETUVOJE 
— A. a. Teklė Jokavonienė 

(Kviklytė) mirė sausio 2 d. Pu
šaloto apylinkėse, sulaukusi 
daugiau ka ip 80 metų amžiaus. 
Buvo gimusi Šavašuose, Dau
gailių valsčiuje. Pokar io metais 
buvo iš t remta į Sibirą, Palaido
t a su religinėmis apeigomis An
talieptės kapinėse, greta anks
čiau mirusiojo savo vyro Si
mono Jokavonio. Velionė buvo 
šviesi ir religinga lietuvė . 

— Lazdijų apylinkių miškuo
se šių metų pradžioje buvo pri-
skai tyta apie 100 muflonų. Lais
vėje gyvena tik 8 muflonai, kiti 
y r a aptvaruose, k u r jie y ra še
riami ir prižiūrimi. Muflonai 
y ra laukinės a v y s ; jų tėvynė — 
Korsikos ir Sardijos kalnai. Už
auga apie 120 cm. ilgumo. Pa
telės y ra beragės, o patinai turi 
didelius stiprius ragus, kurie 
užauga ligi 85 cm ilgumo. 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI 

-
Surinko Vladas Vljeftfs 

"Nors tebūdamas tik istorijos 
mėgėjas ėmiausi Šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti" — taip rašo knygos įva-
doje Vladas Vijeikis. 

Knyga didelio formato, 54S pusi. 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $16.9*5. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4546 W. 6Sid St, 

Chicago, IL 60629 
Blinois gyventojai dar prideda 

90 et. valstijos mokesčio. 
iiiiiHiHiiiniiiiiittmiHiitfiiimiiiiiiiiiMii 

kių paradas vaikams, žaidimai 
, . . . , , . , ., ir vaišės. Vyresniųjų skyrių rikoje, turėjo labai pasisekusi' . . . . . , . ~-J , . _, . . , v . . "^ moksleiviai galės pasišokti spor-

parap. salėje. Programoje: Kau-1 nansiniu atžvilgiu, bet ir gyvu 
"Draugo" pasireiškimu lietuvių 
visuomenėje. Jis priminė, kad 

koncertą Montevideo miesto te
atre. Visos vietos buvo išpar-

jto salėje, tėvų priežiūroje. Vi 
si kviečiami dalyvauti. 

s tant į Adrijos jūron. Užsiregis-! duotos per tris dienas, ir ketu 
t ruoki te į "Laiškai Lietuviams": rios dienos prieš koncertą ne-' x NAMAMS PIRKTI PA 
rengiamą kelionę, š. m. birželio \ buvo galima gauti daugiau bi- SKOI/1S duodamos mažais • * 
mėn. 14 d Informacija: Ame-įl ietų. Koncertavo kitataučiams resiniais imokėjimais ir pnei 
rican Travel Service Boreau 
9727 So. Western Ave., Oiicago, 
DL S0643. TeL 238-9787. 

( a k ) 

Urugvajaus Kultūros ministeri- į namais nuošimčiais. 
jos globojami. "Ąžuolynas" Mutual Federal Savings, 2212 
koncertuos Cbicagoje vasari ' West Cermak Roart — Telef 
23-24 d (pr.; : VI 7-7747 (ak.) 

dar reiktų vyresnius žmones 
skatinti "Draugui" ar bendrai 

(Pr-) j spaudai palikti savo testamenti
nius palikimus, nes tai būtų lie
tuvių kultūros per spaudą pa
laikymas ir stiprinimas. Tokiai 
sugestijai pritarė visas direkto
riatas. Vilniaus dienos Clevelande programos atlikėjai (iš k.): M. JuodiSius, M. 

Tolimesnėse diskusijose buvo tepąs, J. Stempužis, L. Johnsonas, kun. G. Kijauskas, D. Staniškienė, A. 
aptarti ateities planai ir numa- į Miškinis. v-jctr. VL Bacevičiaus 

SODŽIAUS GARSAI: 
JUOZO STANKŪNO koriniai: 

Nemunėlis. Per šilą jojau. 
Vyturėlis. Meilės balsai. 
Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te
ka Sūpynių daina u* kitos. 
Plokšteles kaina su persiuntimu 

$8.75. Galima gauti ir kasete, kuri 
kainuoja su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd 8 t 

Chicago, IL. 00629 
Illinois gyventojai dar prideda 

45 et. valstijos mokesčio. 


