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SACHAROVAS • PAVIJOS 
GARBES PILIETIS 

Vis daugiau solidarumo pareiškimų 
Roma. —Jau trečias Italijos 

miestas sutei'kė sovietų valdžios 
persekiojamam akademikui Sa
charovui garbės pilietybę. Po Tu
rino ir Florencijos, vasario 13 d. 
Sacharovui buvo suteikta taip 
pat ir Pavijos garbės pilietybė. 
Komunalinė taryba tuo reikalu 
venbalsiai, išskyrus komunistus, 
priėmė atitinkamą rezoliuciją, 
kuria Pavijos universitetas vra 
taip pat raginamas suteikti Sa
charovui garbės doktoratą. 19 
78-Ų metų rudenį Pavijos miestas j 
buvo mėginąs susibroliauti su 
Lietuvos sostine Vilniumi. Ta 
pToga Pavijoje buvo kilusi aštri Į 
polemika prieš Vilniaus mies
te tarybos delegacijos vizitą, nu
rodant, jog ši delegacija atsto
vauja ne Lietuvai o jėga primes
tam svetimųjų režimui. 

Užsienio spauda primena, kad 
Nobelio premijos laureatui aka
demikui Andre] Sacharovui buvo 
labai artimos ir Lietuvos proble
mos. 1975 metais Sacharovas su 
žinomų rusų žmogaus teisių gy
nėjų grupe iš Maskvos buvo atvy
kęs į Sergiejaus Kovaliovo teismą 
Vilniuje. Sio teismo nuospren
džiu, kaip žinoma, Kovaliovas bu 

vo nuteistas septyneriem metam 
griežto režimo ir trejiem metam 
tremties vien dėl to.kad jis parė
mė "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" leidėjus. Savo atvyki
mu į Vilnių Sacharovas tada 
į Lietuvą atkreipė viso pasaulio 
dėmesį, nes kaip tik tomis dieno
mis Norvegijos sostinėje vyko 
jam paskirtos Nobelio taikos pre
mijos įteikimo iškilmės, kuriose 
į užsienį neišleisto laureato var
du premiją priėmė Sacharovo 
žmona. J teismo salę Sacharovas 
nebuvo įleistas, bet visą teismo 
eigą jis kasdien sekė -prie teismo 
salės durų. Dėl to už kelių dienų 
Maskvoje užsienio spaudos kores
pondentam jis galėjo pareikšti: 
"Kovaliovas yra nuteistas už gy
nimą, sąžinei liepiant, kitų žmo
nių, tapusių jo giliu įsitikinimu 
neteisingumo aukomis... Kaltini
mas neįrodė nei noro pakirsti ta
rybinę valdžią, nei kaltinamojo 
veiksmų šmeižikiško pobūdžio. 
Teismas buvo iššaukiančiai prieš-
įstatymiškas — be viešumos, be 
šalių ginčo, be gynybos, be tei
siamojo paskutinio žodžio... Tai 
buvo lagerio teismas..." 

(Bus daugiau) 

Sukilėlių vadas 
kritikuoja Vakarus 

Niekas nepadeda afganams kovoti 
Islamabadas — Pakistane su-, vietai pradėjo ofenzyvą Kunaro 

slėnyje, kur sukilėliai po sunkių 

Valstybės sekretorius Cyrus Vance ir Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Schmidt, kuris vakar lankėsi Wasb-
ingtone ir aptarė su sekretoriumi ir su prezidentu Carteriu tarptautinę padėtį. 

Mugabe ragina 
užmiršti praeitį 

Kviečia vyiiausyben buvusius priešus 
Salisbury. — Rodezijos, būsi-1 ne baze prieš Pietų Afrikos intere-

mos Zimbabvves, gubernatorius 
Soames pavedė rinkimus laimė
jusiam Robertui Mugabei suda
ryti vyriausybę. Mugabe pasiro
dė Rodezijos televizijoje ir ragi
no visus piliečius užmiršti pra

šus, nes tuomet Rodezija skau-
dž'ai nukentėsianti. 

Sovietų Izvestija paskelbė pasi
tenkinimą, kad pralaimėjo britų 
remiamas vyskupas Muzorevva. 
Laikraštis įspėjo, kad Rodezijai 

važiavę Afganistano sukilėlių 
grupių vadai įsteigė 35 narių re
voliucinę tarybą, kuri koordinuos 
karo veiksmus prieš Sovietų Są
jungos okupacinę kariuomenę 
Afganistane. Nežiūrint ilgų gin
čų, didžiausia Islamo fronto gru
pė atsisakė įeiti į tarybą, nes ji 
gaunanti joje per mažą narių 
skaičių. Islamo frontas sakosi 
kontroliuojąs apie 80 nuoš. af
ganų sukilėlių. Fronte yra pen
kios sukilėlių grupės. 

Fronto vadas prof. Burhanud-
din Rabani pareiškė spaudos 

nei iš Amerikos, nei iš Kinijos. 
Sukilėlių neremia ir musulmo
nų šalys, kurios savo sausio mė
nesio konferencijoje pažadėjo pa
ramą. Rabani pasakė, kad Vaka
rai daug kalba apie žmonių tei-

Spardai dauginasi 
sovietų azijiečiai 

Amerikoje didėja juodųjų prieauglis 

eities kovas ir statyti nauja, pa-;dar gresia karinis, baltųjų remia-
žangią Zimbabvę. Naujasis prem-Imas, perversmas ir Pietų Afrikos 
jeras pažadėjo sudaryti vyriausy- iintervencija, kuri bandysianti Mu-

į be iš įvairių grupių, neaplen- gabę nuverti , nors liaudis jį aiš-

Washingtonas. — Amerikoje 
per paskutinį dešimtmetį juodų
jų skaičius augo dvigubai grei
čiau negu baltųjų, paskelbė sta
tistikos biuras. Baltųjų gyventojų 
skaičius padidėjo iš 179 milijonų 
1970 metais iki 190.3 mik — 
1979 m. Juodųjų per tą laiką iš 
22.7 mil. paaugo iki 26 milijonų. 
Baltųjų augimo nuošimtis buvo 
6.3, o juodųjų —'14.4 nuoš. Per 
metus, kurie baigėsi 1979 m. lie
pos 1 d. tūkstantyje baltųjų buvo 
14.4 gimimų, o juodųjų tarpe — 
21.5 gimimai. Iš viso gyventojų 
skaičius Amerikoje per paskutinį 
dešimtmetį pakflo iš 204.3 mik 
iki 220.6 mil. 

Palyginimui įdomu apžvelgti 
Sovietų Sąjungos gyventojų pasi
keitimus per paskutinį dešimtme
tį. Gyventojų surašymas parodė, 
kad per paskutinį dešimtmetį So
vietų Sąjungoje labai padidėjo 
musulmonų prieauglis. Centrinės 
Azrjos respublikose 1970 metais 
gyveno 35 milijonai, o pernai 43 
milijonai žmonių. Tikrųjų rusų 
prieaugli? per 10 metų siekė 6.5 
nuoš., o azijiečių nuoš. paaugo 
net 25 nuoš. Tarp uzbekų ir 
tadžikų prieaugldo nuošimtis bu
vo 36. 

Sovietų gyventojų surašymas 
parodė, kad imperijoje gyvena 90 
skirtingų etninių grupių. Iš jų di
džiausia rusų grupė su 137.4 mi
lijonais, mažiausia eskimų, kurių 
užsirašė 1,500. 

Iš musulmonų grupių didžiau
sia yra uzbekai su 12,456,000 
gyventojų. Iš jų beveik visi gy
vena savo respublikos ribose, tik 
1 nuoš. apsigyvenę kitose respub
likose. Sakoma, kad uzbekų emi
gracijai ir jų suliejimui su kito
mis tautybėmis trukdo rusų kal
bos nemokėjimas, nors mokančių 
rusiškai nuošimtis per paskutinį 
dešimtmetį pakilo iš 1.3 milijo
nų iki 6.2 mil. 

Kita didelė centrinės Azijos tau
tybė yra kazachai, kurių prieaug

lis per 10 metų buvo 24 nuoš. i r 
dabar jų yra 6,556,000. Toliau 
eina tadžikai, jų prieauglis — 33 
nuoš. ir pernai jų buvo 2,028,000. 
Kirkizų suskaičiuota 1,906,000, 
prieauglis — 31 nuoš. Azarbai-
dzianiečių, kurie irgi musulmo
nai, per 10 metų paaugo 25 nuoš. 
ir pernai buvo 5,477,000. Ma
žiausią prieauglį turėjo totoriai, 
tik 6.5 nuoš., jų skaičius siekia 
6,317,000. Iš visų azijiečių toto
riai daugiausia susimaišę su ki
tomis imperijos tautomis Dau
giau totorių dirba pramonėje, ne
gu žemės ūkyje, daugiau jų mo
ka rusų kalbą. 

Kremliaus vyriausybei musul
monų gyventojų spartus augimas 
sukelia daug rūpesčių, nes Cent
rinėje Azijoje menkai išvystyta 
pramonė ir trūksta darbų. Nors 
daug totorių gyvena ir dirba Ru
sijoje, kitos tautybės: tadžikai, 
uzbekai, kirkizai nenori krausty
tis ;š savo žemių. 

Pirmieji pranešimai apie sovie
tų invaziją Afganistane tvirtino, 
kad daug kareivių buvo kilę iš 
kaimyninių Azijos respubPkų. Jie 
pradėjo bičiuliautis su afganais, 
nes galėdavo susikalbėti gimtąja 
kalba. Dabar tų kareivių skaičius 
sumažintas, ypač po to, kai j"e 
pradėjo supirkinėti šventas isla
mo knygas —koranus ir siųsti 
juos namo, kur tos knygos už
draustos. 

k an* ir baltųjų. Premjeras pave
dė ligšioliniam kariuomenės va
dui gen. Peter Walls įjungti bu
vusius patriotinio fronto sukilė
lius į Rodezijos kariuomenės ei
les. Juodųjų kaimuose „draugo 
Mugabes" išrinkimas sukėlė ma
sines dž'augsmo demonstracijas. 
Jos prasiveržė ir kaimyninėje Mo-
zambikoje, kur daug metų Mu
gabe slapstėsi su savo kareiviais. 
Mugabe gaudavo paramą ne tik 
iš Maskvos, bet ir iš Pekino. 

Britanijos vyriausybė paskelbė, 
kad po rinkimų gubernatorius 
Soames pasiliks Rodezijoje kelias 
savaites ir po to grįš namo. Bri
tanija ragino kaimyninės Rode
zijos valstybes suteikti naujai vy
riausybei visą pagalbą. Britanija 
užmirš praeities nesutarimus ir 
padės Zimbabvei statyti šviesią 
ateitį, pareiškė lordas Carringto-
nas. Premjerė Thatcher pasakė, 
kad atėjo laikas susitaikinti, atė
jo viilties laikas. 

Valstybės departamentas Wa-
shingtone pasveikino Mugabe, 
laimėjusį parlamento rinkimus ir 
pažadėjo draugišką parama, eko
nominę pagalbą įkurdinant buvu
sius pabėgėlius, atstatant civili
nio karo nuvargintą šalį. 

Pietų Afrika, paskutinė baltųjų 
valdoma Afrikos valstybė, pareiš
kė, jog Rodezijos balsuotojų va
lia bus pripažinta, tačiau Rodezi
ja įspėjama nebandyti tapti kari-

kiai pasirinko vadovauti Zimbab 
vei. 

Rodezijos baltieji nusivylę rin
kimų rezultatais. Jie laukia, ar 
ar laimėtojas vykdys savo paža
dus. Mugabe pareiškė neturįs jo
kių intencijų skriausti kitas par
tijas ar rasines mažumas. Jo vy
riausybė būsianti teisinga, siek
sianti ta'kos ir ramybės viduje ir 
santykiuose su kitomis šalimis 
Nors jo partija laimėjo parla 
mento rinkimus, Mugabe tarėsi 
su politiniais priešais. Sakoma, 
kad jis pasirinko pralaimėjusios 
grupės vadą Nkomo būsimos 
Zimbabvės prezidentu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rodezijos naujasis premje
ras paskelbė, jog baltųjų ištar
nautos Rodezijoje pensijos bus 
pripažintos ir Zimbabvėje. 

— Pakistanas atmetė JAV pa- I ses, tačiau afganams iš to maža 
siūlytą ekonominę ir karinę pa- i naudos. Vakarai stebi mūsų ko-
ramą, ji esanti per maža. į vą, lyg futbolo rungtynes, kada 

— JAV prokuroras įspėjo visus j mūsų žmonės maudosi savo krau-
teisingumo departamento tarnau j juje, pareiškė Rabani. 
tojus nepasakoti spaudai apie ve- Sukilėlių vadas papasakojo 
damas bylas. Kas nesilaikys šio į spaudai, jog praėjusią savaitę so-
įsakymo, bus pašalintas. į ——— 

— Pentagonas paskelbė, kad 
1,800 marinų atvyko į Phattaya 
uostą, Tailandiįoje, pakeliui į In
dijos vandenyną ir Arabų jūrą. 

— Florida palietė netikėta šal- • 
čio banga. Antradienį Tallahas-į 
see buvo 2) laipsnis Daytona į į į į l a u į u m o " TarybojeT kuri 
Beach — 28. Bijoma, kad galėjo; v i e n b a l s i a i p a s m e r k ė Izraelio so-
nukentėti apelsinų ir citrinų, d y b a s o k u p u o t o s e ž e m e s e . Dar 
plantacijos į d a u g 5 a u k a i b Ų k5į0 k a i p r eziden-

—Kai CBS televizija 60 Mi ' 

kovų prarado Asmaros ir Shega-
lio miestus. Kovotojai buvo pri
versti pasitraukti į kalnus, kur 
juos persekioja sovietų lėktuvai 
ir helikopteriai. Rusų ofenzyva 
sukėlusi naują pabėgėlių bangą. 
Daug moterų ir vaikų paskendo 
Kunar upėje, bėgdami nuo sovie
tų puolimų, nuo karo veiksmų. 

Žiniomis iš Pakistano, sovietų 
ofenzyva sustiprinta keliose ryti
nėse provincijose. Tass'o žinių 
agentūra paskelbė, kad Afganis
tano kariuomenės ir saugumo jė-

konferencijoje, kad sukilėliai ne- \ gos saugo kelius į Kabulą, kad ten 
gauna ginklų ar kitos paramos į nepatektų ginklai ir amunicija 

Sekretorius Vance 
prisiėmė klaidą 

Wa5hingtonss. - - Daug ko
mentarų buvo sukėlęs JAV balsa
vimas kartu su arabais Jungtinių 

bei sukilėlių jėgos. Prie Pakistano 
sienos pasitaiko banditų gaujų 
veiksmų, skelbia sovietų agen
tūra. 

Pabėgėliai iš Afganistano pa
sakoja, jog sovietų kariuomenė 
naudoja prieš sukilėlius nervų 
dujas, kurios šaudomos sviedi
niais iš helikopterių. 

Naujas premjeras 
Tailandiįoje 

Bangkokas. — Nauju Tailandi-
jos premjeru patvirtintas genero
las Prem Tinsulanonda, kuris bu 
vusioje vyriausybėje buvo gyny-

i bos ministeris ir kariuomenės va-
į das. Po jo išrinkimo specialioje 
'parlamento sesijoje, parlamento 
pirmininkas, aviacijos maršalas 
Harin Hongsa'kul nuvyko pas ka
ralių Phumipol Aduldet, kuris 

naują premjerą patvirtino. 

nutes" programoje atidengė, jog 
buvęs Irano policijos aukštas pa-

" ' reigūnas Rėza Razmi gyvena Fres-
no, Calif., jis iš to miesto išva
žiavo nežinia kur. Irane jis kalti
namas įvairiais žmogaus teisių 
laužymais. Jo tarnautojai padegę 
kino teatrą, kuriame žuvo šim
tai žmonių. 

Teisininkams jau 
nusibodo laukti 

Teheranas. — Jungtinių Tautų 
sudaryta tarptautinė teisininkų 
komisija šiomis dienomis gali pa
likti Iraną, nes vis dar negavo 
radikalų leidimo pasimatyti su 
amerikiečiais diplomatais, nuo 
lapkričio 4 d. laikomais įkaitais. 
Nors Irano vyriausybė leido komi
sijai su įkaitais susitikti, fanati-

Arabas per klaidą 
nušovė ispaną 

Madridas. — Ispanijos policija 
suėmė palestinietį Said Ali Sal-
man, 27 m., kuris buvo atvykęs 
Ispanijon su Omano pasu. Jis kal
tinamas ispano teisininko Adol
fo Cotelo Vfilarreal, 50 m. nu
žudymu. Pas suimtąjį rasta Ispa
nijos žydo Max Mazin fotografi 

pasirodė Stipriai 
atstovas Anderson 

Bostonas. — Mas-achusetts 
valstijos pirminiuose rinkimuose, 
kaip ir buvo laukta, demokratų 
pusėje sen. Kennedy laimėjo, ta
čiau kaimyniniame Vermonte lai 
mėjo prezidentas Carteris. Staig
meną sukėlė respublikonų parti
jos kandidatų gauti balsai. Reaga 
nas ir Illinois kongresmanas An
dersonas gavo panašų skaičių bal 
sų. Andersonas gerai pasirodė ir 
Vermonte. Sakoma, kad už jį bal
savo respublikonai liberalai, ku
rių daug yra valstijos universite
tuose. Balsuotojus patraukęs An
dersono atvirumas, neb'jojimas 
sakyti teisybę į akis, nesisvaidy-
mas pažadais 

kai "studentai" stato įva'rias ko-,ja. Arabas, matyt, atvyko nušau-
misijai nepriimtinas sąlygas. Net ti tą žydą, Ispanijos B'nai B'rith 
ir ajatola Khomeinis pritarė 
tam pasimatymui, tačiau "stu
dentai" aiškina negavę Khomei-
nio įsakymo. 

Aplanke Kambodijos 
partizanų stovyklą 

Bangkokas. - Grupė užsienio 
korespondentų gavo progą Kam-
bodijoj aplankyti buvusio komu
nistinio Po Poto režimo stovyklą 
džiunglėse, kur jie buvo labai šil
tai sutikti ir vaišinami. Kores
pondentai kalbėjosi su buvusiu 
premjeru Khieu Samphan ir ki
tais ministeriais. Svečiai buvo vai 
šinami geriausiais valgiais ir gė-
r'mais, netrūko net ledų škotiš
kam viskiui. 

Korespondentai patyrė, kad 
Raudonieji Kmnai pripažįsta, jog 
Kambodiįoje buvo padaryta dide
lių klaidų. Vietnamiečių jie neva 
dino "vietnamiečiais", bet tradi
ciniu kanrbodiečių keiksmažo
džiu, skirtu vietnamiečiams, — 
"Yoon", kuris reiškia rasiniai že
mesnį individą. 

organizajeijos prezidentą. Jis la
bai panašus į nušautą ispaną, 
abu gyveno tam pačiam name. 

Tęsia derybas 
su teroristais 

Bogota. — Kolumbijos teroris
tai, Okupavę Domininkonų am
basadą su 23 įkaitais vakar tęsė 
derybas su Kolumbijos vyriausy
be. Derybos vyksta prie ambasa
dos pastatytame autobusiuke. 
Tarp įkaitų yra 13 ambasadorių 
ir šeši kito rango diplomatai. Te
roristai leidžia kaliniams atsiųsti 
maisto, vaistų. Vatikano nunci
jui buvo atsiųsti keli buteliai baž
nytinio vyno, kad jis galėtų lai
kyti įkaitams Mišias. 

Iš ambasados paleistas kolum-
bietis virėjas Luis Fajardo, ruošęs 
Domininkonų ambasadai puotą, 
papasakojo, kad Venecuelos am
basadorius siūlęs jam triskart di
desnę algą, kad jis dirbtų Vene-
cuelai, tačiau Fajardo atsakęs, 
daugiau niekad nedirbsiąs jokio
je ambasadoje. 

tas tą balsav>-ą pasmerkė. Vals
tybės sekretorius Vance pripaži
no, kad dėl šios klaidos kaltas 
tik jis. Dabar ant Amerikos pyks
ta ne tik Izraelis, nustebintas 
Amerikos politikos pakeitimu, 
bet pyksta ir arabai. Antradienį 
prezidentas Carteris priėmė Bal
tuose Rūmuose 30 žydų organiza
cijų vadus ir aiškino jiems, kaip 
ta klaida ;<yko. Amerika smer
kia sodybų steigimą, tačiau nelai
ko rytinės Jeruzalės okupuotų že
mių dalimi. Kai k u r e laikraš
čiai paskelbė, jog ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Donald Mc 
Henry pagrasino dėl šio nesusi
pratimo pasitraukti iš pareigų, 
tačiau vyriausybė šį gandą griež
tai atmetė. 

Stebėtojai mano, kad ši klai
da prezidentui Carteriui nenau
dinga, nes duoda ginklą jo kon
kurentui sen. Kennedžiui ir res
publikonams kritikams. 

Akademijos posėdžiai 
be A. Sacharovo 

Maskva. — Sovietų Mokslo 
Akademija antradienį pradėjo sa
vo metinę sesiją, tačiau Andre
jaus Sacharovo joje nėra. Jis bu
vo kreipęsis į akademiją, kad iš
rūpintų jam galimybę atvykti \ 
Maskvą, tačiau akademija jam 
pranešė, jog jo dalyvavimas "ne
numatomas" ir akademija jį at
leidžianti nuo pareigos dalyvau
ti sesijoje. Sacharovas skundžiasi, 
kad praktiškai iš jo atimtos aka
demijos nario teisės. 

Sausio pabaigoje Mokslų Aka
demijos prezidiumas buvo paskel
bęs pareiškimą "akademiko A. 
Sacharovo antivisuomeninės veik 
los klausimu". Prezidiumas pažy 
mėjo, jog, "akademikas Sacharo
vas, nežiūrėdamas Mokslų Aka
demijos papeikimo, nenutraukia 
veiksmų, kuriais siekiama pakirs 
ti tarybinę santvarką, faktiškai 
priešinantis sovietų vykdomai tai
kos, kovos už ginkluotės apriboji
mą, už tarptautinio įtempimo ma
žinimą politikai, kurią remia tary
biniai mokslininkai ir visa tary
binė liaudis". 

"Sacharovas savo veiksmais tie
siogiai pritaria reakcingiausių, 
agresyviausių imperialistinių 
sluoksnių, kaip, pavyzdžiui sena
toriaus Jacksono Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, politikai, kas ob
jektyviai prisMėjo prie Vakarų 
šalių mokslinių ir ekonominių 
ryšių su Tarybų Sąjunga apri
bojimo, ruošė dirvą antitarybinei 
veiklai užsienyje 

"Mokslų Akademijos prezidi
umas pasmerkė akademiko A. 
Sacharovo veiksmus, nukreiptus 
prieš mūsų šalies ir tarybinės 
liaudies interesus, prisidedančius 
prie tarptautinio įtempimo didi
nimo, darančius gėdą garbingam 
tarybinio mokslininko vardui", 
baigiamas akademijos prezidiu
mo pareiškimas. 

Afganistano delegacijos Jungtinėse 
Tautose \rk^innminkas Abdul Ha-
klm Tabilri pasitraukė iš pareigų 
ir pareiškė protestą prieš Sovietų Są
jungos invaziją jo tėvynėje. 

KALENDORIUS 

Kovo 6 d.: Marrijonas, Rožė, 
Novilas, Raminta 

Kovo 7 d.: Tomas Akvin., Fe
licija, Rimtautas, Vaidilutė. 

Saulė teka 6:20, Leidžiasi 5:45. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 30 L, nak-
įtį 15 1. 
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"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" BANKETAS 

didžiulėje 
Iškilmingas maršas 

vasario 17 d, 
nique salėje, Chicagoje, kai sve
čiai buvo lydimi prie garbės sta
lo. Rengimo komiteto garbės pir
mininkas Juozas Grybauskas 
trumpu žodžiu pradėjo "Lietu
vos atsiminimu" banketą ir pa
kvietė dr. Juozą Jerome vadovau
ti tolimesnei jo eigai. 

Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. 36 vyčių kuopos dvasios 

skambėjo! Indianos apygarda tampa Lietu-
Marti- vių operos mecenatu. Pakvietė o-

peros pirmininką Vytautą Ra
džiu priimti pirmąjį finansinės 
paramos čekį. 

Savo padėkos kalboje pirminin
kas V. Radžius pasidžiaugė, kad 
vyčiai supranta ir įvertina kultū
rinį darbą dirbančią instituciją. 
Europoje būdamas girdėjęs apie 
Lietuvos vyčius, kad jie daug rū
pinasi į vargą patekusiais lietu-

„ . . viais. Šiandien jis esąs nustebęs 
vadas Fabijonas Kereilis sukalbę- | k a d n e m a t ę U t t i e k 
jo mvokaciją. Tuojau pasipylė, d ^ ^ j o s l a i s v ė s j 
patarnautojos su skaniu, kvepian • 
čiu maistu. 

| rama operai yra prisidėjimas prie 
kovos už Lietuvos laisvę, nes ta 

i kova gali vykti ir kultūrinėje plot-
j mėje. Chicagoje jau buvo pasta
tytos 24 lietuviškos operos. 

Banketo rengimo komiteto pir 
mininkė Irena Sankutė dar papa
sakojo, kad šis "Lietuvos atsimi
nimų" banketas yra jau dvidešim
tas. Pirmąjį suorganizavusios gar 
bes narė Eleonora Laurin ir vy
čių choro pirmininkė Estelle Ro
gers. Dėkojo rengimo komitetui 
už bendradarbiavimą, dėkojo lie
tuviškoms radijo valandėlėms 
už banketo išgarsinimą, dėkojo 

Prie garbės stalo sėdėjo: banke
to garbės pirmininkas J. Grybaus
kas, banketo rengimo pirminin
kė I. Sankutė, Illinois - Indianos 
apygardos pirmininkas A. Brazis, 
Lietuviu operos pirmininkas V. 
Radžius, banketo programos ve
dėjas dr. J. Jerome, vyskupas V. 
Brizgys, Altos pirmininkas dr. K. 
Šidlauskas, Lietuvių operos diri
gentas A. Vasaitis, Lietuvos vy
čių organizacijos centro valdybos 
vicepirmininkė O.M. Kaselienė, 
Illinois valstijos senatorius P. Sa-
viekas ir kun. P. Cinikas. Negalė- s v e č i a m s u ž a t s i l a n k y m ą ir pa-
jo atvykt, mūsų mylima Lietuvos k v i e t . l i n k s m i n t i s v i s ą v a k a r ą 
generalme konsule Juze Dauzvar-į . k a u s W a ] T e n c l i 

diene, nes sirgo, bet atsiuntė ras- j į į ^ į Į , 
tiška sveikinimą vyčiams ir iinkė 
jimus laisvės 
Lietuvai. 

brangiai tėvynei 

Lietuvos Vyčių surengtame "Lietuvos atsiminimų" vakare — Nepriklausomybės minėjime Martimque dalyvavo 
demokratų kandidatas į valstijos prokurorus Ed Burke. Nuotraukoje prie Lietuvos tautinio Ženklo stovi iš kairės: 
F. Paukšta, dr. J. J. Jerome, sol. A. Brazis — Lietuvos Vyčių pirm., sen. F. Savickas, Irene Šankus — banketo 
vadovė, Estelle Rogers, Ed Burke, V. Samaska, aldermanas Frank J. Brady ir J. Gribauskas. 

U E T U V n j ENCIKLOPEDIJŲ 
MINĖJIMAS 

vėjais. Apsirikau. Jis buvo atlik- i noma, visi atsisakė po kartą ir po 
tas tiksliai ir sklandžiai, atokvėpy į kitą. Tuomet Vyt. Alantas išrė-

Prieš prasidedant šokiams kun. 
Petras Cinikas dar sukalbėjo ban
keto užbaigos maldą. 

E. Pakalniškienė 

VARTOTŲ DAIKTŲ 

Prasmingą ir gražią kalbą pa
sakė vyskupas V. Brizgys. O.M. 
Kaselienė perskaitė Lietuvos vy
čių organizacijos centro valdybos IŠPARDAVIMAS CHICAGOJE 
pirmininko Pilypo Skabeikio sveiį 
kinimą. Amerikos Lietuvių tary- j 
bos pirmininkas dr. K. Šidlaus 
kas savo sveikinimo kalboje pa
sidžiaugė, kad vyčių organizacija 
yra sena ir garbinga, kad ji Altai 

Kovo 22 d., šeštadienį, vyčių 
salėje, Chicagoje, bus vartotų 
daiktų išpardavimas. Organizuo
ja namo globėjų taryba. Prasidės 
9 vai. ryto ir tęsis iki 3 vai. po 

daug padėjo praeityje ir padės iri p i e t Ų § v a r h j s d a i k t u s k u r h l 0 s d a r 

ateityje, ir kad vyčių atstovas Al- g a l i m a p ^ ^ ^ i r p a r b ū t i a t -
tos valdyboje yra spalvinga asme n e g k i t e j ^ ^ M l ę t r e č i adien'iais, 
nybė, be kurio posėdžiai nebūtų k e t v i r t a d i e n i a i s i r penktadieniais 
taip įdomus, kaip dabar yra. Kai- j 6 _ g y a l v a k a r o V i s i niinois—In-
bėjo senatorius Pranas Savickas, dianos apygardos vyčiai turi prisi-
112 vyčių kuopos narys, Tautinių | d ė t i ? k a d i š p a r d a v i m a s pasisektų, 
šokių šventės rengimo komiteto Į Atsiminkite, k a d j i s b u s v i e n i n t e -
pirmininkas Jonas Talandis, kvie- fe š i a i s m e t a } S ; Q p i n i g a i y r a b a i 

tė visus dalyvauti toje šventėje' 
liepos 6 d. Chicagos Amphiteat-
re. 

šiai reikalingi namo išlaikymo 
išlaidoms padengti. T. 

Solistai Dana Stankaitytė ir Al
girdas Brazis atliko meninę prog- j 
ramą. Dainavo arijas ir duetus iš i 
operų Jūratė ir Kastytis ir Nabuko.; 
Akompanavo jaunas operos diri
gentas Alvydas Vasaitis. 

Po meninės programos buvo į-
teiktas atžymėjimas Lietuvių ope
rai. Illinois - Indianos apygar
dos pirmininkas Algirdas Brazis 
peržvelgė gražią Chicagos Lietu
vių operos veiklą ir pranešė, kad 
Illinois - Indianos apygardos su
važiavimas, įvykęs pr. metų gruo
džio mėnesį, nutarė pagerbti Lie
tuvių operą. Ta proga Illinois — 

miiiiiiMiimiMiimiiMiiimiimimiiiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja New Jersey, New York Ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Torke 
1330 kil., AM ir nuo 7 Iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watdnmg, N. J. 07060 

TEL. - 753-5638 (201) 

ilIlIlUIIIIIIIIIUIIIlIIflIlflIlIIIUIlIlIIIIIIIlIl* 

Detroito lietuvių organizacijų 
sambūris, sudarytas iš Kultūros 
klubo, Stasio Butkaus šaulių kp., 
Švyturio šaulių kuopos ir ALTS-
-gos Detroito skyriaus, rengia Lie
tuvių enciklopedijų pristatymą 
balandžio 13 d. atvelykyje, 12 
12 vai. Lietuvių namuose, 3011 
Trl'lman st., vienas blokas nuo 
Michigano g-vės. 

Prie šio didžiojo tautinio, moks
linio, kultūrinio bei politinio pa
minklo pastatymo nemažą indė
lį įdėjo ir Michigano vailstijoje 
gyvenantieji lietuviai, enciklope
dijų bendradarbiai, garbės komi
teto nariai: rašyt. Vytautas Alan
tas, agr. Vladas Bufolys, dr. Adol 
fas Darnusis, agr. Alfonsas 
vydis, dr. Kęstutis Keblys, K Keb-
linskienė, inž. Jurgis Mikaila, Vla
das Mingėla, (miręs), dr. Vincas 
Misiulis, (miręs), Feliksas Motu
zas, a-gr. A. Musteikis, Alfonsas 
Nakas, VI. Pauža, dr. Justinas Pi
ktinas, Vincas Tamošiūnas, inž. 
Vacys Urbonas, Viktoras Veselka. 

Akademinėje dalyje dalyvaus 
prof. Leonas Gerulaitis ir encik
lopedijų leidėjas Juozas Kapočius. 
Meninėje programoje pasirodys 
jauna muzikė Fleitistė Asta Šepe
tytė, neseniai suruošusi savo re
čitalį. 

Šio minėjimo rengėjai norėtų 
apdovanoti kai kuriuos universi
tetus ir bibliotekas po komplek
tą Encyckopedia Lituanica. Tam 
reikalui ieškome mecenatų. Vie
nas komplektas kainuoja su per
siuntimu 124 defl. Su šia encik
lopedija atsvertume Sovietų en
ciklopedijoje skleidžiama melą 
apie lietuvių savanorišką įsijun
gimą į Sovietų Sąjįenigą. 

Iki šiol pažadėjo nupirkti Er> 
cyclopedia Lituanica Justinas Prei-
bis, Stasio Butkaus šaulių kuopa 
ir Švyturio šaulių kuopa. Tai jau 
trys pufldos dovanos. 

A. Musteikis 

tarp sunkiųjų valgių ir kavos. 
Skyriaus pima. Stasys Garliaus-

kas, po kelių oficiailių žodžių, per
skaitęs darbotvarkę, visus papra
šė susikaupimo minute pagerbti 
mirusius ištikimuosius, ilgame
čius skyriaus narius: Vladą Min
gėla, Alfonsą Žiedą, prel. Leonar
dą Gižinską, Vladą Selenį. Žva
kių liepsnelėms plevenant, nu
lenkę galvas kas sau prisiminėm 
tris buvusius pirmininkus, iš jų 

j du LŽS centro v-bos narius ir 
j auksaburnį monsinjorą, anksčiau 
į gimnazijų kapelioną, kuris ir čia 
rašantįjį pavedėjo į gyvenimo 

vieškelį. Kokie visi 'keturi buvo 
skirtingi gyvenime, kokie visi ke-

Misti-- :i j turi panašūs amžinybėje 
ką pagilino aktoriaus Karolio 
Balio artistiškai interpretuoti Vy
tauto Mačernio poezijos posmai, 

žė: „Vyrai, mūsų skyrius kadaise 
davė pavyzdį kitiems. Mes atgai-
vinom mirštančią centro valdybą, 
o dabar nebenorime savojon ei
ti...". Maždaug taip. Ir vyrai ap
sigalvojo. Ir štai naujoji valdy
ba: naujas pirmininkas Balys 
Gražulis, dar metams pasilikę se
nieji —sekret St. Sližys ir ižd. 
A. Grinius; rev. k-joj dar metams 
liko A. Sukaus*kas, o nauji na
riai —Petras Januška ir Ali. Na
kas. Kaip lengvai kartais kupra
nugaris pralend'aL 

Dabar jau visi linksmai sukle
go. Kava. Konjakas. Juokas, Ka
zio Sragausko foto aparato žyp-
sėjimai. Ir dar ne viskas. Susi
rinkom pas kolegą, kurio didžio
ji meilė —muzika. Cia pat piani
nas ir vargonai. Vargonai! Neiš-
eisim, kol nepagrosi. Prisipra-
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padėsime!*' Jau pirmininkas pa
statė ausis, jau, atrodė, pasiūly
mas gaus eigą. Bet kažkas užgo
žė. Paskui užmiršo, O moterų, 
žurnalistienių, ar spaudos dar-
buotojienių pagalba tikrai būtų 
labai reikalinga. Pagalbinį vienetą 
įsteigus, daug lengviau būtų ir 
žurnalistines popietes organizuo
ti. 

Ir dar prisiminėm, kad niekas 
nebekalbėjo apie jaunuosius žur
nalistus, lyg po VI. Selenio mir
ties jų nebebūtų likę. Tik pavar
tykime „Draugą", „Ateitį", „Pa
saulio lietuvį"! Jaunųjų knibždėti 
knibžda. Jie reikalingi mūsų ši
lumos, patarimo, kartais žodinio 
ir dolerinio komplimento. 

Alfonsas Nakas _ 

„AUDINIO" ŽINIOS 
Sausio ir vasario mėnesių bė

gyje Detroito tautinių šokių gru
pė „Audinys" pasirodė Detroito 
spaudos sukakties minėjime, 
Windsoro Vasario 16-tos minėji
me ir senelių prieglaudoje Novi. 
Grupė yra pakviesta šokti Det-

(Nukelta į 4 psL) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, HL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

o kiek vėliau — Anelės Ziedienės | šem. Ne Bacho muzikos ir ne jo 
paties kompozicijų. St. Sližys pa
demonstravo keletą svetimų, toli
mų kompozitorių kūrinių ir kele
tą mūsiškių. Kartojo vienų ir ki
tų. Stebėjomės stulbinančiais pa
našumais. Stebėjomės, kiek prieš 
du šimtų metų kūrę iš šiandie
ninių mūsiškių pasimokė! 

Susirinkome tuoj po vidudie
nio. Nenoromis skirstėmės tems
tant. 

Namo važiuodami, su savąja 
tęsėme „klausimus ir sumany
mus". Prisiminėm, kad valdybą 
renkant, viena žumalistienė bu
vo garsiai ir aiškiai šūktelėjusi: 
„Steikite moterų pagalbinį viene
tą, kaip kitos organizacijos, tai 

jautri deklamacija (Henriko Ra
dausko „Čiurlionis"). 

Sekretoriaus S t Sližio perskai
tyti du protokolai mus sugrąžino 
į užperėtos vasaros popietę Šau
lių Pilėnuose, kur Lilė Gražulie-
nė, kalbėjusi apie išlaisvintas mo
teris, sukėlė karštas (vyrų) dis
kusijas; ir į B,V. Veselkų namus, 
kur pereitą pavasarį klausėme pa
skaitų apie tautinius šokius bei 
muziką. Dar pirmininko, sekre
toriaus ir iždininko Antano Gri
niaus pranešimai (pas jį kasoje 
—beveik 400 dol.!), dar revizo

riaus Antano Sukausko perskai
tytas aktas ir... kupranugaris at
sidūrė prie adatos skylutės. Ži-

"Uetuvos atsiminimų" bankete, Chicagoje, vasario 17-tą d. vyčių niinois-
Indianos apygardos pirmininkas Algirdas Brazis įteikia čekį Lietuviu ope
ra pirmininkui Vytautui Radžiui N'uotr. L. Meilaus 

VISAI PKONSTRUKTYVI 
LAI5RASTININKLJ SUEIGA 

Bijau beieškoti ankstesnio LŽS 
Detroito skyriaus metinio susi
rinkimo datos ir ja čia nežinau 
kam akis badyti. Kad daugiau 
negu metai nuo ano metinio pra
ėjo, visi vienodai esame kalti. 

Vasario 24 d. į erdvius Nata
lijos ir Stasio Sližių namus susi
rinkome, su Šeimininkais, 23 žmo
nės. LŽS Detroito skyriaus na
riai, įskaitant rašytojus Vytautą 
Alantą ir Balį Gražulį bei JAV 
LB krašto v-bos pirm. Vytautą 
Kutkų, trijų buvusių pirmininkų 
našlės, laikraštininkų žmonos, 
pora svečių, u kurių vienas, My
kolas Kizis, įteiks pareiškimą į 
LŽS Detroito skyrių įstoti. 

I>a<bai neįprastai, sueiga prasi
dėjo šeimininkų patiektomis vai
šėmis. Ne bet kokiomis, o pir
mos rūšies pietumis, su koktei
liais, karštais valgiais, kvapnia 
kava, tortais, iš Lietuvos tik ką 
atskraidintu raguoliu. Maniau, 
kad metinis susirinkimas nueis 

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

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagai susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. irpenkt. 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. - GR 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Puiaski Road 

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 

Detroito tautinių šokiu, grupė "Audinys' su vadove Rusne Baltrušaityte. 
Nootr. Algio BoMIs 

Tikrasis Keturakis 
ir Jo Raštai 

Paruošė 
Birutė VTflmtaHytjfe-Gedvilienė 

Išleido Keturakio dukros ir 
sūnūs 1979 m. Cleveland, Ohio. 
Spaudė "Vilties" spaustuvė. 332 
pusi. kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $10-85. 

Tei. REiiance 51811 
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 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Algirdas J. Greimas 

APIE DIEVUS IR 
ŽMONES 

(Lietuvių Mitalogljo* stodljot) 

Išleido Algimanto Mackaus 
.knygų leidinio fondas- Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. 360 psl., 
kietais viršeliais. Kaina su per
siuntimu $10.85. 

Užsakymus 
adresu. 

siusti DRAUGO 

niinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus 
adresą 

siusti DRAUGO 

Illinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

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 JAKŠEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

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

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VVABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintus ir 
"Contact tenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

:Val antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso te l . 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

T e l . - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad , ketv ir penktad 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs. tel 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm., antr ketv ir penkt. 

2—7) Šeštadieniais oagal susitarimą 
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Nuolat laukiama, kada 

TAU PRIE DURŲ PASIBELS 

j 

Prieš trisdešimt metų jau miręs 
rašytojas Antanas Tulys išspaus
dino novelę "Tau prie durų pasi
bels". Novelė sukėlė pavergtos Lie
tuvos kritikų nepasitenkinimą, nes 
joje iškelta komunistinio pasaulio 
gyventojų baimė, kada tau enkeve-
distas pasibels prie durų. 

Neseniai "Chicago Tribūne" iš
spausdino beveik ta pačia antrašte 
vedamąjį tuoj po Sovietų moksli
ninko Sacharovo ištrėmimo "The 
knock on Sacharov's Door". Tos 
grėsmės, kuri lydi kiekvieną Sov. 
Rusijos ar jos pavergtų kraštų 
gyventoją, neišvengė ir Nobelio tai
kos premijos laureatas, apdova
notas komunistiniais medaliais už 
didelę mokslinę talką komunis
tiniam režimui. Nobelio premijos 
vainikas ir ankstyvesni nuopelnai 
komunizmui ir pasaulio viešoji 
opinija laikinai apsaugojo Sa
charovą nuo pasibeldimo į duris, 
bet to jis neišvengė. Po kelerių ne
tikrumo ir baimės metų prie durų 
emgebistas pasibeldė, ir tas pasi
beldimas buvo pradžia visų nema
lonumų, kurie pradėjo ištikti moks
lininką. Tokio pabeldimo į duris 
susilaukė ir daug lietuvių, ypač 
ankstyvesniais metais, jų negynė 
jokia užsienio spauda, o tas prie du
rų pasibeldimas reiškia kalėjimą, 
tremtį ir mirtį. Pasibaladojimą į 
Sacharovo duris išgirdo Vakarų pa
saulis, bet ne tiek daug, kad su
prastų visą komunistinio teroro 
baisumą. t 

Kiek nuo pasibeldimo į duris atsi
darė akys pasauliui, sunku pa
sakyti. Daugiauu akis pravėrė 
Afganistano užėmimas, nors tas 
užėmimas nieko nesiskyrė nuo kitų 
panašių okupacijų, bet svarbiau
sia, kad jau ir tai norima užmiršti. 
Mums, lietuviams, tai nieko naujo, 
nes daugelis pavergtų valstybių bu
vo užmirštos ar nutylimi pavergi
mo faktai. Ne kartą net ir mums 
palankūs asmenys, padėję iškelti 
Sov. Rusijos neteisybę Lietuvos ir 
kitų*'Pabaltijo kraštų atžvilgiu, vė
liau to savo pažado nesilaikė. Tie
sa, Belgrado konferencijoj buvo pri
minta Pabaltijo kraštų pavergimo 
faktai, tačiau pasaulio spauda ma
žai tuo domėjosi, nes tam tikra 
prasme tai tebuvo vienkartinis, jo
kios reikšmės JAV politikai 
nelemiąs įvykis. Ten susirinkę dele
gatai viešai kalbėjo apie žmogaus 
teises, tačiau privačiai tiek Ameri
kos tiek rusų delegatai bendravo 
lyg geri bičiuliai, jų diskusijos salė
je, prilygo lyg kokių nors olim
piadų metu rungtynėms aikštėse. 
Todėl baigiamajame akte nebuvo 
nė pusės žodžio apie pavergtas tau
tas. 

Smūgiai Afganistane ir pasibel
dimas į Sacharovo duris, šiek tiek 
sujudino pasaulį , bet lietu
viams Afganistano užėmimas nie
ko daugiau neatskleidė, negu mes 
žinojome ir skelbėm. Bet šis įvykis 
gali padėti mūsų reikalų kėlimui. 
Kai kurių veiksnių atsišaukimas, 
kad dabar lietuviai turi susilaikyti 
nuo kelionių į Lietuvą yra tei
singas, bet ir naivus. Juk ne Afga
nistaną okupavus paaiškėjo So
vietų grobuoniški tikslai, bet 
užėmus Lietuvą. 

Ir tuo momentu, kada. pasaulis 
kiek praregėjo, mes turime nau 
dotis proga ir ryškinti šį Afganis
tano tautai tragišką ir mūsų rei
kalui tam tikra prasme palankų 

atvejį. Ir malonu, kad lietuviai tai j 
daro. Daugelyje Amerikos laikraš
čių pasirodė lietuvių, o ir ne lietu
vių laiškai, ir net straipsniai, pa
rodą, kad Afganistano Ūkimas 
Pabaltijo valstybes ištiko jau prieš 
keturiasdešimt metų. Jei kas tuo ir 
norėjo tikėti, visa buvo paaukota 
besąlyginiai taikai. Ir gaila, kad 
nebuvo pasimokyta iš istorijos, nes 
dar 1938 m. Chamberlain pareiškė, 
kad, išsprendus Čekoslovakijos li
kimą, prasidėjo ilgas preliudas į 
taiką. Prez. Fordas, priėmęs lie
tuvių veikėjus, jiems pastebėjo, kad 
Amerika nepripažįsta Lietuvos oku
pacijos, bet kai skelbė pasauliui, 
tai ta, sakinį iš oficialaus teksto iš
metė. Reiškia, vardan taikos pa
aukojo Pabaltijo kraštų laisvės 
principą. Dar 1978 m. prez. Car-
teris pareiškė, kad normalizavimas 
santykių su Sov. Sąjunga neturi jo
kio kito tikslo, kaip tik taikos sie
kimus. 

Tie teigimai reiškia arba tų vals
tybės žmonių nesupratimą, arba 
nenorą pažvelgti tikrovei į akis. 
Tiesiog net graudu, kad mūsų 
memorandumai, mūsų aiškinimai, 
mūsų delegacijos per keturias
dešimt metų valstybės departa
mento vadams nepajėgė atskleisti, 
koks yra komunizmas ir kas ištiks 
kitas valstybes, jei vis bus nuolai
džiaujama. Tiesiog pasirodo, kad į 
mūsų rezoliucijas, mūsų žygius ir 
darbus mažai tekreipė dėmesio 
aukštieji JAV valstybės asmenys. 
Ir staiga emgebisto pasibaladoji-
mas į Sacharovo duris pabudino, 
lyg tokių pasibaladojimų Pabal
tijo, o ir kituo kraštuos nebūtų bu
vę šimtai tūkstančių. Sovietų tan
kai Afganistane staiga privertė 
susimąstyti pasaulio valdovus, lyg 
tokie tankai nebūtų riedėję Kauno, 
Talino ar Budapešto gatvėmis. 

Tačiau net ir dabar, kai dar kar
tą buvo pabudintas laisvasis pa
saulis, reikia, kad jis neužsnūstų, 
tam reikia visų lietuvių pastangų, 
reikia nuolat priminti ne tik afga
nistaniečių, bet ir lietuvių parti
zanų kovas. Tai nėra labai lengvas 
uždavinys, žinant laisvojo pa
saulio žmonių tingumą ir abejin
gumą. Bet reikia visomis galiomis 
priemonėmis kartoti, kad kaip po 
Pabaltijo kraštų ėjo kiti grobimai, 
taip po Afganistano Sov. Rusija 
grobs kitas valstybes, nes jos toks 
pagrindinis tikslas. 

Komunistinėje Kinijoj taip pat 
yra kietas komunizmas, bet kadan
gi su Maskva iškilo teritoriniai ir 
ideologiniai ginčai, jie dabar pri
taria Vakarams, jų premjeras Hue 
Kno-fen pabrėžė, kad taikos ne
galėsime pasiekti maldavimais ir 
negalima išvengti karo pabėgi
mais. 

Bet ir šiandien daugelis kraštų, 
kada prez. Carteris kviečia boiko
tuoti limpiadą Maskvoj, nenori prie 
to prisidėti. Jie su žmogžudžiu, plė
šiančiu kitą kaimyną, eina pažais
ti, lyg niekur nieko nebūtų įvykę. 
Tai rodo, koks mūsų teisiųjų sun
kus informacinis kelias. 

Pavergtųjų tautų gyventojai dre
ba, kada prie jų durų pasibels, lais
vosios valstybės taip pat dreba, ka
da prie jų vartų sutarškės tankai, 
todėl šiuo gal ir laikinio pabudimo 
momentu skelbkime visiems, kad 
reikia rūpintis laisve dabar, kol dar 
emgebistas nepasibeldė į pačios 
Amerikos duris. 

Al. B. 

LAISVOSIOS EUROPOS 
IR LAISVĖS RADIJO TARNYBOS 
Sovietų priekaištai del jų veiklos yra nepagrįsti 

D R . D. KRIVICKAS 
1979 m. lapkričio m. saugumo ir 

bendradarbiavimo Europoje konfe
rencijos kongreso komisija paskel
bė 382 p. raportą, pavadintą „Mūsų 
pažadų vykdymas: Jungtinės Am. 
Valstybės ir Helsinkio baigiamasis 
aktas" , kuriame plačiai apžvelgta 
Helsinkio baigiamojo akto vyk
dymas Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse. Kitų problemų tarpe jame 
paliesta Laisvosios Europos ir Lais
vės radijo tarnybų veikla ryšium su 
Sovietų ir Rytų Europos kraštų 
daromais priekaištais. 

J a u nuo seniai šių tarnybų veik
la s m arki ai kritikuojama Sovietų ir 
Rytų Europos kraštų vyriausybių 
daugiausia tuo motyvu, kad tai su
daro kišimąsi į tų kraštų vidaus 
reikalus, platinant nedraugingas, 
subversyvines ir įžeidžiančias 
informacijas, ir kad visa tai, anot 
Brežnevo, yra „tiesioginis iššūkis 
Helsinkio susitarimų dvasiai ir rai
dei". 

Sovietų akcija prieš šias tarny
bas yra dar daugiau padidėjusi 
pastaraisiais metais, ypač pabrė
žiant, kad jos sudaro dalį Carterio 
vyriausybės žmogaus teisių ofen
zyvos ir kaip tokios jos yra inte
gralinė dalis „ideologinės ofen
zyvos" ir „psichologinio karo", 
vedamo prieš socialistinį bloką. Be 
to, prikišama, kad šiose tarnybose 
dirba „žymūs fašistai", kurie kurs
to subversyvinę veiklą, ir kad jos 
esančios glaudžiai susijusios su 
CIA. Pagaliau, kad šių tarnybų 
buvimas svetimoje teritorijoje suda
ro tautinio suverenumo pažeidimą. 

Nors šie priekaištai daugiausia 
neturi jokio ryšio su Helsinkio 
baigiamuoju aktu, skaitome rapor
te, tačiau vispusiškas paaiškini
m a s dėl daromų priekaištų įneša 
reikiamą šviesą. Pirmiausia, šios 
tarnybos tarnauja baigiamojo akto 
tikslui, vykdydamos laisvą ir platų 
visų informacijos žinių skleidimą, 
ypatingai turint galvoje ribotą ir 
kontroliuojamą žinių skleidimo 
pobūdį kraštuose, į kuriuos žinios 
yra siunčiamos. Priekaištas, kad 
Laisvosios Europos ir Laisvės radi
jo tarnybų veikla sudaro kišimąsi į 
vidaus reikalus priimančių žinias 
kraštų remiasi vienpusiškai inter
pretacija VI principo, pirmojo krep
šio principų deklaracijos, kuri jokių 
atveju nėra paremta šio principo 
tekstu. VI principo tekstas aiškiai 
liečia karinę intervenciją ar aktus 
karinio, politinio, ekonominio ar 
kitokio spaudimo, bet neliečia teisė
tos radijo transliacijos. 

Laisvosios Europos ir Laisvės 
radijo tarnybos yra pripažintos 
pasaulinės bendruomenės, kaip 
teisėtos radijo tarnybos. Radijo 
konferencijos pasaulinė admi
nistracija Tarptautinės telekomu
nikacijos unijos, prie kurios pri-

f 
-

i T ^HBJBĮĘ% l! 

klauso visos Varšuvos pakto 
valstybes, paskyrė šiom tarny
boms specifines radijo bangas jų 
transliacijoms. Jau 1977 m. prezi
dentas Carteris savo raporte kong
resui yra pastebėjęs, kad tarptauti
nis transliavimas sudaro raktinį 
elementą Jungtinių Amerikos Vals
tybių tarptautinės politikos, pabrėž
damas, kad „mūsų pagrindiniai 
klausytojai yra Sovietų Sąjungoje 
ir Rytų Europoje, kur cenzūruo
jamos ir kontroUuojamos žinių per
davimo priemonės duoda šios sri
ties žmomėns iškreiptą ir nepilną 
vaizdą JAV, o taip pat pagrindinių 
įvykių jų kraštuose ir bendrai 
pasaulyje". 

Jau nuo 1950 m. Laisvosios Euro
pos radijas transliuoja žinias į 
Lenkiją, Rumuniją, Čekoslovakiją, 
Vengriją ir Bulgariją. O nuo 1953 
m. Laisvės radijas pradėjo trans
liuoti žinias į Sovietų Sąjungą 
rusiškai ir kitomis vietos kalbomis 
(dabartiniu metu 15). Abi šios orga
nizacijos buvo iš pat pradžios 
finansuojamos JAV per CIA ir iš 
privačių aukotojų. 1971 m. bet 
kokie ryšiai su CIA buvo nutrauk
ti. Tiesiginiai kongreso asignavi
mai būdavo perduodami per Vals
tybės departamentą, kol buvo 
priimtas 1973 metais Tarptautinių 
transliacijų vadybos aktas. Tada 
šioms tarnyboms lėšos, skirtos 
kongreso, buvo teikiamos per šią 
valdybą. 1976 m. abi radijo tar
nybos buvo sujungtos į vieną nesie
kiančią pelno auklėjimo organiza-
ci ją . J o s d a r b ą p r i ž i ū r i 
Tarptautinių transliacijų vadyba. 

Laisvosios Europos ir Laisvės 
radijo tarnyba tiek savo kilme, tiek 
savo paskirtimi yra skirtingos nuo 

Pakistanas stiprina savo kariuomenę, kad galėtų pasipriešinti galimai Sovietų 
Sąjungos agresijai. 

Amerikos Balso. 
Amerikos Balso uždavinys yra 

pateikti gerai apipavidalintas ži
nias, o taip pat nušviesti paprastai 
ir suprantamai JAV institucijas, 
kultūrą, visuomenę ir oficialią poli
tiką pasaulinei auditorijai. Tuo 
tarpu Laisvos Europos ir Laisvės 
radijas transliuoja žinias išimti
nai į Sov. Sąjungą ir Rytų Europą, 
paskirdamos daugiausia žinioms 
apie šių kraštų vidujinį vystymąsi 
arba apie dalykus, liečiančius tie
siogiai šiuos kraštus. Daugelis 
klausytojų seka šių agentūrų ži
nias. Laisvosios Europos ir Lais
vės radijo savaitinis klausytojų 
skaičius siekia 33—35 milijonus 
žmonių, o tipišką dieną — 14—16 
milijonų. Amerikos Balso, kuris yra 
netrukdomas, savaitinis klausyto
jų skaičius siekia 40 mil. Rytų 
Europoje kur transliacijų truk
dymas yra menkesnis, Laisvosios 
Europos radijo klausytojų skaičius 
į savaitę siekia daugiau kaip 26 
mil., o tipišką dieną — apie 12 mil. 
Sovietų Sąjungoje dėl ypatingai 

stipraus transliacijų trukdymo 
Laisvės radijo klausytojų skaičius 
savaitėje siekia 6,868,000, o tipišką 
dieną 2,200,000. 

Profesiniam standartui patik
rinti Laisvosios Europos ir Laisvės 
radijo tarnyboms nustatytos gana 
griežtos jų programų gairės. Pagal 
šį standartą radijo tarnybos neturi 
išimtinai palaikyti tam tikrą poli
tinį, ekonominį ar religinį credo. 
Jos neturi palaikyti ryšius su bet 
kuria politine partija ar egzilų orga
nizacija, o taip pat nesusirišti su 
bet kuria opozicijos grupe ar orga
nizacija, veikiančia kraštuose, į ku
riuos transliuojamos jų žinios. 
Transliuojant turi būti vengiama 
emocionalaus, kerštingo ir karingo 
perdavimo tono, o taip pat perdėto 
apibendrinimo propagandinės 
argumentacijos ir nepagrįstos kriti
kos, liečiančios dalykų esmę. Dar 
daugiau, radijo tarnyboms spe
cialiai draudžiama perduoti bet 
kurią informaciją, kuri gali būti lai
koma kurstymu sukilti ar užde
gančio pobūdžio. Neturi būti naudo
jama medžiaga, pagrįsta smulkiais 
plepalais, liečianti asmeninį gyve
nimą vyriausybės ar partijos vadų 
šeimų. 

Laisvosios Europos ir Laisvės 
radijo tarnybos laikosi nustatytų 
gairių, nors ir pasitaiko kai kurių 
nukrypimų transliuojant 980 va
landų į savaitę. 

Jau 1978 m. John Gronouski, 
Tarptautinės transliacijų vadybos 
pirmininkas, pasiūlė Sovietams ir 
Rytų europiečiams duoti laiką atsa
kyti į tai, ką jie laikytų įžeidžian
čiu, užuot trukdant žinių perda
vimą. Tačiau Sovietai tokį 
pasiūlymą atmetė kaip provo
kacinį aktą, juos pasekė ir Rytų 
europiečiai. 

Toliau skaitome raporte, jog nėra 
jokių objektyvinių duomenų, kad 
Laisvosios Europos ir Laisvės radi
jo tarnybos naudoja darbui buvu
sius fašistinių organizacijų žmo
nes. Jei praeityje ir yra buvę maži 
nukrypimai, jiems paaiškėjus, jie 
tuojau buvo pašalinti. Bendrai šių 
tarnybų tarnautojai yra aukštos 
kokybės transliacijų specialistai ir 

kvalifikuoti emigrantai, vertingi 
dėl jų kalbų mokėjimo. Vadybos 
direktoriai yra pasižymėję žurna
listai, diplomatai, teisininkai. 

Daugelio saugumo ir bendradar
biavimo Europos konferencijos 
signatarų nuomone, transliacijų 
trukdymas pažeidžia dvasią, jei ne 
raidę, Helsinkio baigiamojo akto, 
Jungtinių tautų visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos ir Mont-
reaux konvencijos, sudarytos Tarp
tautinės telekomunikacijos unijos. 
Tačiau, nežiūrint to, visos Laisvės 
radijo transliacijos į Sovietų Są
jungą yra ir toliau trukdomos, tuo 
tarpu Laisvosios Europos radijo 
transliacijos daugiausia truk
domos Čekoslovakijoj ir Bulgarijoj 
ir kiek menkiau Lenkijoj. Tai esan
ti brangi trukdymo operacija, api
manti apie 3000 siųstuvų trukdyto
jų ir kainuojanti metams daugiau 
kaip 300 mil. dolerių. 1977 m. Tarp
tautinė telekomunikacijos unija pri
ėmė rezoliuciją, greižtai smerkian
čią transliacijų trukdymą kaip 
flagrantišką laužymą baigiamojo 
akto. 

Sovietų Sąjunga transliuoja į 
savaitę apie 2000 valandų 84 kal
bomis, daugiausia trumpomis radi
jo bangomis. Iš jų 60 valandų ski
riama JAV angliškai ir papildomai 
ukrainietiškai, lietuviškai ir armė
niškai. Nežiūrint kai kurių dažnai 
pasitaikančių nepagrįstų išpuolių, 
nei Vakarų valstybės, nei JAV 
netrukdo Sovietų transliacijų. 
Turint galvoje šią Sovietų plačiai 
išvystytą veiklą, jų nusiskun
dimas, kad Laisvosios Europos ir 
Laisvės radijo transliacijos sudaro 
kišimąsi į vidaus reikalus, yra nk 
tuščias skardenimas. 

Be to, Sovietai priekaištauja, kad 
siųstuvai veikia svetimoje teritori
joj ir kad tai sudaro tautinio suve
renumo pažeidimą. Tvirtinant tai 
pamirštama, kad kiekvienas suve
reninis kraštas yra laisvai sutikęs 
šiuos siųstuvus priimti. 

Laisvės radijo lietuvių skyriuje 
šiuo metu dirba Miunchene 6 žmo
nės ir vienas New Yorke. Pusės 
valandos originali programa trans
liuoja per parą šešis kartus, taigi 3 
valandas per parą. 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS P E M P Ė 

1971 m. pradėta Panevėžy statyti technikos mokykla.Kaip iš šio* nuotraukos, pa 
skelbtos "šluotoje" matyti, kad beveik po dešimtmečio, 1979 m. rudenį, pastatas 
dar atrodė tik taip. Esą trūksta lėšų. medžiagų ir tarpusavio susižinojimo. 

41 Aš tuomet Bielskiui atsakiau, 
kad tos bulvės gautos stovyklos gyventojams 
maitinti, o ne jomis spekuliuoti. Atsisakiau jas 
pas jį pirkti. Tuo mudviejų tas pasikalbėjimas ir 
baigėsi. 

Greitai stovyklos gyventojų tarpe kilo di
delis triukšmas. Jie sužinojo, kad iš jų gau
namo ir taip mažo maisto davinio atsirado jų 
tarpe asmuo, kuris pradėjo jų maistą iš san
dėlio vogti ir jį pardavinėti kitos stovyklos 
gyventojams — lenkams. Mat, tas virtuvės 
pareigūnas buvo tos virtuvės vedėjo Viltrakio 
sučiuptas beparduodąs virtuvės bulves len
kams. Viltrakis jį sučiuptą perdavė stovyklos 
komendantui nubausti. Stovyklos komen
dantas Vismantas už tą jo nusikaltimą atleido 
jį iš virtuvės vedėjo padėjėjo pareigų ir jam pa
reiškė viešą papeikimą (stovyklos komendan
tas kitokių priemonių jį nubausti neturėjo). Sto
vyklos gyventojai, patyrę, kad jis tokią, 
palyginti, mažą bausmę už savo nusikaltimą 
gavo, norėjo jį nulinčiuoti. Ir tik po ilgų diskusi 

jų nuo tos bausmės susilaikė. 
Po to atsitikimo, mano pagelbininkas Biels

kis vieną kartą man ir išsitarė, kad viso to ne
lemto įvykio didžiausias kaltininkas tai, tur 
būt, būsiu aš. Girdi, kad aš apie tai būsiu pra
nešęs centrinės virtuvės vedėjui Viltrakiui ir tas 
jį pradėjęs sekti ir susekė bulves beparda-
vinėjant. Bielskiui tuomet pasakiau, primin
damas seną prancūzų priežodį (jis buvo vedęs 
prancūzų kilmės žmoną, vokiečių prievarta at
vežtą iš Prancūzijos į Vokietiją karo metu dar
bams), kad "Nelaimingas krenta ant nugaros 
ir... nusilaužia nosį". Bielskis į tai atsakė, kad, 
girdi, dėl tų kelių bulvių, kurių gyventojai ne
gavo, dabar jis vargšas negali stovykloj viešai 
pasirodyti, visi jį pajuokia, pravardžiuoja. 

1949 birželio pabaigoj savo pareigas per
daviau naujai paskirtam gimnz. virtuvės vedė
jui Antanui Nargelėnui. Aš su šeima išvykau į 
Ventorfo pereinamąją stovyklą emigracijai į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 

Ventorfo stovykloj visi mano šeimos nariai ir 
aš buvome gydytojų pagrindinai patikrinti svei
katos atžvilgiu ir ruošėmės išplaukti į Ameriką. 
Prieš pat išplaukiant, sutikau toje stovykloje 
buvusį seną mano pažįstamą iš Berlyno ir vė
liau Vietzo — Juozą Žarauską, buvusį Mari
jampolės m. policijos viršininką. Jis tais lai
kais kaip ir aš dirbo Volksdeutsche Mittelstelle 
sandėlyje, o jo šeima gyveno stovykloje 
Buetove. Mano šeima tuo laiku gyveno Frieders-
dorfe pas ūkininką. Užėmus dalį Vokietijos ru
sams pateko ir stovykla Buetove rusų "glo-
bon". Tuojau jo šeima buvo iš ten išgabenta j 
Lietuvą. Jis liko gyventi Vokietijoje vienas. 

Susitikęs jį Ventorfe pasisakiau, kad aš su šei
ma ryt ar poryt išvykstu Amerikon. Pasiteira
vau jo, kada ir kur jis ruošiasi išvažiuoti. Jis 
man atsakė, kad jis išvažiuoja į Australiją. 
Palinkėję vienas kitam kuo geriausios kelionės 
ir laimingai įsikurti, atsisveikinę atsiskyrėme. 
Vėliau, atvažiavęs į Ameriką, sužinojau, kad ir 
J. Žarauskas tuomet ruošėsi važiuoti ir atvažia
vo į AmerikąJCaip jau esu minėjęs, buvome Ber
lyne ir Vietze draugai, bet į Ameriką atvykus, 
nors jau praėjo daug metų, nežinau kodėl per vi
są tą laiką nepasikeitėm nė vienu laišku su 
Juozu. 

Plaukiant per Atlantą, mano abi dukros su 
kitomis mergaitėmis linksmai ant laivo denio 
visą laiką žaidė, jūrų bangas ir ryklius pavir
šiui vandens pasirodančius stebėjo. Aš antrą 
plaukimo dieną susirgau jūros liga ir visą kelio
nę sirgau. Mano žmona jūrų liga susirgo gana 
rimtai ir buvo paguldyta laivo ligoninėj gydy
tojo priežiūroj. Mat, ji jau nuo seniau skundėsi 
širdies negalavimais, gydytojus tuo reikalu 
lankė. 

Ventorfe (perein. stovykl.) gydytojai, kurie 
tikrino visų norinčių emigruoti užjūrin svei
katą, jai dėl jos širdies negalavimų pasakė: 
"Jeigu ne vyras ir dukros, kurie rasti visi sveiki 
ir leista jiems emigruoti, tu nebūtum praleista". 
Dabar, girdi. Kalėsi su iais emisrruoti ir ten nu
vykus jų globoj gyventi. 

(Bus daugiau). 



D R A U G A S , ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 6 d. 

MOSU KOLONUOSE 
Hot Springs, Ark, 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16 d. LB Hot Springs 
apylinkės valdyba suruošė Lietu
vos nepriklausomybės 62 metų ir 
karaliaus Mindaugo vainikavimo 
minėjimą, 'kuris buvo pradėtas 
tą pačią dieną su šv. Mišiomis 
vienuolyno šventovėje už ken
čiančią Lietuvą ir žuvusius kovo
tojus dėl laisvės, kurias atnaša
vo Arkanso vyskupas Andr. Mc
Donald, koncelebruojant lietu
viu kunigams P. Patlabai ir J. 
Burkui. Dalyvavo ir Šv. Marijos 
parapijos klebonas. Labai didelį 
įspūdį padarė dar negirdėtas įvy
kis, kad vyskupas atnašavo mi
šias angly kalba tyliai, o kon-
celebrantams leido melstis gar
siai lietuvių kalba, ir tikrai jau
dinantis momentas buvo, kada 
vyskupas, po savo labai jautraus, 
tai dienai pritaikinto pamokslo, 
nuėjo ir pabučiavo Lietuvos vė
liavą. Tokia vyskupo laikysena 
parodė didelę pagarbą lietuviu 
brangiai šventei ir ne vienam iš
spaudė ašarą. Auką prie alto
riaus nešė savanoris Petrulionis ir 
Sibiro tremtinė Onutė X. Kartu 
buvo įteikta vyskupui dovana — 
labai gražus Aušros Vartų Mari
jos paveikslas, pieštas J. Šklerio. 

Po pamaldų visi rinkosi vie
nuolyno salėn akademinei da
liai. Minėjime su svečiais dalyva
vo daugiau kaip 140 asmenų. I Į j a m a i d v iškilmingumu, ypatin 

skaitininką, atvykusį iš Chicagos 
vieną iš „Draugo" redaktorių B r. 
Kviklį. Jis perdavė linkėjimus Hot 
Springs lietuviams ir pasidžiaugė, 
kad tokioj mažoj kolonijoj taip 
gausiai susirinko. Kruopščiai 
paruoštoj įdomioj ir prasmingoj 
kalboj apibūdino praeities ir da
barties būklę, iškeldamas švie
sius darbus ir nesėkmes mūsų ko
voje dėl atgavimo laisvės mūsų 
tėvynei, kuri rusų okupuota 
vargsta virš 30 metų. Nukėlė j 
Ii'į Lietuvos kūrimosi periodą, pa
eiliui prieidamas ir prie paskuti
nės okupacijos ir partizanų kovų, 
kurie drąsiai kariavo su okupan
tu nelygioj kovoj, vis tikėdamie
si bet kokios pagalbos iš laisvo-

Į jo pasaulio šalių ir savo atsi
šaukimuose smerkė tuos, kurių 
ausys buvo užkimštos, kad girdė
tu jų beviltiškus šauksmus, kol 
didelis skaičius žaliųjų miškų bro
lių iki paskutinio buvo brutaliai 
išžudyti. Pagaliau priėjo prie da
bartinio Lietuvos gyvenimo, kur 
tiek senoji, tiek jaunoji karta at
kakliai kovoja su okupantu, leis
dami pogrindžio spaudą, kuri 
nors sunkiai, bet ir la ivąj į pa
saulį pasiekia. Jie prašo gyvenan
čius laisvame pasaulyje jų neuž-

i miršti. Paskaitininkas savo kalbą 
įvairino daugeliu citatų iš lei
džiamos Lietuvoje pogrindžio 
spaudos. Paskaitininko kalba pu
blikos buvo daugelį kartų per
traukiama plojimais. Baigdamas 
jis sakė, kad buvo sujaudintas 

C L A S S l Fl ED G U I D E 

LB Hot Springs aplinkės Vasario 16 d. proga, šv. Mišias atnašauja Arkanso 
vyskupas A. McDonald, koncelebruoja kun. P. Patlaba ir kun. J. Burkus. 

Nuotr. J. Mingino 

R E A L E S T A T E 

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

gak>w. 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. Manjuette Parke. — 
952,500. 

Puikus mOrtais. Apie $10,000 pa 
j amų. Moderniai patobulintas namas 
Marquette Parke. Kaina $67,500. 

M I 8 C E L L A N E O C S 

10% — 20% — 30% pigiau vaokėmtt 
ui apdraudi) nuo ugntas ir automo
bilio pa mus. 

Svarui 2ju 
$7,000 pajamų, 
tas $46.900. 

aukštų, maras. Apie 
Marąuetie Parke. Ver-

" V r>>-vT-;'.-1 a 11 zr\m 

Akademinę dalį pradėjo LB apy 
linkės pirm. S. Ingaunis, pasvei
kinęs susirinkusius, kvietė sugie
doti h imnus ir tylos minute pa
gerbti žuvusius už laisvę 

bės paskelbimo aktą perskaitė dr 
V. Kiburienė. Pristatyti Sibiro 
tremtinė Onutė X ir savanoris 
kūrėjas P. Petrulionis, kuriems, 
kaip ir visiems svečiams prisegti 
tautiniai kaspinai. Dabar pirm. 
Ingaunis pristatė pagrindinį pa-

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 psl.) 

roit Public Library kovo 12 d. 
Vasario 24 d. „Audinys" pasi

siūlė padėti kavutės tvarkymu 
Dievo Apvaizdos parapijoj, po 
MSiy.. Tuo pačiu įvyko grupės 
kepsnių išpardavimas. Velykų 
proga ruošiamas dovanų dalini
mas. K. 

MERGAIČIŲ DĖMESIUI 

Bendra mergaičių choro repeti
cija įvyks kovo 16 d., sekmadie

ni 

gai vyskupo laikysena. Esą labai 
retas įvykis, kad bet kokia proga 
vyskupas pabučiuotų Lietuvos vė-

, liavą. Baigus paskaitą klausyto-
k e i * • j j a i s u s toję jam ilgai plojo, 
usomy-' 

Po- paskaitos buvo surinkti vo-
; keliai su aukomis, kurios buvo 
renkamos laisvu apsisprendimu, j 

I Atvyko amerikiečiai svečiai ir pra-1 
sidėjo II-ji dalis. LB v-bos ryši-

; ninkė su amerik. įstaigomis L. 
: Kazienė gražiai anglų kalba pri-
į statė minėjimo reikšmę ir svar-
, bą. Perskaitė kongrsm. J. P. Ha-
mmershmidt sveikinimą, kuria-

, me apgailestavo negalėdamas 
! pats dalyvauti ir asmeniškai pa

linkėti laisvės. Sekė amerik. šve
ičiu sveikinimai. Pirmas kalbėjo 
vyskupas. Savo trumpą bet reikš
mingą žodį paįvairino humoru ir 
prašė Aukščiausiojo, kad lietu-

į viai greit 

veikla ir darbas Hot Springs mies
tui davė didelį įnašą. Dar kalbė
jo nuoširdus lietuvių draugas dr. 
L. Smith ir Ark. katalikių mote
rų atstovė p. Prochazka. Po kal
bų L. Kazienė pranešė, kad yra 
paruoštos rezoliucijos prez. Car-
teriui, sekr. Vance, senatoriams 
ir kongresmanui. 

Meninę programą išpildė sol. 
G. Aukštuolis, Dana Vilimienė 
ir moterų mėgėjų grupė. Nors 
programa buvo trumpa, bet at
likta gražiai ir publikos šiltai pri
imta. Po meninės dalies buvo su
giedota „God bless Amerika" ir 
„Marija, Marija". Tuo akademi
nė dalis buvo baigta, tada visi 
buvo pakviesti į valgyklą, kur 
laukė karšti užkandžiai, gardžiai 
paruošti mūsų mielų apylinkės 
ponių, kurioms priklauso mūsų 
visų didelis ačiū. 

Paskaitininkas B. Kviklys buvo 
atvežęs eksponatus ir paruošęs 
Lietuvos rezistencijos prieš oku

pantą literatūros parodėlę. Dau-

dento šeimos Jimmy ir Rozalyn 
Carterių. 

Jubuliatas tarė jautrų žodį, ku
ris plojimais buvo pakartotinai 
įvertintas. Skambėjo lietuviškos 
dainos ir linksmi pašnekesiai iki 
vėlumos. Auksinio jubiliejaus pro
ga jubiliatams buvo sugiedota il
giausių metų ir palinkėta su
laukti deimantinio jubiliejaus su
kakties. 

Dalyvis 

Hartford, Conn. 

KAZIUKO MUGĖ 

Šiais metais Kaziuko mugė 
įvyks kovo 16 d. Hartfordo Šve. 
Trejybės bažnyčios salėje 53 Capi-
tol Ave. 

N u o ankstyvo ryto veiks kavi
nė, pyragų ir kitokio maisto sta
lai. Galima bus apžiūrėti ir nusi
pirkti įvairiausių rankdarbių, 
drožinių, lietuviškų knygų bei 

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

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
ap2iūreti. 

Valdis Real Estale 
2625 West 71 si Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

F R A N K 
Teiei. 

Z A P 0 L I S 
GA 4-S654 
W. 95th Street 

2 4 H 0 U R T 0 W ! N G 
A N D 

Q U I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

iiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiminimimiiii 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I K A S T V 
2MC W. Mth St., teL 776-1488 
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gelis eksponatų buvo visai nema- I plokštelių. Iš Bostono atvažiuos 
tyti ir gana įdomūs. Parodėlę bu- j N. Lingertaitis su rankų darbo 
vo galima matyti prieš pamaldas : gintaro, sidabro ir aukso papuo-
:r po pietų. 

Šį minėjimą, kaip ir kitus, su
ruošė visa LB Hot Springs apy
linkės valdyba. 

^aukegan, Illinois 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Paulina ir Vladas Bumeikiai 
atšventė savo 50-ties metų vedy
bų sukaktuves. Šv. Mišios buvo 
atnašaujamos Sv. Baltramie
jaus bažnyčioje, Waukegan, 111., 

sulauktų laisves sayo ; s e j c m a d i e n į f v a s a r i o 1 0 ±, 10 vai 
kraštui. Miesto burmistras T. Eis-
worch, kuris prašomas niekad ne-

. Dievo Apvaizdos pa-
Choras bus 
repertuarui, 

nį, 12 
rapiios patalpose 
ruošiamas naujam 
todėl ir naujų chorisčių įstojimas 
į chorą galimas ti-k kovo mėnesį 
16, 23 ir 30 dienomis, repeticijų 
metu. Rudenį naujos choristės 
nebus priimamos, nes vėlyvą ru
denį yra numatytas Jaunimo cho
ro vakaras su tautiniais šokiais 
ir vaidyba. Todėl registruokitės 
dabar, jeigu norite dalyvauti cho
ro užplanuotame sceniniame pa
statyme. Berniukų registracija 
bus pranešta vėliau. S. Sližys 

ryto. Šaunūs pietūs suruošti pas 
dukrą ir žentą Aldonos ir Jeroni
mo Kavaliūnų namuose. Čia bu
vo susirinkęs didelis būrys arti
mųjų, draugų, giminių ir pa
žįstamų atšvęsti šio auksinio ju
biliejaus. 

Svečių buvo atvykę iš Chica-
Rockfordo ir kitų aplin-

atsisako lietuviams padėti, Vasa
rio 16 d. proga pasirašė prokla-Į 
maciją. kreipdamasis į Hot 
Springs gyventojus suprasti ir at-' 
jausti Lietuvos tragediją paskelb
damas vasario 14, 15 ir 16 die-i 
nas Lietuvių dienomis. Jis kalhė-l 
jo trumpai, bet prasmingai, paly-jgos, Rockfordo ir kitų 
gindamas Lietuvos okupaciją su | k i n i V miestų. Vaišėse dalyvavo 
Afganistanu ir pasakė, kad tik da- j OUT Lady of Victory parapijos 
bar Amerika jau pradeda supras- į klebonas kun. Jonas Kuzinskas, 
ti, kas yra komunizmas ir rusai. į k u r i s ryte jubiliatų intencija at-
Kaibėjo pensininkų re ika lams; l a i k ė koncelebruotas Sv. Mišias, 
ištaigos direktorė E. McKeevver į Svečių tarpe buvo Sv. Baltramie-
dėkodama Hot Springs lietu
viams už malonų bendradarbia
vimą jos projektuose. Prekybos 
rūmų atstovas Ike Isenhovver sa
vo kalboj ipasakė, kad lietuvių 

j jaus parapijos klebonas su dviem 
| vikarais. Pietų pobūvį atidarė ir 
jį pravedė ilgametis šeimos drau
gas Juozas Bacevičius. Gauta 
sveikinimų ir telegramų, kurių 
tarpe buvo iš Lietuvos, JAV prezi-

šalais. Bus ir kitokių įdomybių 
Prašoma namuose tą dieną 

pietų nevirti, nes skautės ruošia 
tikrai gerų namie darytų dešrų! 
ir 'kugelio pietus nuo 11 v a i Po ! 

: pietų, prie kavutės Ed. Radiono- j 
.' vas su skautų pagalba praves ! 

mėgiamiausių dainų bendrą į 
i dainavimą. Bus paruošti daino-

rėliai. 
Sautės ir skautaį kviečia visus j 

atvykti ir praleisti dieną lietu- Į 
viškoje, skautiškoje nuotaikoje, i 
Hartfordo ir apylinkių lietuviai,! 
atvykite ir pamatysite, kad tikrai 
bus malonu ir smagu pabendrau
ti su mūsų jaunimu. 

Dang. Banevičienė 
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PETRAS KLIMAS 

IŠ MANO ATSIMINIMŲ 
Beveik visą Lietuvos nepriklau

somybės laikotarpį Klimas dirbo 
diplomatinėje tarnyboje ir gyveno 
užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto
rija ir yra parašęs visą eilę veika-
kiečiams užėmus pietų Prancūziją, 
Klimas buvo gestapo suimtas 1943 
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo 
atvežtas į Lietuvą, laikomas areš
te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas 
į Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų 
grįžo j Kauną, parašė "Iš mano 
atsiminimų", kur jie Vakarus slap
tai pasiekė tik prieš keletą metų. 

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

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «Srd St , 

Ctteafo, IL, 6M29 
illlllllllIlilUIllllllllliiiiiiimilllHllllllllir 
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4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
i-ių butų mūrinis. Gerai užlaiky

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

tinnnnuniinnmiiiimnmunmiiwin» 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
niiiiHUHHiiiimmimiuiimuiiniiiimiu 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
llimillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillll; 

HELP WANTED VYSAI 

LATHE OPER'S 
S O U T H B E N D N / C 

Able t o program tapė, se t up & 
operate . Exc- co. benefits . F r e e 
hospi ta l izat ion & prof i t sharing. 

C A L L J E F F F O T I A F 
Tei, 452-5400, E x t . 181 

MOLD POLISHERS 
E X P E R I E N C E D 

Top pay. Pu l l benefits , bonus 
and over t ime . 

C A U L — 775-3977 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T 

ISNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
ir vienas kamb. pirmame aukšte. 
Skambinti visą dieną tel. 476-3560. 

V A L O M E 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

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

TeL — W A 5-8063 

HELP WANTED — MOTERYS 

RN-LPN 
PART TIME EVENINGS 

Call — 
SISTER GEMMA, St Augustine Home 
2358 N. Sheffield — TeL 348-3232 

BULING TYPIST 
50 wpm needed. Excellent bene
fits. Good salary. Call — 

Doug Boele at 666-8811 

P A B D A V I M U I 

Parduodamas 2-jų lovų ( twin 
bed) miegamojo komplektas ; 
2-jų dalių "sectional" sofa , 2 
foteliai, v ir tuvės komplektas i r 
pečius. Skambint p o 6 vaL vak. 
R E 7-7910. 

iimmiimiiiiiiiiiiimimimiimiiniinim 
I', airių prekių pasirinkimas ne

brangiai Iš mūsų ssundeUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Cbicago, IU. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Teief. — 025-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIiiUliliiilHllllItlIiliUUUiiUUtliliUUUi 
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P L U M B I N G 
Iicensed, Bonded, Insored 

Nauji darnai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz-

. • , diiai išvalomi elektra. I automatą ga
goje, prašome skambinti ar užeiti į lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar-
l mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi-i dę ir telefoną, 
ruošę jums patarnauti 

SERAPINAS — 636-2960 
ilniiHlHiiiuiuniiiuiiminiimiM.niĮiii.i. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

We'li heip you make the right movė. 

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

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Cbicagoje ar bet kur Ameri 

Mes priklausome MLS ir turime i 
komputerį. 

Virš 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Puiaski Road 

Tel. — 767-0600 
independently owned and operated. 

D £ M E I O ! 

PACKAGE EX PRESS AGEKCY 
MARIJA N'OREIKIENE 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
lAhai pageidaujamo* geros rūšies 

prekės. Maistas is Europos sandelių. 
280S W. 6» St., Chicago, IU. 80*29 

TEL. — WA 5-3787 

Apsimoka skelbtis; dien. DRAUGE, 
nas jis plačiausiai skaitomas lie- ( 
tuviu dienraštis, gi skelbimų kai 
aos yra rialams prieinamos). 

>" asa.no 24 d. lietuvių žurnalistų Detroito skyriaus metiniame susirinkime pirm. Stasys Garliauskas skaito 
pranešimą apie atliktus darbus. Salia jo naujai išrinktas pirm. pareigom Balys Gražulis. Dešinėje: Anelė 
Jedienė. Birutė Januškienė ir Bronė Sukauskienė. Nuotr. K. Sragausko 

gĮHJlilillilIHIlIIIIlflilHlUIlllIllIlIIlHlIlIllIlIIlIlIlIlltllIIIlIIIIIIIIIinilIllHlliniIIIIIIIIli^ 

I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA f 

f SOL, DANOS STANKAITYTES f 
I (Įdainuota lietuviškai) | 

| O P E R Ų A R I J O S Į 
i Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. E 
1 Dirigentas Alvydas Vasaitis = 

1 GRAŽINA, AIDA, K A U K I Ų BALTUS, LIKIMO GALIA, f 
1 CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

| Kaina su •persiuntimu $10.75. Užsakymus siiįsti: = 
f DRAUGAS, k5fy5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629. i 
\ BĮ. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. E 
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JUNK CARS WANTE0 
BUNNING OR NOT 

Free Fast Towing 
TEL — 582-8130 

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

NOTARY PIJBlaO 
425® So. Maplewooo% teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pilaomi 
PIUETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
inniiiiiniiiiiiiiiiiiuiiinuiiiiiiiuiumiiii 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405» ArcbeT Ave. 
Chicago, OI. 00632, tel. 927-5980 

Z-M Gonstruction Co. 
DfC. 

Nnaja statyba ir bet koka 
namų remontas. 

Pasinaudokite ž iemos sezonu 
Vidaus remontams . 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS ZYGAS 

Skambint po 8 vai. vak. 448-7871 

TAVERN AND 
PACKAGE GOODS 

H i g h gross . Dlness forces sale . 
Owner will finance. 
Call J A N LADIK 

ZICKUS REALT0RS 
Tel. — 974-1110 

E s t a b l i s h e d 
RESTAŪMOT - L0ŪNGE 

BANQUETTE HALL 
EJxcellent opportunity. 
M i d w a y Airport area. 

Call J A N L A D I K 
ZICKUS REALT0RS 

Tel. — 974-1110 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

FELIKSAS BREBTERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 

Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

Perskaitę "Draugą" duokite 

jį kit iems pas i ska i ty t i 

B A L S Ą I 
IS PASAULINES POEZIJOS 

Sudarė ir išvertė 
T o m a s Venclova 

K n y g a sudaryta iš dviejų da-
l ių: p irmoje surinkti trumpesni 
e i lėraščiai , antroėe pateikiamos 
dvi ž inomos X X amžiaus poem
os . 

Iš leido Ateitis 1979 m. Spau
dė Draugo spaustuvė. K n y g a su 
pers iunt imu $6.85. 

U ž s a k y m u s s iųst i D R A U G O 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 36 
et. valstijos mokesčio. 

http://asa.no


LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

MiamL Fla. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

A. A. KAZIMIERA PLĖNĮ RPISIMINUS 

Pietvakarinio Floridos pakraš
čio, plačiosios Miami apylinkės 
lietuviai Lietuvos valstybės 729 
metu ir Nepriklausomybės 62 
metų atstatymo minėjimą pradė
jo vasario 10 d. pamaldomis Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioj. Konce-
lėbruotas šv. Mišias atnašavo 
kum. dr. V. Anc&riuška ir svečias 
kun. Vytautas Pikturna iš Juno 
Beach. Prieš šv. Mišias buvo į 
nešta tautinė vėliava, palydėjo 
tautiniais rūbais apsirengusios 
moterys. Šventės proga: pritai
kytą pamokslą pasakė kun. Vyt, 
Piktumą, o prisirinkusiųjų mels
tis buvo dvigubai daugiau negu 
kitais sekmadieniais. 

Miami Lietuviu Amerikos pi
liečių klubo salėje minėjimą pra
dėjo vasario 117 d., sekmadienį, 
vietinio Altos skyriaus pirm. ar
e n i ! A. Varnas. Įneštos Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos, prie jų 
prisijungė dalyvavusių svečių 
vengrų ir latvių vėliavos. Ameri
kos ir Lietuvos himnus, visiems 
susirinkusiems prisijungiant, su
giedojo Lietuvos operos solistė 
Antanina Dambrauskaitė, jai a-
kompanavo varg. P. Stevens. 

Invokaciiją sukalbėjo kun. A. 
Senkus, atvykęs iš Juno Beach. 
Minutės susikaupimu buvo pa
gerbti žuvę už Lietuvos laisvę ko
votojai. 

Pagrindinis kalbėtojas kongres-
manas Dante B. Fascell ilgoje kal
boje palietė daug dalykų —ir a-

pie ekonominę padėtį, ir apie Ame
rikos įsipareigojimą Pakistanui, 
ir apie Helsinkio baigiamąjį aktą, 
kurio jis nelaiko sutartimi, nusta
tančia valstybių sienas. Tuo ak
tu nustatytos pagrindinės visu 
žmonių ir visų tautų teisės ir lais
vės. Jįs negalįs suprasti, kodėl.so
vietai tų* teisių taip bijo f r bau
džia už tas teises kovojančius. 
Čia paminėjo Sacharovą, Terlec-
kį, Gajauską, Petkų. Baigdamas 
ragino visas pavergtas tautas ne
nustoti kovoti dėl savo tautų lais
vės. Po kongr. Fascell kalbos, su
sirinkusiems gausiai plojant, i 
sceną sulipo gražus būrelis tauti
niais rūbais apsirengusių moterų 
ir Kunigunda Kodatienė įteikė 
jam tautinę juostą, už kurią jis 
padėkojo. 

Antras kalbėtojas, žurnalistas 
Vytautas Semaška, gerai pa-
mioštoje, "kondensuotoj kalboj 
kvietė prisiminti prieš 62 metus 
kovojusius ir dabar pavergtoj tė
vynėj tebekovojančius. Ar jų da
bartiniai darbai ir pasiaukojimai 
neverčia mus susimąstyti, susi
kaupti ir pasiryžti naujiems dar
bams? Kvietė, prisitaikius prie 
naujų veikimo aplinkybių, vie
ningai dirbti įmanomus darbus. 
To reikalauja mūsų brolių pa
vergtoj tėvynėj pralietas kraujas. 
20 minučių užsitęsusi giliai pa
triotiška kailba buvo. palydėta aud
ringais ir ilgais aplodismentais. 

Minėjime dalyvavo kitų tauty
bių atstovai —latvių, ukrainie
čiu, vengrų, lenkų, o sveikinimo 
kalbas pasakė Miami apylinkės 
pavergtųjų tautų komiteto pirmi
ninkas kun. John Paul Nagy ir 
ukrainiečių atstovas. 

Po oficialiosios minėjimo da
lies buvo renkamos Lietuvos lais
vinimo Teikalams aukos, kurių 
surinkta arti 2,200 dol. ir jos bus 
persiųstos Amerikos Lietuvių Ta
rybai, Chicagoje. 

Altos skyriaus iždininkė Jad. 
Jankienė perskaitė Floridos gu
bernatoriaus proklamaciją, skel
biančią Vasario 16 Lietuvos die
na Floridoj, o sekretorė A. Storag-
vilaitė perskaitė rezoliuciją, kurio 
je prašoma, kad būtu sudarytos 
galimybės lietuvių tautai laisvai 
apsispręsti dėl savo valdymosi 
formos. Rezoliucija visų dalyvių 
vienbalsiai priimta ir įteikta kon 
gresmanui Dante B. FasceH, kuris 
pažadėjo ją įtraukti į vyriausy
bės rekordus. 

Meninėje programos daly pa
sirodė iš Detroito atvykusios stu-

Prieš dvejus metus, 1978 m. 
kovo 4 d., sunkioo ir ilgos vėžio 
ligos išvargintas, Chicagoje . ̂ -
žemišką kelionę baigė taurus že 
maičių žemės sūnus leitenantas 
Kazimieras Plėnys. Jis amžiams 
užgeso savo vardo dienoje, palik
damas myilimą žmoną Sofiją ii 
du išokslintus sūnus - širdies li
gų specialistą dr. Rimvydą ir far
macininką Liucijų. 

A. a. Kazimieras Plėnys buvo 
gimęs 1913 m. sausio 3 d. Mažei
kių aps., Lūšėje, ūkininkų, vė
liau prekyba besivertusių šeimo
je. Velionis nuo pat vaikystės do
mėjos mokslu ir žavėjos nejpr. 
Lietuvos kariuomene. Baigęs Ma
žeikių gimnaziją, įstojo į pirmojo 
Lietuvos prezidento Antano Sme 
tonos vardo Karo mokyklą ir ją 
baigė 1936 m. kavalerijos j . ltn. 
aipsniu. Pradžioje tarnavo dragū 

A. a. Kazimieras Plėnys 

dentės dvynukės Kristina ir Regi-
nas Butkūnaitės, kurios labai gra
žiai padainavo: Balti balandžiai, 
muzika Hans Bouvens, žodžiai 
M. Leparsko; T a u mama, muzi
ka A. Raudonikio, žodžiai J. Lapą 
šinsko; Sugrįžimai, muzika ir žo
džiai T. Makačino; Kopų balsai, 
muzika Felikso Abreks, žodžiai 
A. Elenskio; Saulėlydis tėviškė
je, muzika B. Gorbuiskio, žo
džiai N . Tallat - Kelpšaitės; Ažuo-
•lų šlamesys, muzika ir žodžiai 
Aurelios Pauk, k dar klausyto
jams plojant, dainininkės padai
navo tris daineles papildomai. 

Po minėjimo programos visi 
dalyviai ,kurių galėjo būti per 
250, pasivaišino klubo šeiminin
kių paruoštais pietumis. 

Kip. 

nu vėliau — gusarų pulkuose. 
Jam teko skaudžiai pergyventi 
pirmąją bolševiku okupaciją, su 
dideliu širdies skausmu matė Lie 
tuvos kariuomenės išformavimą 
ir jos įjungimą į Sovietų armiją. 

Karui su vokiečiais prasidėjus, 
ltn. Kazimieras Plėnys pateko į 
vokiečių nelaisvę ir čia 6 mėne
sius nešė sunkų belaisvio jungą. 
Iš belaisvės sugrįžęs iki pasitrau
kimo į Vakarus dirba Lietūkio 
prekybos skyriuje. Po vienerių me 
tų savarankiško gyvenimo, 1937 
m. susipažino, pamilo ir vedė 
puikią lietuvaitę Sofiją Kazlaus
kaitę, sukurdamas pavyzdingą 
lietuvišką šeimą, kurios laimę 
praturtino du sūnūs — Rimvydas 
ir Liucijus. 

A. a. Kazimieras labai mylėjo 
savo šeimą ir jos likimu rūpinosi 
iki pat paskutinio atodūsio. Jis 
buvo pavyzdingas šeimos tėvas, 
ištikimas savo šeimai vyras, la
bai ramaus, atviro ir nuoširdaus 
būdo. Jis turėjo ir savus princi
pus, kad neieškojo garbės, buvo 
cLdelis tolerantas ir visą savo gy
venimą degė meile šeimai ir tė
vynei Lietuvai, niekada nepraras 
damas tikėjimo į jos prisikėlimą 
laisvam gyvenimui. Todėl m iš
eivijoje niekada nepamiršo lie
tuviškų reikalų, jungėsi į karių 
ramovėnų veiklą, rėmė LB dar
bu:, dalinosi sunkiai uždirbtu au 
ka su prašančiais. Savo malonu
mui buvo pasirinkęs filmavimo ir 
fot' grafavimo meną. 

1944 m, liepos mėn. paliko tė
viškę. 1949 . liepos mėn. atvy
ko į ramesnį gyvenimą Amerikoj. 
Apsigyveno Chicagoje. Iki 1957 
m. dirbo sunkius darbus fabri
kuose, o po to laimę bandė Mar-
-uette Parke įsigydami maisto pre 
kybą. kurioje išdirbo iki pat mir
ties. Prekyboje buvo darbštus, su 
klijentais malonus ir drauge su 
savo gyvenimo palydove Sofija 
planavo ateinančio poilsio die
nas. Jis su nekantrumu ir ilgesiu 
laukė dienos, kada, pabaigęs sun
kių darbų rūpesčius, galės dar il
gus metus džiaugtis gyvenimu. 
Tačaau pasalūnė liga pakirto šio 
tvirto Žemaitijos ąžuolo sveikatą 
ir nutraukė svajones. 

1978 m. kovo 7 d. po gedulin
gų pamaldų Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse supilamas dar vie
nas naujas kapas, priglaudęs di

delio ryžto vyrą, ištikimą tėvy
nės sūnų a.a. Kazimierą Plėnį 

Laikas nusineša daug įvykių 
užmarštin, bet šeimos didžioji 
drama —išsiskyrimas lieka gy
vas. Mylimos žmonos Sofijos ir 
sūnų dėka pagal skulptoriaus R. 
Mozoliausko projektą ant a.a. 
Kazimiero kapo iškilo prasmingas 
paminklas. Jo pašventinamas ir 
atidengimas įvyks kovo 8 d. tuo
jau ipo pamaldų už velionio 

sielą Jėzuitų koplyčioje 9:30 v a i r. 
Prisimindami šį taurų tėvy

nainį, dalyvaudami pamaldose, 
maldoje paprašykime Aukščiau
siojo, kad jam suteiktų po žemiš
kų kančių amžiną poilsį. 

Jurgis Janulaitis 

KIEK NUSKĘSTA OKUP. 
LIETUVOS VANDENYSE 

1968 m. 
1969 m. 
1970 m. 
197! m. 
1972 m. 
1973 m. 
1974 m. 
1975 m. 
15*76 m. 
1977 m. 
1978 m. 

žuvo 397 žmonės 
„ 360 žmonių 
(. 460 žmonių 

497 žmones 
556 žmonės 
443 žmones 

„ 332 žmonės 
570 žmonių 
416 žmonių 
420 žmonių 

„ 416 žmonių 

— Japonija 1979 m. pagami
no 6,175,971 automobilį, iš jų 
eksportavo 3,010,000, iš to skai
čiaus į JAV — 1,546,740. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 6 d. 

Istorikei JADVYGAI GAUDUSIENEI, Lietuvių Istorijos 
dr-jos narei, vyrui 

A . f A, 
DipL Teis. Felicijonui Gaudušui 

mirus, reiškia užuojautą 

Lietuvių Istorijos Draugijos 
Vaidyba ir Nariai 

A. t i Magdalenai Marcinkevičienei 
užbaigas šią žemišką kelionę, jos drakroms BRONEI PRBDOT-
KIENEI su šeima, MANEI PRAPUOLENIENEI su šeima, sū
nui ŠTAMUI su šeima, marčiai STASEI MARCINKEVIČIE
NEI su šeima reiškiame giliausią užuojautą įr kartu liūdime. 

DANUTfi IR VLADAS DARAI 
ADA IR JUOZAS BALTRAMONAIČIAI 

Chicago, Illinois 

A. f A. HELEN BUTKUS 
LEGECKAITĖ 

Gyveno Davenport, Iowa. Anksčiau gyveno Chicago, Illinois, 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė kovo 4 d., 1980 m., sulaukus 92 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoj išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Kostas Butkus, marti So-

lija, duktė Sophia Bak, žentas Aioysius, 5 anūkai, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Kosto. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar

ąuette koplyčioje. 2533 W. 71 st. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 
8 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero liet. kapines. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sūnus, duktė, maru, žentas Ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. — Dor.ald A. Petkus, telef. 476-2346 

Penkiolika Metų Mirties 
Sukaktis 

A.A. 
KONSTANTAS 

BALKUS 
(Balakavičius) 

Jau suėjo 15-ka metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą tėvelį, kurio netekome 1965 m. kovo 6 d. 

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

Mūsų brangų tėvelį pagerbti bus laikomos šv. Mišios Queen of 
Martyrs parapijos bažnyčioje, 103 gatvėje ir Central Park Avenue, 
Evergreen Parke, per dvi savaites kovo 2 -. 15, 1980. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose bent kuria dieną ir kartu su mumis pasi
melsti per šventas Mišias už a. a. Konstanto sielą. 

Mes Tavęs, Mūsų brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Lauksime tos dienos kaip vėl būsime kartu. Tebūna Tau lengva ši 
šv. žemelė. Lai Gailestingas Dievulis suteikia amžiną atilsį danguje. 

A. t A. RUFINUI VIRKAU minis, 
sesutei Cesei Sodaitienei su seimą reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

St. Petersburgo Lietuviu Klubo Choras 
Floridoje 

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 

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

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7 -1741-2 

Nuliūdę: 
Dukterys — 

Lee, Sesuo Konstancija ir Sesuo Marijona 
(kazimierietes) 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Te l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
Te l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

Brangiam kolegai 
A. + A. 

Dipl. Teisu Felicijonui Gaudušui mirus, 
jo žmonai JADVYGAI ŽUKAITEI - GAUDUSIENEI, bro
liui vet. dr. LIUDUI, svainėms ZOSEI ŽUKAITEI, ALEK
SANDRAI ŠVARLENEI i r jos vyrui JONUI su šeima, 
dr. JANINAI GLIAUDELIENEI ir brolienei TEKLEI ZU-
KEENEI su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liū
dime. 

Lietuvių Teisininku Draugijos 
Chicagos S k y r i ų i r Centro Valdyba 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
1410 So. 5Pth Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. + A. 
Dipl. teis. Felicijonui Gaudušui 

staiga mirus, jo žmonai JADVYGAI ir GIMINĖMS reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės skausmu. 

Edvardas, Viktorijaf Silvija ir 
Aldona Pikeliai 

Liudas ir Milda Volodkos 

A. + A . 
RAIMUNDUI AMBRAZIEJUI 

netikėtai mirus, jo motiną MARIJĄ ir seseris IRENĄ 
ir ANGELĘ giliai užjaučia 

Liuda far Kazys Griauzdės 
I idi ja i r Mindaugas Griauzdto 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo meii. 6 d. 

X Kun. Andriui Naudžiūnui, 
MIC, Marijonų vienuolijos Šv. 
Kazimiero provincijos sekreto
riui, šiandien sueina 40 metų 
kunigystės sukakt is . J is y ra gi
męs So. Boston, Mass. Baigęs 
Marianapolio kolegiją, įstojo į 
Marijonų seminariją Clarendon 
Hills, Dl., kurią baigė 1940 m. ir 
tų metų kovo 6 d. buvo įšven
tintas kunigu Po to dar studi
javo Montrealy, Kanadoje. Vie
nuolis nuo 1938 m. Ėjo įvairias 
pareigas, bet daugiausia dirbo 
spaudoje, daugiau dvidešimt 
metų išbūdamas "Draugo" re
daktorius. J i s y r a daug vertęs I B u s ^ užkandis. Visi laukiami, 
iš anglų į lietuvių ar iš lietuvių j 
į anglų kalbas, ne t poezijos. Dai x D a i L Janinos Monkutės-
bar penkeri metai yra nrovinci- i M a r k s a u s t a - ^ ^ "Naminis 
jos sekretorius ir įstatų peržiū- i žaltys" nupirko Balzeko muzie-
rėjimo komisijos pirmininkas. ! J a u s h e t e r ų gįida. Pusę karnos 
Kartu su juo kunigystės jubilie! sumokėjo Arts Council of Cbi-
jų švenčia ir kun. Juozas Kup-1 c a S ° - š i ištaiga skiria finansi-
ris, Šv. Kazimiero par. klebonas \ n e s subsidijas t ik retu atveju ir 
Racine Wis kar tą metuose. Dail. J. Marks 

kūrinys y ra išs ta tytas Lietu-

X Jonas Podvoiskis, IV PLJK 
stovyklos audiovisualinis tech
nikas, šiuo metu lankosi Chica-
goje tarnybos reikalais. Ta pro
ga jis yra atsivežęs filmą, kurį 
j is susuko per stovyklą kon
greso metu. Tas filmas bus ro
domas Jaunimo centro mažojo
je salėje penktadienį, kovo 7 d., 
7:30 vai. vak. Rengia Lietuvių 
jaunimo sąjunga 

X Cicero Jūrų .šaulių metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 29 d., 4 vai. p . p., —para
pijos salėje. 

X Lietuvių fondo vardyno 
reikalu posėdis įvyksta šį penk
tadienį Lietuvių fondo būstinė
je, 2422 W. Marquette Rd 

x Gavėnios nuotaikos bus 
perduodamos Lietuvio sodybos 
pažmonio programos metu šį i 
sekmadienį, nuo 2 vai. po pietų 

Balto ?6 skyr. vaidyba aptaria praeitų metų rinkliavos pas danes. 15 k.: Lidija Mingėlienė — v. pirm., Ona šadei-
kienė — parengimų vadovė, Antanas Vaidenas — v. pirm., Česys šadeika — finansų sekret., B. Brizgys — pirm., 
Rožė Ražauskienė — direktorė ir Vladas Staškus — sekret. ir iždininkas. Nuotr. K. Sragausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠV 

VYČIAI PAMINĖJO 
KAZIMIERO ŠVENTĘ 

Pirmoje dalyje kalbėtojas 
kvietė studentus išvardinti svar 
besnius jiems žinomus Lietuvos "Po 500 metų šv. Kazimieras,. . . . . . . ,. T . . „ - n i istorijos įvykius ir sių jvykių vra sių dienų šventasis , buvo .L , J. \ '.J , . ^ , 

x Aro Tijūnėlio projektas 
'Viščiukų vystymasis, keičiant I rodoie. 
inkubavimo sąlygas", laimėjo' 
pirmąją vietą St. Mary pradžios 
mokyklos gamtos mokslų pro
jektų parodoje ir bus rodomas 

kun. P . Ciniko, MIC, pareikšta 
mintis Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje, ka i Cbicagos 
Vyčiai susirinko paminėti savo 
globėjo šventę, šv. Kazimiero 
gyvenimas mums aiškiai paro
do, kad galima nugalėti pagun
das prieš skaistybę i r gyvenimo 
prabangą. Lietuvos Vyčių sen
jorai surengė paminėjimą i r su
sirinko Chicagos apylinkės Vy-

vių Dailės instituto rengtoje pa čiai į šią metinę šventę. 
Kun. F. Kireilis, Nekalto Pra 

sidėjimo parapijos vikaras ir 
kuopos dvasios vadas, atlaikė 
šv. Mišias ir kun. P . Cinikas, 

• - „ i MIC, koncelebravo. Parapijos" 
Mokslo ir pramonės muziejuje J k a 3-jame puslapyje spausdina-; c h o r a s ^ ^ ^ 
šį savaitgalį, kovo 8-9 d. Jo se- M™ atsiminimai" - ~ 
sučių Rasos (Vandens terši
mas) ir Dainos (Įvairių medžią 
gų kristalizavimasis) projektai 
prieš kelis metus taip pa t buvo 
išstatyti nmzieinTP 

x L i e t Dailės instituto paro
da, vyks tan t i Jaunimo centre, 
pratęsiama da r t r im dienoms — 
iki kovo 7-9 dienų. Lankymas 
penktadienį t a r p 7-9 vai. vak., 
Šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 
vaL r iki 8 vai. vak. 

X DaiL Ada Korsakaitė-Sut-
kuvienė baigia sukur t i viršelį ir 
aplanką prof. Juozo Brazaičio 
raš tams. Pirmasis tomas, lei
džiamas "l Laisvę fondo", jau 
spaustuvėje. 

x V y t a u t a s ir Nijolė Kavec-
kai, čikagiškiai, atnaujindami 
prenumeratą, aukojo 10 dolerių. 
Labai ačiū. 

x B. Kazlauskas, čikagiškis, 
padėkojo už korteles, kalendo
rių ir a t s iuntė 10 dolerių auką. 
Dėkojame. 

X Už a, a. dr . agr. Aleksand
ro Šeštoko sielą, 6 mėn. mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
a tnašaujamos Čikagoje kovo 
mėn. 9 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryto Tėvų Marijonų koplyčio
je (prie "Draugo") ir kovo 12 
d., trečiad., 9 vai. ryto Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje St. Pe-
te rsburg Beach, Floridoje. 

Draugai ir pažįstami prašomi 
tą dieną prisiminti velionį savo 
maldose, (pr.) 

X š v . Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. r y t a i s ) , Marijonų koply
čioje, prie "Draugo" . Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fa thers , 6336 So. Kil-
bourn Ave., Chicago, UI. 60629. 

x NAMAMS P m K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mut-aaj Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

X Jei SKILANDŽIŲ tau t ik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik ' 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKFJT. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai , aviena, veršiena, 
dešros i r t . t. Užsakymus siun
čiame paš tu bet kur Amerikoje. 
2913 Wes t 63rd St.. Chicago, II 
60629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

x "Draugą" skaitau ilgiau 
ketvirtį šimtmečio. Tai labai ge
ras laikraštis. Ypač man patin-

ayje spausdina-
— rašo mums 

Antanas Vaitkus iš San —Jose, : 

Calif., atnaujindamas prenume
ratą ir siųsdamas didesnę auką. 
Dėkojame. 

X Ant. Laarent , Lemont, DL, 
atnaujindamas prenumeratą, 
pridėjo d a r 25 dolerių auką, pa
linkėjo dienraščiui sėkmės. Ma
loniai dėkojame ir skelbiame 
Garbės prenumeratoriumi. 

X Jonas Rimkūnas, New Buf 
falo, Mich., atnaujindamas pre
numeratą, atsiuntė ir 22 dolerių 
auką. Maloniai dėkojame ir skel 
biame Garbės prenumeratoriu
mi. 

X Dėkodami už kalendorius, 
aukų po 5 dol. atsiuntė: B. V. 
Sidzikauskienė, N, G. Nyerges, 
G. Miglinas, J. Gepneris, J. Be
leckas, Juozas Kapočius, Felik
sas Liutkevičius. Visiems dėko
jame. 

X Įdomus 
Kultūrinės 
kviečia atsilankyti į Petro Odi
nio ir Ramintos Lampsatytės 

įtaką į tolimesnę Lietuvos vals
tybingumo bei lietuvių gyveni
mo raidą aptarti. Diskusijos 
apėmė ekonominius, socialinius, 
religinius, politinius, kultūros, 
mokslo bei švietimo, taut inės 
sąmonės sąjūdžius ar įvykius 
pagal keturis laikotarpiusė Di
džiosios kunigaikštijos, ca ro 
okupacijos, tautinio atgimimo 
bei nepriklausomybės, antrojo 
karo ir sovietinės okupacijos. 
Šios apžvalgos tikslas buvo pa
dėti studentams įžiūrėti praei
ties įtaką į šiandienes pažiūras, 
elgseną, vertybes ir viltis. Stu-

DZCKU POPIETE 

Vasario 24 d. 3 vai. po pietų 
Jaunimo centro kavinėje dzūkai 
turėjo savo popietę. Į popietę 
gausiai susirinko dzūkai ir jų 
draugai. P . Nedas, draugijos 
pirmininkas, atidarė popietę. 
Jis ragino dzūkus būti veikles
niais, daugiau dirbti draugijos 
naudai. 

Žurnalistas Vytautas Kasniū-
nas buvo pagrindinis kalbėto
jas. J is labai įdomiai kalbėjo 
apie Dzūkiją ir dzūkus. Akto-į 
rius V. Pe t rauskas padeklama
vo porą humoristinių eilėraščių, 
kurie nuteikė susirinkusius la
bai linksmai. Plojimu prašė, 

IŠ ARTI IR TOLI 

dentai vienu pavyzdžiu siūlė kad pakartotų. J. Palutis labai 

Po iškilmių parapijos bažny
čioje dalyviai susirinko Vyčių 
salėje prie pusryčių stalo. Pro
gramos vedėjas buvo kun. P. 
Cinikas, MIC, kuris sukalbėjo 
ir invokaciją. Pusryčių progra
mą pravedė B. Pupnikienė, 
senjorų pirniininkė ir minėjimo 
rengėja. Tai buvo ypatingas įvy 
kis, nes trim narėms buvo su
teiktas Lietuvos Vyčių trečia
sis laipsnis už garbingą veiklą 
narių tarpe. Chicagos apylinkės 
ritualo vedėja Ruth Dagis įtei
kė trečiojo laipsnio garbės ženk 
lus Alice Cekanor (112 kp.) , Rū 
tai Kazlauskienei (36 kp., a. a. 
Leonardo Šimučio duktė) , Pru-
dencijai Bičkienei (112 kp., ge
rai žinoma solistė). Ypatingas 
pažymėjimas buvo įteiktas Juo-

, zui ir Valerijai Stanaičiams už 
ilgų metų didelį pasiaukojimą. 

Tarp jaunesniųjų ir vyresnių-
! jų Vyčių vyravo labai graži 

koncertas. PLB ; dvasia. Pusryčiai užsibaigė mal 
Talkos komisija da už sunkiai sergančius Vy

čiu:;, pc 

spaudos draudimo pergyvenimą, 
kurio dėka lietuviai vertina 
spausdintą žodį tiek, kad kiek
viena grupelė nori spausdinti 
ką nors, o bendrai dar mažai įsi 
jausta į vaizdinius susižinojimo 
būdus — nuotraukas, karikatū-
ras, televiziją. 

koncertą kovo 16 d , 3 vai. po
piet Jaunimo centre. Bilietai 
Vaznelių prekyboje, (pr.) 

X Savanorio-kūrėjo a. a. Juo
zo Naujalio 20-ties m. mirties 
sukakties paminėjimui šv Mi-

I šios už jo sielą bus atnašauja-
Į mos kovo 8 d. pas T. Jėzuitus 
9 v. r., švč. M. Nekalto Prasi
dėjimo bažn. 8 v. r. ir pas T. 
Pranciškonus, Maine. Giminės 
ir pažįstami prašomi prisimin
ti jį maldose, (pr.) 

x Kovo 9 d., sekmadienį, 12 
vai. T. Jėzuitų koplyčioje kun. 
L. Zaremba. SJ. atnašaus šv. 
Mišias už Lietuvių naktinės 
adoracijos būrelio narius ir pa
sakys pamokslą. Prašome na
rius su draugais ir pažįstamais spaudoje lietuvių kultūrą ugdy-
gausiai dalyvauti, (pr.) | ti. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBE 

ATŽYMĖTA ILLINOIS UN-TE 

Illinois universiteto, Chicago 
Circle, lituanistikos studentams 
pokalbius vasario 15 d. pravedė 
PLB Švietimo komisijos pirm, 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo metinėms studentai iš 
anksto surašė klausimus iš isto 
rijos ir dabartinės okupuotos 
Lietuvos padėties, pagal ku
riuos svečias paruošė 

Antroje dalyje trumpai per
žvelgtos ištraukos iš šiandien 
po sovietine cenzūra leidžiamų 
istorinių ar istorinėmis temomis 
knygų, įžiūrint kaip perduoda
ma Lietuvos daugiausia toli
ma praeitis. Atidavę privalomą 
šlovę sovietiniams išminčiams 
(Marksui, Leninui, Engelsui), is 
torikai, pasinaudodami vis pla
čiau šaltiniais bei, a t rasta me
džiaga, tarp eilučių primena 
Lietuvą praeity ir valstybingu
mo apraiškas vėliau. Kalbėtojas 
paminėjo vieną kitą pavyzdį iš 
lietuvių literatūros, kurios lai
dos sovietinėje priežiūroje gali 
skirtis nuo originalo. Paanali
zuotas pats Nepriklausomybės 
atstatymo aktas ir ištraukėlė iš 
pogrindinės "Aušros", stengiau 
tis ištirti rašančių sąlygas, išsi
reiškimo būdus. 

Paskaitose dalyvavo lituanis
tikos studentai ir svečių studen 
tų. Valanda greit prabėgo. M. 

gražiai paskaitė savo kūrybą, 
paliesdamas visas Dzūkijos vie
toves. O. Šmitienė papasakojo 
pasakėčią žemaitiškai apie že
maiti h* čigoną. Popietės metu 
draugijos iždininkas J. Karsas 
pardavė keletą "Perlojos respub 
likos" knygų. Taip pat daugelis 
narių susimokėjo nario mokestį. 
Pažymėtina, kad į popietę atsi
lankė V. Markevičius, savanoris 
kūrėjas, kuriam jau 86 m. am. 
žiaus. J a m pagerbti buvo sugie
dota Ilgiausių metų. 

Po programos buvo kavutė. 
Kavutę ir užkandžius paruošė 
niekad nepavargstant i valdybos 
narė D. Darienė su savo pagel-
bininkėmis J . Pileckiene, taip 
pa t valdybos nare, ir priiaučian 
čiomis P . Nediene, B. Zeikiene 
ir O. Šmitiene. Visi gardžiavosi 
skaniais pyragais , —padovano
tais "Baltic bakery". Po kavu
tės visi ilgai ir linksmai daina
vo. Dainas pravedė J. Panką ir 
Joana Drūtytė . 

Vėlai vakare visi skirstėsi ge 
roję nuotaikoje, prašydami dzū
kų draugijos valdybos, kad jie 
tokių gražių popiečių suruoštų 
dažniau. O. š . 

J. A, VALSTYBĖSE 
— Detroito International In

s t i tute kovo 3 d. pasikvietė Ar
gentinos vokalinį vienetą "Žibu
te s" i r Urugvajaus tautinių šo
kių grupę "Ąžuolyną", juos nu
filmavo ir padarė pasikalbėjimą 
apie tautinius drabužius ir šo
kius. Apie tautinius rūbus pa
pasakojo Eduardas Fabiono-
vich ir V. Abariūtė (iš Detroi
to ) , o komentatorė paaiškino 
publikai. Vakare Detroito TV 4 
kanalas dalį to pasirodymo rodė 
žiniose. — 

— "Į Laisvę" žurnalo nauja
me numery rašo Jurgis Gliau-1 
da, Linas Kojelis Vytautas Vai-
tiekūnas, Stasys Raštikis, dr. S. 
D. Dautar tas , Jonas Palubius-į 
kas ir kt. Redaguoja Juozas Ko
jelis, leidžia Lietuvių Fronto bi
čiuliai. 

— Juozas ir M. Gražiai iš 
Montrealio, Kanados, atvyko į 
Phoenbcą, Ariz. Jie y ra susto
ję pas Sofiją Liubartienę. 

— Algis ir Elz. Kauneckiai 
iŠ Kanados atostogas —pralei
džia pas savo svainį Alf. Gra
žį Phoenix, Ariz. 

— Pietų Amerikos jaunimas, 
tautinių šokių grupė "Ąžuoly
n a s " iš Urugvajaus ir vokalinis 
vienetas "Žibutės" i š Argenti
nos, a tvyksta į St. Petersburgą 
ir koncertuos Lietuvių klubo sa
lėje kovo 16 d. 

— St. Petersburg, F K , klu
bo choro koncertas įvyks kovo 
27 d. Programoje moterų, vyrų 
ir mišrus chorai. Diriguoja 
muz. P. Armonas, akompanuo
ja Mrs. Margaret Sullivan. 

— DafL Juozo Sodaičio. gyve 
nančio Ormond Beach ; Fla., me 
no paroda St. Petersburge 
įvyks kovo 22-23 d. Lietuvių 
klubo salėje. 

CHICAGOS ŽINIOS 
ATSHJJEPE TIK VIENAS 

Chicagos ugniagesių vadas R. 
G. Albrech, pasitaręs su mere, 
paskelbė, kad tie ugniagesiai, 

istorinę I kurie ketvirtadienį iki 8 v. v. 
apžvalgą ir 14 puslapių pagelbi- \ atvyks į Navy Pier, pareikšda-
nė3 medžiagos. Pradinių ir to-; " 4 k a d jie sutinka grįžti į dar-
limesnių kursų studentai 12 ir 1 
vai. paskaitose domėjosi klau
simais nuo Lietuvos vėliavų kil 
mės iki galimybių sovietų prie-

FM "Ąžuolyno" šokėjos iŠ Urugvajaus: Rožė Batsmsfcafcė ir Elvyra Lomaus-
kaitė dalinasi pirmaisiais įspūdžiai*. Nuotr. Viktoro Kote 

bą, susilauks amnestijos, nebus 
baudžiami už streiką. Teatėjo 
tik vienas ugniagesys. J ie rei
kalauja, kad amnestija būtų pa
skelbta visiems. 

MOKSLEIVIŲ DARBAI 

Parapinių ir kitų privačių 
mokyklų auklėtinių mokslo dar
bų paroda įvyks Chicagos Mok
slo ir pramonės muziejuje kovo 
8-70 ir 15-16 d. 

MIRTYS GAISRE 

Gaisre žuvo vakarų Chicagos 
šeima: Harvey Teague, 34 m., 
Kanzein Carter, 28 m , ir jų 
trys vaikai 2 — 12 metų. De
gė trijų aukštų mūrinis pasta
tas, 3351-53 L. Lexington. Jie 
neįstengė iŠ gaisro išbėgti, nes 
jų užpakalinės durys buvo už
rakintos su g ro toms nuo plė
šikų. 

KD3K KAS GAUNA 

Chicagoje už darbo valandą 
ugniagesys gauna 11.31 dol., po 
licininkas 15.22 dol., raštinin
kas 6.86 dol., stenografė 6,86 
dol., Šiukšlių išvežioto jas 11.09 
dol., s a rgas 6 9 0 dol , parkų 
darbininkas 8.20 dol Palyginus 
su 12-kos JAV miestų vidurkiu, 
proporcingai daugiausia gauna 
Chicagos šiukšlių išvežiotojai. 

ŽIAURCS SENIAMS 
Areštuotas R. Russel, 18 m., 

ir jo sesuo Paulą, 17 m., kurie 
kaltinami nukankinę savo 75 m. 
kaimyną pensininką S. Becker, 
kuris buvo rastas sunkiai su
muštas ir mirtinai subadytas 
Jie taip pat sumušė ir subadė 
peiliais kaimynę J. Bersafsky, 
76 m., kad ji turėjo būti nu
gabenta į ligoninę. Iš vieno už
pultojo jie paėmė apie 40 dol. 

MIRfc ANTRAS 
IS PENKETUKO 

Antras kūdikis iš penketuko, 
gimusio Moeller šeimoje, Chi
cagoje, mirė antradienį dėl kvė
pavimo sutrikimo. Kūdikiai bu
vo gimę 2 H mėnesių prieš lai-
ką. 

Dr. E. Armanienė kalba Clevelande 
•umostame Vasario 16 d. minėjime. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

— Jaunimo tautinių šokių 
grupė St. Petersburg, Fla., pra 
dėjo darbą, įsiregistravo Lietu
vių klube ir pasirinko sau var
dą — "Banga". Pi rmas "Ban
gos" pasirodymas įvyks Bay-
fronte festivalio metu. Grupė 
suorganizuota daugiausia mo
kyt. S. Vaitienės pastangomis. 
Šokių mokytoja S. Vaškienė. 
Dvi šokėjos į repeticijas važinė
ja net 60-70 mylių. Repeticijos 

Įvyksta sekmadieniais St. Peters 
jburg Beach City Hali salėje. 

— Antanas Mažeika, New-
| port —Beach, Calif., pasirūpino, 
j kad dvi amerikiečių radijo sto-
I tys Irvine ir Long Beach mies-
Į tuose Vasario 16 proga perduo-
i tų LB Visuomeninių reikalų ta-
j rybos paruoštas specialias ang-
j lų kalba programas. 

— Dr. Jonai Jusioniui, Santa 
Monica, Calif., vasario 16 suka
ko 80 metų. Dr. Jusionis yra 
dosnus lietuvių kultūrinių užmo 
jų rėmėjas, skaito daug laikraš 
čių, perka lietuviškas naujai iš
einančias knygas. Gimęs Vil
niaus krašte, už lietuvišką veik
lą lenkų buvo persekiojamas, 
areštuotas, kol pagaliau nelega
liu keliu atsidūrė nepriklauso
moje Lietuvoje. Studijuodamas 
mediciną Kaune, buvo vienas iš 
ateitininkų medikų korporaci
jos "Gaja" steigėjų. 

KANADOJE 
— A. a. Ona Rinkevičienė-

Bitaitė mirė vasario 18 d. Gimė 
1906 m. gegužės m. 10 d. Šilai
čių kaime, Tytuvėnų valsč., 
Šiaulių apskr., pavyzdingų ūki 
ninkų šeimoje. Mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, kurią baigus s tudi
javo Vytauto D. universi tete, 
Kaune, ekonominius mokslus. 
Priklausė Neo-Lithuania s tuden 
čių korporacijai ir baigus uni
versitetą dirbo Eltos radijo ry 
šių tarnyboje. Lietuvą paliko 
1944 m. Po karo iš Vokietijos 
velionė atvyko 1947 m, į Angli
ją ir dirbo kaip šeimininkė Lon
done, Lietuvių namuose. 1952 
m. emigravo į Kanadą, d i rbo 
"Eaton" įstaigoje, Toronte. Čia 
gyvendama, dalyvavo visuoms-
ninėje veikloje. Paskut iniuo
sius gyvenimo metus labai ken
tėjo dėl nepagydomos ligos P a 
lydėta iš Prikėlimo parapi jos 
šventovės gausaus būrio draugų 
ir pažįstamų, palaidota Šv. J o 
no kapinėse, Mississaugoj. P r i e 
kapo su velione atsisveikino L N 
moterų būrelio vardu L. Novo-
grodskienė, Neo-Lithuania kor
poracijos — Gailiūnaitė i r To
ronto pensininkų klubo — Po
ciūnas. Liko velionės vyras Jo 
nas Rinkevičius ir Lietuvoje 
dvi sesutės i r brolis. 

— Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo 62-sios metinės bu
vo iškilmingai paminėtos viso
se Kanados gyvenvietėse, ku r 
tik y r a įsikūrusių estų. Cent
rinis minėjimas įvyko Toronte. 
Vasario 22 d. Es tų namuose 
buvo suruoštas priėmimas sve
čiams su a t i t inkama programa. 
Iš lietuvių dalyvavo KLB pirm. 
J. R. Simanavičius, L šernai tė-
Meiklejohn, St. Jokūbait is , Jo-
kūbaitienė, A. Juzukonis. Pa
grindinis minėjimas įvyko va
sario 24, sekmadienį, Toronto 
un-to Convocation salėje. Ten 
lietuviams atstovavo KLB pirm 
J. R. Simanavičius. 

ARGENTINOJE 
— Albertas Ramanauskas 

kar tu su savo žmona Maria Jo-
sefa Rodriguez, laimėję piniginę 
premiją, buvo išvykę į JAV-bes. 
Aplankė Floridą ir Miami mies
tą. 

— Adriana Aleksaitė, baigusi 
aukštesniąją mokyklą, išvyko 
dviem mėnesiams į Š. Ameriką 
studijuoti anglų kalbą. Pradžio
je apsistojo Miami mieste. 

= C" O . O : 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

^ 

fimiiiniiimiiiimiiiiiinuniiraitiitiiiiiiit 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v: 
šeštad. nuo 9 v. r . iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 a r b a 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m . 60629 

Miiiiiiiimmiimiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiifi 

Amerikos lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas LiulevH&us 

Išleido Pedagoginis Li tuanis
t ikos Ins t i tu tas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuve. 

Knygos kaina su persiunti-
! mu $8.85. 

į Užsakymus s iųs t i DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai prideda 48 e t 
valstijos mokesčio 


