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SACHAROVAS - PAVIJOS 
GARBES PILIETIS 

Vis daugiau solidarumo pareiškimų 
(Tęsinys) 

Daugeliu kitų atveju akademi
kas Sacharovas parodė žmogaus 
teisiu gynėjam Lietuvoje sivo 
nuoširdų solidarumą. Jo parašą 
randame ir po 45-kių pabaltiečių 
pareiškimu, kuriuo praėjusių me
tų rugpjūčio 23 dieną buvo reika
laujama, kad Sovietu Sąjunga at
šauktu savo sandėri su Hitleriu 
ir pasitrauktu iš Pabaltijo valsty
bių. Sacharovo ir kitų keturių ru
sų pasirašytame prieraše sa
koma: "Mes laikome, kad dabar
tinėje istorinėje padėtyje Lietu
vos, Latvijos ir Estijos apsispren
dimo klausimas turi būti išspręs 
tas referendumo būdu, atlieka
mu kiekviename tų kraštų ir to
kiose sąlygose, kad būtų užtik
rintas laisvas tautos valios pa
reiškimas". 

Sacharovo žmona Jelena Bon-
ner, telefoniniame pašnekesyje 
su viena bičiule Florencijoje, pa
neigė, kad Sacharovui buvę pa
siūlyta išvykti į Vakarus. Ji toip 
pat pranešė, kad akademiko bu
tas Gorkyje yra dieną ir naktį 
griežtoje policijos priežiūroje ir 
kad jam yra uždrausta su bet kuo 
susitikti. Jis gali pasimatyti tik su 
trimis šeimos nariais. Iš viso pa
saulio siunčiami solidarumo pa

reiškimai jam nėra įteikiami. Je
lena Bonner, betgi, paragino pa
saulio visuomenę nesiliauti pro
testavus prieš Sacharovo Ištrė
mimą ir toliau jam siusti solida
rumo pareiškimus. 

Sacharovo ištrėmimo klausi
mu pasigirsta vis naujų protesto 
baftsų ir solidarumo pareiškimų. 
Tarp kitų, solidarumą Sacharo
vui Maskvoje išreiškė žymi rusė 
poetė Bella Achmadulina, kuri 
pareiškė, jog akademikas gina 
visos žmonijos interesus. Italijos 
fizikos mokslų komitetas paragi
no sovietų valdžią atšaukti Sa
charovo ištrėmimo įsaką, gražin
ti jam priklausančias pilietines 
teises, atžymėjimus ir mokslinius 
laipsnius. 105 amerikiečiai inte
lektualai, jų tarpe žymusis dra
maturgas Arthur Miller, pasira
šė pareiškimą, kuriame griežtai 
smerkia Sacharovo ištrėmimą 
kaip grubų pasikėsinimą prieš 
žmogaus teises. Žymusis ameri
kietis ausų chirurgas prof. Samu-
el Rosen protesto ženklan atsis
tatydino iš Sovietų Sąįjungos me
dicinos mokslų akademijos, į ku
rią jis buvo priimtas garbės nariu 
prieš 14 metų. 

(Pabaigs) 

Pakistano valstybės galva, generolas Mohamad Zia ul-Haq r u tarė atmesti 
Amerikos siūlomą karinę, ekonominę paramą. Jis pabrėžė, kad Pakistanas 
neleis jokiai svetimai valstybei įsteigti karinių bazių savo teritorijoje. 
Pakistanui reikalinga kelių bilijonų dolerių parama, kad jis galėtų atsakyti 
į Sovietų Sąjungos grėsmę. Amerikos pasiūlyta suma esanti '•peanuts". 

Pakistanas atmetė 

Diplomatai smerkia 
vyriausybės klaidą 

"Zigzagas" — žydų įtakos reiškinys 
New Yorkas. — Amerikos vy

riausybės staigus posūkis, ryšium 
su balsavimu Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje, kuri pasmerkė 
Izraelio politiką užimtose arabų 
žemėse, pasaulyje sukėlė nepalan
kius komentarus. Vieną dieną 
JAV ambasadorius balsavo už re
zoliuciją, kitą dieną prezidentas 
pareiškė, kad JAV turėjo susilai
kyti nuo balsavimo, įvykusi 'ko
munikacijų klaida. Valstybės sek
retorius prisiėmė kaltę dėl tos 
klaidos. 

Izraelio premjeras Beginąs Iz
raelio parlamente pareiškė, kad 
Izraelis priima JAV vyriausybė: 
paaiškinimą. Parlamente įvyko 
aštrūs debatai. Gynybos m'niste-
ris VVeizmanas gynė prezidentą 
Carterį, pareiškė jam savo pasi
tikėjimą ir buvo kitų parlamento 
narių už tai stipriai kritikuoja
mas. Ta kritika pasirodė ir Izrae
lio spaudoje. 

Jungtinėse Tautose net ir drau
giškų valstybių diplomatai suti
ko šį „zigzagą" Amerikos užsie
nio politikoje su pajuoka. Vienas 
pasakė, kad Amerikos žydai rin
kimų metuose daug gali. Vėl pa
aiškėjo, kad „ne šuo judina uo
degą, bet uodega vizgina šunį", 
pareiškė ambasadorius, kurio pa
vardė neskelbisma. Kiti šio inci
dento kritikai nurodo, kad Ame
rikos žydai nulėmė buvusio am
basadoriaus Jungtinėse Tautose 
Andrew Young likimą. Jis atleis
tas, nes susitiko su palestiniečių 
atstovais. Dabar skelbiama, kad 
buvo komunikacijų stoka. Gi pa
saulis žino, kad Amerika visame 
pasaulyje garsi savo puikiomis 
komunikacijomis. 

Vienas arabas ambasadorius 
pasakė, kad jis tokio paaiškinimo 
nepriimtų nė iš Ma!awi respubli
kos, tuo ilahiau — iš Amerikos. 

Amerikos paramą 
Qen. Zia — nepopuliarus diktatorius 

Islamabadas. — Pakistano dik- j nepopuliarų diktatorių. Jo nuo-

politika rinkimų metais. Įvykis 
tik parodo, kaip stiprūs yra Ame
rikos žydai. 

Europos diplomatai nurodo, 
kad įvykis tik mažina pasitikėji
mą Amerikos -pareiškimais ne tik 
tarp neutraliųjų šalių, bet ir tarp 
sąjungininkų. Prezidentas Carte-
ris rizikuoja savo prestižu. Vie
ną dieną jis žada gaminti neutro
nų bombą, kitą —ją atšaukia. 
Vieną dieną Kuboje yra labai 
grėsminga sovietų kariuomenės 
brigada, kitą dieną ji jau nepa
vojinga, vieną dieną Izraelio .po
litika arabų žemėse smerktina, o 
kitą — jau ne. 

Artėjant pirminiams rinki
mams New Yorke, Amerikos žy
dai jau grasina balsuoti už sena
torių Kennedi, kuris prezidento 
nepasisekimą šiame klausime 
naudoja savo kalbose. Kongreso 
narė Elizabeth Holzman pareika
lavo, kad Kongresas patyrinėtų 
vyriausybės elgesį ir išaiškintų, 
kodėl buvo balsuojama už Izra
elį pasmerkiančią rezoliuciją. 
Amerikos hebrajų kongregacijų 
unijos prezidentas rabinas Alex-
ander Schindler pareiškė, kad 
rinkimuose jis halsuos už sen. 
Kennedį. Kiti žydų vadai labai 
"skeptiškai priėmė vyriausybės 
aiškinimą, kad balsavimas buvo 
„komunikacijos klaida". Visi ži
no, kad dabartinis ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Donald Mc-
Henry yra patyręs, labai atsar
gus, smulkmenas saugas diplo
matas, nelinkęs daryti neatsar
gius ėjimus. 

— Lisabonos miestas greitu 
laiku turės naują katedrą. Apie 
tai pranešė Portugalijos sosti
nės bunnistras, pažymėdamas, 
kad šventovė iškils miesto cen
tre, šiuometinė Lisabonos ka-

Azijos diplomatas pasakė, kad ši j tedra buvo pastatyta XH am-
,,komunikacijų stoka" yra vidaus! žiuje. 

tatoriaus patarėjas užsienio poli
tikos klausimuose Agha Shahi 
paskelbė, jog Pakistanas atmeta 
Amerikos 400 milijonų dolerių 
ekonominės, karinės paramos pa
siūlymą. Si parama neprisidėtų 
prie Pakistano saugumo, bet jam 
dar pakenktų. Pakistanas savo sau 
gumą pagrįs ryšiais su kitomis is
lamo valstybėmis, draugyste su 
K nija ir su nesusirišusiomis ša
limis, pasakė Agha Shahi. 

Sovietų invazija Afganistane 
vertė Ameriką keisti savo ryšius 
iu Pakistanu. Dar 1959 m. Ame
rika pasirašė su Pakistanu drau
giškumo ir gynybos sutartį ir 
pradėjo nemažą paramos progra
mą. 

Tačiau Pakistanas gavęs Ame
rikos ginklų, pradėjo kariauti su 
Indija. Vienas karas 1965 m., ki
tas — 1971 m. parodė Amerikos 
\yriausybėms, kad artimi ryšiai 
su Pakistanu tik stumia demokra
tinę TnHiją į Sovietų Sąjungos glė
bį. Santykiai pradėjo atšalti. Ka
da pasirodė ženklų, kad Pakista
nas bando pasigaminti atominę 
bombą, Amerikos parama visai 
nutrūko, nors dar 1965 m. Ame
rika davė Pakistanui per metus 
pusę bilijono dolerių 

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
Amerikos santykiai su Pakistanu 
pasiekė žemiausią lygį, kai minia 
puolė ir sunaikino Amerikos am
basadą Pakistano sostinėje. Val
džia išgelbėjo amerikiečius, pra
ėjus šešioms valandoms nuo už
puolimo. Buvo aišku, kad vyriau
sybė nebandė ambasados gelbėti. 
Sakoma, kad diktatorius Zia tie
siog bijojo, kad pikta minia ne
pasipriešintų kariuomenei, nes 
pakistaniečiai buvo įsitikinę, kad 
Amerika organizavo Saudi Ara
bijos didžiosios musulmonų me
četės užpuolimą Mekoje 

Pakistano vyriausybės atsisaky
mas priimti Amerikos paramą 
kartu padės Amerikos vyriau
sybei išeiti iš keblios padėties. 
Pakistano diktatorius Zia labai 
nepopuliarus Pakistane ir laikosi 
tik kariuomenės pagalba. Jis val
do kraštą labai kieta ranka. Nors 
jau keliskart pažadėjo pravesti 
demokratinius rinkimus, jie vis 
atidedami. Ieškodamas piliečių 
paramos, gen. Zia pasuko „isla
mo gelbėtojo" keliu, įvedė nau
jus, islamo taisyklėmis paremtus, 
įstatymus, fizines bausmes pikta
dariams. Demokratinio pasaulio 
akyse Pakistano diktatūros vardas 
labai nusmuko, kai buvo pakar
tas buvęs prezidentas Zulfikar 
Ali Bhutto. Amerikos vyriausybei 
dabar atpuola reikalas paremti 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Kolumbijos teroristai paleido 
iš Dominikonų ambasados vie
ną įkaitą, Austrijos ambasado
rių, nes sunkiai susirgo jo žmona. 

— Senato užsienio reikalų ko
mitetas pradės tyrinėti, kaip ten 
įvyko, kad JAV ambasadorius 
balsavo pasmerkti Izraelį Saugu
mo Taryboje, o vėliau tą balsavi
mą atšaukė. 

— Senato biudžeto komitetas 
svarsto, kaip sumažinti gresiantį 
46 bil. dol. deficitą, kur apkarpy
ti išlaidas. 

— Jugoslavijos vyriausybės 
sluoksniai atidengė, kad prezi
dentas Tito jau keturis kart buvo 
bemirštąs, bet gydytojams vis pa-

| vykdavo jį išgelbėti. Sakoma, 
kad jo plaučių uždegimas silpnė
ja, jis sustiprėjęs, bet jo gyvybei 
vis dar esąs kritiškas pavojus. 

— Pietų Afrika jau nuo 1965 m. 
gamina gazoliną iš akmens ang 
lių, o šią savaitę pradėjo veikti 
antra sintetinio skysto kuro įmo
nė. Dar statomos dvi įmonės. 

— Prancūzijos spauda paskel
bė, kad nežiūrint Irano vyriausy-

L. ».-'.» "V.1/* '"f.!bes pažadų įsileisti amerikiečius 
keio pernai, kai radikalai puolė !v ,. T •, , 

žurnalistus, Irano ambasados ga
vusios įsakymą neduoti Amerikos 
žinių agentūrų tarnautojams vi 

RADIKALAI PERDUODA 
ĮKAITUS VALDŽIAI 

Irano vyriausybe laimėjo varžybas 
Teheranas. — Irano valstybi-; vo tarpininku tarp radikalų ir 

nis radijas paskelbė, kad radika- savo tėvo, irgi atsargiai pareiškė, 
lai, kurie prieš 124 dienas puolė jog komisijos susitikimas su ame-
ir okupavo Amerikos ambasadą, rikiečiais būtų naudingas, nie-
nutarė atsikratyti savo laikomų kam nekenktų, be to, buvo iš 
amerikiečių įkaitų. Radikalų san- anksto planuotas kaip dalis ko-
tykiai su Irano vyriausybe labai misijos uždavinių Irane, 
pablogėjo, kai atvyko Jungtinių Radikalų pareiškimas sako, 
Tautų tarptautinė teisininkų ko- kad jie perleidžia įkaitų kalinimą 
misija. Irano vyriausybė buvo pa- revoliucinei tarybai, tegu ji daro 

taikos Amerikos atžvilgiu paaiš-

Amerikos ambasadą Irane ir pa
ėmė 50 amerikiečių įkaitais. Ge
nerolas Zia buvo pirmas ir vie
nintelis pasaulio valstybes prezi
dentas šį užpuolimą pagyręs ir 
pasiūlęs savo paramą. 

Po JAV prezidento patarėjo ", 
Brzezinskio vizito Pakistane, vie
nas buvęs aukštas Pakistano pa
reigūnas, dabar persekiojamas 
diktatoriaus valdž'os, paklausė 
amerikietį korespondentą: „Ko
dėl jūs, amerikiečiai., visada re
miate diktatorius, kurių nekenčia 
jų tautos?" 

Pakistano nutarimas nepriimti 
"per mažos" paramos iš Ameri
kos išvaduoja Washingtoną nuo 
nemalonios draugystės su Zia. 

zų. 

Vokiečių kancleris 
baigė pasitarimus 

Washingtonas. — V. Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt 
baigė pasitarimus su prezidentu 
Carteriu. Pasitarimai buvę labai 
svarbūs abiejų valstybių ateities 
santykiams. Kancleriui teko įti
kinti Washingtoną, kad Vokieti
ja lieka Amerikos sąjungininke, 
solidariai remianti Amerikos po
litiką. Kartu kancleris nurodė, 
biznis su Sovietų Sąjunga yra Vo
kietijai labai svarbus. Daugelis 
sutarčių yra ilgalaikės, kurių ne
gailima -vieną mėneri nutraukti, o 
kitą — vėl atnaufnti. Kancleris 
nurodė ir ateinančių rinkimų į 
bundestagą reikšmę. Jo konku
rentas Franz Josef S.trauss jau įro
dinėja savo rinkirrrnėse kalbose, 
kad socialdemokratai sugadino 
Vokietijos ryšius su Amerika, nes 
jie per minkšti sovietų atžvilgiu. 

Kanclerio Schmidto patarėjai 
pripažino, kad jis nėra labai už
sidegęs Maskvos olimpiados boi
koto rėmėjas. Vokietija prisidės 
prie didžiųjų pasaulio valstybių 
ir boikotuos Maskvos žaidimus, 
tačiau be entuziazmo. 

Kancleris bandė įtikinti JAV 
vyriausybę, kad boikoto klausi
mas ir prekybos sankcijos visai 
kitap atrodo tiems kraštams, ku
rie gyvena netoli Sovietų Sąjun
gos. 

—'Nigerijoje aiškinamas po
licijos apsileidimas. Į vieną kali
nių autobusą policija suvarė 68 
kalinius ir vežė iš teismo salės į 
kalėjimą. Pakeliui 47 kaliniai už
troško ir mirė. Kiti 7 neteko są
monės, bet ligoninėje buvo at
gaivinti. 

—Pakistane padaugėjo afga
nų pabėgėlių po sovietų ofen
zyvos Kunaro provincijoje. Atbė-
gėliai pasakoja apie kaimų na i 
kinimą artilerijos sviediniais, hom 
bomis. napalmo bombomis ir 
dujomis. 

— Pentagonas paskelbė, kad 
birželio mėn. į Indijos vandeny-

| ną bus pasiųsti septyni preki-
iniai laivai su karine medžiaga, 
j kuri aprūpintų 10,000 marinų. 
Į Laivai stovės Diego Garda uoste 
pasiruošę sutikti kareivius, jei rei
kės juos atsiųsti į tą pasaulio 
sritį. 

— Prezidento Carterio kampa
nijos komiteto pirmininkas Rob. 
Strauss pareiškė, kad Chicagos 
miesto mere Byrne esanti labai 
naudinga prezidento rinkiminėje 
kampanijoje, nes ji kenkianti sen. 
Kennedžiui. 

— Rašytojui Lev Kopelevui, 
kuris užstojo akademiką Sacha
rovą, įsakyta atvykti pas pro
kurorą Rašytoja Raiša Orlo
vą buvo išmesta iš sovietų ra
šytojų draugijos irgi už protes
tus dėl Sacharovo ištremimo. 
Prokuratūra pakvietė ir rašyto
ją Maja Podjapolskaja. 

žadėjusi komisijai progą susitikti 
su įkaitais, tačiau radikalai ne
leido. Jie laukė, ką pasakys ajato-
la Khomeinis, tačiau jis tylėjo. 
Revoliucinė taryba buvo vienbal
siai nutarusi, kad komisija gali 
susitikti su amerikiečiais, tačiau 
radikalai nesutiko, keldami įvai
rias sąlygas. Tarp jų svarbiau
sia — komisija susitiks tik su ke
liais amerikiečiais, kurie laikomi 
"šnipais", "agentais". 

Revoliucinė taryba aiškino, kad 
ajatola Khomeinis visą valdžią 
pavedė tarybai ir jos turi visi 
klausyti. Užsienio reikalų minis-
teris Ghotbzade supykęs pasakė, 
kad Jungtinių Tautų komisijos 
darbą bando suardyti "komunis
tai ir zionistai". Khomeini sū
nus Ahmadas, kuris dažnai būda-

Kandidatas Baker 
nutarė pasitraukti 

NVashingtonas, — Respubliko
nų partijos vadas senate sen. Ho-
ward Baker po pirminių rinki
mų Massachusetts valstijoje, pa
skelbė pasitraukiąs iŠ rinkimų 
kampanijos, kuri neinanti taip, 
kaip jis tikėjosi. 

Komentatoriai pripažįsta, kad 
šių rinkimų staigmena buvo 
Illinois kongresmano John Ander 
šono pasirodymas. Jis gavo tiek 
pat balsų, kiek George Bush, abu 
surinkę po 31 nuoš. trečioje vie-

itoje liko Ronald Regan su 29 nuoš. 
Demokratų tarpe sen. Kennedy 
gavo 65 nuoš., o prezidentas Car-
teris — 29 nuoš. Vermonte pre
zidentas gavo 74 nuoš. balsų, o 
sen. Kennedy 26 nuoš. Respubli
konai Vermonte Reganui atida
vė SI nuoš., Andersonui — 30, o 
Bush gavo 23 nuoš. 

Po paskutiniųjų pirminių bal
savimų sen. Kennedy turi 113 de
legatų demokratų konvencijoje, 
prez. Carteris 89. Nominacijai 
reikia '1,666 delegatų. Respublrko 
nų konvencijoje nominavimui 
reiks 998 delegatų, o jų turi: Rea-
ganas 37, Bush 36, ir Andersonas 
13. Iki prezidentūros kandidatams 
dar liko ilgas kelias. Illinois bal
savimas bus kovo 18 d. Cia bus 
sprendžiama, kas laimės 179 vals
tijos delegatus demokratų kon-
vencijon. 

su amerikiečiais, ką nori. Nuo 
šiol "studentai" nebus už įkaitus 
atsakingi, sakoma pareiškime. 

Šis posūkis laikomas Irano vy
riausybės moraliniu laimėjimu. 
Ypač prezidentas Bani Sadras daž
nai kalbėdavo, kad negali bū
ti kelių vyriausybių, o tik viena. 
Visos grupės turi klausyti jo, iš
rinkto visos Irano liaudies ir pa
tvirtinto imamo Khomeinio. 

Stebėtojai skelbia, jog ambasa
dą užėmusių radikalų skaičius 
jau kuris laikas sparčiai mažėjo. 
Jauniems fanatikams anksčiau 
patiko pozuoti prieš užsienio te
levizijos kameras, tačiau kalini
mui užsitęsus, išvarius amerikie
čius korespondentus, užsienio re
porterių prie ambasados beveik 
nebeliko. Sumažėjo ten demonst
ravusios minios, sumažėjo ir pa
čių "studentų" skaičius. Liko tik 
jų vadai, tačiau ir jie ambasado
je ėmė praleisti tik dalį dienos. 

Manoma, kad Irano valdžiai 
perėmus įkaitus, sustiprės jų lais
vės viltys. Šiuo metu Irane vyksta 
pasirengimai parlamento rinki
mams. Po rinkimų susirinkęs par
lamentas, ajatolos Khomeini pa
reiškimu, turės spręsti, ką daryti 
su amerikiečiais diplomatais. 

— Tailandija nutarė ištremti 
amerikieti Gary Ferguson, ku-
ris, atvykęs j Tailandija, bando 
organizuoti kambodiecių, dali
nius, kurie kovotų prieš komu
nistų Pol Poto režimo partiza
nus ir prieš Vietnamo remiamą 
Kambodiįos valdžią. 

JAV ambasadorius ~:-r;ir-v> rautose Donald McHenry kartais pasikalba 
su Saugumo tarybos 
Olegu Trojanovskiu-

saleje netoli se> Sovietų Sąjungos ambasadorium 

Rodezijos baltieji 
laukia, kas bus 

Londonas. —Britanijos darbo 
partija pasiuntė naujai išrink
tam Rodezijos premjerui Rober
tui Mugabei savo sveikinimus. 
Darbiečiai didžiuojasi, kad jie, 
būdami •vyriausybėje, nepripaži
no buvusio premjero, juodųjų 
vyskupo Muzorevos vyriausybės. 
Jo pralaimėjimas pateisinęs tą 
nepripažinimą. 

Britų parlamente Mugabes lai
mėjimą kritikavo dešinysis kon
servatorius Julian Amery, sakyda
mas, kad tai pralaimėjimas ly
gus su Afganistano praradimu. 
Lordų rūmuose užsienio reikalų 
ministeris lordas Carrington pa
aiškino, kad Mugate nėra Mask
vos draugas, nors save vadina 
marksistu. Jis ginklų gaudavęs iš 
Kinijos, kada sukilėlių vadas Nko-
mo paramą gavęs iš Maskvos. 
Abu sukilėlių vadai: Mugabe ir 
Nkomo jau susitarė sudairyti ko
aliciją. Baltieji Rodezijos gyven
tojai, klausiami korespondentų 
ką darys, atsako: „Pagyvensim 
—pamatysim". 

Išrinktasis Mugabe spaudos 
konferencijoje buvo paklaustas, 
kaip jis sugyvens su Pietų Afri
ka. Jis atsakė: „Pietų Afrika yra 
geografinė realybė ir istorinė re
alybė. Mes jų nepašalinsime, jei 
ir norėtume. Realybė verčia su 
jais koegzistuoti, pripažinti Skir
tumus, nesikišti į jų reikalus ir 
bandyti sugyventi". 

KALENDORIUS 
'Kovo 7 d.: Tomas Akvin., Fe

licija, Rimtautas, Vaidilutė. 
Kovo 8 d.: Jonas nuo Dievo, 

Beata, Vaižgantas, Gaudvilė. 
Saulė teka 6:18, leidžiasi 5:47. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti, tempe

ratūra dieną 32 1, naktį 25 1. 
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MŪSŲ VADOVAUJANČIU IR AKADEMINIŲ SLUOKS
NIŲ PAŽIŪRA I SPORTINI JUDĖJIMĄ YRA GEROKAI 
ATSILIKUSI, TODĖL SPORTO ORGANIZACIJOMS EGZIS
TUOTI IR PLĖSTI FIZ. LAVINIMO NAUDINGUMĄ NĖRA 
LENGVA 

TIK ARTIMAS IR PAGRĮSTAS KOOPERAVIMAS SU 
LAIKU TAI IŠLYGINS. 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO LEIDINYS 

Jau minėjome, kad Australi
joje ruošiamas spaudai lietuviu 
sporto istorijos leidinys. 

Neseniai gautas iš Australijos 
lietuviu sporto sąjungos pirmi
ninko Jurgio Jonavičiaus šiuo rei
kalu patikslinimas. Leidinys bus 
didesnis, negu pradžioje buvo nu
matytas ir apims visą 30 metu 
Australijos lietuvių sporto. Jį re-
dasguoja mūsų žinomas sporto 
veteranas ir darbuotojas Leonas 
Baltrūnas. Leidinys bus baigtas 
spausdinti balandžio pabaigoje ir 
tuoj bus pristatytas Amerikos ir 
Kanados platinimo centrams, ku
rie netrukus bus paskelbti. 

FUTBOLAS 
TRUMPOS ŽINIOS 

Geroka staigmena yra garsaus 
olando puolėjo Johan Cruyff per
ėjimas iš Los Angeles Aztecs pas 
Washingtono Diplomats, ypatin
gai kai mes turime galvoj, kad 
olandas Rinos Michefe treniruo
ja Aztecs. Tos transakcijos smulk 
menų nežinome, bet žinome, 
kad tokiu būdu mes Johan Cruyff 
pamatysime su Washingtono 
Diplomats š. m. birželio 7 d. Nė
ra abejonės, kad tai bus tikras 
futbolo deimančiukas. Tokių: 
žaidėjų kaip Johan Cruyff mažai. 

Puikus austrų puolėjas Hans 
Kranki jau grįžo iš F. C. Barce-
lonos į savo Austriją ir per pir
mas rungtynes už Vieną įmušė 
vienintelį ir pergalę lemiantį įvar 
tį prieš jo anksčiau buvusį klubą 
Rapid. Kažkaip Kranki negalėjo 
priprasti prie Barceflonos atmos
feros ir labai ilgėjosi Vienos. 

V. Vokietijos Bundesligoj da
bar pirmoje vietoje stovi F. C. 
Bayern (Muenchen), o pas save 
Hamburge prieš MSV Duisburg 
1:2 prakišęs HSV pateko į antrą 
vietą. Su tuo pačiu taškų skai
čiumi seka I. F. C. Koeln ir Schal-
ke 04. Vak. Vokietijoje, kaip ir 
Anglijoje, futbolo klubų pajėgu
mas mažai skiriasi ir pirmeny
bių varžybos yra beveik iki pir
menybių galo įtemptos. Ang
lijoje dabar pirmoje vietoje stovi 
F. C. Liverpool, o toliau seka 
Manschester United ir lpswich. 

Garsusis anglų F. C. Arsenai 
nori gauti italų futbolo "žvaigž 
dę" puolėją Paolo Rossi, kuris da 
bartiniu metu žaidžia už US Pe 
rugia. 23 metų Rossi yra bran
giausias Italijos futbolo žaidėjas. 
Kaip laikai pasikeitė. Prieš karą 
Europos kontinento žaidėjams 
durys į Anglijos futbolą buvo už
darytos, dabar jie yra net labai 
pageidaujami ir savo spalvingu 
žaidimu pritraukia daugiau žiū
rovų. 

Italijos futbolo rinktinė tuo 
tarpu Neapolyje vos 2:1 (0:0) re 
zultatu nugalėjo Rumunijos rink 
tinę. Po 1:1 lygiųjų lemiamas 
jvartk krito tik 86 minutėje, ku
rį pelnė Franco Causio. 

Austrijos futbolo pirmoje vie
toje tuo tarpu stovi Grazer AK, to 
hau seka garsioji Austrija (iVena) 
ir Linzei- A9K Praėjo laikai kai 
Austrijoje dominavo vien Vienos 
futbolo klubai. 

O. Gešventas 

ĮVAIRENYBĖS 

Anglija. 1966 m. Pasaulio 

dėjai galvojo, kad jie bus aprū
pinti materialiai visam laikui, bet 
daugumas jų savo komerciniuo
se bandymuose visai nieko neat
siekė. Todėl jie vėl grįžta į šią 
sporto šaką — vieni, kaip trene
riai (N. Stžles, J. Charlton, G. 
Hurst, B. Moore), kiti kaip dar 
aktyvūs žaidėjai. Du iš jų: M. Pe-
ters (35 m.) ir A. Bali (34 m.) 
dar tebežaidžia pirmoje lygoje. 
B. Charlton (42 m.) buvęs rink
tinės žaidimo vedėjas dabar akty
viai tebežaidžia Australijoje pa
rodomose rungtynėse ir tikisi ten 
ilgiau pasilikti. Australijoje, kaip 
žinoma, futbolas tebėra dar pra
dinėj stadijoj. 

Blogiausiai iš jų sekasi būvu-j 
šiam vartininkui G. Banks. Jis bu 
vo paleistas iš ketvirtos lygos vie 
nos komandos menedžerio pa
reigų, vėliau nužemintas kitose 
pareigose ir iš jų paleistas. Bet 
Banks nepasiduoda ir ieško nau
jo klubo. 

Brazilija, Garrinchos tragedija 
nesibaigia. Buvęs dešinio krašto 
puolėjas Garrincha, su kuriuo 
Brazilija laimėjo 1958 ir 1962 me
tais pasaulio meisterio taurę, jau 
trečią kartą buvo patalpintas į 
vieną kliniką Rio de Janeire 
mieste. Kaip žinoma, po išsisky
rimo su savo pirmąja žmona, su 
kuria jis turėjo 12 vaikų, nuo per
siskyrimo su savo mylimąja Sam 
ba šokėja Elza Soares ir po dve
jų vedybų, kurios nevisai sklan 
džiai vyksta, Manuel dos Santos, 
(Garrinchos tikrasis vardas) jis 
atsidavė alkoholiui. 

Pagrindinė Šios buvusios fut
bolo žvaigždės proHema, pagal 
jo daktarų, yra psichologinė. Jis 
tebegalvoja, kad Garrincha yra 
kažkas daug didesnio, negu Ma
nuel dos Santos. O su išgėrimu 
taip pat jau viskas baigta, nes jo 
kepenys jau visai sugadintos... 

Vytautas A. Krikščiūnas 

MŪBmflNflAS , 
LITERATŪRAI MJfcNUO 

Vasario mėnesį gimė fie lie
tuviai kūrėjai: 

1896. JX 8 Baibokų k., Vabal
ninko vis., Biržų apa., gimė ra
šytojas Balys Sruoga (mirė 
1947. X. 16). 

1907. H. 2 Stabeikių k., Pum
pėnų vis., Biržų apa., gimė poe
tas Bernardas Brazdžionis. 

1913. H. 8 Kunigiškių k., 
Svėdasų vis., Rokiškio aps., gi
mė rašytojas Jonas Kuzmickis-
Gailius. 

1876. H. 10 Santakų k., Sin
tautų vis.. Sakių apa, gimė poe 
tas Pranas Vaičaitia (mirė 
1901. K . 21). 

1917. H 11 Kiršų k., Alvito 
vis., 'Vilkaviškio apa., gimė poe-

TvarkiDgai apsirengę ir išsirikiavę Australijos sportininkai savo šventes 
atidaryme. 

Wasbingtono vals. u-tą. Rungty |din;| 3 — 1. 
nės sunkios, o jas laimėjus lau
kia dar sunkesnės ir būtent, Duke 
u-tas. 

Toronto. Etobicoke krepšinio 
lygos pirmenybėse Aušros krepši
ninkai laimi dvejas rungtynes: 
•prieš VWHA 91 —78 ir prieš 
stiprią YORK komandą 81 — 75. 
Tačiau savo salėje smarkiai gau 
na nuo estų komandos net 121 

—91, į tai nežiūrint, kad žaidė 
L. Rautinšu, kuris pelnė 34 taš
kus. Pirmame kėlinyje žaidimas 
dar buvo apylygės, tačiau estu 
greitis ir ūgis antrajame kėliny
je susitvarkė su Aušros gyvumu ir 
pasiekė lengvą pergalę. 

Si estų komanda du kartus yra 
laimėjusi Kanados pirmenybes, 
tik dar reikia pridėti, kad joje ne
žaidžia nei vienas estas, o taškus 
pelnė: Russell 26, Sharppe 20, 
Frisbie 18, Pozzan 34, Misikowetz 
14, >mitn o, ji6w~art 3. 

SLIDINĖJIMAS 
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R. Valikonis buvo viena iš priežas
čių, kad Kauno Žalgiris stovi antro
je vietoje. 

KREPŠINIS 
N. Jersey. Princetono univer 

siteto krepšinio komanda su Ri
čardo Šimkaus 20 taškų, puikio
mis pasuotėmis ir geru gyvumu, 
paklupdė pirmaujančią Pennsyl-
vanijos komandą 78 —69. Dabar 
abį šios komandos turi po lygiai 
taškų ir reikės dar vienerių rung 
tynių neutralioje aikštėje, kad iŠ 
aiškinus JAV lygos meisteri 

O šios lygos meisteris kvalifi
kuojąs! pirmam ratui Amerikos 
universitetų pirmenybių ir ja 

meisterio Anglijos rinktinės žai-»šį penktadieni turės žaisti prieš 

LIETUVIU PIRMENYBIŲ 
LAIMĖTOJAI 

Kaip jau rašėme lietuvių pir
menybių laimėtojai buvo išvesti 
iš bendrų pabailtiečių varžybų, 
kurios įvyko Moonstone, Onta-
rio. 

Slalomas. Vyrai: 1. T. Valickis, 
2. V. Skrebūnas, 3. R. Kezys. Sen 
jorai: 1. V.Čiudlionis, 2. M Em-
pakeris. Moterys: 1. V. Krjauskai-
tė, 2. L. Morkūnaitė, 3. R. Veitai 
tė. Jauniai: 1. P. Kijauskas, 2. A. 
Morkūnas 

Didysis slalomas. Vyrai: 1. T. 
Valickis, 2. M. Tarvydas, 3. V. Ra'' 
džiūnas. Senjorai: 1. V. Čiurlionis, 
2. M. Empakeris. Moterys: 1. V. 
Kijauskaitė, 2. R. Veitaitė, 3. L. 
Z'.edonytė. Jauniai: 1. P Kijaus
kas, 2. A. Morkūnas. 

10 klm. vyrai; 1. J. Barzdukas. 
Senjorai: 1. V. Čiurlionis; mote
rys 5 klm.: 1. V. Kijauskaitė, 2. L. 
Žiedonytė, 3. L. Morkūnaitė. Jau 
niai — 5 klm.: 1. P. Kijauskas, 
2 A. Morkūnas. 

Klubo taurę laimėjo Clevelan-
do £aibo klubas, surinkęs 85 taš
kus, tdliau Toronto Aušra — 
195, Toronto Vytis —18 ir Bosto
no Grandis — 7.5. 

V. Paulionio trofėja iškiliausiai 
slidininkei teko V. Kijauskaitė:, o 
P. Kijauskas, kaip iškiliausias sli 
dininkas , gavo M. Empakerio 
skirtą trofėją. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
Rankinio pirmenybėse Kau

no Granitas laimi prieš Tbilisi 
28 —25 ir prieš Gelabinską 24 
— 17, su Kuncevu sužaidžia 18 
— 18, bet pralaimėję Maskvai 
25 — 28, atsiduria 5-je vietoje. 

Tinklinio pirmenybėse Smo
lenske Vilniaus Kuro Aparatūra 
įveikia Grozną 3 - 1, bet pralai
mi Minskud 1 — 3 ir nukrenta l 
trečią vietą. Sekantis ratas vyks 
Vilniuje ir Čia Kuro Aparatūra 
bandys savo situaciją pagerinti. 

Futbolo sezonui artėjant, abi 
Lietuvos reprezentacinės koman
dos smarkiai ruošiasi. Vilniaus 
Žalgiris pralaimi Doneckui 1 — 4 
ir Jaroslavliui 0 — 2, bet kiek 
pasitaiso prieš Leningando ir lai 
mi 1 — 0. Klaipėdos Atlantas da
lyvauja turnyre Klaipėdoje ir lai
mi antrąsias rungtynes prieš Gar 

Plaukimo tarptautinėse varžy
bose Paryžiuje Lina Kačiušytė 
laimi 100 metrų krūtine per 
1:20,48 ir 200 metru per 227,54, 
įveikdama savo pagrindines var
žoves S. Varganovą ir J. Bagda-
nevą. 

Krepšinio aukščiausios lygos j 
paskutinis ratas vyksta Kijeve. Še- > 
šios pirmosios vietos kvalifikuosis 
finaliniam ratui dėl medalių. 
Kaimo Žalgiris, neseniai laimėjęs 
prieš daugkartinį meisterį Mask
vos, CASK, kimi 2 rungtynes — 
prieš Talino Kalev 94 — 89 ir 
prieš Maskvos Dinamo 98 — 
96. Su šiomis pergalėmis užtik
rintai stovi antroje vietoje ir jau 
turi vietą Finalinėje grupėje. 

Vilniaus Statybai, paskutinį ra
tą žaidžiant be savo kapitono A. 
Pavilonio, sekėsi liūdniau. Tik ke
liais taškais pralaimėję meisteriui 
CASK, paskutines rungtynes lai
mi prieš Kijevo ASK 127' — 109, 
bet to nebeužtenka kvalifikuotis 
ir Statyba lieka 7-je vietoje. 

Moterų aukščiausioje lygoje 
Vilniaus Kibirkštis Rygoje pralai
mi mesteriui TTTT 82 — 52. 

ŠACHMATAI 
— Rygoje vyksta Sovietų 

S-gos jaunųjų meisterių pirme
nybės. Iki 14-to rato pirmavo 
rygietis A. Kengis, bet 14-tam 
rate suklupo prieš buv. pasaulio 
jaunių meisterį Čechovą (Mask
va) ir leido prisivyti savo gor-
kiečiui Ivanovui. Po 14 ratų 
Kengis ir Ivanovas turėjo po 9 
taškus, 3. Polovodinas iš Le
ningrado — &y2 tš. Beliko žais
ti vienaa ratas. 

— Šiauliuose, "Žalgirio" drau
gijos vyrų p-bėse po 12 ratų 
pirmavo Klaipėdos meisteris B. 
Rumiancevas — 10y2 tš., įkan
din sekė Vilniaus vid. mokyklos 
mokinys A. Kveinys — 10 tš. 
su 1 nebaigta laimėtinoj padėty 
prieš Survilą, 3. R. Survila — 
9y2; toliau V. Mikėnas — 8y2, 
A. Uogelė (Šiauliai) — 8 š t ir 
kt. Paskutinėm žiniom Žalgirio 
pirmenybes laimėjo Vilniaus 
moksleivis A. Kveinys, surinkęs 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RAPIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos B WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 va!, p.p. per tą pačią 
stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:39 vai. ryto. 

Telef. 4S4-2413 
1400 AM 

7159 S. MAPLEOTOOD A VE. 
CHICAGO, ELL. 

13V2 tš. iš 15 galimų. 2. Klaipė
dos meisteris B. Rumiancevas 
—12, 3. vilnietis R. Survila — 
UV2 tš. Pirmenybės vyko nau
jam "Tauro" šachmatų klube. 

— Bostono Met lygos rung
tynėse (vas. 22), So. Bostono 
LPD šachmatininkai įveikė Bo-
ylston OC komandą ^Yz-Vz. 
Mums taškus iškovo K. Merkis 
ir T. Atkočaitis, įveikę savo var
žovus; lygiomis baigų B. Skra-
bulis. Po tašką dar gavo T. Gir
nius ir G. Zoza, nes Bostonas 
atvyko nepilname sąstate. I ra
to varžybos jau baigtos. Lithu
anian įveikė Ebonny, Bostono 
universitetą ir Boylstono klubą, 
lygiomis sužaista su Harvardo 
universitetu, o pralaimėjo prieš 
MTT ir Massachusetto universi
tetą, taigi, varosi su 3y2?2%. 
Vasario 29 prasideda antrasis 
ratas: Lithuanian at Ebonny 
Dorchestery. 

— "USCF February Ratmg 
Supplement" įvardina daugiau 
40 lietuvių. Meisterių kl. — V. 
V. Palčiauskas, Illinois — 2233 
tš. Iš A klasės šachmatininkų 
atžymėtinas 15-metis Andrius 
Kulikauskas iš Californijos — 
1923 tš., kurio "Reitingas" per 
nepilnus du metus paaugo 600 
taškų, 1978 jis pradėjo nuo 
1325. Nuostabus ir negirdėtas 
jaunuolio Andriaus augimas f 

K. Merkis 

• Redakcija dirba 
8:30 — 4:00, 
8:30 — 12:00. 

kasdien 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel-

Sestadieniais j b i m l j kainos prisiunčiamos gavus 
į prašymą. 

tas Kazys Bradūnas. 
1932. LL 11 Pagėgiuose gimė 

poetas Algimantas Mackus (mi
rė 1964. Xn. 28). 

1891. LL 13 Senadvario vnk., 
Antalieptės vis., Zarasų aps., 
gimė poetas Faustas Kirša 
(mirėl964. L 5). 

1801. LL 16 Nastrėnų k., Sa
lantų par , gimė rašytojas vysk. 
Motiejus Valančius (mirė 1875. 
V. 29). 

1941. H. 18 Allensteine, Vokie 
tijoje, gimė poetė Marija Jurgi
ta Saulaitytė. 

1905. H. 18 Liepalotų k., Bub 
lėlio vis., Šakių aps., gimė rašy 
toja Petronėlė Orintaitė. 

1870. LL 27 Rokų k., Panemu 

nės vis., Kauno aps, gimė poe
tas Motiejus Gustaitis (mirė 
1927.XLL29). 

— Afganistano gyventojų 90% 
yra beraščiai Gyvenimo lygis 
žemas, todėl mirtingumas dide
lis, žmogaus amžiaus vidurkis 
40 metų. 

^ , M ^ * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAEHS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisiu daktarai 
2458 W. 8»th Street, Chicago, VU. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Tikrasis Keturakis 
ir Jo Rastai 

Paruošė 
Birutė \TBmtartytė-GedviHenė 

Išleido Keturakio dukros ir 
sūnūs 1979 m. Cleveland, Ohio. 
Spaudė "Vilties" spaustuvė. 332 
pusi. kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $1QJ&5. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

IUinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

Algirdas i. Greimas 

APIE DIEVUS IR 
ŽMONES 

(Lietuvių Mititogljot studijos) 

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

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

LIETUVIŠKA VAlSTINfi 
2557 W.69th Street TeL776M363 

1&XPHARMACY 

ma^mmĄmĘmmtmm^m gydomo* ton* t t t 
Valiuojamos kftdte, rsmsntsl Ir kt, pirkti u nuomoti: 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DiRKIAl savininkai 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:§eštad. 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORO MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O 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 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 
DR. VYALTER 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. 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

476-2112 
Va! pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

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. 

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS- CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. - GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4 2123 namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—7) Šeštadieniais pagal susitarimą 



Propaganda ir tikrovė 

MOTERIS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
Komunistai visada ir visur gar- gyvenime visoje Sovietų Sąjungos 

smasi, kad jų valstybėje nėra luo- istorijoje nuo 1917 m. vadovaujan-
mų. Tačiau komunistų vadai turi čiuose organuose, kuriuose yra bu-
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specialias krautuves, tik jiems 
rezervuotas ligonines, jų vaikams 
specialias mokyklas, jų naudo
jimuisi a t iduotas vals tybines 
vasarvietes. Jie garsinasi, kad pas 
juos nėra rasinių skirtumų, tačiau 
Sovietų Sąjungoje taip išaugo 
antisemitizmas, kad žydai, kurie 
buvo vieni iš labiausiai atsidavu
sių komunizmo kūrėjų Rusijoje, 
dabar bėga, prašosi visų, žino
dami, kad dažnai už tai neteks tar
nybų, buto, o kai kurie net ir paten
ka į negailestingą kalėjimą ar 
beprotnamį.Komunistai savo 
propagandoje žada visišką lygybę 
moterims. Tiesa, moterims įvesta 
lygybė kalėjimuose, darbo vergų 
stovyklose, bet ne gyvenime. Šio 
klausimo plačią studiją atliko prof. 
Barbara Wolfe Jancer, politinių 
mokslų dėstytoja valstybinio uni
versiteto kolegijoje Brockporte, 
New Yorko valstijoje. Ji parašė la
bai rūpestingai dokumentuotą kny
gą "Women under Communism", 
kurią Baltimorėje ir Londone tuo 
pačiu laiku išleido Jonas Hopkins 
universitetas. Tai jau rodo, kad yra 
mokslinė studijinė knyga, sukurta 
panaudojant daug duomenų, sta
tistinių žinių, lyginamųjų lentelių. 

J i atkreipia dėmesį į tai, kad dau
gelis vakariečių, paviršutiniškai 
tesusipažinę su moters padėtimi už 
geležinės uždangos, tiki komunisti
ne propaganda, kai tikrovėje yra ki
taip. Tiesa, ji pripažįsta, kad atsi
likusiuose kraštuose pradiniame 
stovyje moters padėtis darosi kiek 
lygesnė, tačiau ilgainiui išnyra ki
tokia tikrovė. Moterys daug kur 
pasilieka paprastomis darbinin
kėmis. Rumunijoje trys iš keturių 
moterų darbuojasi laukuose. 
Palaipsniui išauginama daugiau 
moterų mokytojų, gydytojų, tačiau 
kaip autorė atkreipia dėmesį, komu
nistiniuose kraštuose medicina 
užima žemesnę vietą profesijose. 
Moterys rečiau prasimuša atsa-

"kingos medicinos specialybėse. 
* 

Labai mažai moterų komunis
tiniuose kraštuose pasiekia aukš
tuosius postus versle ir vyriausybė
je. Autorė atkreipia dėmesį, kad 

.M ištyrus 16,000 moterų padėtį Bulga
rijoje, rasta, jog nebuvo nė vienos 
moters vadovaujančioje pozicijoje 
finansuose, kredite, žemdirbystėje, 
konstrukcijose, miškininkystėje. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje per visą 
60 metų komunistinės valstybės is
toriją tik viena moteris buvo pa
tekusi į kraštui vadovaujantį polit-
biūrą. "Juo didesnė politinė ar 
administracinė atsakomybė susie
ta su kuria nors tarnyba, tuo ma
žiau į tokias pozicijas patenka 
moterys komunistiniuose kraštuo
se", — tvirtina dalyką nuodugniai 
ištyrusi prof. Jancar. Tą ji galėjo 
pasakyti surinkusi duomenis ne 
vien "Iš Sovietų Sąjungos, bet ir iš 
Kubos, iš komunistinių valstybių 
centro ir rytų Europoje. Sovietų 
Mokslo akademijoje moterų tėra tik 
2.1%. 

Butų problemos nėra iki šiol iš
sprendęs nė vienas komunistinis 
kraštas ir moterys ypatingai ken
čia, kai kelioms tenka naudotis 
bendra virtuve, gyventi susispau
dus, o dar po darbo stovėti eilėse be
ieškant galimybės nusipirkti įvai
rių reikmenų. Komunistiniuose 
kraštuose didelis trūkumas gerai 
organizuotų prekyvečių ir pačių 
kių. Eidama į krautuvę moteris ne
turi tikrumo, ką ji ten galės rasti ir 
kiek ilgai jai teks eilėje stovėti. 

MES ESAME LAISVOJI LIETUVA 
Žodis Nepriklausomybės atkūrimui prisiminti 

vę apie 4,600 vyresnių tarnybų, 
tegalėjo įsijungti tik 84 moterys. 

Užtat nenuostabu, kad moterys 
stipriai atstovaujamos Sovietų 
Sąjungos disidentų sluoksniuose. Iš 
labiausiai pagarsėjusių tokių 
kovotojų dėl žmogaus laisvės au
torė sumini: Anna Achmatova, 
Marina Cvetaeva, Bulat Okudz-
gava, Tatiana Velikonova, Ala 
Cvetopolskaja, Maja Ulanovskaja, 
Larisa Bogoraz, Natalja Gorba-
nevskaja. Moterys tampa kovotojo
mis dėl žmogaus teisių ypač susidū
rusios su sunkumais emigruoti ar 
kai jų vyrai ar kiti artimi žmonės 
areštuojami. 

Iš kitos pusės, nelaimei, yra vie
na tarnybų rūšis, kur moterys gau
siau komunistiniuose kraštuose 
panaudojamos, tai špionažas, įve
dant sekso pinkles. Šioje srityje yra 
daug duomenų surinkęs Londono 
žvalgybinio reportažo meisteris Da-
vid Lewis, kuris parašė knygą 
"Sexpionage. The Explo tation of 
Sex by Soviet Intelligence". Jis 
smulkiai nupasakoja apie slaptas 
Sovietų Sąjungos mokyklas, kur 
įtrauktose moteryse užmušamas 
padorumo jausmas, kur jos paver
čiamos gatvės moterimis vals
tybinio špionažo tarnyboje ir atlie
ka žemiausius KGB joms skiriamus 
uždavinius. 

• 

Tiesa, komunistiniuose kraštuo
se daugiau vaikų darželių. Viena, 
norima, kad daugiau moterų būtų 
j rikiuota į dirbančiųjų eiles, o ant
ra — nuo pat mažens norima duoti 
vaikams komunistinį auklėjimą, o 
Lietuvoje — dedamos pastangos 
pradėti rusinimą jau nuo vaikų dar
želių. Prof. Jancer sudariusi paly
ginamąsias lenteles, skelbia — kuo 
aukštesnė politinė tarnyba, tuo ma
žiau ten yra moterų. Tokie duo
menys iš Sovietų Sąjungos, iš Rytų 
Vokietijos. Nei Lenkijoje, nei 
Jugoslavijoje autorė nerado mo
terų valstybės vyriausio egzeku-
tyvo tarnybos. Net ir partiniame 

Ypatingai sunki pavergtų tautų 
moterų padėtis. Ukrainiečių mo
terų sąjunga, kurios centras New 
Yorke, yra išleidusi knygutę "Wo-
men Political Prisoners in the 
USSR". Čia nusiskundžiama, kad 
Sovietų Sąjungoje moterys pasmer
kiamos dėl politinių motyvų į kalė
jimus, koncentracijos stovyklas, 
psichiatrines ligonines. Čia jos turi 
nepaprastai daug iškentėti nuo sar
gybinių. Į leidinį įjungtas įtakingų 
amerikiečių atsišaukimas, kad viso 
pasaulio geros valios žmonės keltų 
balsą prieš neteisingai persekioja
mas moteris Sovietų sąjungoje. 
Kitame panašiame atsišaukime 
išvardinama ilga eilė kalinamų mo
terų Maskvos diktatūroje. 

Toliau duodamos suglaustos bio
grafijos moterų politinių kalinių. 
Čia randama turkmėnų poetė 
Annasultan Kekilova, trijų knygų 
autorė. Tarp kalėjime kentėjusių 
išvardinama ukrainiečių poetė 
Iryna Senyk, pedagogė Iryna Sta-
siv - Kalynnets, ukrainietė gydy
toja Nina Strokata, filologė Nadia 
Svitlychna. 

Už religinius įsitikinimus buvo 
įkalintos baptistės: Katerina Hryt-
senko, Elja Kasper, Lidija Kor-
žanec, Ida Korotun, Dina Kravčen-
ko, Anna Leven, Nadežda Lvovą, 
Zinaida Tarasova. Dar pridėtas il
gas sąrašas ukrainiečių, rusių, 
žydžiųir kitų politinių kalinių, mo
terų, kurios buvo nuteistos kalėti 
net po 25 metus, dauguma užda
rytų Mordovijos vergų darbų sto
vyklose. Ukrainietės ragina rašyti 
laiškus kaunamoms moterims poli
tinėms kalinėms ir taip pat ragina 
rašyti protesto raštus Brežnevui, 
Sov. Sąjungos ambasadoriui 
Washingtone A. Dobryninui, Mask
vos atstovui Jungtinėse Tautose J. 
Malikui. 

Leidiny cituojami kalinamų mo
terų laiškai prokurorui Rudenko. S. 
Šabatura rašo:, "kultūrinio gyveni
mo kraujagyslės yra periodiškai 
perpjaunamos tardymų kam
bariuose ir teismuose" (Sovietijoje). 
N. Strokata praneša, kad protesto 
ženklan prieš kankinimus ji skel
bia bado streiką. N. Svitlyčna laiš
ke prokurorui Rudenko pabrėžia, 
kad ji uždaryta į kalėjimą dėl to, 
kad bandė naudotis Sov. Sąjungos 
konstitucijoje ir Žmogaus teisių 
deklaracijoje paskelbtomis lais
vėmis. Pagaliau cituojamas rusų 
pogrindžio leidinio "Dabarties įvy
kių kronika" išspausdintas moterų 
politinių kalinių raginimas: "Mes 
šaukiamės į demokratinių kraštų 
moteris: reikalaukite, kad Sovietų 
Sąjunga paleistų politines kalines. 
Jos yra Jūsų sesės. Padėkite Joms. 
Tai bus Jūsų ne politinis, o hu
maniškumo veiksmas". 

J. Pr. 

Tarp gyvenimo didžiųjų dovanų 
man yra šios: kad gimiau lietuve ir 
kad išmokau mylėti Amerikcy.Gimti 
lietuve dovana, nes tuo duodamas 
tas bendras lopšys, ta žemė, ta kal
ba. Mylėti Ameriką dovana, nes tuo 
neapribojama laisvė, tuo duodama 
žemė, kalba. 

Žmogaus didelė laimė yra tai, 
kad jis gali kūrybingai žiūrėti į 
gyvenimą. Greičiausia negalima 
keisti istorijos ir negalima pakeisti 
jau įvykusių gyvenimo pakeitimų. 
Mūsų laimė yra tai, kad mes išli
kome gyvi ir laisvi: mūsų mintims 
nėra ribų, mūsų kūryba neapribota. 
Kaip laisvi žmonės, mes galime eiti 
per pasaulį. Savo aplinką galime 
išlaisvinti savo dvasia: gal sunkiai 
ilgas valandas dirbame, bet jeigu 
dar pajėgiame kitus mylėti, ki
tiems atleisti, apie įvykius pagal
voti, mes nesame vergai. Niekas 
pasauly mūsų nevaržo, išskyrus 
mūsų pačių mintis. 

Tai skamba, galbūt, per optimis
tiškai. Galbūt. Bet optimizmui 
turim pagrindo. Kas galėjo prieš 
trisdešim penkerius metus tikėtis, 
kad tūkstančiai suvažiuos iškil
mingai šokių šventei, kad ketu
riuose Amerikos universitetuose 
bus dėstoma lituanistika? Mes 
buvome vargšai tada. Dar dabar, 
matydama dryžuotus vyrų kostiu
mus ar gėlėtas moterų suknias, 
prisimenu tą lagerio jausmą, ku
riame kryžiuodavosi džiaugsmas 
gyvenimu ir alkis, baimė. Atsi
menu vieną momentą, kada vienas 
dabar Waterbury, Connecticut, 
gyvenąs, lietuvis pramušė atva
žiavusio ruso kviesti pabėgėlius 
grįžti į tėvynę, mašiną ir sužeidė jo 
veidą ir savo ranką. Iš poezijos ir 
prisiminimų sprendžiu, kad tada 
galvojome apie Lietuvą — tik grįžti 
į Lietuvą, už ją kovoti... ir kaip nors 
pavalgyti. 

Mumis pačiais rūpinosi ir kiti. 
Kai kuriems malonu prisiminti 
UNRĄ, Raudonąjį kryžių, Balfo 
siuntinius. 
N e liūdėti, be t išsilaikyti 

Bent lingvistiškai išeivių grupės 
konservatyvesnės už namie liku
sius. Manoma, kad reikia išsilaiky
ti ir kad, kam nors pasikeitus, bus 
prarasta viskas. Sunku išmokti sa
vim pasitikėti. Taip irgi galime 
tapti vergais. Vergauti praeičiai 
arba gyventi baimėje gali būti bai
su, kaip baisu gyventi priespau
doje. Kodėl negalime gyventi kaip 
laisvi žmonės? Džiaukimės, kad 
esame lietuviai. Lietuvių papročių 
vertybės — svetingumas, nuošir
dumas, atlaidumas, darbštumas — 
praturtina mūsų gyvenimą. Iš 
tautos praeities galime išmokti 
gerai gyventi, nepasiduoti, nebi
joti. Gal neturime bijoti, kad kiti 
mus nuskriaus, jeigu patys ima
mės atsakomybės. Mums yra priei
nami mokslo atradimai, pedagogi
nės studijos, pasaulio literatūra. 
Per kitur gyvenančius lietuvius 
galime pažinti daugybę pasaulio 

M. STANKUVIENĖ-
SAULAITYfE~~ 

kraštų ir žmonių. Mums atsiveria 
pasaulis. Juo galime praturtinti ir 
savo lietuvišką gyvenimą. Kodėl 
mums mokyti, kaip buvo mokoma 
prieš trisdešimt metų, jeigu techni
ka jau pasikeitusi ir mokslo prie
monės patobulintos? Kodėl mums 
bijoti kitų tautų, jeigu galime kartu 
su kitais įvykdyti savo planus, 
įgyvendinti svajones. Ir minčių, ir 
lėšų, ir pagalbos galime gauti iš 
kitų. Pasaulis niekad nebuvo ir nie
kad nebus lietuviškas, bet mes, 
lietuviai, galime jame dalyvauti 
kaip pilnateisiai piliečiai. 

To negali mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoje. Mums neužtenka apie 
juos galvoti, jų ilgėtis, Lietuvos 
žemės norėti. Turime juos minėti ir 
juos ginti. Tuo pačiu turime pilnai 
gyventi savo gyvenimu. Šitoks 
galvojimas konkrečiai paveikia 
mūsų darbus. Mūsų kultūros čia 
niekas kitas nevertins, jeigu mes ja 
nesidžiaugsime. Mūsų kalbos 
niekas už mus nemokys. Už save 
esame atsakingi mes patys. 

Pripratę esame verkšlenti, kad 
čia viskas blėsta, miršta. Kartais 
sukuriame iliuziją gyvavimo, 
suruošdami parengimą dideliame 
viešbutyje. Jeigu gyvensime kaip 
vergai, kaip nedarbingi svajotojai, 
nieko naudingo ir svarbaus 
neįgyvendinsime. Mes jau esame 
kalnus nuvertę nes tikėjome, kad ir 
mes esame svarbūs, kad šiuose 
kraštuose galime elgtis kaip laisvi 
žmonės. Nei praeitis, nei geografi
ja, nei nauji kraštai bei sąlygos 
neturėtų mūsų suparaližuoti. Kur 
yra mūsų ribos? Riba yra sovie
tinė. Negalime Lietuvoje laisvai 
lankytis ar sulaukti iš ten laisvai 
svečių. Kitų ribų neturime. Mes 
esame dviejų pasaulių piliečiai bei 
nariai ne tam, kad nė vienam nebū
tume efektingi ar svarbūs, bet tam, 
kad dar praturtėtų mūsų gyve
nimas, kad dar plačiau galėtume 
skleisti savo įsitikinimus, idealus ir 
patirtį. 

Mes tu r ime laisvę kur t i 
Kokie mūsų idealai ir kokia mūsų 

patirtis? Mes tikime žmogaus 
laisve, teise apsispręsti, ramiai 
gyventi, galvoti bei kurti laisvai. 
Mūsų patirtis yra ta, kad žmogaus 
dvasios niekas negali nugalėti ir, 
jeigu vienas žmogus bus fiziškai 
nugalėtas ir jo dvasia tuo paveik
ta, jo kova sustiprės kituose. Ne 
tam Lietuva buvo laisva, kad neti
kėtume stebuklais ir žmogaus galy
be. Ne tam Lietuva buvo laisva, 
kad užmirštume, jog turime geras 
galvas, stiprias rankas. Mes esame 
daug nuveikę, bet negalime pavarg
ti. Kodėl per IV PLJ kongresą vie
noj diskusijų grupėj niekas iš savo 
tėvų nebuvo girdėjęs apie išeiviš-
kus pirmuosius aštuonerius metus? 
Mūsų praeitis mus išlaisvina nau

j iems siekiams ir didesnei ener-

gijai, o ne neapykantai, pavydui ir 
gėdai. Kas labiau už mus gali 
suprasti pasaulio nuskriaustuo
sius, pavergtuosius? Kas, jei ne 
mes, gali liudyti, jog ne vien as
muo, bet ir tauta gali pereiti per 
karą ir vėl atsistoti ant kojų, nors ir 
kitame krašte? 

Naujai išleistoje dvikalbėje egzi-
lės rašytojų knygoje vidurkis am
žiaus yra šešiasdešimt vieneri 
metai. Kas bus už dvidešimt metų? 
Žinokime, kad ateitis yra mūsų ran
kose. Kas pasauly įvyks, priklauso 
nuo kitų, nebent tikime, kad dva
sia visatą veda. Bet kas mūsuose 
įvyks, priklauso nuo mūsų. Lietu
vių kalbą galima išmokti. Savo ap
linką lietuviškai norėti išreikšti 
reikia motyvuoti. • Rašytojus mes 
galime auginti arba galime jų neau
ginti. Tokius reikalus turime šian
dien aptarti ir turime pagal nuta
rimus keisti savo veiklos bei 
mokymo būdus. 

Reikia rengt i savus kūrėjus 
Jeigu norime gerų mokytojų, turi

me juos ruošti. Kodėl mūsuos nėra 
atgimimo, jeigu yra daug jaunų 
žmonių ir daug vyresnių žmonių, 
pajėgiančių kiekvieną situaciją 
kūrybingai apgalvoti? Gal ma
nome, kad tik įprasti keliai tin
kami, bijome prarasti, rizikuoti, kai 
tik rizika, tik naujas žvilgsnis gali 
mus išgelbėti. Išgelbėti iš ko? Iš tin
gumo, nevilties, blaškymosi, senti
mento, sentimentalumo, kai reikia 
šaltos galvos ir tikslaus darbo. 

Dažnai gailimės lietuvių Lietu
voje. Gailimės kentėjusių ir ken
čiančių. Galime gailėtis ir savų 
žmonių. Jie irgi daug kentėjo. Nete
ko namų, pastovių gyvenimo sąly
gų, artimųjų. Tam tikra prasme jie 
neteko savęs. Iš Sibiro grįžęs gali 
stebėti Lietuvos pavasarį- Jeigu 
jam uždrausta tiek ar tiek metų 
grįžti, mums irgi yra uždrausta, ir 
to pavasario mes greičiausia 
niekuomet nematysime. Bet gal
voti tik apie tai yra bloga. Su savim 
išsinešėm prisiminimus, Lietuvos 
vaizdus, lietuvių kalbą, papročius, 
tradicijas, identitetą. Ir juos galime 
vystyti, įgyvendinti. Jie nebus 
tokie, kaip yra Lietuvoje ar kokie 
būtų buvę, jei nebūtų buvę antrojo 
pasaulinio karo. Bet jie bus vertin
gi ir mums tinkanti mūsų gyve
nimo dalis. Mes todėl galime pasi
žymėti tik tuo, kad pajėgiame 
kūrybingai galvoti, kad esame 
kantrūs, gailestingi ir nuoširdūs, 
kad siekiame minties ir meilės 
gyvenime. Galime turėti rašytojų, 
politikų, mokytojų, padedančių 
mums ir kitiems gerai gyventi. 
Galime turėti šeimų, liudijančių 
mūsų pasaulėžiūros vertingumą. 
Kiekvienas iš mūsų esame atsa
kingi už savo tautą čia, dabar, ne 
vien už gyvenančius Lietuvoje, bet 
už gimstančius čia. Ar mūsų vai
kai pajus, kaip gera būti lietuviu? 

Rusas rašytojas, rašęs rusiškai ir 
angliškai, gyvenęs keturiuose kraš
tuose po to, kai turėjo Rusiją palik

ti 1918 metais, Vladimir Nabokov 
dešimties emigracijos metų atžy
mėti rašė šitaip: „Mes esame ta 
Rusijos banga, kuri paliko jos kran
tus, mes esame išskleisti po visą 
pasaulį, bet mūsų klaidžiojimas 
nevisada depresijoje, ir mūsų drą
sus tėvynės ilgesys ne visada 
mums trukdo džiaugtis nauju kraš
tu... Tarp kitko, turime dešimt lais
vės metų švęsti. Tokia laisvė, ko
kią esame patyrę, gal jokios kitos 
tautos nepatirta. Toje specifinėje 
vietoje, kuri nematomai mus ap
supa, gyvina ir palaiko, maitina 
mūsų sielas, puošia mūsų sapnus, 
nėra nė vieno įstatymo, išskyrus 
jos meilės įstatymą, ir nėra jokios 
kitos jėgos ar galybės, kaip mūsų 
sąžinė. Mes galime viską apie ją sa
kyti, viską rašyti, nes neturime ko 
slėpti. Ir nėra cenzūros mums apri
boti — mes esame savo sapnų 
laisvi piliečiai. Mūsų išsisklai
džiusi valstybė, mūsų nomadiška 
imperija randa stiprybę šitoje lais
vėje. Kada nors būsime dėkingi ak
lai Clio teisėjai už būdą, kuriuo ji 
mums leido ragauti šios laisvės ir 
emigracijoje suprasti pilnai ir 
išvystyti gilų savo gimtajam kraš
tui jausmą... Nekeikime egzilės". 

L ie tuva — tai m e s 
Ir mes nekeikime egzilės. Kur 

mes esame, ten yra ir Lietuva. Mes 
neturime ko slėpti, ko gėdytis. 
Mūsų niekas nepavergia. Mes es
ame laisvi ir mes galime būti drą
sūs. 

Išplėskime savo galvoseną ir 
savo ribas. Lietuvių yra įvairių. 
Žmonių yra įvairių. Savimi ir savo 
vertybėmis pasitikėdami, galime 
priimti vadinamas mišrias šeimas, 
įjungti kalbos nemokančius, rūpin
tis vargšais. Galime pilnai daly
vauti Amerikos gyvenime, jai 
atskleisdami savo patirtį ir mintis. 
Jeigu Amerika mums atrodo plokš
čia, be dvasios, pilka, tai yra ir 
mūsų kaltė, nes mes nesuradome 
jos minčių, jos dvasios pasaulio, 
tuo tapdami skurdesniais. Ame
rika yra ir mūsų kraštas: ją turime 
praturtinti lietuviškąja dimensija. 
Jeigu mūsų vaikai rašys, kurs, jie 
rašys ne apie Lietuvos laukus, bet 
apie Amerikos miestus. Nuo mūsų 
priklauso, ar tuose miestuose vaikš
čiosim mes. 

Lietuva yra šis mūsų minėjimas. 
Mūsų vaiko pirmas lietuviškas žo
dis yra Lietuva. Lietuva yra mūsų 
vaišingumas ir mūsų vargšams 
atdaros durys. Lietuva yra mūsų 
tikėjimas laisve ir dvasios galia. 
Lietuva yra studento pirmas lietu
viškas eilėraštis, su žodynu para
šytas. Pasakojimas kitiems apie 
mūsų vaikystę yra Lietuva. Mūsų 
džiugus ir laisvas gyvenimas yra 
Lietuva. 

Mes buvome sukurti kaip laisvi 
žmonės. Senovės lietuviai įsivaiz
davo laisvus savame krašte. Tas 
kraštas buvo iš mūsų atimtas, bet 
nebuvo atimta iš mūsų tauta ir 
tautą jungiančios svajonės. Lais
vąją dalį senovės lietuvių ir Lietu
vos kūrėjų planų galime gyventi tik 
mes. Mes esame laisvoji svajonių 
dalis. 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 
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Atvykę ir išlipę New Yorke į krantą ir muiti

nėje atlikę įvairius formalumus, buvome sutikti 
War Rehef Service organizacijos atstovių lietu
vių. Jos maloniai visus atkeliavusius sutiko, iš
dalino į kitus miestus važiuojantiems gele
žinkelio bilietus ir pradžiai gyvenimo Amerikoj 
kiekvienam davė po kelis dolerius. Po to dar pa
vaišino amerikietiškais karštais "hotdogais" su 
minkštomis bulkutėmis. Pagaliau nedideliu au
tobusu nuvežė mus į gelež. stotį, iš kurios išva
žiavome į Philadelphiją pas mano gimines Sas
nauskus. 

Važiuojant per New Yorką į gelež. stotį, teko 
mums visiems labai nustebti miesto švara: po
piergalių, visokių atmatų — pilnos gatvės. Ne 
taip kaip palikome Vokietijoj ar Lietuvoj, kur 
miestuose nė su žiburiu gatvėje ką nors numes
tą nerasi. 

Atvykę į Philadelphiją radome irgi tokį pat 
nevalytą, švaros atžvilgiu apsileidusį miestą. 
Geležinkelio stoty mus pasitiko mano pusbrolio 
Antano Sasnausko žmona Ge .ė su abiem duk
relėm Irena ir Lilian ir mano pažįstamas dar iš 

Lietuvos laikų Valentas Subačius. Pasisveikinę 
ir trumpai pasikalbėję iš stoties išėjome į gatvę, 
į V. Subačiaus automobilį. Susėdę pirmiausia 
buvome vežami Chestnut gatve, kuri buvo pri
kimšta bevažiuojančių įvairaus dydžio auto
mobilių. Joje beveik visi namai didžiulėmis vit
rinomis įrengti, visokiomis gėrybėmis puošniai 
išdėlioti, visos krautuvės prabangiai atrodan
čios. Tas mums padarė gražų įspūdį ir parodė 
amerikiečių turtingumą. 

Atvažiavę pas Sasnauskus radome parėjusį 
iš darbo ir pusbrolį Antaną, kuris mums parū
pino atvažiavimui reikalingus dokumentus ir 
darbo sutartį. Jis į Ameriką buvo atvažiavęs 
1927 m. pabaigoj, prieš pat Lietuvos kariuome
nėn pašaukimą, mat, jis buvo gimęs Amerikoj. 
Prieš išvažiuodami į Ameriką su broliu Petru, 
kuris irgi buvo gimęs Amerikoj ir drauge abu 
ruošėsi į ją atgal išvažiuoti, buvo pas mane at
vykę atsisveikinti. Aš tuomet dirbau Merkinės 
pašte. 

Atvykęs Antanas juokaudamas man pasa
kė: "Mesk, Feliksai, pašto tarnybą ir važiuojam 
drauge Amerikon! Juk ir tu esi Amerikoj gi
męs". Aš tuomet jam atsakiau, kad man išva
žiuoti jau yra pervėlu: aš jau esu Lietuvos ka
riuomenėj tarnavęs ir tuo esu praradęs 
Amerikos pilietybę ir įvažiavimo visas leng
vatas. Dabar po daugelio metų nesimatymo vėl 
teko susitikti. Jo brolis Petras, su kuriuo drau
ge atvažiavo, tuojau susirgo džiova. Gydėsi pas 
vietos gydytojus — pagyti nepavyko. Sugrįžo 
atgal Lietuvon pas tėvą (motina buvo jau mi
rus). Gydėsi Varėnos džiovininkų sanatorijoj. 
Nepavyko pasigydyti ir tenai. Mirė jaunas vy

ras apie 22 metų amžiaus. 
Vakare Sasnauskų buvome puikiai 

pavaišišnti. Į vaišes atėjo ir jų kaimynai, seni 
Amerikos lietuviai. Jie daug ko klausinėjo ma
nęs apie gyventus laikus Lietuvoje, apie rusų 
bolševikų Lietuvos pavergimą, gyventojų areš
tus, išvežimus į Sibirą ir t.t. Vienu žodžiu, jie vi
si labai domėjosi Lietuvos padėtimi ir rusų žiau
rumu bei jų apgaulingomis užmačiomis. 

Sekantį pavakarį sugrįžus pusbroliui An
tanui iš darbo užsiminiau jam apie suradimą 
man darbo. Jis į tai atsakė: "Pasilsėk, Felik-
siuk! Nesirūpink apie darbą. Darbas ne kiškis 
— nepabėgs! Jeigu turi gerą sveikatą ir norą, tai 
prisidirbsi užtektinai". 

Kitą dieną mano dukrą Ireną Laimutę išsi
vedė į darbą Sasnauskienės pamotė Juzėnienė. 
Ji gavo darbą toj pačioj siuvykloj, kurioj ir pati 
dirbo. Aš nuėjau pas Antaną Jurkonį pasižiūrė
ti, pasikalbėti. J is gyveno netoli pusbrolio. Jis 
kilimo taip pat ir Jiezno kaip ir aš. Gerai paži
nojo mano tėvus. Buvo jau išėjęs pensijon ir dir
bo namie siuvėjo amatą. Pasikalbėję pagaliau 
nutarėme nueiti į vietos paštą ir su pašto vado
vu pasikalbėti dėl man darbo gavimo pašte. 
Kadangi aš anglų kalbos tuomet dar nemo
kėjau, tai Jurkonis sutiko pabūti man vertėju. 

(Bus daugiau) 

J 
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C1EVELANDO 
fcINIOS 

ŽIBUTES IR ĄŽUOLYNAS 
—. LAUKIAMI SVEČIAI 

LIETUVIAI 
S t . Petersburg, FISL, 

Argentinos vokalinis vienetas 
"Ž&utės" ir Urugvajaus tautiniu 
šoki y grupė Ąžuolynas kovo 12 -
16 dienomis bus Clevelande lie
tuvių mieli svečiai. Jie bus 
taip pat priimti ir Glevelando 
miesto mero George Voinovich. 

Iš šilty kraštu atvykęs mūšy 
jaunimas galės nors truputį pa
jausti žiemos, nors jau ir besibai
giančios, malonumus, kuriu tur 
būt dauguma neįsivaizdavo žie
mos grožio. 

Buenos Aires dainininkės ir 
Mon-tevideo šokėjai — viso 37 
jaunuoliai-lės, kovo 15 d., šeš
tadienį, 7 vai. Dievo Motinos au 
ditorijoje duos koncertą Clevelan 
do ir apylinkių lietuviams. 

Koncertu susidomėjimas labai 
didelis. Bilietų užsakymai pas R. 
Tatarūnienę (tel. 531-5924), J. 
Malsią (tel. 486-9165) ir Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 
smarkiu tempu didėja, nes anks
čiau užsisakę ar įsigiję, galės gau
ti ir geresnes vietas. Visos vietos 
numeruotos. 

Jei dar kas norėtu priimti sve
čiu -jaunuolių iš Piety Amerikos, 

prašoma skambinti LB Clevelan-
do apylinkės pirm. Jurgiui Mals-
fciui. Svečius — šokėjus ir dai
nininkes Clevelandan kviečia 
apylinkės valdyba. 

Iki malonaus pasimatymo su 
Argentinos ir Urugvajaus lietu
vių jaunimu jų koncerte! 

REKOLEKCIJOS 
Clevelando jaunimo rekolekci

jos bus Beaumont stovykloje. Jas 
praves kun. J. Bacevičius ir se
selė Igne. Dėl smulkesniu infor
macijų kreiptis į Zitą Kripavičiū-
tę, tel. 946-2527. 

Dievo Motinos N.P. parapijos 
lietuviškos rekolekcijos bus kovo 
31 - balandžio 2 d. Jas praves kun. 
Algimantas Kezys, SJ. 

Sv. Jurgio parapijos rekolekcijų 
vadovas — preft. J. Balkūnas iš 
Floridos. Jos bus paskutines tris 
Didžiosios savaitės dienas, ba
landžio 3-5 dienomis. 

ATVYKSTA RAŠYTOJAS 
ALGIRDAS LANDSBERGIS 
•Kovo 8 d., šeštadienį, Dievo 

Motinos auditorijoje rengiama 
kultūrinė popietė, kurioje daly
vaus rašytojas, dramaturgas Al
girdas Landsbergis iš New Yorko 

LIETUVIS MUZIKINĖJE 
AMERIKIEČIŲ VEIKLOJE 
Muzikas P. Armonas gražiai 

reiškiasi ne vien lietuvių, bet ir 
vietos amerikiečių muzikiniame 
gyvenime Jau antri metai jis va
dovauja „Bay Area "Chamber 
Strings" kamerinės muzikos or
kestrui. Šio orkestro koncertas, di
riguojamas muz. P. Armono, įvy-

! ko sausio 30 d. lietuvių klubo sa
lėje, kur buvo atlikta Juozo Nau
jalio, J. S Bacho, Ed. Griego ir 
Erno von Dohnanyi muzikos kū
riniai. Lietuviams malonu, jog į 
šio sezono programą įjungtas ir 
lietuvis kompozitorius. Susirinku
si publika, kurios daugumą suda
rė lietuviai, susikaupusi sekė pro
gramą. Pasibaigus koncertui, pro
gramos vedėja A Kamiene lietu
vių ir anglų kalbomis padėko
jo dirigentui ir orkestrams, pasi
džiaugė gražiu programos atliki
mu ir pakvietė visus pasivaišinti 
klubo choro dainininkių paruoš
tomis vaišėmis. 

/" levelando Ramovėnu choras, 
vadovaujamas muz. Juliaus Kazė
no. 

SKAUTU BLYNU BALIUJE 
dalyvavo per 200 svečiu. Svečiam 
buvo suvaidintas veikalėlis, Au
relijos Balašaitienės parašytas ir 
T. Budrienės režisuotas. Visa ei
lė jaunųjų skautu-čiu išmėgino 
savo artistiškus talentus: J. Mu-
Holis, R. Urbaitis, V Banionytė, 
R. Apanavičiūtė, L. Biliūnas, M. 
Kempė, P. 2iedonis, D. Motiejū
nas, P. Tallat Kelpša, D. Minkū-
nas, P. Janavičius, P. Taraška, R. 
Matas, P. Stungys, S Muliolis, A. 
Taraska. 

Pilėnu tunto tėvu komitetui 
jau keleri metai sėkmingai vado
vauja Jonas Gudėnas. 

V. R. 

Šioje pačioje salėje praeitais me 
tais teko išgirsti pirmąjį šio orkfcs 
tro koncertą. Tada jis buvo "vos 
gimęs". Po metų intensyvaus 
darbo buvo malonu stebėti or
kestro padarytą pažangą: susigro-
jimas, paklusnumas dirigento 
mostams, muzikiniai niuansai, per 
ėjimai, o ir paties dirigento gra
žus dirigavimas teigiamai veikė 
klausytojus ir, pasibaigus koncer
tui, buvo nepagailėta plojimų. 

Orkestrą sudaro 29 dalyviai: 
dauguma moterų ir tik 6 vyrai, 
visi profesionalai, baigę muzikos 
mokyklas, anksčiau groję įvairiuo 
se orkestruose, dėstę muziką kole
gijose, o dabar apsigyvenę ST. Pe-
tersburge arba artimose jo apy
linkėse. Dirigentas sako, kad mo 
terys tik baigusios muzikos stu
dijas ligi vedybų pelniusios pra
gyvenimą iš muzikos, tačiau iš
tekėjusios už vyru, turinčiu pel
ningas profesijas, paliko muziką 
tik dvasiniam atsigaivinimui. 
Dabar, apsigyvenusios čia, mielai 
įsijungė į šį orkestrą. 

Įdomu, kaip pats muzikas P. 
Armonas pakliuvęs į šį orkestrą. 
Pasiteiravus paaiškėjo, jog su dau 
guma savo orkestrantu jis susi
pažinęs prieš kelerius metus, be
grodamas St Petersburgo simfo
niniam orkestre. Kadangi minė
tas orkestras atiikdavęs beveik iš
imtinai tik populiarios muzi
kos kūrinius, tai kartas nuo karto 
susidarydavusi grupė po 12 — 15 
instrumentalistu ir susirinkdavu
si savo malonumui pasigroti ka
merinės muzikos. 

"Kartu kaip violenčelistą pa
sikviesdavo ir mane", sako muz. 
P. Armonas. „Kartą grojant Bra-
hamso sekstetą, susidarė neišbren 
darni ritminiai sunkumai ir aš 
kaip naujausias grupės narys, bu 
vau paprašytas "taktą pamušti". 
Iš'to "takto pamušimo" buvo per 
eita į rimtesnį dirigavimą ir pa
galiau išaugome į pajėgu ka
merinės muzikos orkestrą. Esa
me legaliai įsiregistravę valdžios 
įstaigose, na, o dirbti man yra 
malonu". "Ar turėsite ir dau
giau koncertų šiame sezone?" 
pasiteiravau. "O kaip gi — net 
šešis ir dar priedo su Pinellas 
County choru dalyvausim Bham-
so "Ein Deutsches Requiem" 

FLORIDOJE 
op 45 atlikime Be to, laukiame, 
kad buvę šiaurės didžiųjų or
kestrų instrumentalistai, atvykę 
į šią vietovę nuolatiniam apsigy
venimui, ateinantį sezoną įsijungs 
į mūsų orkestrą kaip solistai arba 
eiliniai dalyviai", baigė pasikal
bėjimą muz. P. Armonas. 

Palinkėjau jiems sėkmės ir pa
sidžiaugiau, kad Mrs. M. Sulli-
van, viena iš jo orkestro dalyvių, 
visada suranda laiko ir lietuviams 
akompanuodama mūsų įvairiuo 
se renginiuose. 

S. V. 
VEIKLIOS MOTERYS 

Vasario 16-tosios minėjimo pa
skaitininke čia buvo garsioji Vi
leišių atžala, visuomenininke 
A Vileišytė — Devenienė. Am
žinosios ugnies uždegėją Savano
rio kūrėjo majoro L. Virbicko 
asistentės buvo L. Pupienė ir S. 
Vaškienė. L Jurgėlaitė skaitė pro
klamacijas, o nepamainoma pro
gramų pravedėja Angelė Kamie 
nė pristatė Vasario 16 minėjime | 
tikrą lietuviu draugą kongresma l 
ną Bill Young. 

Pianistė Dalia Sakaitė iš New 
Yorko paskambino Bethoveno, Ka 
čanausko, Čiurlionio ir Chopino 
kūriniu. 

Eilė moterų dalyvavo aukų 
rinkime, Lietuvos atkūrimo šven 
tėję, kur buvo surinkta viso 
4,512 dol. Liet. Bendruomenei 
Altai ir Tautos fondui. 

Viktorija Jacobson kelinti me
tai iš eilės savo asmenine ini
ciatyva užprašo Šv. Mišias už Lie
tuvą, suorganizavo moterų ir 
mergaičių lietuvių būrius Šv. Jo
no katalikų bažnyčioje užprašė 
prel. J. Balkūnas per pamokslą su
pažindinti amerikiečius su Lietu
vos praeitimi ir dabartine būkle, i 

Jacobson du kartus kalbėjo te-
.levizijos programoj. 

L Žvynienė tarptautiniame 
festivalyje organizuoja lietuviš
kų valgių. A. Krulikienė yra klu 
bo sekretorė, klubo kasininkė 
Purtulienė ir stropi bilietu parda
vėja pietums Pupelienė. 

Jaunimo tautinių šokių grupę 
"Banga" suorganizavo mokyto
ja S. Vaitienė. "Bangos" mokyto
ja S. Vaškienė, akompania-
torė Cesė SodaitienėDr. Irena Ma 
čionienė dirba St. Petersburgo 
"Lietuvių 2iniu" redakcijoj, o 
dantų gydytoja Bronė klubo na- I 
riams po pietų sekmadieniais 
linksmina savo taikliais kupletais 
ir feljetonais. 

Vasary apleido mus vaišingoji 
klubo šeimininkė Birutė D ambra -
vienė. Palaidota New Port Rickey 
Fla. kapinėse, o Aldona Saulė 
Michelevičienė, mirusi vasario 16 
d. palaidota St. Petersburgo mau-
zaliejuje, palydėta V. Kleivienės 
ir L 2vynienės atsisveikinimo 
kalbomis. 

Vasario 27 d. 6 vai. Lietuvių 
klubo salėje gausiai susirinku
siems svečiams dainavo muzikės 
Elenos Rūkštelienės moterų vie
netas "Daina". 

K. Keblinskienė 

Paieškojimas 
teacoma Vanda Zubavfcittte, telšiš

kė. Pranešti adr.: V. Drukteinyte-
PrialgatBkienei, 4531 S. Sacramento 
Ave., Chkago, DL 60832. Tdef. — 
(312) 376-5437. 

Hnil l l l l l l l l l lHI I I I I I I I IHMIl I l lHI I lUMMIM* 

CABINET COVER 
Recover your old kitchen cabinets 

with new Formica Doors and Drawer 
Fronts. Ali other exposed areas cover-
ed with Formica. 
For Free Estimate call — 796-5884 

Free Carpet 

-IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIUlilIimilillMIlIlIlIlIlI 

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

>ooooooooooooooooooooooooo< 

ROOF REPAIRS 
20 yrs. exper'ce. Gutters cleaned and 
repaired; chimneys cleaned and re
paired. Call — 

ANDERSON 282-9308 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ o o 0 * 

STYLE PAINT & DECORATTNG CO. 
With this ad — Spring special, 5 rms. 
painted — low as $250.00. 

Satisfaction Guaranteed 
6625 W. Archer — TeL 460-7547 
vbgk vbgkžcvmfwyp 586-0011 

llllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllil 

A R C H E R 
ROOFTNG & CONSTRUCTION CO. 

Roofing, Repairs, Gutters and 
Chimney Work 

PHONE — 254-7444 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

R E A L E S T A T E 

NEPAPRASTAS PIRKINYS 
Moderniškas mūrinis namas. 2 butai 
po 6 kamb. 2 atskiri boileriai. Įreng
tas rūsys. 2 maš. garažas. Arti 56-os 
ir Kedzie. Skubiai parduodamas d£l 
mirties už žemą kaina, 

NORVILĄ REALTY, 778-5454 

8 BUTŲ MŪRINIS 
IDEALUS INVESTAVIMUI 

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

WOLSKI REALTY CO. 
Tel. — 586-0340 

Parduodamas 5 kambarių mūrinis na
mas Marųuet&e Parke 

22 metų senumo. Geram stovy. 2 ma
šinų garažas. TELEF. — PR 8-4718 

E S T A T E 

Open House Sunday, March ftth 
1 to 5 P-M. 

7 W. Divfckn Street 
LEMO.NT, ILLINOIS 

For sale single family nesidence — 
3 bedrm. ranch, red brtak. Barat. 2 
fuU baths. ceramic, vrtth double 
bowls. Separate ooRunode areas. 
Kitchen & laundry area with Frigi-
daire built-in appliances. Central air 
& centrai v&cuming. Carpeted 
throug-hout. Living-dining rm. with 14 
ft. mirrored wall, 15' x *5' rec. rm. 
panneled & carpeted. Attached gar . & 
encl. hreezeway. 20' x 40' heated in-
ground swimmlng pool. Patio & lge. 
beautlfully maintalned yard & land-
scaplng. Deaireable loc. nr. schis. & 
shopping area. Ethnic community. 
Many more features too numerous to 
mention. Thls home is decorated in 
good taste, shows pride of owner-
shlp. $97,500. 

H E L P W A N T I S ) V Y R A I 

LATHE OPER'S 
SOUTHBEND N/C 

Able to prograan tapė, set up & 
operate. Exc- co. benefi ta. Free 
hospitalization & prof it sharing. 

CALL J E F F P0T1AF 
TeL 452-5400, Ext. 181 

GET ACQUAINTED SPECIAL 

ARJAY TV SERVICE 
6625 W. Archer Ave. — 5864)011 

Good with this ad, any service call 
Reg. $15.95 — Now $10.95, Save $5.00 

Sales and Service. 

You can relax knowing your income 
tax problems are in capable hands of 
Wm. Elden & Co., tocated at 1711 W. 
47th St., Chicago. Prospect Federal is 
next to us. Elmer Kolb & Associates. 
Wm. Elden, JJJ.C.P-A Attorney. 

CALL 927-6765 

llllllllllllllllllllllllllllUIlIUIIIIIIIIilIlIlIlII 
CENTURY SAVINGS 
& LOA>* ASSOCIATION 

1947 W. 35th S t TeL 523-5500 
2 % Year Money Marttet Certrficatea 
and Individual Retlrement Accounts 
Avaiiabie a t Current Platės. 
JIIIIIIIIIIIIIIUHIII1IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIINIH 

INCOME TAX SERVICE 
By ApDobument Oely 239-3703 

WILLIAM J. DUFFNER 
Certified Public Accountant 

Heritage Standard Bank Bidg. 
2400 West 95tfe Street 

K0G1 LAUKTI 
PuOdaueio mAro 22-}ų metų bun-

2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Cen.tr. oru liklymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marųuette Parke. — 
$53,500. 

Puikus marini*. Apie $10,000 pa
jamų Moderniai patobulintas namas 
Marquette Parke. Kaina $67,500. 

tvarus 2)a aukštų maras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

Plato* sklypas. Geroje vietoje in 
raštuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar •ngliįvat ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 W»st 7tst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiirnniiiiitiiiiii 

4 butai. Marinis. Lemonte. 
3-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

ta*. Marquette Parko rajone. 
Resotraaas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
laaurane* — Income Taz 

Notary Public 

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

fiimtiimiiimmiiiiiiimiiiiiimiuuiiiim 

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

10% — 20% — S0<% plciau m o k U t 
ui apdrauday nuo «cates Ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Tekf. GA «654 

»ya W. $5tb Street 

MOLD POUSHERS 
EXPERIENCEL> 

Top pay. Full benefits, bonus 
and overtime. 

CAUL — 775-3977 

TOOL ROOM 
. ii 

MACHOLNIST 
No age limit 

Fringe benesfits 
Apply im person 

CHICAGO PEBFORATING 
COMPANY 

2445 West 24fh Piace 
Chicago, niinofa 

24 H 0 U H T 0 W I N G 
A N D 

Q Ū I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiminiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
W* W. attb St., tel. 77H486 

llllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIUllllIlilUI 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
ir vienas kamb. pirmame aukšte. 
Skambinti visą dieną tel. 476-35M. 

HELP WANTED — MOTEBTS 

M lt R C0INS & STAMPS 
»% Off Coin aad Stamp Supplies 

Buy — SeU — Appraise 
Eatates — Accumuiations 

M18 W. ftSdi St, OaklaiTO, IU. 
— 857-81S2 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
tl lIIIllIlUIIIIIlIIIlIIItlIlIlIfl l l l l l l l lIUlilIlII 

NEPAVOJINGA 

— Šitas buldogas panašus i 
tetą, — tarė vaikiūkštis. 

— Nekalbėk taip negražiai, 
— sudraudė motina. 

— Bet, mama, buldogas ma
nęs negirdi. 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S I 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daožvardieoe 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrkas 
4545 W. «Srd Stare** 

Illinois 

iiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notari&tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU11111I1III1UU1IIIIIIIU 

V A L O M E 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

R N - L P N 
PART TIME EVENINGS 

Call — 
SISTER GEMMA. St Augustina Home 
2358 N. SherYieid — TeL 348-3232 

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

Doug Boek at 666-8811 
_ 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

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

TeL — WA 5-806S 

iHtmuiumiiiitHtimimiiiiniiitrnfinnj! 
įvairių prekių pairi rinkimą* ne

brangiai £ mošų MUMJEUO. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

25*1 W. N St, Chicago, ffl. MC2I 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Tėte!. - 125-3737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIHIiUIIIUIlUl 

PETELIŠKIŲ SALA 
MIlda Kvietkytė 

(Paaakos ir vaizdeliai vaikams) 
Iliustravo dail. Ada Korsakaitė-
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon
das 1979 m., 64 pusi. Kaina su 
persiuntimu fĄ.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63id S t 

Chkago, IL 60628 
Dlnois gyventojai dar prideda 24 e t 
valstijos mokesčio. 

D Ė M E S I O 

Kaina su persiuntimu $4.75 

niinoia gyventojai pridikite dar 
20 centų mokeačiama. 

We'll nelp 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 Chicago j e ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti. 
į musq įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerL 

Virs 500-tai namg pasirinkiinui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
mdependently owned and operared 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s 

iiiiiiiiititiiiiiiimiiimiiiiiiiuiiiuiuiiiHM 
P L U M B I N G 

Licensed, Bonded, Iasnred 
Nauji dart»i ir pataisymai. Virtuves 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass bioeks. Stnkos vamz-
dZisi iSvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviukai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
HiHiiiiiiiiiiniHiiiinuHiiiiiiimiimiiium 

JUNK CARS VVANTED 
M M OR NOT 

Free Fast Tovring 
TEL — 582-8130 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiHimn 
NAMŲ APSITVARKYMt 

Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3986 
4nimimiiniimiiiiiiiuiimiiHHHHim— 
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A L • 8 T A T • 

Rezidencines ir Komercines Nuosavybes 
Apartn^entai • Kondonim?ūmai • Nuomavimas 

Čiurlionio ansamblio banketas, kuriame atšvęstos muz Alfonso Mikulskio 50 muzikinio darbo ir ansamblio 40 
metų sukaktys Clevelande. Nuotraukoje matyti 0 ir A. Mikuiskiai, Jokūbaičiai, J. Nasvytis, ilgametis valdybos 
pirm. V. Plečkaitis ir kt. uetuvsų namuose. Vuotr. J. Gark* 

FLORIDA 
p r u r-g Angelė E, K a r n i e n ė 
aMilaaj i r t u m • » • HUOKFH • • • IfOTART 

lLO 1 A 1 I i T-
REALTOR • • • B R O K E * • • • TOTART 

T«lCfO?Xl* ( 8 1 ^ **0~~**& • «MWN IS'.^) HC-27^S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 46S6 Archer Ava. 
CUeafB, m. H6S2, tai. n7-56Sf 

— — — — — 

niiimniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiinui 
M. A. Š I M K U S 
I>OOME TAX 8ERVTCK 

NOTARY PTJBUC 
i U 6 So, Maplewood, teL 264-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINV išknetiraai, ptUoml 
PILIETTB«S PRASTMAI Ir 

kitokie blaoiua 
HtiiiHnniumnHiiiuimimniiitMiuHiiiii 

Perskaitę "Draugą" 
jj Iritiama patiikaltyti 

duokita 

Z-M Gonstruction Co. 
INC. 

Nauja statyt* Ir bet koka 

Pasinaudokite žiemos sezono 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAOITJKEVieroS 
VYTENIS 4YGAS 

Skambant po 6 vaL vak. 448-7871 

http://Cen.tr


PHILADELPHIA IR APYLINKES 
PAMINĖTA 

VASARIO I6-TOJ1 
Lietuvos nepriklausomybės at

kūrimo 62 m. sukakties minėji
mas, suruoštas Philadelphijos ir 
Pietinės New Jersey LB apylin
kių talkinant vietos organizaci
joms, praėjo įspūdingai ir naujų 
vilčių sukeliančioje nuotaikoje... 

Minėjimo išvakarėse, vasario 
16, per vietinės LB radijo valan
dėlę Gabrielius ir Rima Mironai 
anglų kalba su plačiais komen
tarais amerikiečiams gražiai pri
statė opiuosius mūsų tautos rei
kalus. Sekančią dieną Mišių 
metu, kurios buvo atnašaujamos 
šv. Andriejaus, Šv. Jurgio ir Šv. 
Kazimiero bažnyčiose, pasimels
ta už žuvusius bei nukankintus 
laisvės kovose ir už tuos, kurie ir 
dabar, pakeldami sunkias fizi
nes bei dvasines kančias at-
kakliai grumiasi dėl žmogaus tei
sių ir dėl Lietuvai nepriklau
somybės atgavimo. Šv. Andriejaus 
bažnyčioje iškilmingų pamaldų 
metu, kuriose dalyvavo organi
zacijos su vėliavomis, gražiai pa
sireiškė "Vilties" choras, vado
vaujamas Frances Stankus. 

Pagrindinis minėjimas 
Minėjimas — akademija įvyko 

po pietų Lietuvių namuose. At 
siskleidus uždangai, scenoje iš
vydome reikšmingą auksinės 
spalvos raidėmis įrašytą šūkį: 
"Tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse!". Organizacijos įne
šė vėliavas, "Vilties" choras su- Į 
giedojo JAV himną, kun. dr. Ka- i 
zimieras Širvaitis, Kazimieriečių 
seselių kapelionas Holland, Pa., 
perskaitė ilgoką, giliai patriotinę 
invokaciją. Po to įspūdingai nu
skambėjo Č. Sasnausko "Apsau
gok, Aukščiausias". 

Teresė Gečienė, Philadelphi
jos LB pirm., atidarydama mi
nėjimą pastebėjo, kad jau' 40-ti 
metai kaip Vasario 16 švenčia
me po "gedulo syctu: Tačiau ji 
tuojau pasiguodė, kad mūsų ti
kėjimą šviesesniu rytojumi stipri
na pavergtos tautos atsparumas ir 
išeivijoj jaunų sąmoningų lietu
vių įsijungimas į mūsų bendras 
pastangas. Priminė, kad ir šio 
minėjimo veik visą programą at
liks asmenys, kurie gimė, augo ir 
brendo šiame krašte. Toliau aka
demijai vadovavo Dalia Jakienė 
ir Gabrielius Mironas. 

Jakienė painformavo, kad mū
sų tarpe yra dr. Anthony W. No-
vasitis, Pennsyftvanijos etninių 
grupių komisijos pirmininkas, 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos narys, kuris atstovauja 
mūsų valstijos gubernatoriui Ri
chardui Thornbergui. Ji dar pri
dūrė, kad Novasičio įtaigojamas 
sen. John Heinz (R.-Pa.) į sena
tą įnešė įstatymo projektą, kurį 
priėmus mūsų diplomatinė tar
nyba susilaukė stiprios finansinės 
paramos ir į ją reikalui esant, bū
tų galima įvesti naujų asmenų. 
Novasitis, kiek sustojęs prie poli
tinių įvykių raidos, perskaitė gu
bernatoriaus proklamaciją. Jis 
minėjimo dalyvių buvo sutiktas 
ir palydėtas ilgai plojimais; 

Dr. Margaret Sasnausky per
skaitė naujojo Philadelphijos 
mero William Green proklama
ciją. Po to, pavartojusi kelias šv. 
Rašto citatas, kuriose Dievas ne
užmiršta nuskriaustųjų, vylėsi, 
kad Aukščiausiam globojant ir 
Lietuva vėl atgaus nepriklauso
mybę. Ji, matyt, buvo sužavėta 
minėjimo programa ir pasiliko iki 
pat galo. 

Lino Kojelio žodis 
Pagrindiniu kalbėtoju lietu

vių kalba buvo Linas Kojelis, sen. 
Rich. Schweikerio štabo narys, 
ilgametis JAV Lietuvių jaunimo 
s-gos darbuotojas, ateitininkų fe 
deracijos generalinis sekretorius 
ir kitų lietuviškų sambūrių ak
tyvus narys. Nors dar jaunas, jau 
yra apkeliavęs nemažai pasaulio: 
lankėsi Piet. Amerikoje, Lietu
voje, kurį laiką gyveno Paryžiu
je, Atėnuose. Kojelis pastebėjęs, 
kad tiek gamtoje, tiek žmonių 
gyvenime vyksta nuolatinė kaita, 
bandė panagrinėti pasikeitimus, 

tuvių jaunimo sąjunga, nors lė- į ne gal pagaliau atvers amerikie- Į "Mano gimtinė", VL Jakubėno, 
tokai, vis stiprėja. Stebėjosi, jog čiams akis ir jie pradės suprasti Į "Plaukia antelė", J. Stankūno, 
vienas veiksnys Baltimorėje savo' nuolatinius Maskvos melus. Kai I "Žiburėlis" ir J. Tallat-Kelpšos i 
suvažiavime nusiskundė, kad mū
sų jaunimas, aplinkos veikiamas, 
suliberalėjo, o dalis, raudonųjų 
profesorių įtaigojama, net suku-
munistėjo. Pridėjo, jog šie skun
dai ateina iš tokių organizacijų, 
į kurias jaunimas nesijungia. 

Liesdamas išeivijos organizaci
jas, kalbėtojas pareiškė, jog anks
čiau turėjome tik 2 veiksnius, ku
rie judino mūsų opiuosius politi
nius klausimus. Šiuo metu į po
litinę veiklą yra įsijungę Pasau
lio Lietuvių bendruomenės pa-

Lietuvoje po paskutiniojo karo 
žuvo 35,000 partizanų, mažai kas 
į tai kreipė dėmesį. 

Toliau Brazaitis, remdamasis 
vieno amerikiečio žurnalisto, il
gokai gyvenusio Maskvoje, pasą 

Mano sieloj šiandien šventė". 
Solistei akompanavo Margaret 
Wright. D. Jakienė padėklanavo 
Kazio Jakubėno eilčraštį pairašy-
tą rusų kalėjime. 

Juozas Drumstas, Lietuvos vy-
kojimais, davė apsčiai pavyzdžių, j čių III-sios kuopos pirm., perskai- Į 
kaip Rusijoj apgaudinėjami žmo-' tė rezoliucijas, kurios bus pasiųs-11 
nės, kaip visur, ypač spaudoje, į tos kai kuriem žymesniesims laik j Į 
meluojama, nuslepiama visos raščiams ir iškiliesiems politi- j 

kams. 
Plačios apimties, gerai praves-

įvykusius paskutiniame dešimt
metyje pavergtoje Lietuvoje, iš
eivijos jaunime ir mūsų organi
zacijose. Jis kreipė ypatingą dė 
mesį į lietuviško gyvenimo poli- yra geras dalykas ir jos reikia 

skyriai, ateitininkai, skautai, Mo
terų Federacija, vyčiai ir kiti. Pa
sidžiaugė JAV LB nuo 1972 m. 
kasmet išleidžiamu informaci
niu leidiniu "Violations of Hu-
man Rights in Occupied Lithu-
ania", kuriame sukaupiama aps
čiai medžiagos, rodančios gru
bų rusų engimą pavergtų lietu
vių Šis leidinys LB Visuomeni
nių reikalų tarybos rūpesčiu 
plačiai paskleidžiamas įtakingų 
amerikiečių tarpe. 

Kalbėtojas pastebėjo, jog per
daug skundžiamasi vienybės sto
ka, darbų dvilypavimu. Vienybė 

krašto blogybės. 
Meninė dalis 

Po rimtų paskaitų minėjimo 
tas, apie dvi valandas užtrukęs, 
minėjimas buvo baigtas Lietuvos i 

daliniai, Lietuvių jaunimo s-gos | dalyviai pasidžiaugė "Aušrinės",, h i m n U ) k u r į „ ^ p r i t a r i a nt , su-
vadovaujamos Eimučio Ra-
džiaus. tautiniais šokiais: oželiu, 
vestuvių polka, čigonėliu ir ki
tais. Šokius akordeonu palydėjo 
Jonas Puodžiūnas. 

Solistė Angelė Kiaušaitė, turin
ti magistro laipsnį ir iuo metu be
sigilinanti muzikos srityje Curtis 
institute, klausytojus maloniai nu 
teikė mūsų kompozitorių kūri
niais. Ji padainavo A Kačanaus-
ko 'Tų mergelių dainavimas", 

giedojo "Vilties" choras, diriguo 
guojamas Frances Stonkus. Cho
rui akompanavo Claire Stankus. 
Scenos puošimu rūpinosi Aušra 
Bagdonavičiūtė ir Gema Kreivė-
naitė. 

Tą pačią dieną 6:30 v. v. per 
klasikinės muzikos radijo stotį bu
vo transliuojamos lietuviškos dai
nos bei muzika su komentarais. 
Pusvalandį paruošė T. Gečienė. 

Bronius Vaškcatis 

tinį aspektą 
Anot Kojelio, partizanų ko

voms nutilus, įsivyravo savotiška 
tyla. Buvo baiminamasi, kad re
zistencija Lietuvoje jau visai pa
laužta. Tačiau prieš 8 m. neti
kėtai pasirodė LKB Kronika. Tai 
buvo pradžia pogrindžio spaudai 
Lietuvoje Laiko tėkmėje ji vis 
gausėjo. Šiuo metu jau žinomi 8-
ni slapti leidiniai. Jų yra ir dau-

siekti. Tačiau, besiekiant vieny
bės, gali nukentėti konkrečių, po
zityvių darbų atlikimas. Sumi
nėjo apsčiai pavyzdžių, kuriuose 
daugelis rankų atliko tos pačios 
srities darbus ir atsiekė gražių 
rezultatų. Vieningai ar nevienin
gai nuoširdžiai dirbkime ir tuo 
greičiau priartinsime Lietuvai 
aisvės rytą. 

Baigdamas Kojelis tarė: "Kai 
giau, bet nevisi pajėgia prasiverž-' aš pažiūriu į Lietuvą, išeivijos 
t: pro geležinę uždangą. Neseniai j jaunimą, išeivijos lietuvių orga 
"Times" žurnale buvo parašy
ta, kad didžiausias nacionalinis 
pasipriešinimas yra Lenkijoj, nes 
ten leidžiama 4-ri slapti žurnalai. 
Anot paskaitininko, pavergtieji 
lietuviai lenkus šioje srityje ge
rokai pralenkia. 

Prelegentas priminė, kad Si
mas Kudirka, prieš 10 m.bandęs 
pabėgti nuo rusų laivo, buvo pir
masis plačiai žinomas lietuvis 
rezistentas. Netrukus pasaulį nu
stebino Kalanta. Pirmieji du disi
dentai, Kojelio manymu, stipriai 
sukrėtė išeivijos jaunimą. Jų ta
kais pasekė daugybė drąsių, net 
mirti rizikuojančių lietuvių. Pa-
baltiečių proteste Maskvoje taip 
pat daugumą sudarė lietuviai. 
Priminė, kad išeivijos jaunimas 
politiškai daugiau subrendo. Pa
sidžiaugė aktualiais, brandžiais 
straipsniais, pasirodančiais "Atei
ties" žurnale. Jaunimas gražiai 
prošvaisčių skyriuje, paruošia 
reiškiasi "Draugo" Akademinių 
mūsų spaudoje puikius įvairių 
įvykių aprašymus. Pasaulio lie-

nizacijas iš paskutiniųjų 10-ties 
metų perspektyvos, aš matau 
nepaprastą augimą, nepaprastą 
stiprėjimą. Jei tas stiprėjimas tę
sis ir toliau, tai mes, kaip džiung 
lių vijokliai, prasiveršime į sau
lę nepriklausomos šalies padan
gėje". 

Tomo Urazaičb kalba 
Tomas J. Brazaitis, trečios kar

tos lietuvis "Cleveland Plain 
Dealer" Washingtono biuro ve
dėjas, apgailestavo, kad laiko 
slinktyje pamiršo tėvų kalbą. Ta
čiau šiuo metu jis didžiuojasi esąs 
lietuvis ir tai dažnai primena sa
vo vaikams. I minėjimą jis atsi
vežė sūnų, dukrą ir žmoną, geis
damas, kad ir jie galimai daugiau 
sužinotų apie lietuvius. 

Brazaitis ilgokai apsistojo prie 
naujojo Sovietų pilietybės įstaty
mo aiškinimo. Jo žiniomis, nei 
Kanados, nei JAV-bių vyriausy
bės iki šiol nėra davusios išsa
mios to įstatymo interpretacijos. 
Pastebėjo, kad įvykiai Afganista-

A,f A. 
JULIUS P. (Jay) RAKŠTIS 

Gyveno Colomat Michigan. 
Mirg kovo mėn. 3 d, 1980 m., sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ulyssa Alice (pagal tėvus 

Moskos). sūnus Ted, 2 seserys: Chicagoje Josephine Rakštytė ir Oak 
Parke Emilie Rakštyte. 

Laidotuves įvyks penktadieni, kovo men. 7 dieną. Po gedulingų 
pamaldų St. Joseph bažnyčioj. Watervliet, Mich., velionis bus nulyde 
tas į North Shore Memory Gardens kapines, Benton Harbor, Micn 

A, f A. PRANEI DAB&LENEI mirus, 
jos vyrą. adv. ALEKSANDR4 DABŠJ, sūnų RIMTAUTĄ 
sų šeima, seserį JULIJĄ GRUaNATTĘ ir brolį TELES
FORĄ GRIKTNĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Zenonas ir Kazimiera Gobiai 
Juozas ir Felicija Jasmevičiai 

A.f A. RUFUI VIRKAU mirus, 
jo žmonai VANDAI, sūnui VYTAUTUI ir dukrai HEN
RIETAI VEPSTIENEI su šeimomis, o taip pat visiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

Vladas ir Raimunda Mieželiai 
su Seimą 

A. f A. Eugenija Vasiliauskiene 
STOCKATTE 

Gyveno Chicago, m., Marąuette Parko apyl. Anksčiau gyveno 
Cicero, ūl. 

Mirt kovo 5 d., 1980 m, 10:30 vai. vak, sulaukus 69 m amž. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazys, sūnus Donatas, marti 

Laima, 2 anūkai Dalė ir Tomas, švogerka Uršulė Sabrinskas su vyru 
Juozu ir šeima, Lietuvoje 2 seserys, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė šaulių organizacijai. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį ir sekmadienį nuo 2 iki 10 vai. 

popiet Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Laidotuvės į-
vyks pirmadienį, kovo 10 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta 
į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai. 

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

PADĖKA 
A.f A, 

DR. KAZYS ALMINAS 
Mūsų mylimas tėvas, senelis it vyras mirt 1980 m. sausio 

27 d. 
Gilią padėką reiškiame visiems giminėms, kolegoms, draugams 

ir pažįstamiems už pagerbimą velionies dalyvavimu šermenyse, pa
maldose. 

Taip pat dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu ar spaudoj*, atsiuntusiems gėles, pinigines aukas, ypač už 
šv. Mišių aukas. 

Nuoširdi padėka tenka ir asmenims aukojusiems Lietuvių Fondui 
ir kitoms labdaringoms organizacijoms. 

Dėkojame nuoširdžiai klebonui prel. Mozeriui, kun. Kireiliui 
ir kun. V. Bagdanavičiui už pamaldas bažnyčioje ir už pamokslą. 
P. Vazneliui tai pat dėkojame už jautrias giesmes pamaldų metu. 

Ypaitnga padėka tenka dr. Leonui Kriaučetiūnui už taip jautriai 
pravestą atsisveikinimą su velioniu. Nuoširdi padėka ir už paguo
džiančius atsisveikinimo žodžius dr. Karnaunskui, agr. šantarui, 
prof. B. Vitkui, prof. dr. Meškauskui ir kun. V. Bagdanavičiui. 

Jūsų nuoširdumą ir pagarbą velioniui mes niekada neužmir
šime. 

Nuliūdę: 
sūnui, dukt*. marfioa, žentas k 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1980 m. vasario 3 d., 
po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 73 metų amžiaus, mirė mano 
vyra* 

A. A. 

PETRAS KALVYNAS 
Gimė Lietuvoje, Rumšiškių valsčiuje, visą laiką gyveno Kaune, 

Aukštojoje Penemunffje. 
Tarnavo Karo mokykloje 15 metų, ūkvedžiu. Rusams okupavus 

Lietuvą, abu su žmona pasitraukė į vakarus, ir 1949 m. vasario 2 d. 
atvyko į Ameriką. Apsistojo pas pusseserę Anna ir Motiejų Stonie* 
Lawrence. Mass. Trumpą laiką pagyvenę, atsikėlė į Woroester, 
Mass. 

Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Kūnas buvo pašarvotas laidotuvių direktoriaus P. Karaliaus ko

plyčioje. 
Vasario 6 dieną buvo palaidotas Sv. Jono kapinėse. 

Nuliūdime pasiliko žmona Elzbieta Ir Lietuvoje dvi ssaaryi E. 
Račkauskiene su seimą, V. Kupčlnskieoe su setma, brolis Jonas su 
tekm tr kiti 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 7 d. 

M A. 
JUOZEI KIBIRKŠTIENEI mirus. 

jos sūnui JUSTUI KTBIRKSČIUI ir dukrai IRENAI 
VILGALJENEI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

Stasys ir Rimas Pundzevičiai 

Mielam prieteliui 

Dipl. Teis. Felicijonui Gaudušui mirus, 
jo žmonai, Dipl. teis. JADVYGAI ŽUKAITEI - GAUDŲ -
ŠIENEI ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 
širdingą užuojautą ir kartu liūdime. 

Ona ir Jonas Liorentai 
Nina Šalkauskienė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tek 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo men. 7 d. 

X Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuvinės parodos eks 
ponatai, atrinkti iš Br. Kviklio 
archyvo, Marijos Krauchunie-
nės rūpesčiu buvo visą vasario 

X Chicagos studentę ateiti
ninkų draugovės valdyba šau
kia susirinkimą sekmadienį, ko
vo 9 d., 10 vai. r. Jaunimo cent 
ro 203 kambaryje. Susirinkimo i 
tema: skyrybos ir katalikų Bažl 
nyčia. Susirinkimas prasidės šv. I 
Mišdomis. 

X V y t D. Šaulių rinktinė ko-
vo 9 d. 2:30 vai. p . p., savo na
muose paminės VI. Putvio mir
ties sukaktį. Bus įdomi paskai- Cieveiando Sv. Karimitro lituanistinė mokykla paminėjo Vasario 16-ją. 
ta, naujų narių priesaika, įteiki- j programą. 

N^jotrautoje I ir II sk. mokiniai atlieka 
Naotr. VL Bacevičiam 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VAISTY1ESE 

mėnesį išstatyti Nordwestern raas atsižymėjusiems šauliams 
universiteto bibliotekos specia-! ženklų ir rinktinės choro, vad. 
liose vitrinose. Jais labai domė- | p - Vacbergo, gera programa, 
josi universiteto profesoriai i r | p r a š o m a visuomenė gausiai da-
studentai. Ypač didelio dėmesio; iyvauti, pagerbiant garbingą 
susilaukė Vilniaus universiteto i Lietuvos sūnų VL Putvį-Putvins 
medalių rinkinys. ! k i - V i s i atsilankiusieji bus pa-

x Ateitininkų namų pavasa- i vaišinti kavute i r užkandžiaiB. 
rio balius į—vyks š. m. gegužės j įėjimas laisvas. 
10 d. 7 v. v. Ateitininkų Na- x Jaunimo centre vykstanti 
muose, Archer Ave. (Rt. 171) j paroda, surengta l i e t . Dailės in 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DR, A. STANEVIČIUS 

BLLINOIS UNIVERSITETE 

ir 127 Ct., Lemonte, HL 

x šv. Kazimiero lietuvių ka-

Dr. Alfredas Stanevičius Illi
nois universiteto, Chicago Circle, 
lituanistikos studentams vasario 
27 d. kalbėjo apie lietuviu tauti-

įii i l į f a « i ~ i h M T I I I I "į— Dabužius ir lietuvių tauti-

damas tautinių drabužių auto- Į Kristijono Donelaičio minėjimui 
| ritėtus ir drabužių naudojimą ne- ' Chicagos visuomeneL Minėjimo 

priklausomybės laikais, išeivijo
je ir okupuotoje Lietuvoje parodo 

stituto, 
dienoms, tai yra nuo kovo 7 iki 
9 d. Lankyti galima penktadie 

nius šokius. Atskirdamas sceni 
nius, stilizuotus, etnografinius ir 

pinių vadovybė praneša, kad | ̂  t a _ 7 _ 9 v a i v a k šešta- ! t a u t o J e nešiojamus tautinius dra-
nuo kovo 10 d, p i r m a d i e n i o , ! ^ ^ fc sekmadienį n u o " 1 0 v a l . i b u ž i u s > į Stanevičius aptarė 2e 
pradeda pavasarinį kapinių v a - | r i k i g _ v a l v a k į martuos, Sūduvos (kapsų ir za

navykų), Dzūkijos, Aukštaitijos, 
Vilniaus krašto ir Mažosios Lietu
vos drabužius, lentoje nupiešda 
mas jų pavyzdžius. 

Chioagoje koncertams viešėjusio 

se, bei ansambliuose, Stanevičius 
atsakė į studentų klausimus. Pa
klaustas apie "Ąžuolyno" sceni
nę aprangą, dr. Stanevičius paaiš 
kino, kad nors šokama lengves
niais rūbais, prie etnografinių 
drabužių priklauso skaros ir rudi
nės. Rudinės (kaip "Ąžuolyno" 
koncerto pirmame paveiksle) ne 
šiotos rytų Lietuvoje iki šio šimt 
mečio pradžios. Vietoj nuometo 
vėliau nešiotos skaros, ir su ke
purėle, kaip Urugvajaus grupės 

— Senatorius Doaald W. Rieg 
te, J r . , dalyvavo Vasario 16 mi
nėjime Detroite, kur , publikai 
smarkiai plojant, pabrėžė, kad 
Amerikos sportininkai neturėtų 
važiuoti į olimpiadą Maskvoje 
ir pažadėjo senate įnešti įstaty
mo projektą, įpareigojantį JAV 
vyriausybę remti Lietuvos at-

j stovybę finansais ir palengvinti 
į naujų atstovų paskyrimą. Jis su 

sitiko su JAV LB kraš to valdy
bos pirm. Vytautu Kutkum, ku
ris padėkojo jam už talką Lie
tuvių Bendruomenei. Senatorius 
buvo labai nuoširdus i r tvirti
no, kad nuo dabar Lietuvių Ben 
druomenė jo rastinėje turės ne 

šios minėjimo. Matyti vetera 
nai, kongr. H. Hyde, Daiva Mar 
kelytė, Aldona Zailskaitė ir sa
vanoriai kūrėjai Juozas Rūbas 
ir Matas Klikna. 

x Philomena D. PakeL Chi-

lymą. Norintieji pasilaikyti žie-j x D r J o n a s ^ 1 ^ 1 ^ „ , 
nunius papuošalus prašomi juos į ̂  Kęstutis Pocius aktyviai i 
nusumti šį savaitgalį. įveiMa k a d Beverly S n o r e s > Ue_ 

x "Cicer© I i f e" laikraštis ! tuvių gausiai gyvenama vieto-i 
praėjusio trečiadienio laidoje Į vė, nepatektų į esamo parko zo- '< "^^yno" ^ansamblio ^vadovas ****** ' ^ " į ' į Į P ^ ^ e - P r i e 

^ ^ ***** «~^-«i^ « TP|n>tegJii» n liti 1 <-»;gmM h ,aL„ iriiiiiji iLjĮiif Į *""" 
Cicero apyl. ruošto Vasario 16-';kytis, kaip Ogden Dunes, D u n e ( d a l i n o ^ i ^ a p i e būdingus 

- : - - - - — - Acres i r kitos paežerės vieto- m o t e r ų ^hų b r u o ž u s _ v a i n i . 
vės. Jiems taip pa t talkina daug k a s ( k a r ū n ė i ė , antkaklė), juostos, 
jaunų akademikų, kurie nori Be, prijuostės, liemenės, sijonai, ir t 
verly Shores praplėsti lietuvis- t.,aptardamas pagrindines sričių 
ką koloniją ir čia įsikurti gyven s p a l V a S bei raštus. Po pusės paskai 
ti. Šią savaitę jie lankėsi Wa-' r o s a p i e m o te rų drabužius, vyrai 

... ? . ._- --, shingtone ir kalbėjosi su kele-1klatisytojai atsigavo ir prašė a p -
S L „ S L S ^ ^ t S " t a s e n a t o r h 4 bei kongresmanų. į budinti ir vyriškuosius, kurie Lie-sociation prezidente, yra paskiri . . , , . . . , . . 

t a viena iš 35 komiteto narių X a c e r o J ū n * š a l w 1 » "Ea i - į ^ o j e ne t;-x s p a t o g i i r^ar t in -
visos Elinois taunvmo bendro-i P ^ 0 5 " m e t i n i s su s^nk imas , gi. Vokietijos tremtyje prigijo la-

įvyks sekmadienį, kovo 9 d , 

da ta — kovo 24 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet l i e t . Tautiniuose Į į į ^ į j į W l r ~ d e s k ' ~ tini 
n a m u o s e P a t s minėjimas susi- d a m a - m j e ^mBą 
des iš akademines dahes ir me- Į V i o l e t ą A b a r i ū t ^ 
ninės. Paska i tą apie Kristi joną' 
Donelaitį i r jo kūrybą skai tysi 
mokyt . Apolinaras Bagdonas 

Meninė p r o g r a m a susidės i š 
deklamacijų, smuiko ir solo dai
nų. I š K Donelaičio "Metų" iš 
t r a u k a s ska i ty s lituanistinės 

nufotografuoti i r nuotrauka iš
spausdinta "The Sunday Repub-
lican". šalia nuotraukos duota 
žinių apie Lietuvos istoriją i r 
jos dabartinę padėtį. 

— Vasario 16 minė jbnų s a 
kos Lietuvių Bendruomenei ga
na geros, nes pirmosios apylin
kės praneša, kad aukų sur inkta 
maždaug pusantro kar to dau
giau kaip pernai. Visuomenė vis 
daugiau pritaria pozityviems 
Lietuvių Bendruomenės dar
bams. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Mirė Juozas Dalinkevičius, 

geologijos profesorius. Buvo gi 
męs 1893 m. Pamūšyje, Ukmer 
ges apskrityje. 1925 m. pradėjo 
dirbti Lietuvos universitete dės 
tytoju. 1935 m, įsigijo geologi
jos — minerealogijos daktaro 
laipsnį. Buvo pekeltas profeso
rium i r vadovavo geologijos 
mokslo katedra i 1940-1963 m 
— Vilniaus universiteto geologi-

mokyklos mokinės Ri ta Stukai- įnės Waterburio apylinkės vai
te ir Dalia Polikaitytė. Po t o dybos pirm. Viktoras Vaitkus 

— Juozas Semaška vasario 
16 d. ėjo Waterburio miesto bur 
mis t ro pareigas, t uo primenant 
miesto gyventojams, kad žmo
g a u s teisės yra pamintos pa
vergtoje Lietuvoje. Juozas Se- J083 katedros vedėjas. Velionis 

dažnais atvejais vadovavo Lietu 
vos žemės gelmių tyrimams. 
Parašė keliasdešimt mokslinių 

maška ir Lietuvių Bendruome-

sol. Tadas Rū ta , akompanuo- j su tikruoju miesto burmistru į studijų, atstovavo Lietuvai ke-
jan t Alvydai Ei tutyte i , padai- į Edward D. Bergin buvo drauge 
nuos 3 dainas . Alvyda E i tu ty tė tautinių drabužių priklauso ir 

apavas, į kurį kartais šokių gru- Į deklamuos eilėraštį "Laiškas 
pės daug dėmesio nekreipia — j Donelaičiui". P i rmą kar tą Dalia 
klumpės, naginės, medpadžiai, i Polikaitytė pagros smuiku. 
treplės. "Ąžuolyno" vestuvinio pa f pabaigai solistė Aldona Bunti-
veikslo drabužiai yra paimti iš n a j t ė padainuos kelias Mažosios 

vių lygos. Komitetas rūpinasi, 
kaip geriau pravesti įstatymus 
ir potvarkius taupymui skatinti 
i r palengvinti 

X l ie tuvių Krikščionių De
mokratų S-gos Chicagos sky
riaus valdyba 1980 m. kovo 16 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet. 
Jaunimo centro apatinėje salė
je ruošia visuomenei Algirdo 
KasuJaičio paskaitą tema: Pasi
sakymai aktualiais šių dienų 
mūsų gyvenimo reikalais. Po valdyba, Cicero, UI., kviečia į 
paskaitos diskusijos ir kava. '• susirinkimą šį šeštadienį, kovo 
Nariai malonėkite ateiti ir a ts i -1* * • 7 v a l - v * k (P° vakarinių 
veskite savo artimuosius. 

11:30 (tuoj po Mišių) parapijos 
salėje. 

X "Draugo** praėjusio šešta
dienio numeryje, kur buvo pa
rašyta apie Ateitininkų namuo
se rengiamas Šeimų atsinaujini
mo —dienas, Jūratės Norvilie
nės duotas dėl registracijos te
lefono numeris buvo klaidingas, 
turi bū t i : 636-2595. 

X Krikščionių Demokratų sk. 

Mišių) parapijos salėje. 
Skyriaus valdyba j x Amerikos Lietuvių bibfio-

(pr.) .tekos leidyklos reikalais per A. 

x Alpių kalnai, Keturių K a n - ! ^ 1 0 v e d a m ą raffi» š į 8 e k m * 
tonų ežeras, Lucernas _ vaiz- * £ * k a l b ė s « ' 
dai, kuriuos matys keleiviai,:. ^ P" A J e k s a 

užs i rašę į "Laiškai Lietuviams" ' .^ e n ė- ^ ^ A Kez**< d r" D " 
kelionę S. m. birželio 14 d ' " ^ 

Informacija: American Tra-
vel Service Bureau„ 

biau Biržų apylinkės vyrų dra 
bužiai su žičkomis, prie kurių vė
liau pridėtos liemenės ir rudinės. 
Dr. Stanevičius minėjo dailinin
kų A. ir A Tamošaičių XLX a. 
vidurio išstudijuotus drabužius ir 
jų darbo pasisekimą bei įtaką 
nuo 1939 m. pasaulinės parodos. 
Prelegentas citavo ir ių knygą. 

Kalbėtojas, gimęs ir augęsUrug| £ * - * £ ~ s ' • : ' ~ : s 

vajuje, 12 m. vadovauja "Ąžuo
lynui", anksčiau šokęs "Ginta
re". Būdamas ir menininkas, jis 
sugebėjo sklandžiai ir vaizdžiai 
klausytojams perduoti pagrindi
nius duomenis. 

Per abi paskaitas dalyvavo 35 
studentai ir svečiai. Laisvai cituo-

Trakų srities mažo miestelio šio 
šimtmečio pradžioje. Kadangi fol 
kloras nesustojo, o nuolat vystosi, 
tenka išsaugoti tradicinius lietu
viškus bruožus, kurių fabrikinės 
gamybos medžiagos negali paga
minti. Savo ansamblyje dr. Stane 
vieus stengėsi ieškoti dar seno-
viškesnių drabužių bruožų, ne
gu nepriklausomybės metu papli 
tusių. Panašiai ir su šokiais, ku
rių yra tautinių ir kompozitorių 
pritaikytų. 

Svečias paminėjo tabalus, skra-
balus bei kitus liaudies instru-

Montrea-
lio "Gintaro" ansamblyje ir ki
tur. Sulaukė ir juoko, sakydamas, 

rašyt. Pov. Gaučys. Radijo va-
į į Z L ' į " į landa girdima nuo 8:05 iki 10 

v. v., banga A.M. 1450. 

x Jauninto centro kultūrinė-
(m.7) 

Western, Chicago, I1L 60643. 
Tel. 238-9787. (sk.) 

X VI-ji Lietuvių Tautinių 8 0 - ! * J a t a f O T * * ! H a a 5 e 1 1 

kių šventė b ,s liepo, 6 d 2 ^ ~ 
popiet International Amphithe-
atre, Chicago. Illinois, 
gaunami Vaznelių Gifts 61-
ternational krautuvėje, 2501 

x Grupė leidėjų y ra susida-
, riusi išleisti gautą knygą "Vals-

L A. Dundzila, t v b i n i n k o keliu". Informuotis 
•"" 'pa:-, dr. B. Palioką 

x Marija Ročkuvienė, žinoma 
čikagiškė, palinkėjo "Draugui" 
sėkmės, padėkojo už kalendo
rių ir aukojo 10 dol. Labai ačiū". 

x Vytenis J . Elsbergas, Mel-
rose Park. UI., atnaujino prenu 
meratą, padėkojo už kalendorių 

Lietuvos dainas . 

P o p rogramos bus bendros 
vaišes visiems atsilankiusiems į 
šį minėjimą. 

Liet . Mokyt . sąjunga ypač 
kviečia a tvyk t i tėvelius su savo 
jaunimu i r kicrniai praleisti sek 
madienio popietę. 

Mūsų žymusis klasikas, kurio 
kūryba y r a įdomi ir po 200 me
tų, užs i ta rnavo visų mūsų dėme 
sio i r pagarbos . Tad visų li tua
nistinių mokyklų mokytojai ir 
jų šeimos laukiami šiame minė
jime dalyvaut i . Tikimės, kad 
plačioji Chicagos visuomenė salj**0™88 

kad tradicinių rūbų lietuvaitės j vo gausiu atsi lankymu parems • v e d ^ s > " ^ į , paskaią°Piiaade!|jhi 
vaizdas turėtų būti impozantiš- į rengėjų pas t angas i r kar tu pa- j ̂  u g ^ ų surengtame Vasario 1&<O-
kas kaip bačkutės ar kupstelio, o gerbs mūsų žymųjį poetą Kris- g^g minėjime. 

J. Brazaitis, Cieveiando 
Plain Deaier" Washintgono biuro 

dys skaidres apie Šiaurinės 
.: Amerikos vakarų gamtą. Visi 

Bilietai . . . . . , \ kviečiami, (pr.) 

Ulevičius r o - » ^ a t s h m t ė 1 0 dolerių auką. La-

X Balzeko Iiftiivių Kultūros 
Muzėjans Moterų Gildą skiria 

X Rita Markelytė - Dagienė 
W. 71 S t , Chicago, m . 60629- dainuos angliškas ir lietuviškas 
Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai- liaudies dainas (Folk scngs), 
nos: Ložėje $20.00, mezzinine pritardama gitara, šeštadieni, 
$14.00, $12.00. $9.00 ir $7.00. j kovo 8 d. 9:30 v. v. Playhouse, 
Balkonas _ $15.00, $12.00,12515 W. 69th St , Chicago. 
$9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00. (pr.) 

Banketas bus tą pačią dieną 
7 vai vak. Oondesa Del Mar, 
12220 S. Cicero Ave., AMp, • . ! . 

Z: ,K. ;500 dol. stipendiją lietuvaitei, 
Staiai po , - . . . . , Z • 

v , studijuojančiai meną, arba abi-
"įturientei, žadančiai pradėti s tu-
| dijas meno srityje. Dėl plates
nių informacijų ir prašymo la
pų skambinti teL 523-5523 ar
ba kreiptis, kaip galima grei
čiau j Balzeko lietuvių Kultū
ros Muzėjų, 4012 Archer Ave.. 
Chicago, m . 60632. 'sk.) 

bai ačiū. 
x Jane RumbaStis, Lake-

wood Co., parėmė mūsų spau
dos darbus 7 dol. auka. Ačiū. 

x S. Barkauskienė, Vvaterbu-
ry, Conn., parėmė savo dienraš
tį 7 dol. auka. Dėkojame. 

ne moderniškos "silkės 
Antroje valandoje svečias užsi

minė ir apie tautinius šokhis. Pa
diskutuota 1935 m. Londone pa
sirodymuose pasisekusių lietuviš
kų šokių svarba: po tų pasiro
dymų patys lietuviai susidomė
jo lietuvių tautiniais drabužiais 
bei šokiais. Aptarta kai kurių šo
kių kilmė bei vystymasis. 

Daugelis studentų įdomią pa
skaitą papildė stebėdami "Ąžuo
lyno" koncertą. Taip pasigilinta 
į lietuvių tautinių drabužiu bei 
šokių tradiciją, dr. Stanevičiaus 
įdomaus ir išsamaus pristymo ir 
darbo dėka. 

M. 

LIET. MOKYTOJŲ SĄJUNGA 
MINĖS K. DONELAITI 

Vasario 29 d. Broniaus Gela
žiaus bute įvyko Liet. Mokytojų 
sąjungos valdybos posėdis, ku-

tijoną Donelaitį. AJP.B. Nuotr. A. Bagdonavičiūtės 

CHICAGOS ŽINIOS 

Bilieto kaina $18.00 
10 žmonių. (Šventės 
mos šokėjai bilietus užsisako 
pe^ savo grupių vadovus.) Bi
lietas užsisakant paštu, čekius! 
n i j r t i : lithuaniari Folk Dance 
FMrtavaL (pr.) 

x Izabelė Stončienė, čikagiš- riam vadovavo pirm. mok. Mag 
kė, lietuviškų organizacijų dar-!dalena Šulaitienė. Svarbiausias 
buotoja, nusipirko "Drauge" lie: to posėdžio tikslas — pasiruošti 
tuviškų knygų už didesnę sumą. platesnio masto mūsų rašytojo 

x Fle-ita ir pianinas. Petras 
Odinis ir Raminta Lampsatytė. 
atvykę iš Vokietijos, koncer
tuos kovo 16 d. 3 vai. popiet 
Jaunimu centre. Bilietai Vazne
lių prekyboje, (pr.) 

X Rita ir Petras Dūdm. nau
ji puikių Mr. A a t t m y ' s banke
tų salių savininkai, turi išnuo-
mavimui laisvų vietų organiza-

x A M M Karkolis, akcijų Į ei joms ar šeimų pobūviams, 
brokens. dirbąs su Rodman & i vestuvėms, banketams ir t. t 
Bradshaw. Inc., patarnauja ak- Elegantiška vieta, geras patar-
cijų bonų, fondų bei kitų verty-; navimas, prieinama kaina Ad: 
bių pirkime ir pardavime. Susi- resas. 7348 W. Irving Park 
domėję skambinkite 9T7-7916. Road, Norridge, Tll. Skambint 

(«k.) į 453-2106 a rba AL 2-940«. (sk.) 

VAIKŲ KARAS 

Maywood priemiesty grupė 
Proviso E a s t aukšt. mokyklos 
auklėtinių nusprendė susukti I I 
pasaulinio k a r o filmą. Nuvykę 
į Miller Meadow mišką, pradė
jo "šaudytis '". Tai pastebėjo po
licininkas ir atskubėjęs nežino
damas, kad ta i vaidyba, ištie
sęs savo revolverį liepė mesti 
ginklus. Moksleiviai paklausė. 
Vėliau viskas buvo išsiaiškinta. 
Moksleiviai nebuvo išsiėmę lei
dimo š iam "karui" . 

M E R Ė S BROLIS 

Chicagos merės Byrne brolis 
adv. E d w a r d J. Burke gavo gra 
sinimų po to, kai buvo įkalintas 
ugniagesių vadas. Dabar advo
ka ta s B u r k e yra dieną i r naktį 
saugomas. 

DAUG UŽDIRBA 

Chicagos ugniagesio alga už 

NELIETUVIŲ ATSILIEPIMAI 
P E R L.K. RELIGINĘ ŠALPA 

liuose geologų kongresuose. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Londone Vasario 16- j i pa

minėta vasario 16 d Minėjimą 
atidarė šventės rengimo komi
teto narys Jonas Alkis, pakvies 
damas Lietuvos atstovą Vincą 
Balicką tarti žodį. P o to scenoje 
pasirodė Londono moterų cho
ras, vadovaujamas Jus to Cer-
nio, sudainuodamas Siluetus ir 
Tėviškėlę. Nuskambėjus toms 
dainoms, programai vadovavęs 
J. Alkia pristatė soL Giną ČSJD 
kauskienę iš Kanados Montrea-
lio, kur i Vasario 16 proga ryžo
si su daina aplankyti D. Brita
niją i r Vakarų Vokietijos lietu
viškas bendruomenes. Solisti 
buvo šiltai sutikta. 

AUSTULU0JE 
— Adelaidės lietuviai grašiai 

atšventė Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Etninių grupių-
radijo stotis suteikė galimybes 
perduoti lietuvių paruoštą pro
gramą. Pamaldas atlaikė kun. 
A Spurgis, MIC, Minėjimo aka 
demija suruošta Adelaidės lie
tuvių namuose su kalbomis ir 
menine dalimi. Dalyvavo estų, 
latvių, ukrainiečių ir ki tų pa
vergtų tautų atstovai. Minėjimą 

Atsiliepdami į gaunamas L i e ' ruošė LB apylinkė, vadovauja-
tuvos Katalikų Bažnyčios Kra-
nikas, kurias anglų kalba lei
džia Kunigų Vienybė, į kitokias 
L..K. religinės šalpos informaci
j a s apie Lietuvos katalikų kovą, 
nelietuviai vyskupai, kunigai, 
pasauliečiai per šių metų pir
mus du mėnesius yra atsiuntę 
L,K. religinės šalpos veiklai 
apie 5,000 dolerių. 

NAUJI BALSUOTOJAI 

Chicagos priemiesčiuose įre
gistruoti 43,805 nauji balsuoto
jai. 

REKORDINft KNYGA 

Chicaga sumušė rekordą, iš
spausdindama knygą "Miracle 
on Ice" — apie čempionatą lai 
mėjusią hockey komandą — ne 
paprastai greitai rankraštis iš 
"New York Times" buvo atga
bentas trečiadienį 8:30 v. ryto, 
o jau penktadienį 6:45 v. ry to 

ma C. Zamoiskio. 

B A L S A I 
IS PASAULINES POEZIJOS 

Sudarė ir išvertė 
Tomas Venclova 

Knyga sudaryta iš dviejų da
lių: pirmoje surinkti trumpesni 
eilėraščiai, antroėe pateikiamos 
dvi žinomos XX amžiaus poem
os. 

Išleido Ateitis 1979 m. Spau
dė Draugo spaustuvė. Knyga su 
persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

niinois gyventojai dar prideda 36 
ct. valstijos mokesčio. 

t a rnybos parą (24 vai.) yra 
238.65 dol. Tie ugniagesiai, ku
rie dirba ir streiko metu, dabar į knyga W. F . Hali Printers 
gauna dvigubą atiyginirną: už \ spaustuvėje buvo išspausdinta. 

Gintaras Karosas, Balbr Assoaates bendrovės pirmininkas. KiyathKB "t\-
^učiiį" ,r *;rugvaja~s "VSuo1yiT>" dalyvius apdovirr>;o lietuviškais fcnJde-
;iajK " >A;r^s Ąr *;f-i3das Stanevičius, t rugva au* Ąiuolyoa* vadovas. 
Grtaras KAmse^ r dr. ; ^ a s Simsnauskas. ArcT^'—ns ' 2š*^iči!i' varto-
<«* ir dangės tas V « c . Unm M«fl»a» 

parą 477.30 dol. 
ŠOKIŲ KONTROLE 

Pas tebėjus piktnaudojimus 
šokių mokyklose. įvestas naujo 
į s ta tymo pasiūlymas ULinois 
valst-;nje Pa?al naują *varką 
numatoma uždrausti už išmeky 
raą šokt i imti daugiau kaip 
1000 dol. (buvo leidžiama imti \ mokėti 5,985 dol. metams, o 
iki 2500 do i J , Sutar ty tu r i būti Į medicinos mokykloj — 8,745 
pažymėta, kirk ;šeina už vieną' doi. metams, dentisterijos mo-

CHICAGAI 143 METAI 

Kovo 4 d suėjo 143 metai, 
kai Chicaga gavo miesto teises. 

BRANGUS MOKSLAS 
Northwestern un-te mokestis 

už mokslą ateinančiais mokslo 1 
metais pakils 10.5% ir reikės j 

va:? idą. Per 30 pirmųjų dienų kykloj 8,400 dol., teisių mokyk-
besimokantis gali nu t rauk Į loj 6,230 dol., žurr.aiizmo mo-

Ainerikos Lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas Liuleviclus 

Išleido Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 

Knygos kaina su persiunti
mu $8.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Clinois gyventojai prideda 48 c t 
valstijos mokesCio. 

' I ffU*AT Į kykloj — 6.105 dol. 


