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LIETUVOS PATRIOTŲ 
LAUKAS BREŽNEVUI 

TSKP GENERALINIAM 
SEKRETORIUI BREŽNEVUI 
TSRS GENERALINIAM 
PROKURORUI RUDENKAI 

Tarptautinei organizacijai 
"Amnesty international" 

Protestuoja prieš žmonių grobimą 
I globojamas valstybės, paaiškina Į 

(tą) nesiskaitymą su priemonė
mis Juliaus Sasnausko atžvilgiu. 
Mes reikalaujame, kad ne J. Sas-

. nauskas, pasipiktinęs Molotovo 
nusikaltimais, o būtent Ribentro-

; po kolega Molotovas turi būti pa-
1 trauktas atsakomybėn kaip tarp-

1979. XII. 11 dieną Vilniuje; tautinis nusikaltėlis, kuriam ne-
grupė saugumiečiu, vadovauja-; g a l i būti taikoma senatis. 
mų_Adomaičio, įsiveržė į namus,; Nusikaltimas, vykdomas Ju-
kunuose gyveno Julius Sasnaus- n a u s Sasnausko atžvilgiu, yra iš
kas, ir atsisakę pateikti sulaiky-; t i e s k r a u p u S 5 į adang i šis dvide-
mo orderi išsivežė J. Sasnauską I š i m t m e t i s jaunuolis yra sunkus 
{Vilniaus KGB rūmus. Kaip pa- ; I i g o n i S ) d e l ^ j , ^ l i g o s n e t ,ko_ 
aiškėjo j e l i a u sekusios Kratos: m i s u o t a s g armijos. Visi, kurie 
metu, sie gėdingi saugumiečių: p a ž į s t a J u l i u Sasnauską, žino jį 
veiksmai buvo atliekami jau spė- k a i p r e t o s d o r o s fr m o r a l i n i o t 

jusios pagarsėti bylos Nr. 58 pre
tekstu. Šios bylos dingstimi Lietu
voje, Estijoje, Maskvoje atlikta 
daugiau kaip 14 kratų, daug as
menų tardyta, o žinomas žmo
gaus teisiu gynėjas Antanas Ter
leckas areštuotas. 

Byla Nr. 58 iškelta už "antita
rybinio pobūdžio literatūros ga
minimą, laikymą ir platinimą". 
Tokia formuluotė primena "ra-i 
ganų medžiokliu" žvėriškumus 
Stalino tironijos laikais. Šios by
los iškėlimas prieštarauja tarp
tautiniams TSRS įsipareigoji
mams suteikti savo piliečiams pa
grindines žmogaus teises, į ku
rias įeina sąžinės, įsitikinimu, žo
džio, spaudos laisvės ir teisės gau
ti bei platinti informaciją visais 
galimais būdais. Europos valsty
bių pasitarimo Helsinkyje Bai
giamasis Aktas, Visuotinė žmo
gaus teisių Deklaracija, Politi 

rūmo jaunuolį. KGB represijos 
prieš jį rodo, kad iškilo pavojus 
pačiam teisingumo supratimui. 
Tai iššūkis žmonių tikėjimui į 
visas moralines vertvbes. 

Kupini pasipiktinimo, mes rei-1 
kalaujame nedelsiant paleisti 
saugumiečių pagrobtąjį Julių į 
Sasnauską, nutraukti gėdingai | 

' pagarsėjusią bylą Nr. 58, patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn ne- J 
teisėtų veiksmų autorius ir vyk- i 
dytojus, pradedant respublikos 
prokuroru Kaireliu, su kurio pri-1 
tarimu vyksta nusikalstamos re
presijos, demaskuoti ir patraukti * 
baudžiamojon atsakomybėn V. M. 
Molotovą, padariusį didžiausius! 

Carter ir Reagan 
laimėjo Illinois 
Sakoma: meres Byrne parama pakenki 

Chicago. — Pirminiai rinkimai 
Illinois valstijoje parodė, kad vie
šosios opinijos tyrimai gan tei
singi, jų pranašavimai išsipildo. 
Prezidentas Carteris laimėjo jau 
septintas pirmines varžybas. Jo 

Rinkimai ir ABC televizijos ty
rinėjimai parodė, kad 57 nuoš. 
Illinois juodųjų balsavo už Car-
terį, 36 — už Kennedį. Tarp žy
dų Carteris gavo 63 nuoš., Ke-
nnedy — 25. Tarp balsuotojų 

konkurentas sen. Kennedy suge- labai daug reiškė Carterio „tei 

Respublikonų partijos kandidatas į prezidentus RonaM 
rinkimų rezultatais. 

Re;_an ir jo žmona Nancy džiaugiasi Illinois valstijos 

NUTARĖ SURUOŠTI 
SPORTO FESTIVALĮ 

Žaidynės be vėliavų, be himnu ar medaliu 
Ženeva. — Antradienį Šveica

rijoje pasiba'gė aštuonių valsty
bių pasitarimai apie tarptautinį 
iporto festivalį, kuris būtu skir-

nusikaltimus prieš žmoniją, pasi- i t a s t o m s šalims, kurios dėl Af-
ašiusį grobikiškus sandėrius 

Ribentropu. 
Mes tuo pačiu kreipiamės į vi

sus geros valios žmones, prašyda 

s u i ganistano okupavimo nutarė boi-
ikotuoti Maskvos Olimpinius žaidi
mus. JAV atstovas pasitarimuose 
Lloyd Cutler, specialus prezi-

-13 

nių teisių paktai štai tie d o- m i paramos ginant šlykštaus nu- ; dento Carterio patarėjau sporto 
sikaltimo auką — Julių Sasnaus- • reikalams, pareiškė spaudos kon-kumentai, kuriuos TSRS iškil

mingai įsipareigojo vykdyti, ir 
kurie nedalo laisvių į "tarybi
nes" ir "antitarybines". Todėl 
pats tokio pobūdžio bylos iškėli
mas yra neteisėtas ir nusikalsta
mas. Tai, kad nusikaltimas daro
mas KGB, prokuratūros ar kito
kios valstybinės įstaigos, tik dar 
labiau paryškina šios nusikals
tamos veiklos pavojingumą 

ką. Neleiskime tyčiotis iš žmo-; ferencijoje, kad šiuo metu 25 pa
gaus teisių nusikalstamo Molo- 1 šaulio šalys pritaria Maskvos boi-

vi-
do-suomenei ir sukelia teisėtą 

rų žmonių pasipiktinimą. 
Tokių neteisėtu areštų nega

lima kvalifikuoti kitaip, kaip 

vo — R'bentropo pakto rėmė
jams ir gynėjams, 
1979 gruodžio 16 d. 

Lietuva 
Parašai: 
Vytautas Bogušis, Algirdas Ma-

siulionis, Leonora Sasnauskaitė. 
Andrius Tučkus, Petras Cidzikas. 
onas Protusevicius. Mart Nikius, ; , . . v .. •r* -^ T T, i i ,-.. • uja5 Kėni Enn Tarto, Jun KU.KK. Rimantas1 

Matulis, Algirdas Statkevičius, 
Ona Lukauskaitė-Poškienė, Jo-

.-yktų 

žmonių grobimu. Hitlerinėje nas Petkevičius, Jadvyga Petkevi-
Vokietijoje irgi buvo vykdomi pa- į čienė, Mečislovas Jurevičius, Kęs-
našaus pobūdžio areštai pagal 
Hitlerio įsaką "Naeht und Na-

tutis Subačius, Genutė Šakalie-
nė, Vladas Šakalys, Albertas Ži
linskas. bei" (naktis ir migla) ir baigėsi 

Niurnbergo tautų teismo nuo
sprendžiu tokios "teisėtos" prak
tikos autoriams ir vykdytojams. 
Ši istorijos pamoka, kad negalima 
remtis įstatymais, kurie priešta
rauja žmoniškumui ir tarptauti
nei teisei. j ̂ p j aggntūrog korespondentas 

Kadangi Julius Sasnauskas pa- |Wal te r Miller visą savaitę pra- t t į į Baltuosius Rūmus svarstyti 
grobtas ryšium su byla Nr. 58, '" " . 
tikrosios susidorojimo priežastys 

Reikia raketų 
prieš helikopterius 

Washingtonas . — Amerikietis 

kotui. Maždaug tiek pat Kraštų 
yra linkę olimpiadą boikotuoti. 

Dar nenutarta, kur bus organi
zuojamas sporto festivalis, tačiau 
Bostono, Houstono ir New Yorko 
miestai jau pasiūlė suruošti tarp
tautines varžybas. Galimas daik
tas, kad jos įvyks kelione valsty
bėse. Minimos: Kanada, Austrą-' 

a ir JAV. Šios varžybos 
jau po Olimpiados, grei

čiausiai rugsėjo mėnesį, kada 
Maskvos žaidimai numatyti lie
pos 19 — rugpiūčio 3 dienomis. 

Cutler pabrėžė, kad tarptauti
niai žaidimai nebūtų laikomi kon
kurencija Olimpiadai. Nebūtų jo
kių medalių, vėliavų ceremonijų 
ar himnų. Būtų pabrėžiamas at
letų dalyvavimas. Varžybų išlai
das padengtų televizijos stotys, 
kurios jau parodė susidomėjimą 
varžybomis. 

Šį penktadienį 47 JAV olimpi
nio komiteto nariai yra pakvies-

lorado Springs balandžio 11 
dienomis. 

Antradienį soviete „Pravda" 
pirmą kartą aiškiau asisakė apie 
numatomą Olimpiados boikotą. 
Laikraštis sako, kad Olimpiada 
Maskvoje įvyks, kaip numatyta, į 
nežiūrint olimpinio judėjimo prie- Į 
ŠŲ intrigų. Laikraštis pasmerkė 
Vakarų planą ruošti antrąją 
Olimpiadą. Tai esąs prezidento. 
Carterio sumanymas, kuriuo jis-
siekiąs patenkinti savo asmenines, 
ambicijas. Jei JAV vyriausybė ne-j 
duos savo atletams vizų važiuoti į 
į Maskvą, tuo jie sulaužys paties 
Carterio skelbtas žmogaus teisių į 
taisykles, rašo „Pravda". 

Pirmadieni apie Vakarų planuo i 
jamą Maskvos olimpiados boiko-1 
tą užsiminė ir sovietų užsie
nio reikalu ministeris Gromyko. 
Jis pareiškė, kad Amerika bando 
klaidinti visą pasauflį, įnešti i r ' 
didinti sąmyšį, o tai esą nedo
vanotina. 

yra aiškios. Julius Sasnauskas 
pasirašė 45 pabaltiečių kreipimą
si į pasaulio visuomenę dėl n u s i 
kalstamo Molotovo — Ribentro
po pakto pasmerkimo. Remian
tis šiuo paktu buvo sudaryti 
slapti susitarimai dėl Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomi
jos ir Rumunijos teritorijų pasi
dalijimo tarp Hitlerinės Vokieti
jos ir Stalininės TSRS. Kadangi 
tokie susitarimai yra nusikalti
mai prieš žmoniją, tai J. Sasnaus
kas turėjo ne tik teisę, bet ir doro 
žmogaus pareigą reikalauti Molo
tovo — Ribentropo pakto ir po 
jo sekusiu slaptu susitarimų pa
sekmių likvidavimo. 

Tas faktas, kad vieno didžiau
sių nusikaltimo žmonijos istori
joje dalyvis V. M. Molotovas iš
vengė Ribentropo likimo ir yra ( 

leido su afganų sukilėliais ryt i - Į boikoto klausimo. Amerikos ko-
nėse Afganis tano provincijose j mketas turi iki gegužės 24 d. at-
ir net pergyveno kelis sovietų 
puolimus. J i s rašo, kad afga
nams daugiausia reikia priešlėk
tuvinių ginklų, nes šarvuoti so
vietų helikopteriai y r a sti
priausias okupanto ginklas, 
prieš kurį afganai negali atsilai
kyti . 

Italijai gresia 
politine krize 

Roma. — šią savaitę Italijos 
vyriausybei gresia krizė. Prem-

safcyti į Maskvos komiteto pa
kvietimą dalyvauti olimpiadoje. 
Komiteto suvažiavimas įvyks Co-

Šaukia Ukrainos 
vyskupų sinode 

Vatikanas. — Ateinantį pir
madienį Vatikane šaukiamas 

Irano ajatola 
paskelbė amnestiją 

Teheranas. — Irane ajatola 
Khomeinis naujų metų proga 
paskelbė amnestiją, kuri specia
liai palies ir buvusius kareivius 
bei policininkus, net saugumo 
policijos narius, jei jie nežudė ir 
nekankino žmonių. Ajatolos pa
reiškime smerkiami ir tie revo
liucijos veikėjai, kurie patys 
griebėsi vykdyti teisingumą ir 
baudė šacho laikų tarnautojus. 

Revoliucinė Irano taryba įstei
gė komisiją, kuri tikrins parla
mento rinkimų sukčiavimus ir 
padarytas klaidas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Tarptautiniame Hagos teis
me JAV pareikalavo, kad Iranas 
tuoj paleistų įkaitus diploma
tus, sugrąžintų ambasadą ir iš 
jos pagrobtus dokumentus. Vi
sos aplinkybės rodo, kad pagro
bimas įvyko su Irano vyriau
sybės žinia ir pritarimu, pareiš
kė Robert Owen, JAV teisinin
kas. 

— Žvalgybos žiniomis, iš Vla
divostoko išplaukė sovietų karo 
iaivas, 13,000 tonų desantinis 
_ "Ivan Rogov'' su 420 jūros 
pėstininkų. Spėjama, kad lai
vas plaukia į Lidijos vande
nyną. 

— Valstybės departamentas 
paskelbė, jog 1979 m. pavasarį 
sovietų mieste Sverdlovske įvy-

• ko nelaimė bakteriologinių gin-
; klų fabrike. Tuoj pat žuvo apie 
300 žmonių, iš viso žuvo daugiau 
1,000. Amerika išreiškė Mask
vai susirūpinimą, kad ji laužo 
tarptautinę sutartį, kurioje už
draudžiama tokias dujas ga
minti. 

— Afganų sukilėlių vadai pa
skelbė Pakistane, kad buvo a t 
muštas sovietų ir Afganistano 
kareivių puolimas. 2uvo 8 ru
sai ir 12 buvo sužeisti. 

Filipinų vyriausybė susi
rūpino bausme už narkotikų 
pardavinėjimą. Didesni nusi
kaltimai bus baudžiami mirtimi. 

Detroito policijos vadas 
atleido dvi moteris policinin
kes už bailumą. Jos nėjo padė-

I ti policininkui, kurį užpuolė nu-
1 sikaltėliai, bet pasitraukė pavo-
I jaus akivaizdoje. 

Kolumbijos vyriausybė pa-
' dėkojo Fideliui Castro už pa-
; siūlymą priimti teroristus ir jų 
; laikomus įkaitus: 11 ambasado-
\ rių, du kitus diplomatus bei 16 
įkaitų. Teroristai nusileidę ir 
dabar sutinką, kad vyriausybė 
iš kalėjimų paleistų apie 20 ka
linių. 

bėjo laimėti tik savo valstijoje — 
Massachusetts. 

Tarp respublikonų stipriai pa
sirodė Ronald Reagan, sumušda
mas kitus tris kandidatus. Illinois 
kongresmanas Andersonas gero
kai atsiliko nuo Reagano, tačiau 
laiko savo gautus 35 nuoš. bal
sų [rodymu, kad ne visi respub
likonai palaiko konservatorių 
Reaganą. Jis tikisi dar geriau pa
sirodyti Wisconsine ir kitose vals
tijose. Paaiškėjo, kad tokie demok
ratai, kuriems nepriimtinas dėl 
įvairių priežasčių prezidentas Car
teris, vis vien nebalsavo už sen. 
Kennedį, bet atidavė balsą kai
riajam respublikonui Andersonui. 

Sen. Kennedy New Yorke pri
pažino pralaimėjęs Illinojuj, ta
čiau žadėjo nepasitraukti iš kam
panijos. New Yorko balsavimas 
būsiąs svarbesnis už Illinois. Eko
nominiai sunkumai, senatoriaus 
nuomone, atsilieps į Carterio po
puliarumą. Kennedžio štabas tiki-1 tų Chicagos miesto mero rinki-

singumas, sąžiningumas, padoru
mas", paskelbė ABC. Kennedžiui 
pakenkė nelaimė Chappaquiddi-
cke, ir jo šeimyniniai sunkumai su 
žmona ir pan. Visuose ligšioli
niuose balsavimuose už Kennedį 
daugiau balsavo žemesnės klasės 
darbininkai ir liberalai. Už Carte-
rį balsavo daugiau etninių ma
žumų žmonių, daugiau katalikų, 
daugiau priemiesčiuose gyvenan
čių. 

Chicagos demokratų mašinos 
remiamas kandidatas Burke pra
laimėjo „nepartiniam demok
ratui" Richardui Daley. Ilgame
tis kongresmanas, dabar Chica
gos miesto aldermanas Roman 
Pucinski pasakė: „Dienos, kada 
precinktų kapitonai galėdavo pa
rūpinti balsuotojus ir nulemti re
zultatus, jau praėjo". ABC klau
sinėjimai atidengę, kad Burke 
pralaimėjo, nes jį rėmė mere 
Bvrne. Sakoma, jei šiandien bu

mai, ji aiškiai pralaimėtų. si nugalėti Carterį būsimuose 
Ohio, Xew Jersey ir Califomi-
jos rinkimuose. 

Prezidento spaudos sekretorius 
Jody Powell pareiškė, jog Kenne
džio kandidatūra nepadės prezi
dentui Carteriui būti perrinktam, j Stokholmas. — Kovo 17 d. 
jei jis gaus partijos kandidatūrą. Į j^gg šimtai Švedijos kareivių su

važiavo į specialų "rekrutų par-

Švedijos kareiviai 
steigia unija 

Stebėtojai jau prieš rinkimus 
klausė, ar Chicagos miesto merės 
parama Kennedžiui padės ar pa
kenks. Pats Kennedy pareiškė sa
vo dėkingumą merei Byrne, ta
čiau komentatoriai mano, kad jos 
parama padėjo prezidentui Car
teriui. Ji pati nurodė, kad pasi
reiškusi opozicija buvo sukelta 
ugniagesių streiko, mokyklų strei
ko, mokyklų finansiniu proble
mų. Mere Byrne pažadėjo remti 
prezidentą Carterį, jei iš kampa
nijos pasitrauktų sen .Kennedy. 

Ugandoj neramu 
Kampala. — Ugandos gyven-

lamentą- ' ir nutarė įsteigti uni
ją. Iniciatoriai išvažinėjo į sa
vo dalinius steigti unijos skyrių. 

Švedijos gynybos ministeris 
Eric Kronmark pasmerkė šį su
manymą ir pagrasino, jog vy
riausybė unijos nepripažins, o 
kareivių streikas bus laikomas 
priešvalstybine veikla. 

Švedijoje visi vyrai t a rp 18 ir 
47 metų turi atlikti karinę prie
volę. Po 10 mėn. apmokymo se
ka 5 metai metinių pratimų, 
kada apie 50,000 kareivių pa
šaukiami 18—25 dienų prati
mams kovos daliniuose. Ka
riuomenė turi 20,000 karininkų 

tojai buvo labai dėkingi Tanza- | r puskarininkių, joje tarnauja 
nijos kariuomenei, kuri išvada-, 25,000 civilių ir 12,500 atsargos 
vo iš Amino diktatūros, tačiau 
tanzaniečiams pasilikus Ugan
doje ilgesnį laiką, dėkingumas 
pasikeitė į neapykantą, šią sa
vaitę Kam paloje įvyko neramu
mai, prasidėję, kai Ugandos ci
viliai pagavo Tanzanijos karei
vį bevagiantį ir jį užmušė. Tan-

karininkų. Švedija gynybai iš
leidžia 4.5 nuoš. savo valstybės 
pajamų. 

Pabrango rusams 
parduodamos dujos 

Teheranas. — Irane visą sa-

Maskva nubaus 
JAV korespondentus 

— Izraelio vyriausybė 26—35 
Maskva. — Sovietų olimpinis j balsais pralaimėjo parlamente 

pirmas Ukrainos katalikų '' komitetas paskelbė, jog padėčiai į balsavimą dėl siūlymo steigti 
vyskupų neeilinis sinodas, ku- Į nepasikeitus, joks amerikietis į arabų mieste Hebrone žydų ko-
riame bus aptarti ukrainiečių ; korespondentas negalės stebėti ; lonijas. Daug žydų mano, kad 
katalikų reikalai visame pašau- ' olimpinių žaidyrių, negaus ak- ' reikia nutraukti arabų žemių 
lyje. Manoma, kad sinodas : reditavimo dokumentų. Išim- Į kolonizavimą, nes jis nuteikiapa-

Premijos už rašinius 
„Laiškų Lietuviams" žurnalo 

paskelbtame konkurse, kurio ko
misija, susidedanti iš pirm. kun. 
Leono Zarembos, sekretorės Ri
mos Sidrienės, narių Marijos Sau-
laitytės Stankuvienės, Juozo To-
liušio ir Gailutės Valiulienės, po
sėdžiavusios kovo 18 d., balsų 
dauguma išrinko premijuotinus 
rašinius. Atidarius vokus, paaiš
kėjo rašinių autoriai: pirmoji pre
mija teko Jurgiui Gliaudai, ant
roji —Aldonai Kamantienei, tre-

zanijos kareivių grupės ėmė me- j vaite viešėjo Sovietų Sąjungos 
džioti gatvėse civilius ir juos j delegacija ir derėjosi dėl Irano 
šaudyti. Sužeista apie 30 žmo- i natūralių dujų, kurios jau 10 
nių. metų eksportuojamos į pietines 

sovietų respublikas. I rano pre
zidentas Bani Sadras paskelbė, 
jog nesusitarta dėl dujų kainos. 
Sovietų delegacija sutiko mokė
ti t r is kar t daugiau, negu buvo 
mokama prieš Irano revoliuciją, 
tačiau Iranas reikalavo — pen
kiskart brangiau. 

jero Francesco Cossigos vyriau
sybė par lamente daugumos ne-1 svarstys ir kardinolo Josef Sli-1 tis bus daroma Associated press I šaulį prieš Izraelį ir žydus, o tik I £ £ —Kostui Pauliui ir ketvirto-
tur i ir laikosi kitų partijų para - ; pyj, 88 metų, kontroversiją. Kai j r \Jf\ reporteriams. So-! sustiprina palestiniečių pozici- jį _ Gražinai Kriaučiūnienei, 
ma. Socialistų partija iki šiol j kurie ukrainiečių katalikų vadai Į vietų pareigūnai ir spauda kalti-1 jas. j Konkurse stebėtoju dalyvavo ir 
laikėsi nu ta r imo nebalsuoti prieš | reikalavo, kad bolševikų kanki-1 na prezidentą Carterį. kad jis! —Nežiūrint sunkios prezi- ' „Laiškų Lietuviams" žurnalo vyr. 
vyriausybės pasiūlymus, tačiau j nys kardinolas būtų paskelbtas boikotuoja olimpiadą pataikau- dento Tito ligos. Jugoslavijos red. kun. Juozas Vaišnys. 
šią savaitę nu ta rė šį susilaiky- į ukrainiečių bažnyčios patriar- damas reakcinėms jėgoms, siek-; vyriausybė planuoja švęsti jo 

KALENDORIUS 

Kovo 20 d. — pirmoji pavasa
rio diena. Anatolis, Klaudija, 
Žygimantas, Vilė. 

Kovo 21 d.: Filemonas, Santu-
cija, Nortautas, Sanga. 

Saulė teka 5:56, leidžiasi 6:01. 

rną nuo balsavimo atšaukti . chu. damas perrinkimo. gimtadienį gegužės 25 d. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

Premijų įteikimo iškilmės bus Įgali lyti su perkūnija, tempera-
į Jaunimo centre balandžio 13 d. ' tūra dieną 55 1. naktį 35 1 

t 
. • - -
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ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ DETROITE 
Švento Kazimiero dieną Detroi

te atšventė trys mūsų kuopos, smel
kiančios Sv. Antano, Šv. Petro ir 
Dievo Apvaizdos parapijose. 
Šventė vyko Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje ir Kultūros centre. 

Visi kartu ėjo i bažnyčią su 
kuopų vėliavomis. Buvo ir jauni
mo vėliavos — skautų ir ateiti
ninku. Mišios už gyvus ir miru
sius Lietuvos vyčiu organizacijos 
narius prasidėjo pusę vienuolik
tos. Per aukavimą vainikas buvo 
padėtas prie šv. Kazimiero vitra
žo bažnyčios lange. Kuopų pirmi
ninkai atnešė prie altoriaus vy
ną, vandenį ir kiel:.<ą. 

Pamaldas pravedė klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius. Jis 
ir pamokslą pasakė, tinkantį tai 
progai. Garsusis „Žibučiu" okte
tas iš Argentinos, kuris dabar va
žinėja po Ameriką, giedojo per 
mišias. 

Po minėjimo pamaldų visi nu
ėjo į parapijos salę ir kavinę, kur 
pirma buvo bičiuliškas pobūvis, 
o paskui puikūs pusryčiai, ku
riuos prižiūrėjo Elena Tucker. Ka
vinė buvo neseniai išpuošta, ir 
susirinkusius pasitiko didelėmis 
raidėmis išrašytas sveikinimas: 
„Welcome Knights or Lithua-

nia". Tai buvo tas pats sveikini
mas, kuris prieš dvidešimt metu 
padarytas buvo pirmą kartą Det
roite įvykusiam vyčiu seimui ir 
kabojo didelio Book Cadillac vieš
bučio priekyje. 

Kai jau prisiminėme metus, 
galime prisiminti ir tai, kad mū
šy parapija iš tikrųjų yra mūsų 
trečioji bažnyčia. Pirmoji buvo pa 
statyta 1908 metais ir turėjo Šv. 
Jurgio vardą. Tai reiškia, kad mū
šy parapija artėja prie deimanti
nio jubiliejaus. Nedaug iš pirmų
jų parapieeių likę gyvų, bet nema
žai iš jų vaikų dar tebėra, ir vie- • 
nas iš jų, Jurgis Kasė, šiandien Į 
buvo pakeltas i trečią vyčio laips- ' 
nį. Liūdna prisiminti, kad dieną Į 
prieš tą šventę jo sesuo Ona i 
Walls, taip pat vytė, buvo palai- j 
dota iš mūsų bažnyčios. Jų tėvai 
buvo pirmosios bažnyčios steigė
jų tarpe 102 kuopos narys Juo
zas Guerriero taip pat buvo pa
keltas į III laipsnį. 

Kadangi aš esu parašęs mūsų 
parapijos istoriją, tikiuosi, kad 
artimoje ateityje galėsiu daugiau 
paliesti tą klausimą. 

Prie garbės stalo buvo šeši ku
nigai, vienaip ar kitaip susirišę 
su vyčiais. Mykolas Kundratas iš 
Nemphis, Viktoras Kriščiūnevi
čius, Valteris Stanevičius iš Wa-
oren, Alfonsas Rabonas ir 
kun. Simaitis iš šv. An
tano parapijos ir Domininkas 
Lengvinas iš VVindsoro. Prie gar
bės stalo sėdėjo dar 102 kuopos 
pirmininkas Robertas Boris, buvęs 
ir centro valdybos pirmininkas, 
139 kuopos pirmininkė Teresė 
Vaitkūnienė, 79 kuopos ir cent
rinio Ritualų komiteto pirminin
kė Zofija Zager ir Pranas Za-

Penkiems ar šešiems vyčiams 
orkestro vedėjas Joey Stark pa
grojo ir padainavo gimtadienio 
giesmę. Buvo ir gimtadienio tor
tas kunigui Kundratui ir k u n Si
maičiui. Ketvirto laipsnio pažymė
jimus gavo Bertha Janus ir Ste-
Ma Hotra. Aldona Milmantienė 
ir Leopoldas Heiningas palinksmi
no susirinkusius b'nksma progra
ma. Skanumynų pilna pintinė 
buvo paleista dovanoms ir ją lai
mėjo Leonardas Salas. Pravedė 
Magdalena Smailienė, o jai padė
jo Mashlon su žmona. 

Kai jau paragavę buvome ska
naus ponios Balandienės torto, 
užbaigėme šventę ir nuleidome 

Amerikos ir Lietuvos vėuavas nuo 
stiebų lauke, prie bažnyčios. 

Dainius 

VARTOTU DAIKTU 
1ŠPARDA\TMAS CHICAGOJE 

Šį šeštadienį, kovo 22 d., Vy
čių salėje, Chicagoje, bus varto
tų daiktų išpardavimas. Prasidės 
9 v a i ryto ir tęsis iki 3 vai. p.p. 
Chicagos lietuviai yra prašomi 
atvykti ir ką nors nusipirkti. Ši
taip paremsite Vyčių salės išlai
kymą. 

IŠ DAYTONO 
KUOPOS VEIKLOS 

Vasario 9 d. 96 Daytono kuo
pa suruošė prancūzišką vakarą, 
buvo prancūziška vakarienė, 
maisto daugiau negu reikėjo, ir 
valgytojų buvo prisirinkę nema
žai. Suorganizavo parengimų ko
mitetas, kuriam vadovauja Jonas 
Berczeily. Jam daug padėjo žmo
na Joyce, Rita Ambrose, Harlsy 
Kams, Kristina Mantz, Judita Pet-
rokaitė ir kiti vyčiai. 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 62-ąsias metines Dayto
no lietuviai atšventė vasario 24 
d. Lietuvių klube. Šventės vedė
ja — Aldona Ryan. Ji yra Šven
to Kryžiaus parapijos Lietuviš
kos Kultūros komiteto pirminin
kė, vyčių Vidurio—centro apy
gardos pirmininkė ir 96 kuopos 
vicepirmininkė. Kalbą pasakė 
Kento Valstybinio universiteto 
profesorius Jonas Cadzovv. Papa-

Garbės staias ir jo svečiai Šv. Kazimiero šventes minėjime Detroite. Sį minėjimą 
Detroito vyčiai. 

kiekvienais metais suruošia 
\ u o t r . Jono Urbono 

LIETUVIU MENO PARODA 
MIESTO CENTRINĖJE 

BIBLIOTEKOJE 

Parodos atidarymas įvyko ko
vo 12 d. 7 vai. vak Atidaromąjį 
žodį tarė dr. Algis Barauskas. Jis 
savo žodyje pažymėjo, kad Det
roito Lietuvių kultūros klubas, 
kuriam pirmininkauja agr. Anta
nas Musteikis ir jam talk.ninkau-
ja vicepirmininkė Stefanija Kau-
nelienė, bendradarbiaujant su 
bibliotekos direktoriumi ftfc 

nes bibliotekos direktorių Arthur į lis albumas. Gintaras buvo įvai-
Curiey atidaryti parodą. Mr. A. I riuose figūrose ir paveiksluose. Iš 
Curley savo žodyje pasakė: labai medžio drožinių lietuviškos gir 
malonu dalyvauti šiame lietuvių Į nos, įvairių figūrų velniukai, Pa-
parodos atidaryme ir padėkojęs j langos Juzė, graži kolekcija mar
ios rengėjams perkirpo kaspiną,! gucių, lietuviškų juostu, rank-
kurį laikė tautiniais rūbais apsi- šluosčių ir kitų. 
rengusios Dana Barauskaitė ir jos p a r o d a tęsis iki balandžio 30 
broliukas Tauras Barauskas. d . i r j ą ^ i g a i i aplankyti bSblio 

Lietuvių tautinių šokių gru- j tekos darbo valandomis. Apsi-
pė "Audinys", vadovaujama Rus- j lankiusius į parodos atidarymą 
nės Baltrušaitytės pašoko mi- A- Musteikis apdalino anglų kal-

\r_ kutienę, suk suk ratelį, čigonėlį, ba parašytomis informacijomis: 
thur Cruley ir eksponatų specialis '• šekelį ir suktinį. Apie šokius pra- Li thuanian Treasures of Culture 
te Mrs. Dorothy Montey jau tre-! nešinėjo: Kristina Jankutė ir Al- ir University of Vilnius —Foną* 
tį kartą šiose patalpose išstato Be-1 £ s Du°ka Salė graži, didelė ir Hundred Years. 
tuviško meno kūrinius ir drauge j m ū a» šokėjai visus šokius ten 
supažindina Amerikos visuomenę; grakščia^pašo.<o ir susilaukė gra
su meno kūriniais ir tuo pačiu ir 
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO praamnenta mokama S anksto 
metams 

Chicago ir Cook County $40.00 
Kanadoje U.S-A 40.00 
Užsienyje 40.00 
Kitur ...- 38.00 
Savaitinis 25.00 

v2 metų 3 mėn. 
$22.00 $15.00 

22.00 15.00 
22.00 15.00 
20.00 13.00 
15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 

I nių nesaugo. Juos gražina t ik 
susitarus 

iš 
, . „ . - . j anksto susitarus Redakcija už 

Redakcija dirba kasdien i , . . . . . . , „, , 
•m ln* » ^ » A l skelbimų t u m ų neatsako. Skel-

8:30 — 4:00, šeštadieniais S v 1 • *• . . . . , „ ' ^ ^ I bimų kainos prisiunčiamos gavus 
0 .0U — lz.UU. r 2. I prašymą. 

taikytos paskaitos, pasidžiaugė vie 
tiniu jėgų paruošta programa, 
kurią atliko keturios jaunos šei
mos su savo vaikais, ir išklausė 
sveikinimų. Po to šoko ir links
minosi. I savo minėjimus jie kvie
čia latvių, lietuvių atstovus. Šia
me minėjime B. Barauskienė ir 
dr. S. Miškinienė atstovavo DL 
0 0 . Dr. S. Miškinienė sveikino 
estus jų nepriklausomybės proga. 
Mūsų atstovėms estų minėjimas 
padarė labai gerą įspūdį. 

B. B. 

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOJ 
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 
IR RELIGINIS KONCERTAS 

Gavėnios susikaupimas Dievo 
Apvaizdos parapijoje bus kovo 

28,29 IT 30 dienomis. Jį praves jė
zuitas kun. Alg. Kezys. Susikau
pimo pradžia kovo 28 d., penk 
tadienį — 7 vai. vakare, o kovo 
29 d., šeštadienį — 6val. 30 rnin 
Šeštadienį susikaupimo metu bus 
religinis koncertas, kurį atliks se
serys Elena Blandytė ir Ona Ja-
meikienė. Joms vargonais pritars 

(Nukelta į 4 paL) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisiu daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, m . 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susi tarimą 

su Lietuva. Jis čia paminėjo, kad 
lietuviai Amerikoje pasižymi ne 

šakojo jis apie savo keliones i Lie- j tik menu, bet jie yra garsūs ir ki
tose srityse: gen. Tadas Kos
ciuška buvo herojus George Wa-

tuvą ir raį 
ir moraliai 

no visus finansiniai 
remti Lietuvos lais

vės siekimą. Pasiklausėme Čiur
lionio ansamblio ir solistės Ire
nos Grigaliūnaitės dainavimo. 
Dirigavo Ona Mikulskienė. Ed
vardo Služo ir Ritos Gečaitės va
dovaujami Daytono „Vėjeliai" 
pašoko tautinius šokius. Sventė-

žiu aplodismentų 
Dr. Algis Barauskas padėkojo 

šokėjams už atliktą programą ir 
svečiams už atsilankymą. Padė
kojęs pristatė į atidarymą atsi
lankiusius amerikiečius svečius: 

A. Gr. 

je dalyvavo valstijos senatorius lanto vandenyną. Jis taip pat pa-
Charles Curran, o valstijos kong-
resmaną Tony Hali atstovavo 
Riek Kam. Ponas Kam pranešė, 
kad tos sukakties proga vasario 
13 d. Lietuvos vėliava buvo iš
kelta prie valstijos valdžios na
mų. Jungtinių Valstybių senato
rius John Glenn atsiuntė telegra
mą. Laima Raštikytė perskaitė re
zoliuciją, kuri bus pasiųsta Kong
resui. Joje prašoma ir toliau pri
pažinti Lietuvą ir Pabaltijo vals
tybes. 

Kaip vyčiams įprasta, 96 kuopa 
paminėjo Šv. Kazimiero dieną. 
Minėjimas buvo kovo 2 d. Daly
vių minėjime buvo daug. Ona 
Marija Služaitė su trimis savo 
draugėmis iš mokyklos gražiai 
giedojo per mišias. Po mišių Ju
dita Pet rokai tė ir jos komitetas pa 
vaišino Šventės dalyvius pusry
čiais. Teisininkas Gene Jablinski 
pasakė įdomią kalbą apie Sv. Ka
zimiero gyvenimą. Vis daugiau 
sužinome apie savo šventąjį glo
bėją. J pirmą vyčio laipsnį buvo 
pakelti Juozapas Mantz ir Ona 

sshingtono armijoje., dr. Aleksan į Tarptautinio Instituto tarybos 
dras Kurczius įkūrė aukštą moky- • prezidentą Marvindale dr. Patty 
mo įstaigą 1659 m. kur dabar yra Rice, leidžiamos knygos "Ginta-
New Yorkas. Henry Kalusauskas | ras", kuri pasirodys balandžio mė

nesį, autorių. Arabų kambario 
prezidentą att. Ajuluny ir kitus. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
estų bendruomenės pirm. Ray-

minėjo mūsų iškiliuosius operų į m o n d Tralla, prof. A. Darnusis 
solistus, sportininkus ir kitus atsi- | x žmona, kun. Alfonsas Babo-
žymėjusius lietuvius, sakyda 

E S T Ų NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Vasario 24 d. Detroite estai su
ruošė 62-jį nepriklausomybės mi 
nėjimą. Jų minėjimas vyko ba
liaus metu, kur jie išklausė pri-

išvertė Amerikos valdžiai Alaskos 
įsigijimo dokumentus, Darius ir 
Girėnas lėktuvu perskrido At-

mas, mes tikimės, kad jūs apžiūrė
site su malonumu Šią lietuvių 
parodą ir daugiau sužinosite apie 
mūsų kultūrą, žmones ir Lietu
vą. Baigęs žodį pakvietė centri-

Desko, į antrą — Barbora Goec-
ke, Cecilija Lisanskienė ir Jonas 
Lougeman. Pakėlimus pravedė Ri
tualų komiteto pirmininkė Pran
ciška Petkuvienė ir Aloyza Ber
czeily. Sara Petkuvienė ir jos glo
bojami jaunieji paskui išvalė sa-
lę. 

Po sausio mėnesio susirinkimo 
kuopos narius pavaišino Augus
tinas Blumas ir Juozas Ryan. Iš
gėrėme už jų laimingą išėjimą į 
pensiją. M. Lukienė vynu ir sū
riu iš viso pasaulio pavaišino va
sario mėnesio susirinkimo daly
vius. Po kovo mėnesio susirinki
mo šventėme 'kun. Vaclovo Ka-
tarskio 32 metų Amerikoje gyve
nimo sukaktį. Fran Petkus 

nas, SL Butkaus šaulių kuopos 
pirm. Vincas Tamošiūnas, prof. 
Bilaitis, dr. Stasys Juzūnas, Lietu
vių namų d-jos pirmininkas 
ir fotografas J. Gaižutis, fotogra
fas K Sragauskas ir kiti. 

Adelė Poderienė visus vaišino 
kava, o Antanina Jonynienė, Pra 
nė Balandienė, Lidija Mingėlie-
nė ir Birutė Barauskienė — tor
tais ir pyragais. Vaišių stalą savo 
kepsniais be paminėtų papildė 
Vanda ir Mėta Šepetienės. 

Parodos eksponatai buvo išdės
tyti languose: du langai buvo že
mai ir aštuoni aukštai "Adam 
Strohm Hali". Eksponatai lan
guose nesugrūsti ir meniškai 
išdėstyti. Tai darbas eksponatų 
specialistės Dorothy Montey. Ten 
buvo gintaro dirbinių ir gintaro 
paveikslų, šiaudinukų paveiks
lų, drožinių, audinių, lėlių, Lie 
tuvių enciklopedija anglų kal
ba, L K kronikos keletas egz., 
Lietuvos žemėlapis, gražus dide-

AR NORĖTUMĖT UŽDIRBT! 
DAUGIAU PINIGŲ 

NEGU UŽDIRBATE DABAR? 
Pilną ar dal iną laiką. Pradžiai 

n e r e i k ė s daug pinigo, dirbsite s a 
v o namuose . 

N e m o k a m a i informacija . Siųskite 
s a u adresuotą s u p a š t o ženklu vo
k ą (bus iness envelope N o . 10 š iuo 
a d r e s u : 

PAUL PARKER SERVICES 
2420 Davidson Ave., 

Brome. N.Y. 10468 
SanninJcai latviai 

KELIONE ! SEPTINTĄ 
STOTĮ 

Nijolė J anku t ė 

I l iustravo Nijolė Vedegytė-Palu-
binskienė, išleido Akademinės 
Skautijos leidykla. 152 pusi. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu S3-&5. Už
sakymus siųsti DRAUGO adre
su. 

Illinois gyventojai dar primoka 18 
et. valstijos mokesčio. 

DR. K G . BALUKAS 
Akušerija ir moterų !:gcs 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medica! Building). Tef. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr.. ketv. 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 - 2 4 0 0 

Vai. pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. l-4ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3val. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines ligos 

CRAWF0RO MEDICAL BUILDING 
6449 So. Puiaski Road 

Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. i r 6-8 vai. vak. išskyrų:-
treč. Šešt. 12 iki 4 vai popiet 

Detroito lietuviai, gausiai susirinkę į Pietų Amerikos jaunimo koncertą kovo 1 d. Priekyje matyti dr. L. Kriauče-
liūnas, JAV LB pirm inž. Vyt. Kutkus, Wmdsoro, Kana dos, LB apyl. dr. C. Kuras, kun. V. Kriščiūnevičius. kun. 
K. Simaitis, kun, D. Lengvinas. Nuotr. J. Urbeoo 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l 

A U Š R A 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasario 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
Redagavo i r vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas . Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 260 pusL Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siusti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 
et. valstijos mokesčio. 
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Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Cburt. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir sešt 
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Bet vis dėlto 

KAI KAS NEBŪTU PAKASYTA 
Ne kartą pavergtos Lietuvos 

spaudoje rašoma, k a d išeivija 
baigia džiūti, kad jos meninin
kai nieko nesugeba, kad Lietu
vos kūrėjai daug daug iau su
kuria ir kad jų prieauglis yra 
didesnis. Niekas to ne neban
do neigti. Būtų bloga, tiesiog 
liūdna, jei trijų milijonų tauta 
teduotų tiek naujų talentų, 
kiek išeivijos saujelė. Būtų 
liūdna, kad jie tesukurtų tiek 
kūrinių, kiek išeivija, nors pa
vyzdžiui romanų pavergtos 
Lietuvos rašytojai išleido maž
daug tiek p a t kiek išeivijos — 
apie šimtą 

Suprantama, kad t iražai ten 
daug didesni, bet j ie ir turi būti 
didesni. Ne kartą "Pergalė" 
a r ir kiti pavergtos Lietuvos 
laikraščiai ir žurnala i pri
mena, kad išeivijoj literatūra 
nieko gero neduoda, ypač kiek 
ta i liečia "Draugo" romano 
konkursus. J ie sumini ne vie
ną vardą, bet t enka pastebėti, 
kad, jei ne išeivija, jei n e išei
viai kūrėjai, nesvarbu, a r poe
ta i a r beletristai, filosofai ar 
psichologai, daug kas nebūtų 
parašyta , nes to, ką išeivija 
sukūrė, niekada nebūtų sukur
t a Lietuvoj, ir todėl vein dėl 
vieno eilėraščio, vien dėl vie
nos knygos jau buvo verta pa
sirinkti laisvę, no r s knygos ir 
negali turėti didesnių tiražų. 

Savu laiku prof. J . Eretas ra
šė: "Fak tas , kad tremtis dau
gelį nubloškia į nevaisingu
mą. Bet ta ip a ts i t inka beveik 
vien su mažai gabiais , kurie tik 
tirštos tautinės atmosferos dė
ka šiaip ta ip galėjo išsivystyti. 
Jei tokie, patekę svetur, ten nu
tyla, tai n iekam dėl to nuos
tolių nėra". Blogiausia, kad 
tikrieji talentai buvo nutildyti 
pavergtoj Lietuvoj. 

Išeivijoj pasirodė veikalų, 
kurie niekada nebūtų galėję 
pasirodyti pavergtoj Lietuvoj, 
nesvarbu, a r tai būtų Katalikų 
mokslo akademijos ar Krikš
čionis gyvenime leidiniai. Tik 
išeivijoj galėjo pasirodyti 
Maceinos, Girniaus, Ivinskio, 
Brazaičio, Griniaus, Valan
čiaus, Juodeikos a r kiti veika
lai, kurių ne įmanoma išvar
dinti. Tai daugiau mokslinio 
turinio veikalai. O kiek išėjo 
puikių ats iminimų knygų, kad 
ir St. Raštikio a r R. Skipičio. 
Kiek išėjo puikių monografijų, 
nekalbant jau apie Lietuvių 
enciklopediją lietuviškai i r 
angliškai, Kviklio "Mūsų Lie
tuva", Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorija ir daug kitų 
veikalų. Čia n ė r a nei vietos, 
nei reikalo minėti , bet jei jau 
"Pergalė" kalba apie grožinę 
literatūrą, tai gal ima pasa
kyti, kad ir grožinėj literatūroj 
buvo išleista kūrinių, kurie nie
kad nebūtų galėję pasirodyti 
p a v e r g t o j L i e t u v o j . Ne i 
Ramono "Kryžiai", nei Alės 
Rūtos romanu ciklas "Didžioji 
me i l ė" , nei L a n d s b e r g i o 
"Kelionė", nei J . Gliaudos 
"Ora pro nobis", "Namai an t 
smėlio", nei Pūkelevičiūtės 
"Aštuoni lapai" , nei Vinco 
Krėvės " P a g u n d a " ar jo raštai 
ištisai, nei daugelis kitų pro
zos veikalų, kurie iš esmės nė
ra prieš komunistus nukreip
t i , b e t y r a n e s u ž a l o t i 
socialistinio realizmo reika
lavimų. 

Teprisiminėm tik prozą, bet 
keletas Landsbergio, Kairio, 
Ostrausko, Griniaus, J ankaus 
dramos veikalų tegalėjo pasi
rodyti tik išeivijoj. Rodos, po
ezija jau tikrai y r a politiniu at
žvilgiu nekal ta , bet ištisai 
pavergtoj Lietuvoj nebūtų ga
lėję pasirodyti nei Aisčio, nei 
Brazdžionio, nei Niliūno, nei 
Bradūno, nei Nagio, nei Šlai

to, nei daugelio kitų poezijos 
rinkiniai, įskai tant ir Gustai
čio humoristiką. 

Iš viso išeivijos plunksnos 
žmonės atliko savo uždavinį, 
vieni geriau, kiti blogiau, vie
niems geriau pavyko, kitiems 
ne taip, bet kūrėjas, nepaisant 
sąlygų, nenusikalto savo palik
ta i tėvynei. 

"Pergalės" žurnalas nekar tą 
pasisakė prieš mūsų grožinę 
literatūrą, ypač prieš "Drau
go" konkursą. "Pergalės" žur
nale praėjusių metų lapkričio 
numery rašoma: "Tur būt, iš 
viso vienos rankos pirštais ga
lim suskaičiuoti pavykusias 
knygas, laimėjusias "Draugo" 
premijas". O jeigu ir penki ro
mana i geri "Pergalės" atžvil
giu ir jei keli geri ar geresni, ne
būtinai tokie, kokie pa t inka 
"Pergalei", t a i jau šį tą reiš
kia. Bet ir dėl tų penkių ro
manų buvo verta skelbti kon
k u r s u s a r rašy to ju i l ik t i 
išeivijoj, nes ir vienas roma
nas praturt ina lietuviškąją 
literatūrą, ko nebūtų gal ima 
parašyti okupuoto j Lietuvoj. 
"Pergalė" lyg apgailestauja, 
kad konkursai neduoda naujų 
žmonių ir teigia kad konkur
sai virsta pažangos stabdžiu. 

"Pergalė" ne kar tą minėjo 
rašytojus Gliaudą, Kairį ir ki
tus, o minėtame numeryje mi
ni J . Kralikausko pernykštį ro
maną , " Į k a i t ę V i l n i a u s 
akmenys". Visa t a i gerai, bet 
mes pasigendame ir kitų auto
rių, ta ip laba i gerai pažįstamų 
"Pergalei", kuriuos ji užmirš
ta, tuo lyg liudydama, kad vie
nas da lykas rašyti laisvėje, o 
UlbCUt U&U( /UUtUJC JLUCbUlOJS. 

Šalia suminėtų laisvuose 
Vakaruose esančių lietuvių au
torių būtų gera, kad "Pergalė" 
nors kartą, nors puse žodelio 
paminėtų i r čia romaną išlei
dusį ir premiją gavusį I. Merą 
arba T. Venclovą, čia jau iš
leidusį porą knygų ir už ei
lėraščių rinkinį gavusį premi
ją. Būtų labai įdomu Lietuvos 
skaitytojams sužinoti, kaip gy
vena tuos "supuvusius Va
karus" pasirinkę Meras ir 
Venclova. Patirti , ar jie mirė 
badu ar nieko nebegali sukur
ti. Bet nė pusės žodelio apie šių 
rašytojų kūrybą, nes komunis
tų partija nenori, kad būtų mi
nimi tie asmenys, kurie išsiža
dėjo komunistinio rojaus. 
Tiesa, "Literatūroj ir mene" 
praėjusių metų pabaigoj buvb 
užsimintas Venclova, esą, jo 
kūryba išleista tik tūkstančio 
tiražu, o tarybiniam pasauly 
išeina tūkstantiniais tiražais ir 
įvairiomis kalbomis. 

Su tuo tenka sutikti, nes ko
munistinė valdžia įsako iš
versti Avyžiaus romaną į vi
sas kalbas , įsakė išversti į 
vietnamiečių, o dabar tikriau
siai vers i r į afganų. Betgi visa 
tai tiesiog graudu ir juokinga. 
Juk prisimename, kaip S. N e 
ries poema apie Staliną buvo 
išversta į dešimtis kalbų, leis
tos pakartotinės laidos, bet nė 
komunistam nenuvirtus jau ji 
buvo iš imta iš apyvartos. Kai 
Chruščiovas pasmerkė Sta
liną, Neries garsioji poema 
nuėjo į istorinį šiukšlyną, o kai 
grius iš viso komunizmas, tai 
didžioji sovietinės literatūros 
dalis ta ip pat per pirmą valan
dą bus išmesta. 

Todėl, artėjant "Draugo" ro: 
mano premijos įteikimo šven
tei, galim pasidžiaugti, kad tie 
geriau a r blogiau parašyti ro
manai nepriklauso nuo ko
munistų partijos, kad jis iš
silaikys tiek, kiek jie bus 
literatūriški. O tai ir yra di
džioji išeivijos laimė ir pras
mė. AL B. , 
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KARINGA KALNŲ TAUTA 
Khybero kalnų tarpeklis y ra 

tarp Afganistano ir Pakistano 
keliui iš Teherano ir Kabulo į 
Indo ir Gango upių baseiną. 
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svarbiausia perėja ir ji yra pa Kas valdo tą kalnų perėją, t a s *< 

ijonų vienuolijos vadovai susitikimo su šv. Tėvu metu. Pirm 
as Petraitis, prie jo Generalinis postulatorius kun. J. Vaišnoi 
ki, generolas. 

ABARTINIO POPIEŽIAUS 
K a m nepat inka pop.Jonas f 

'opiežius Paul ius VI buvo 
tiažinęs kardinolų kolegijos 
džią ir galią. Šis popiežius ją 
tatė: neseniai pirmą kar tą 
aukė visus kardinolus (net 
50 metų sulaukusius) pasi-
ti su jais aktual ia is ia is Baž-
Sos reikalais. Posėdyje buvo 
b a m a ir apie Va t ikano 
ansus , o popiežius į sakė to 
tusimo special is tams suteik-
risas nor imas žinias. 

S l a p t a s p l a n a s 

i i t a s faktas labai svarbus , 
rištas su paskut ine popie-
.us kelione į Turkiją. Popie

žiaus kri t ikai pasigai 
d a m i k a r t o j o , k a d 
Paul iaus kelionė į Turkij 
vis iškas prala imėj imas 
minių, be kalbų, be en 
mo. Bet t a kelionė yra p 
konkre taus dialogo su oi 
sa is ir p i rmas žingsnis 
kurį atskleidė popiežius 
kelionėje į Lenkiją: si 
ry tų ir vaka rų Europą 
čionybės ryšiu. Dėlto 
nustebti , k a i bus žinoma 
žiaus Jono Paul iaus II k< 
Maskvą, nors t a s bus c 
greit. 

Aišku, kad popiežiaus 

Ido ir priėjimą prie Indijos, 
ižiausieji Azijos užkariauto-
ir tautų persikilnojimai ėjo 

.o kalnakeliu arba buvo čia 
stabdyti. 
Dar kelis šimtmečius prieš 
tstaus gim. persų kara l ius 
irius, žygiudamas prie Indo, 
riavo dėl kelio Khyberą, o 
eksandro Didžiojo kariuo-
snė čia buvo sulaikyta 40 
;nų. Khybero perėją ga l ima 
vadint i Azijos Thermopi-
s. 
Abejose pusėse prie Afganis-
io ir Pak is tano sienos gyve-
kar inga laisvę mylint i kal-

Į t a u t a p a t a n a i , k u r i 
ikvienam užkariautojui i r 
jkvienai vyriausybei v is 
darinėja sunkumų. Tai per 
aeitą šimtmetį pa tyrė bri tai , 
rie tik su karu ir su bau-
iamosiomis ekspedicijomis 
įgalėjo šios kar ingos tau tos 
priklausomybę. 
Kad ir šio kalnakelio strate-
nė reikšmė XX šimtmetyje 
a pasikeitusi, tai įrodė AN-

ir raudonosios armijo 
Kabulo judrumas . Tačia 
v ienas užkariautojas tur 
miršt i šios tautos gi 
autonomijos. Nei Butho 
t ane , nei marksis t inei • 
sybei Afganis tane ne] 
šia sukilėlių tautą pg 
P a t a n a i kar tu su kurd 
daro 13 milijonų neran 
šaulio gyventojų b e n d r 
gan i s t ane jų gyvena a 
milijonai, t.y. 38 pro< 
gyventojų, Pak i s t ane jų 
jonai t a rp 70 milijonų 
gyventojų, sukoncentru 
lies š iaurės vakaruose i 
džistane. P a t a n ų svarbi 
miestai Afganis tane yr.-
bad ir K a n d a s h a r , o Pal 
— Peshavar , kur gyver 
000 gyventojų. 

Kad Pak i s t ano vyr i 
pr ipažįs ta kalno gjn 
autonomiją, sausio 13 di 
Peshava re patvir t ino ir 
t ano prezidentas Zia UI 

A. Ter 

POKARIO METAI 
A L B I N A S B A R A N A U S K A S 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

Šteinienė, kokią ją d a b a r prisimenu, ta ip pa t 
>niai buvo nebe ta mergiščia , kuri kadaise su tokiu 
žsitikrinimu pasiskyrė sau vyrą, dar prieš jį pama
ldama. Su ja susipažinau j au trylikos, mamai m a n 
erdinant vilnonį megztuką, su kuriuo susijusias 
a t as galiu net dabar gan t iksl ia i nustatyt i . Neabejo
ji, kad tai buvo pi rmasis sus i t ik imas: toks naujas , 
a r niekur n e m a t y t a s žmogus ji man tada pasirodė. 
Jžimta mezgimu, n a m a i s ir mergaitėmis, turbūt, 
aaža kur teišeidavo, i šsk i r ian t bažnyčią — ir tai t ik 
inkstyvųjų mišių, kad galėtų išleisti vyrą sumos, nes 
»uvo choristas. 

Dar labai gerai a t s imenu tą dieną: adventuose, 
uoj po pirmojo pašal imo, apsiniaukusią , labai tylią. 
>ašalas, būdavo, permaino pasaulį ir paveikia nuo-
aiką gal ne t ne maž iau už pavasarį- Gamta nurims-
a, susikaupia ir užsidaro į save; tvoros, medžiai, 
įamai ir kalvos, rodos, sumažėja , akirat is priartėja, 
aukai ir pievos susiaurėja , o dangus nusileidžia 
iemyn; saulės šviesa, jeigu kada pietumis t r umpam 
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Pauliaus II „Ostpolitik" pla
nas nepakenks persekioja
miems už tikėjimą. Niekas 
negali kritikuoti popiežiaus ir 
baimintis, kad jis „išduos" 
tikinčiuosius komunistiniuose 
kraštuose. J i s pa ts patyrė, ką 
reiškia komunistinis režimas. 
Jo noras gelbėti tai, kas d a r 
galima išgelbėti. 

Prieš kiek laiko pasklido ži
nia, kad lenkų ir rusų komu
nistai bendrai sudarę planą, 
kaip priešintis pop. Jono Pau
liaus populiarumui ir jo įtakai 
komunistinių kraštų kata
likams. Tam reikalui esanti 
įsteigta tarptautinė žinių agen
tūra, kurios centras esąs Romo
je. J o s uždavinys — skleisti 
melagingas žinias apie pop. 
Joną Paulių II. Vienas lenkų 
žurnalistas, kuris dirbąs toje 
agentūroje, nusiskundęs kole
gai italui: „Mano padėtis labai 
sunki. Kai sėdu prie stalo, neži
nau, ką rašyti. Mano straips
niai atsimuša į tris sąlygas: 
negaliu rašyti apie popiežių tei
giamai, nes tai draudžia mano 
valdžia, negaliu rašyt i blogai 
apie popiežių, nes Lenkijoje kil
tų civilinis karas, negaliu tylė
ti, nes popiežius yra žymiau
sias lenkas visame pasaulyje". 

Popiež iaus g e r u m a s 

Daugiausia reakcijos prieš 
popiežių kyla dėl to, kad jis už
ėmė aiškią liniją svarbiausiais 
krikščionybės klausimais. Per 
Tikėjimo kongregaciją popie 
žius atkreipė pasaulio dėmesį 
kad siela gyvena ir po žmo
gaus mirties, kad bus kūnų 
prisikėlimas, kad yra dangus, 
skaistykla ir p ragaras . Dau-
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blykšo, labiau primena mėnulį. Tačiau įspūdis 
įaiptol nėra slėgiąs ar kaip nors nemalonus. Prie-
ngai, jis lieja žmogaus dvasion poilsio jausmą, 
neša ramybę, sužadina mąstymą, užkrečia tokiu 
tt susikaupimu. Nors dar buvo tik ankstyva popietė 
mama mane sutiko pakeliui iš mokyklos (eidavau 

Įvarą, buvau penktame skyriuje) — atrodė jau visai 
dp vakaras. Daugirdynė, susigūžusi po iškeroju-
ais paupio medžiais su nuogomis, juodomis 
.komis, iš tolo dvelkė pastogės jaukumu ir židinio 
įima. Gal ta i jautė net varnos, sutūpusios viršū-
»se, laikas nuo laiko kvarktelėdamos, bet nesi-
ngią iš čia pajudėti. Mano svajingą nuotaiką 
a iga suardė didelio juodo šunies lojimas. Ne pririš-
s, kaip įprasta smulkiuose ūkiuose, o palaidas, jis 
udu gerokai nugąsdino, nelauktai dryktelėdamas 

už trobos kampo. Mama užsimojo krepšeliu su 
jrpalais, aš pamėginau švilpčioti, bet tuo tarpu bils-
rėjo durys ir ant akmeninio slenksčio išėjo aukšta, 
imsiai apsidariusi moteris. 

— Mirta, ciuc! Jū s nesibijokite, ji nieko nedaro. 
— Ar nekanda? 
— Ne, nesibijokite, ji nieko nedaro. 
Mudviem nuraminti moteris priėjo ir sučiupo už 

ntkaklio. Buvo dar jauna, pailgo, labai šviesaus 
eido, su tokiomis pat šviesiomis, baltomis ran-
omis ir su kasų vainiku aplinkui galvą. 

— Prašom į vidų, aš tuo tarpu palaikysiu. 
Iš išvaizdos nebuvo panaš i nė į kaimietę, nė į 

įiestietę. Skyrėsi net kalba. Nors vartojo tuos pačius 
adžius, išsireiškimus bei tarmybes, kaip visi kiti 
lūsų apylinkės gyventojai, iš tardavo kažkokiu ypa 
ngu, tuoj ausį paliečiančiu būdu: lėtai, garsiai, įsak 
ūai , nenuryjant nė vieno garso, nepraleidžiant n* 
ieno skiemens, nesutrumpinant galūnės ir nesu 

ir katalikų kultu
ose atrodo, kad šie 
ra j au pasenę, — ta i 

padaras . O štai 
kelbia, kad tai y ra 
i klausimai žmo-
myme. Popiežius 
pabrėžiama, kad 

žmogaus realybė 
iškasis, o tik amži-
nimas. Aišku, kad 
ig k a m atrodo nesu-

ypač, kad tuo 
nos visos ideologi-
įtos materializmu, 
m a i s dar bus aštrių 
tyje. Tai kovos lau-
susiduria gėris ii 
evas ir velnias, 
netų gruodžio mėn. 
[aria Maggiore bazi-
ai pasakė: „Kietos 
onfliktų laikas jau r. 
is popiežiaus Jono 
kelionių palydovas 
urnal is tas ir rašy-
lio Sorgi, taigi gerai 
popiežių iš arti , 
, kokia yra popie-
diarumo priežastis, 
anau , kad ta paslap-
irumas. Tai žmogus, 
epia savo jausmų, 
i, k a d ir kiti pajustų 
Minios pagauna šį 
eka sužavėtos. Kiek-
kiras asmuo, nors ir 
učia , kad popiežius 
/Ii. Tai psichologiš-
i iša iškinama mįslė, 
a visi, kas tik su juo 

ž i u s k e n č i a su 
n e i a n č i a i s 

l iudininkas dauge-
k a d a pasireikšdavo 

nepapras tas geru
lėms. Vieno atvejo 
južmiršiu, kai pop. 
dius II lankė Santa 
jrerusalemme bažny-
je. J a m besikalbant 
>mis tos parapijos 

žmonių grupėmis, jį sulaikė m 
j a u n a moteris, laikanti an 
rankų jau suaugusį, bet nenoi 
malu sūnų. Su skausmo ž< 
džiais t a moteris ėmė pasako1 

savo istoriją. J au daug met 
našlė, ligota ir bijo mirti, ka 
nelaimingas sūnus netekt 
vienintelės globos. Prašo popii 
žiaus pasimelsti, kad sūnų 
bent kelias va landas numirt 
anksčiau. Popiežius susimą 
tęs klausė tos skausmingo 
tragedijos. Moteriškei kalban 
popiežiaus veidas apsiniauk 
aša ros pasirodė akyse ir ėn 
tekėti skruostais. Netaręs nė ž 
džio, paglostė motinos 
s ū n a u s veidą, palaimino ir n 
ėjo toliau. 

Kitas atvejis mane irgi suja 
dino, kai popiežius lankė 
Kūdikio Jėzaus ligoninėje VJ 
kams . J is sustojo prie kie 
vieno lovelės. Priėjo prie lov< 
vienos mergaitės, kurios v« 
delis buvo sudarkytas baisi< 
voties. Išgirdo iš slaugių, kž 
ta i nelaimingai mergaitei yi 
likę vos kelios dienos gyven 
T a d a popiežius paėmė m< 
gaitę an t rankų ir ją pasu] 
panaš ia i , kaip daro tėvai sa^ 
va ikams . Tik prie ligonių ati 
veria pop. Jono Paul iaus II š: 
dies gerumas ir jautrume 
Nesusivaldo ir dažnai ašar< 
rodo jo kančią ir užuojau 
nelaimingiesiems' ' . 

Kaip pop. Jonas Paulius 
pr i ima jam daromus prieka 
tus , kri t ikas ir kaip į t a i re 
guoja? 

Arti popiežiaus stovinti 
a iškina, kad jis dėl darot 
priekaištų ir kritikų kenčia c 
to, kad jo intencijos y ra iškr 
p i a m o s , n e s u p r a n t a m e 
Tačiau J o n a s Paulius II nėra 
tokių, kurie nuleidžia ranki 
nusigąsta . Juk jo visas gy 
n i m a s buvo nuolatinė koi 
Joje yra pakankama i ui 
grūdinęs. j v 

'.i auaiįįa/ 

Sv. Tėvas Jonas Paulius II 

liejant į daiktą vieno žodžio pabaigos su kito j 
džia. Susidarydavo įspūdis nemažo vidinio t 
tumo, ramaus žinojimo, kad žemė jai po kojų nie 
nesusiūbuos. Šitaip kalbančių vėliau teko susitikt 
vieną, labiausiai t a rp klebonijos šeimininkių, ii 
metus kokioje nors pasiturinčioje šeimoje išbūvi 
tarnaičių ar šiaip savarankių, nepriklausomų, sa 
pajamas turinčių moteriškių. Tačiau toks išsi 
kimo būdas yra ne suformuotas aplinkybių 
einamų pareigų, o jau įgimtas: klebonijos 
mininkė taip kalba ne dėl to, kad ji tapo šeimini. 
o dėl to, kad jai įgimta šeimininke tapti . Jeigu 
Šteinys buvo spyruoklė, palaikanti Daugirdynės 
sėjimą, tai Šteinienė — raktelis, kuriuo ta spyru 
būdavo visada tampr ia i užtraukta. Ir nors E: 
Mazurkevičienė veido bruožais labiau primena i 
tėvą, tai viduje (kaip vėliau turėsime progos įsiti 
ti) yra atsigimusi daugiausiai į motiną. Ją, 
kitko, tada netrukome pamatyt i ir pačią. 

— Sėskitės, — pakvietė mus Šteinienė, įve 
kampinėn kamara i tėn su langu į pakran t 
medžius. — Aš ats iprašau, turiu nusiplauti ranki 
šuniuotos. 

Eleną išvydau dar atsisėsdamas: šmėsti 
atvirose gretimojo kambario duryse, pro ki 
matėsi langas į kiemo pusę. Po to jinai turėjo 
durų ir lango vienodais protarpiais, kaip laikrc 
švytuoklė, slankioti ten ir atgal per beveik visą n 
viešėjimąsi. Buvo plona, garbanota, an t pečių n 
tusiais plaukais, liesomis rankomis, su tru 
suknele ir vilnonėmis, aukščiau kelių kojinė 

(Bus daugiau). 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 20 d. 

Vasario 16-tosios gimnazijos Vokietijoje tautinių šokių grupė, dalyvavusi Nepriklausomybės atkūrimo sukakties 
minėjime. Iš kairės: L. Kairytė, A. Kotkis (Vokietija), K. Mačiūnaitė, J. Reventas (JAV), B. Dirgilaitė (Vokie
tija), A. Daugirdas (JAV), K. Langytė, A. Mačionis, O. Sereikaitė, E. Sakalauskas, K. Veršelytė, M. Skeberdis, 
L. Kemeraitytė, A. Granau (visi iš Vokietijos), R. Morkūnaitė (Kanada) ir R. Šlavikas (Vokietija). Grupė pa
sirodo lietuvių ir vokiečių parengimuose, o šią vasarą ruošiasi dalyvauti Tautinių šokių šventėje JAVbėse. 

16-TA VASARIO VOKIETIJOJE 
K. BARONAS 

Beveik visos Vokietijos LB ap. i toliau pažeidžiamos, 
valdybos rengė mūsų nepriklau-1 Paskutinė K. Lenzo kalbos da-
somybės sukakties minėjimus. 
Mažesnės kolonijos pasitenkino 
kuklesne programa, didesni lie
tuviu susibūrimai surengė platės 
nio masto. Prie tokių priklauso 
Miunchenas, Stuttgartas, Memin 
genas ir kt lietuviškos kolonijos. 

Tačiau mūsų nepriklausomy
bės centrinis minėjimas įvyko va
sario 23 d. "lietuviškame" Hiut-
tenfelde. Taip, lietuviškame, ka
dangi čia randasi vienintelė lais
vajame pasaulyje lietuviška gim-

vieną lankytoją. Atskirą mūsų* 
nepriklausomybės šventės minė
jimą surengė Vasario 16 gimna
zija, kadangi ši diena yra kartu 
ir jos vardadieniu. Po pusryčių 
buvo pakelta vėliava, pasimelsta 
miestelio kataliku šventovėje,per-
sikeliant į gimnazijos salę, kur 
minėjimą atidarė direkt V. Nat
kevičius pažymėdamas, kad gim
nazijos auklėtiniai bus naujos Va
sario 16 d. skelbėjai, kadangi 
gimnazijos auklėtojai ruošia mo
kinius tam idealui, kurį skelbia 
ir gimnazijos vardas. 

Trumpą, tačiau labai turtingą 
paskaitą skaitė mok. D. Augusti-
navičiūtė, nukeldama mokinius 
ne tik į šiandieninį pasaulį, bet 
ir Lietuvos praeitį "Aušros" lai
kus, laisvės kovas. Minėjimą už
baigė tautiniu šokiu grupė. 

p ą M E S I O 

PAVERSKIT SAVO SAL10MĄ 
1 ŠILTADARŽĮ 

Padidinsiu visų augalų augimą 91%. 
Nemokamai raportas. Rašykite adr.: 
Wilson, 7840-D S. Marąuette Aveaue, 
Chicago, m. 60648. 

C L A S S I F I ED GU IDE 
B K A L E S T A T £ B E A L E S I A T E 

lis buvo tarptautinio pobūdžio — 
Afganistanas, olimpiniai žaidi
mai Maskvoje Juos kalbėtojas 
palygino su Berlyno olimpijada 
1936 m. siūlydamas boikotuoti. 

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis. Ją pradėjo sol. G. 
Čapkauskienė iš Montrealio B. 
Budriūno ir VI. Jokūbėno kompo
zicijomis, įtraukdama į savo re
pertuarą ir J. Govėdą. Kanados 
lakštingala užbaigė G. Donizetti 
arija iš operos "Lucia di Lam-

nazija, čia yra Vokietijos LB kraš 1 mermoor". Klausytojai šiaurės 
to valdyba, čia gyvena lietuvis- Amerikos viešnios neišleido iš 
kos šeimos. 

Iškilmės pradėtos ekumeninėm 
pamaldom miestelio šventovė
je. Šv. Mišias laikė kun. Konstan
tinas Gulbinas ir evangeliku 
kun. Fr. Skėrys. V. Banaičiui 
palydint vargonais giedojo sol. 
G. Čapkauskienė iš Mont
realio. Pamaldos baigtos "Mari
ja, Marija" giesme ir Lietuvos 
himnu. 

Oficialus šventės minėjimas 
— aktas įvyko Hiuttenfeldo mies-, 
telk) salėje. Vokietijos LB krašto 
valdybos pirm Andrius Šmitas, 
atidaręs minėjimą ir pristatęs gar 
bes svečius, trumpai suminėjo 
Lietuvos praeiti bei nueitą lais
vės kelią. 

Baden — VViurtenbergo vy
riausybės atstovas džiaugėsi, kad 
šis kraštas gali išlaikyti lietuviš
ką gimnaziją, linkėdamas neasi-
miliuotis vietos gyventojų tarpe, 
bet išlaikyti savą kalbą, papro
čius. Vakaru Vokietija žino kas 
yra laisvė, tad ir lietuviams pa
linkėjo ją atgauti. 

Pagrindinę kalbą pasakė Vo
kietijos parlamento narys ir tei
singumo komisijos pirm. dr. Kari 
Otto Lenz. Būdamas CDU — kri 
kščionių demokratu partijos na
riu, aukštas svečias, labai gerai 
susipažinęs su Lietuva, teisingai 
pareiškė, kad šiandieninėje Lie 
tuvoje tikyba yra tampriai suriš
ta su tautybe. Ir nežiūrint ilgos 
okupacijos ši Pabaltijo valstybė 
yra dalis vakarietiško pasaulio. 
Vokietijos vyriausybė Lietuvos 
okupacijos nepripažįstanti. 

Apgailestavo, kad Helsinkio 
susitarimai liko neįgyvendinti, 
tad ir žmogaus teisės Lietuvoje ir 

Detroit, Michigan 
(Atkelta ii 2 psL) 

Vidas Neverauskas. Giedos solo ir 
duetu giesmėmis lietuviškai ir lo 
tyniškai. Po koncerto bus klauso
ma išpažinčių. Sekmadienį 10 
vai. 30 min. susikaupimo užbai
gimas. Parapiečiai ir svečiai ne-
parapieČiai kviečiami šiame dva
siniame atsigaivinime gausiai da 
lyvauti. 

D. A. parapijos liturgijos 
komitetai 

scenos, tad Kanados lietuvaitė 
daT padainavo L. Flotar "Pasku
tinę rožę" ir V. Kuprevičiaus 
"Lakštingalos giesmę". Solistei 

akompanavo dr. R. Lampsatytė 
iš Hamburgo. Meninę dalį paį
vairino 16 Vasario gimnazijos 
tautinių šokių grupė ved. D. Au-
gustinavičiūtės bei mokiniu K. 
Langytės ir Linos Kemeraitytės 
dainomis. Akademija baigta Vo
kietijos ir Lietuvos himnais. 

Centrinė nepriklausomybės 
šventė Vokietijoje rado platų at
garsį spaudoje. Apie ją rašė keli 
dienraščiai "Mannheimer Mor-
gen", "Darmstaedter Echo", 
"Lampertheimer Zeitung" pažy
mėdami, kad iškilmėje dalyvavo 
per 400 lietuviu, o soL G. Čap
kauskienė buvo meninės dalies 
deimančiuku. Visi laikraščiai įdė
jo ir nuotraukas. 

Negalima užmiršti ir tautinės 
parodos, kuri buvo įrengta biblio
tekos kambaryje Didelė padėka 
priklauso dail. A. Krivickui ir jo 
žmonai, kurių išstatyti tautiniai 
išdirbiniai ir knygos žavėjo kiek-

P A C K A G E E . X P R E S S AGE>"CY 
M A R I J A - N O R E I K I E > £ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai p a g e i d a u j a m o s geros rašte* 

prekes . Mais tas iš E u r o p o s sandeUu. 
2608 W. 69 St., Cbicago , UL 60629 

T E L . — W A 5-2787 

PARDUODAMAS DEL MIRTIES 

8 kamb. mūr. namas prie pat Mar
ąuette Parko. Gražiai užbaigtas rū
sys. 45 p. sklypas. Tinka didelei 
seimai arba pajamoms. Kreiptis į 

NORVILĄ -— 778^454 

PASKUBĖKIT 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-jų metų bun-
falow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
msntas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
nte užimu. Marąuette Parke. — 
152,500. 

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

OflM veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 Wes1 Ils* Street 

Tel. 737-7200 ar 7374534 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radlo programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Sią programų 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny
gų 

A. Vasaitis, 
Dirigentas 

V. Karosaitė, 
Choreografė 

S. Baras. 
Canio 

L I E T U V I Ų O P E R A 

Orffo 

C ARMINA BURANĄ 
ir 

Leoncavallo 

PAJACAI 
1980 m. 

Balandžio 19 d., 8 vai. vak. 
Balandžio 20 d., 3 vai. popiet, 
Balandžio 26 d., 8 vai. vak. 

Marijos mokyklos auditorijoje, 
67-ta ir California Avenue 

Chicagoje 

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS 
OPEROS CHORAS 

Bilietai — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $&.50 
balkone: $15.50, $11.50, $7.50 

Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St. 
Chicago, 111. 60629 

471-1424 
Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį Lithuanian Opera Co. pavadinimu 

Visus ir iš visur 
kviečiame atvykti j spektaklius 

D . Hicks, 
Režisorius 

J . Puodžiūnas . 
Choreografas 

A. Braz i s , 
Tonio 

G. Čapkauskienė, 
Sopranas 

A. Grigas , 
Baritonas 

O p e n H o u s e 
11 PIEFFER STREET 
LEMONT, ILLINOIS 

Route 171 (Archer), north on State 
St, west on Pieffer. 

Sunday 3. 23. 80. 2 to 5 P. M 
3 bedrm. bilevel. Low 70/s. 

W 0 L SK I 
Z23 Main su, Lemont, TJL 

257-2234 or 257-2815 

HELP WANTJED — MOTERYS 

GENERAL OFFICE 
Mušt have own transportation. South 
oi Loop location. Salary open, Call 
MISS MACK for Appointment between 
10 - 12 — 842-7800. 

16 butų mūrinis Marąuette 
parke. Geras investavimas. Dėl 
informacijų skambinkit 

925-6015 
SAVININKAS Marąuette Parke par

duoda 4 miegamųjų mūr. namą. 1*4 
maš. mūr. garažas. Salionas, valgo
masis, modem. virtuvė. Centrinis 
oro vėsinimas. Skambint 476-3389. 

IdNUOBfOJAMA- — FOR KENT 

ISNUOM. miegamas kambarys. 
Apylinkėj 57-os ir Artesian Ave. 

Telef. — 436-5169 

Išnuomojama dvejų kambarių pa
talpa gyventi rūsyje, su visais ki
tais reikalingumais. Vyrui ar mo
teriai. Dėl smulkesnio aptarimo 
skambinti — 576-3950. 

2 bedrm. apt, available Apr. lst. 
Carpeted living rm., tiled bath with 
tub & shower. Tiled kitchen with 
stove & dinette set. $230.00 per mon. 
— heat not induded. 436-8430. 

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

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, IU. 60632, tel. 927-SMf 

10% — 2 0 % — 3 0 % p i g i a u 
už apdrauda nuo ugnie* Ir a u t o m o 
bilio p a mus . 

FRA N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 44654 

JVį W. 95th Street 

We'tl help you make the right movė. 
2-jų butų medinis apyi. 60-os ir 

Lawndale. $39,000. 
3-jų butų mūr. 41 ir Albany. 

$59,900. 
42 ir RJchmond. 2-jų butų medi

nis. Naujai atrern. $47,500. 
59 ir Mozart Naujesnis 8 butų 

mūr. Geras investavimas. 
64 ir Keeler. V/2 aukšto mūr. Tin

ka giminingom Šeimom. $72,000. 
66 ir Mozart 6 kamb. mūr. Mo

dernus $47,500. 
61 ir Fairfield. Gerai prižiūrėtas 

mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 
69 ir Maplewood. 2-jų butų mūr. 

Nebrangus, 
72 ir RockwelL Modernus 7 kamb. 

mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

69 ir Talman. Taverna ir 5 butai. 
$94,800. 

71 Ir RockweU. Krautuve ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

63 ir Tripp. Mūr. Krautuve nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Putoki Road 

Tai. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M 1 G L I N A S TV 
2346 W. »th St., teL 776-1486 

UIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIUIIIIIII 
llllllllllillllllllllllllllillllllllllllilllllllllll 

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

Apdraustas peikraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllll! 

I J t l l I l H . 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

T E L U R - T Y P I S T 
FULL TIME 

Call ior appointment 

ALLIANCE 
SAVINGS 

2 3 7 - 5 3 0 0 
An Bqual opportunlty emptoytr 

HELP WANTED VYEAI 

TRIMMER DIE MAKER 
Needed by west suburbau Forge 
ahop. Top rates. AJ1 benefits 
and profit aharing. 

Oall — 879-1225 

M A C H I N I S T 
TOOL ROOM MACHINIST needed in 
Machine Development Group. Mušt do 
own set-up. Non-production work. 
Full company benefits. Apply in per-
son or call 640-1917. 

TVVTNBROOK RESEARCH 
& DEVELOPMENT 

1000 Pauly, Eik Grove, Dlinois 

LAUNDftY ENGINEER 
Fine opening for experienced man 
in busy laundry/cleaning plant. 

Call or apply in person; 
Skotde Valley Lanndry/Cleaners 

514 Sberidan Rd-, Highvvood 432-3310 

Mafntenance Mechank 
G E X K R A L MACBDOrERY REPAJJ* 
Mušt b e alble t o A R C WELD, p r o -
f lciently in all positioiis. Expertene«d 
in trouble shaot ing , electrical atr. 
Hydraul i c s y s t e m s . 53 yeara ©ld Co. 
S E N D R E S U M E O R APPLY TO: •vnM 

C O N C R E T E PRODUCTS OO. 
• 3 0 1 W . G R A N O AVE. 

F R A S K U j r P A R K , I L L 801*1 

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

TeL — WA 5-8063 

įHiumiMiimuiiiMiimimiiiiiiiimiimiii-
Jvairlų p r e k i ų pasirinkinuui 

t brangiai i.4 mušą aandžl io . 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

nuiuujuniHiiiininniiniumnuiiHiiini 
4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-}ų butų mūrinis. Gerai užlaiky

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

ŠIMAITIS REALTY 
Inaurance — Income Tax 

Notary Public 

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

ai i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i 

fiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Kotariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

S529 S- Kedrie Av. — 778-2233 
iunimiitfiiiftumiiiiiuuuiiiuiiiiiiiHiiu 

2501 V. 89 SU Chicago, 111. 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Tetef. - 125-2737 

Vytautas Valantinas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIMIUIIIU 

lIUIHtlUIIIIIHIIUItlIlIlIllllIUlllUlIUItltll 

P L U M B I N G 
JJcensed, Boaded, Inmred 

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

SERAPINAS — 636-2960 
'iHHiHiiiiiiimiiiiiiitiiiaHiiimiiiiiiiuni 

tiiiiiniiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiinimmiinui 
M. A. i I M K 0 S 
filCOME TAX S E R V I C E 

N O T A R Y P T 7 B U O 
4Z59 So. Maple^ood, teL 254.7450 

Taip pat daromi V E R T I M A I . 
OIMINV iškviet imai . p l U o m l 
PILJETYBfiS P R A A T M A I ir 

k i tokia b lankai . 
iniiiiinmnniHmiuimnmuiiiUMAniiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiininifNi 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS I* DUND2ILA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimą $1.80 

Užsakymus siųsti DBAŪG0 
adresu. 

įnitiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiuiiinniiniiiiiiun 

Perskaitę "Draugą* 
j} kitiems 

duokits 

Amerikos lietuvių 
Ekonornine Veikla 

Vincas IioIevUfoa 
Išleido Pedagoginis lituanis

tikos Institutas 1980. 224 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Knygos kaina su persiunti

mu $8.8$. 
Užsakymus siųsti DRAUGO 

adresu 
Illinois gyventojai prideda 4* et 

valstijos mokesUo 

Apsimoka skelbtis disn. DRAUGE, 

ass jU plaėiauaial skaitooMui U*-

tuvių dknrmitis, gi skstbbnų kai

šo* rr% v i lams ptiainamoa. 



kankinys Povilas Vaičekauskas tur UŽ 9 CENTUS SUGAVO 
tingoje kalboje, paremtoje asme- BANDITUS 
niškais išgyvenimais, perkėflė klau 
sytojus į pavergtą tėvynę Lietuvą, Banditas pagrobė iš Dorris j 
į tolimus Sibiro kalėjimus, į ver- Griffin rankinuką, kai ji buvo į 
gu darbo stovyklas. Jis kalbėjo automobily prie Sheridan ir Fos 
apie tragišką religijos būklę Lie- ter gatvių sankryžos, Chicagoj. Į 
tuvoje ir rusu komunistų vedamą Rankinuke tebuvo 9 et. Po va-1 
žiaurią kovą sunaikinti lietuvius, landėlės važiuodama ji pamatė 
verčiant jaunimą vykti į Sibirą užpuolėją, pranešė policijai, ku-
vergu darbams, šaukiant jaunus ri jj suėmė. J. Martinez, 24 m., 
vyrus į kariuomenę, iš kurios di- pasisakė, kad motely yra jo žmo 

Vasario 16 d. p roga p r i e miesto rotušės E a s t Chicago, Ind., buvo iškelta Nepriklausomos Lietuvos vėliava. 
šmėje pr ie vėliavos — J . Petraitienė ir stud. Linda Ruzgaitė. 

MOŠŲ KOLONUOSE 
East Chicago, Ind. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 62 m. sukakties minėji
mas, suruoštas Akos Lake apskri
ties skyriaus valdybos, talkinant 
apylinkės organizacijoms, praėjo 
įspūdingai: 

Altos valdybos pastangomis 
gauta iš Hammond, Gary ir East 
Chicagos meru proklamacijos, 

rikos, Lietuvos ir organizacijų vė
liavos. Tdliau sekė Amerikos, Lie
tuvos himnai ir giliai patriotinė 
Sv. Kazimiero parapijos iklebono 
kun. J. Urbono invokacija. 

raičiui, ji padainavo „Mano gim
tinė" — Kačanausko, „O tėvynė 
manoji" — Cerienės ir ,̂ Kur ba
kūžė samanota" — Šimkaus. Me-

Į nininkus publika sutiko šiltai, 
I nepasigailėdama jiems plojimu. 

Minėjime dalyvavo East Chica-1 
go, Gary ir Hammond miestu pa-1 
reigūnai ir Indianos valstybės j 

Meninę programos dalį atliko kong. Adam Benjamin, kuris sa- į 
Frank Zapolio vadovaujama Vy- vo kalboje ir toliau pažadėjo kel- j 
čių tautinių šokių grupė, solistė! ti Lietuvos išlaisvinimo klausimą 
Alvina Giedraitienė ir muzikas I JAV Atstovų rūmuose. Palankias i 
Antanas Giedraitis. Tautinių šo- j lietuviams kalbas taip pat pasą- i 
kių grupė puikiai pašoko jonkelį, Į kė East Chicago meras Robert1 
rugučius, subatėlę, suktinį ir ma-1 'Pastrick, Hammond meras Ed-, 
lūną. Solistė A'lvina Giedraitienė j lars Raskowski, John Krupa į 
klausytojus maloniai nuteikė mū- į (Gary mero Richard Hatcher į 

dėlė dalis negali grįžti į tėvynę. 
Prelegentas ragino klausytojus teik 
ti medžiaginę ir moralinę para
mą pavergtiems brdliams ir sese
rims, jungtis su jais kovoje prieš 

(okupantą ir nepamiršti lietuvių 
j disidentų nors laiškais tolimuose 

Sibiro kalėjimuose. 
Po oficialios minėjimo dalies bu 

vo renkamos Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukos, kurių surinkta 
1,100 dol. ir ibus persiųsta Ame
rikos Lietuvių Tarybai Chicagoje. 

Onos Juškienės meniškai pa
puoštoje salėje skaniais lietuviš
kais valgiais svečius vaišino pa
tyrusios šeimininkės T. Degutie
nė, M Stankuvienė ir E. Jasai-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 20 d. 

DR. JONUI ŠALNAI 
SU ŠEIMA 

reiškiame gilię užuojautą, jo brangiai Ma
mytei Lietuvoje mirus. 

M. ir K. Jablonskiai 

tienė 

na - bendrininkė. Padariusi kra
tą ir radusi ginklų bei kitos įta 
riamos medžiagos, policija iš
aiškino, kad ta pora buvo Ohio 
ir Michigano valstijose nužu- Į 
džiusi dvi moteris. 

SUGAVO 

Banditas, įėjęs į Tower Fede-
ral taupymo bendrovę Villa 
Park, pareikalavo iš kasininkės 
pinigų ir pagrobė 3,131 dol. Už-
aliarmuota policija pastebėjo 
bandito automobilį, apie kurį bu 
vo pranešta, ir ėmė jį vytis. Be
skubėdamas banditas trenkė į 
stulpą, automobilis užsidegė, ir 
įtariamasis D. E. Jackson buvo 
sugautas. 

* * 2 r ^ V ^ W L i ^ \ ^ kompozitorių kūriniais. Akom- j įgaliotas) h- Inving Lewin. 

DVIDEŠIMTS DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A, f A. 

AUGUSTAS M. BARČUS 
Jau suėjo dvidešimts dveji metai, kai negai

lestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą 
ir senelį, kurio netekome 1958 m. kovo 20 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekad:s ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios buvo atnašautos ketvir
tadienį, kovo 20 d., 7:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 

Velionis buvo a. a. Sophie Barčus vyras. 
Prašome visus — gimines, draugus ir pažįs

tamus velionį prisiminti savo maldose. 
Nuliūdę. Duktė Aldona Daukus 

anūkai Terry, Michael 
ir Sofija bei kiti gimines 

vių; diena. Siaurės Indianos laik- j pamiojant muzikui Antanui Gied-1 
raščiai „Calumet Day", „Calu-' 
met Press", „Hammond Times", 
„Gary Post Tribūne", „Calumet 
Globė" ir „Sunday Visitor" pla
čiai „iškėlė Vasario 16 dienos 
prasmę ir Altos dedamas pastan
gas Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti. 

Vasario 16 d. 8 vai. ryto per 
Hamrndndo radijo stotį WJOB,| 
turinčią apie tris milijonus klau- i 
sytojų, nuskambėjo Lietuvos him- Į 
nas. Tai lietuvių draugo žinių Į 
komentatoriaus Irving Lewin dė
ka. Jis jau keturiolikti metai per 
Vasario 16 d. skiria savo pusę' 
valandos programą opiesiems mū- i 
sų tautos reikalams. Šiais metais' 
programoje dalyvavo stud. Linda j 
Ruzgaitė, Algis Valeika ir Birutė 
Vilutienė. Pasikalbėjimo forma 
buvo supažindinti radijo kiaušy-; 
tojai su Lietuvos istorija, lietuvių 
kalbos reikšme, lietuvių kultūros 
senumu, laisvos Lietuvos laimėji
mais, dabartine rusų okupacija 
ir Altos veikla. Programą suorga
nizavo ir medžiagą jai paruošė! 

Birutė Vilutienė. 
Tą pačią dieną 9 vai. ryto prie 

East Chicagos miesto rotušės bu
vo iškelta Lietuvos vėliava. Vėlia
vos pakėlime dalyvavo East Chi
cagos miesto pareigūnai, Vytauto 
Posto Nr. 289 ir No. 369 legio
nieriai, tautiniais rūbais pasipuo
šusios moterys su plakatais, rei
kalaujančiais pavergtai Lietuvai 
nepriklausomybės ir nemažas 
skaičius apylinkės lietuvių. Pras
mingas kalbas pasaikė East Chi
cago meras Robert Pastrick ir Al
tos pirm. Albertas Vinikas. 

Vasario 17 d. 10:30 vai. East 
Chicago Šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje buvo atnašaujamos 
šv. Mišios už žuvusius bei nu
kankintus Lietuvos laisvės kovo
tojus. Sv. Mišias atnašavo kun. 
A. Sabaliauskas, kuris pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą. Mi
šių metu giedojo Sv. Cecilijos pa
rapijos choras, vadovaujamas mu
ziko Antano Giedraičio. Kun. Sa
baliausko turiningas pamokslas, 
pakFIus choro giedojimas, vėlia
vos ir tautiniais rūbais pasipuo
šusios moterys bažnyčioje suda
rė labai iškilmingą momentą. Pa
maldos baigtos Lietuvos himnu. 

Minėjimas — akademija įvyko 
4 vai. p.p. Sv. Pranciškaus para
pijos salėje East Chicago. Altos 
pirm. Albertas Vinikas pasveiki
no minėjimo dalyvius ir pakvie
tė programai vadovauti Al. Vai
čiulį. Vytauto Posto legionieriams 
vadovaujant, buvo įneštos Ame-

Pagrindinis kalbėtojas Sibiro j 

A. t A. STANLEY A. GIBBS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marcjuette Parko apyl. 
Mirė kovo 18 d., 1980 m., sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stephanie (Jakaitytė), švo-

gerka Valerie Massett su vyru Anthony. sūnėnas Michael Massett, 
dukterėčia Marilyn Massett, dėdė Peter Lopton, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Vardo draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį. 4 vai. popiet Petkaus 

Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laido* uvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Vietoj gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms. 

Žmona ir giminės. 

Laid. direkt. 

Nuliūdę: 

DonaJd A. Petkus. — Tel. 473-2345. 

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 
mieliems giminaičiams: PRJUfUI PAUKŠTAIČIUI, 
Kanadoje, LEOSEI KRIŠČIŪKHTIENEI, Hartforde, 
ir jų šeimoms. Širdies skausmo prislėgtiems, reiš
kiame užuojautą ir kartu liūdime. 

SEPTYNIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. CHARLES MIŠKINIS, Jr. 
ir prisiminimas jo tėvo 

A. + A. CHARLES MIŠKINIO 
J a u s u ė j o sep tyn io l ika m e t ų , k a i n e g a i l e s t i n g a mi r t i s a t 

s k y r ė iš m ū s ų t a r p o my l imą s ū n ų . 

N o r s l a i k a s t ę s i a s i , be t j ų n i e k a d o s n e g a l ė s i u užmirš t i . 
La i g a i l e s t i n g a s D i e v a s su te ik ia j i e m s amž iną r a m y b ę . 

U ž jų s i e l a s p o d v e j a s šv. M i š i a s b u s a t n a š a u j a m a I ta l i jo je 
i r l i e tuvių b a ž n y č i o j e Angl i jo je , š v . Mišios t a i p p a t b u s at-. 
n a š a u j a m o s Šv. K a z i m i e r o S e s e r ų v i e n u o l y n e i r T ė v ų Mari jonų 
v ienuo lyne C h i c a g o j e ; Šv. K a z i m i e r o l ie tuvių bažnyč io je Ka
n a d o j e ; Šv. P r a n c i š k a u s Sese rų v i e n u o l y n e P i t t s b u r g e . 

Malonia i p r a š a u v i s u s — g imines , d r a u g u s i r p a ž į s t a m u s 
pas ime l s t i u ž a. a. C h a r l e s , J r . i r C h a r l e s Miškinio s ielas . 

Nu l iūdus i M O T I N A ir Ž M O N A M A R I D A 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m. kovo 13 d., 
sulaukęs 62 metų amžiaus, mirė 

A. f A. JONAS BUMBULIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquet te Parko apylinkėje. 
Lietuvoje gyveno Raseinių apskrityje, Nemakščių valsčiuje. 

Iš laiškų ir dokumentų matyti , kad Lietuvoje liko žmona So
fija, sūnus J o n a s ir sesuo Marijona su šeima; Rusijoje sesuo Liucija 
ir brolis Vladas su šeimomis. 

Anksčiau priklausė Vytauto D. šaulių rinktinei. Operos Vyrų 
chorui ir Lietuvių Policininkų klubui "Krivulę". 

Kūnas b u s pašarvotas šiandien, ketvirtadienį, 
Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

nuo 5 vai. vak. 

Penktadienį, kovo 21 d., 10 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią. Po šv. Mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero l ietuvių kapines. 

Prašome paž įs tamus 
šome karsto nešėjų. 

dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse. Pra-

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 

Brangiajai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. JONUI ŠALNAI 

ir jo ŠEIMAI reiškiame giliausią užuojautą. 

Aldona ir Mindaugas Kligiai 
Birutė ir Antanas fciuriai 

A. f A. ANTANUI BACEVIČIUI 
mirus, skausmo valandoje jo žmeną ELEN$ ir 
kitus GIMINES nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Seimą ir Bronius Jurgutiai 

A. f A. ANTANUI BACEVIČIUI 
Floridoje mirus, toje sunkioje valandoje jo žmo
ną ELEN& ir kitus GIMINES nuoširdžiai užjau
čiame. 

Elena, Kristina ir Antanas 
T auginai 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , Ch icago 
1410 S o . 50 th Av., Cicero 

T e l . 476 -2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 
1029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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

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

Paketu™ ir Daiiidu ie.mos I Perskaitė Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 
VASAITIS - BUTKUS 

1446 So 50th A>e.. ( K E R O . I I I Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. kovo mėn. 19 d. 

IS ARTI IR TOLI 

X Ps . fil. L. MaskaMnavS ko
vo 23 d 3 vai. Jaunimo cent
ro kavinėje kalbės apie Iraną, 
Iraką, Saudi Arabiją, Kuwaitą 
ir ki tus kraštus. J is yra gerai 
su jais susipažinęs, nes ten prie 
statybos darbų dirbo apie 15 
metų. Popietę rengia Chicagos 
skautininkių-kų Ramovė ir kvie
čia skautus-es ir visuomenę gau 
šiai dalyvauti 

X P . Tamošiūnienė, L Mc-

J. JL VALSTYBĖSE 
— Žmogaus teisėmis pasau

lyje besirūpinanti tarptautinė 
organizacija "Human Rights In
te rne t" sausio leidinyje apžvel
gia dr. T. Remeikio ir inž. B. 
Nainio redaguotą ir JAV L B 
išleistą leidinį "Vioaltions of 
Human Rights in Soviet Occu-
pied Lithuania — a Report for 
1978". Taip pa t praneša apie 
"Koalicijos išlaisvinti Petkų ir 
Gajauską" Įkūrimą, Lietuvos 
Laisvės lygos deklaraciją. Var
dinant Lietuvą liečiančius leidi
nius, minima "Bridges", "Lithu-

"LKB Krinika Nr. 35, Emers ir kitos Šv. Antano par. j „ . 
Cicero veikėjos labai apgailės- " --•>------.• 
tau ja, netekusios plačiai žino--
mos įvairiu organizacijų pirmi
ninkės a. a. Franciškos Dvilai-
tienės, bet pačios stengiasi pa
laikyti Marijonų Bendradarbių 
skyrių. Dabar jos ateinančiam 
seimui stengiasi sukviesti pavie
nius asmenis, draugijas, preky
bininkais ir ka r tu su jų atsto
vais atvykti į seimą, kuris bus 
Marijonų vienuolyne prie "Drau 
go" kovo 23 d. 

X Aleksas Urba, kuris yra 
plačiai žinomas fotografas-me-
nininkas šio kraš to visuomenė
je, darąs nuotraukas daugelio 
žymių asmenų ir gaunąs užsa
kymus iš didžiųjų firmų, turi 
savo didžiulę studiją, išpuoštą 
įvairiomis skulptūromis, jo pa
ties sukurtomis, miesto centre. 

— Vasario 5 d. Philadelphi
jos naujausiame Fairmont vieš
butyje buvo priėmimas JAV ka
bineto nariui, Hausing and Ur
ban Development sekretoriui 

KANADOJE 
— Toronto Lietuvių namu 

šachmatininkų klubo valdybą 
sudaro: pirm. V. Genčius, vice-
pirm. R. Vaičaitis, sekr. J. Ga-
linaitis ir narys L Jurcevičius. 
Klubas turi 42 aktyvius narius, 
iš kurių sudarytos A ir B klasių 
žaidėjų komandos. Klubas yra 
užregistruotas atitinkamose val
džios įstaigose kaip ne pelno 
siekianti organizacija, priklauso 
Kanados šachmatų klubų fede
racijai, kuriai kiekvienais me
tais moka už aktyvius žaidėjus 
po 12 dolerių mokesčių. A ir B 
klasių komandos dalyvauja tur
nyruose. Mūsų A klasės ko
manda šiais metais užėmė To
ronto miesto ir apylinkių klu
bų turnyruose antrą vietą aukš
čiausioje A klasėje. 

— Toronto Lietuvių vyrų cho 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

3206 W. 65th Place, Cfaicago, IL 60629 

KONKURSŲ MfiGfcJAMS Į t ų karų ir kad visi laimingai g a žinėjo laivu. Joms labai patiko 
^ . , . . ... . . . . , . lėtų gyventi. 
Gautus piešinėlius z iun komi-, ~ Aibw« 

sija. Kai užbaigs darbą, paskelb, ^ ^ ,&huTio„ a u M t e s n i o : 
siu rezultatus ir pasiųsiu pre
mijas. 

Moon Landrieu pagerbti. Prie- j ras "Aras" kovo 2 d. surengė 
mime, be Philadelphijos mies- j koncertą LN Karaliaus Mindau-
to Wm. Green, dalyvavo gausus go menėje. Atvyko per 300 dai-
būrys bankininkų, statybininkų nos mėgėjų. Pirmą koncerto 
ir miesto atstovų. Į priėmimą j programos dalį "Aras", diriguo-
ta ip pat buvo pakviesti ir lietu- j jamas muz. V. Verikaičio, akom 
viai. I š Bostono atvyko JAV j panuojant muz. Gailevičiui, pra-
L B prezidiumo vicepirm. inž. dėjo "Lietuva brangi. Šioje da-
Romas Veitas. Iš Philadelphi- i lyje atliko 9 lietuvių kompozito-
jos dalyvavo JAV LB Visuome- j rių dainas, o solistas R. Strimai 
ninių reikalų tarybos nariai Fe-! tis su muz. sol. V. Verikaičiu 
liksas Andriūnas, Gabrielius Mi-' harmoningai padainavo: A. 

Ruoškitės sekančiam konkur
sui — margučių marginimo, ku
ris greit bus paskelbtas. Kadan 
gi margučiai dūžta, sunku juos 
atsiųsti, reikės nupiešti piešinė
lius tokius, kokius piešit mar
gutyje. Kas norėsit dalyvauti 
kokurse, ruoškite medžiagą. Kai 
konkursas b u s paskelbtas, pra
dėsite darbą. 

Redaktorius 

šios lit. m-los mokinė. "Žiburio 
Spinduliai". 

LIETUVA 

ronas, vietos LB apylinkės vi
cepirm. Viktoras Balten, inž. 
Put inas Mašalaitis ir kt. Sekre
torius priėjo prie lietuvių stalo 

užimančią net visą namo aukš- j ir su ja is pasikeitė mintimis, 
tą. Šią studiją jis sekmadieniais j Philadelphijos lietuviai vis stip-
užleidžia Lietuvių operos baleto: riau ima reikštis vietos ameri-
repeticijoms, besiruošiant orffo i kiečių gyvenime, ką atspindi ir 

Buranos" pastaty- Į dalyvavimas šiame neeiliniame 'Carminos 
m u i 

x Elena Sudzmskienė, In-
dustry, Pa., užsisakė "Drauge" 
knygų, atnaujino prenumeratą 
ir pridėjo 7 dol. auką. Ačiū. 

Aukų atsiuntė: 7 dol. Juozas 
J. Diamentis; 4 dol — Viktoras 
Bakšys. Dėkojame. 

X Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidyklos rengiamas kul
tūrinis vakaras su įdomia pro
grama bus šį šeštad., kovo 22 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Bilietai 
gaunami Varnelių prekybos na- t 
muose. (pr.) 

x Lietuvių Operai su savo 
aukomis į pagalbą atėjo šie me
cenatai: daiL Marija ir dr . Ka
zys Ambrozaičiai su 150 dol., 
Stefa ir dr. Pe t ras Kisieliai su 
150 dol. Irena : - dr. Leonas 
Kriauče liūnai su lo0 dol.. Vena 
ir Aleksas Lauraičiai su 150 
dol., Aldona ir Vladas Paškevi-
čiai su 150 dol., Feliksas Lu-
kauskas su 145 dol., Birutė ir 
Algis Augaičiai su 100 dol., Ge
novaitė ir Mykolas Bajorūnai su 
100 dol., Janina ir Dhnitrius 
Ivanovai su 100 dol., Vanda ir 
Vaclovas Mažeikos su 100 dol., 
Marytė ir Kęstutis Mikliai su 
100 dol. (šiemet ji negalėjo dai
nuoti Operos chore), Malvida ir 
dr. Vincas Raslavičiai su 100 
dol.. Vilma Ir dr. Vytautas Rėk
liai su 100 dol.. Juozas Sudeikis 
su 100 dol. i r dr. Judith K. 
Dunn su 50 dol. Visiems šiems 
mecenatams už Carminos Bura-
nos ir Pajacų operos pastatymų 
išlaidų sumažinimą nuoširdžią 
padėką reiškia Lietuvių Opera. 

(pr.) 

x "Laiškų lietuviams" 30 
metų sukakties minėjimas bus 
balandžio 13 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Jaunimo centro kavi
nėje. Sveikinimo žodį t a r s Ingri
da Bublienė, JAV Kultūros ta
rybos pirmininkė. Bus įteiktos 
premijos konkurso laimėtojams. 
Meninę programą atliks Jūratė 
Tautvilaitė, Rūta Pakštaitė i r 
Pamgaudas Kasiulis. Po progra
mos — vaišės. Auka: suaugu
siems — 5 dol., jaunimui — 2 
dol. Labai prašome bilietus įsi
gyti iš anksto, kad žinotume, 
kokiam skaičiui žmonių paruošti 
vaišes. Bilietai — Vaznelio pre
kyboje ir "Laiškų lietuviams" 
administracijoje, (pr.) 

priėmime. 

AUSTRALIJOJE 

Budriūno "Per amžius teka Mi
nija", V. Vaitkevičiaus "Moti
nos valsas' ir "Jūreivių daina" 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Manchesterfo LK Ramovės 

naują valdybą sudaro pirm. K. 
Murauskas, vicepirm. J. Naujo
kas, kultūros reikalų ved. A. 
Rimeikis, sekr. J. Verbickas, 
ižd A. Jakimavičius, kandidatai 
A. Stankevičius ir J. Milaknis. 
Revizijos komisija: S. Lauruvė-
nas, V. Kupstys ir H. Silius. 
Kandidatai V. Bernatavičius ir 
A. Pupelis. 

Los Angeles lituanistinės mokyklos 5 
skyriaus mokiniai: Dalytė Navickaitė 
ir Tauras Radver.is skaito savo para
šytą rašinėlį 1980 m. Vasario 16 mi
nėjime. 

KAD PASAULYJE BCTŲ 
GERIAU GYVENTI^ 

Lietuva yra mano tėvelių gim 
tasis k raš tas . Aš gimiau Kana
doje, vėliau su tėvais ir vyres
niuoju broliu persikėliau Ame
rikon. A š myliu abi savo tėvy
nes. Kanada yra mano gimtinė, 
bet aš jos neprisimenu, nes ma
žutė ją palikau. Myliu a š Lietu
vą iš tėvelių pasakojimų. J ie 
taip vaizdžiai i r kantriai pasako 
j a apie brangiąją Lietuvą, kurią 
a š net sapnuose matau. Rodos, 
kad sapne aš vaikštau Nemuno 
krantais , girdžiu medelių ošimą, 
upių tekėjimą ir paukščių čiul
bėjimą. O tos lakštingalos suo
kimas mane liūliuote liūliuoja. 
Viskas prapuola, kai pabundu. 
Galvoju, kaip būtų gera bėgioti 
tėvelių gimtinėje. 

Aš įsivaizduoju, kad Lietuva 
y r a labai graži. Norėčiau tenai 
nuvažiuoti. Lietuvoje gyvena ke 
lėtas mūsų giminių, t a i būtų ma 
lonu juos aplankyti. A š žinau, 
ateis laikas ir kada nors juos 
matysiu. Tik reikia kantriai pa
laukti. 

Danutė Pranekevičiūtė, 
VŪI B kl., Donelaičio lit. m-la 

Petras Morkūnas, Melbourno, Aus
tralija, parap. choro dirigentas. 
Yra dainavęs ir vadovavęs vyrų ok
tete, kuris išleido ir plokštelę. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

700,000 DOL. OPERAI 

X Arvydas Žygas. mokslei
vių ateitininkų sąjungos pirmi
ninkas, išskrido aplankyti New Į miesto pašalpa užtikrins operos 
Yorko, Bostono, Philadelphijos veikimą trejiems metams, 
ir Washingtono moksleivių atei- TERORISTAI CHICAGOJE 
ti ninku. 

Septyni ginkluoti Puerto 

Kad pasaulyje būtų geriau 
gyventi, a š pirmiausia norėčiau 
uždrausti visoms t au toms ir 
valstybėms teršt i gamtą. Tos 
valstybės, sau gera darydamos, 
nežiūri, kaip geriau apsaugoti 
gamtą ir jos neteršt i , bet tik 
ieško, kaip lengviausiai ir pigiau 
šiai ją išnaudoti. Tuo pačiu lai
ku kitos valstybės labai žudo 

Chicagos miestas per ateinan n y k s t a n č i a s gyvulių rūšis, pa
čius trejus metus Lyric operai vyzdžiui banginius, ruonius, ere-
suteiks 700,000 dol. paramos. ' a u s į. s t U mbrus . A š norėčiau to 
Apie tai paskelbė mere J. Byrn. tivLS ž u d y m e uždraust i i r leisti 
Pinigai bus surinkti iš mokės-i gyvuliams gyventi ir laimingai 
čių, gaunamų iš motelių ir vieš- j veistis, 
bučių. Ta parama padės 1981 
m. pavasarį pradėti operos or
kestro specialius koncertus. Ši 

X T. Dameika, Orland, UI.,: R i c o teroristai šeštadienį įsibro> t v a i * y t i ekonomiją, teismus ir 
vė į Carterio — Mondale rinki
minę būstinę Chicagoje, 709 N. 
Dearborn, surišo 7 tarnautojus, 
užrišdami jų burnas. Sienose iš
rašė savo organizacijos FALN 

roristai suskubo pabėgti. Polici
ja jų ieško. 

ŽUVO CBKAGBETIS 

siųsdamas prenumeratos mokės 
tį, atsiuntė ir 50 dolerių auką. 
Už taip didelę paramą esame 
jam labai dėkingi ir skelbiame 
Garbės prenumeratorium. 

X B . Andrašiūnas, Milwau-
kee, Wis., pratęsdamas prenu
meratą, aukojo 22 dolerius. 
Skelbiame jį Garbės prenume
rator ium ir maloniai dėkojame. 

X Robertas S. Borus Dear
born. Mich., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

X Juozas Ramonas, nuošir
dus "Draugo" skaitytojas Gil-
bertville, Mass.. atsiuntė ilges
nį laišką, kuriame rašo, kad sa
vo senatvės dienas įprasmina, 
dirbdamas daug kam naudingus 
krepšius. Apie jo darbus rašė 
ir nuotrauką atspausdino vieti
nis laikraštis. Kartu džiaugiasi 
savo sūnumi Kęstučiu, buv. Ko
rėjos karo veteranu, kuris da
bar išrinktas marinų korpo ko-
mandieriumi, o darbovietėje už
ima prižiūrėtojo vietą. 

X Lietuvių fondo tarybos po
sėdis bus kovo 23 d., sekmadie
nį, 11 v. ryto Lietuvių fondo j lyginimas bus 32.362 dol. me-
būstinėje. i tams. 

Kalbant apie žmonių gerovę, 
aš aprūpinčiau tuos žmones In
dijoje ir Afrikoje, kurie neturi 
ko valgyti ar kuo apsirengti. 
Jiems nusiųsčiau iš Amerikos 
vaistų, drabužių ir kitokių dova 
nų. Amerikoje bū tų gera per-

jstatymus, kad bū tų saugiau ir 
lengviau gyventi t iems žmonėm, 
kurie ne per daug uždirba. 

Antra — Amerikoj pertvar
kyčiau valdžią, kad ji būtų dau 

pavadinimo —pirmąsias raides j giau išmintinga: sumažinčiau 
ir paliko stambias nacionalistų j tarnautojų skaičių, kad tie žmo 
vėliavas. Sužeidimų nebuvo. Te- nės, kurie valdžiai priklauso, 

dirbtų savo darbą, o neimtų 
žmonių pinigus ir nieko neveik
tų. Aš taip pa t norėčiau padėti 
seniems žmonėms ir pensinin-

Lėktuvo nelaimėje Turkijoje I kams, kad jiems būtų lengva ir 
: žuvo ir Chicagos priemiesčio Vii j linksma užbaigti gyvenimą, 
j la Park gyventojas H. Hasen- į Bet turbūt labiausiai norėči. 

« 

MANO KATINĖLIS 

Mano katino vardas yra Pū
kis. J i s turi pūką kailį. Pūkis 
yra pusiau Siamo katinas. Vie
ną sykį Pūkis įlipo į vonią ir su
pyko, kai jo kailis sušlapo. 

Pūkis yra buvęs ne t Bostono 
lietuviškoje mokykloje. Viena 
mergaitė jį atneši, aiar.3 sesutei, 
kai Pūkis buvo dar mažas. J is 
visą dieną tupėjo uždarytas dė
žutėje. Užtat Pūkis supranta lie 
tuviškai. 

— Lisa Banevičiūtė, IV sk. 
Bostono lit. m-la "Švilpukas". 

SNIEGO SENIS 

Žiemą labai sma&u. Galima 
čiuožti ir rogutėmis leistis nuo 
kalno. 

Vaikai mėgsta lipdyti sniego 
senį. Senis su kepure, turi akis, 

Pagaliau važiavo į Vilnių, į 
Kauną. Kar tu važiavo ir j ų tė
veliai. Jiems buvo taip pa t įdo
mu, kaip Audrei ir Aldonai. Pa
važinėjo po kitus mažesnius 
miestelius. 

Po mėnesio atostogų turėjo 
važiuoti namo. Jos labai neno
rėjo, bet pamokos mokykloje tu 
tėjo tuoj prasidėti. Nelinksma 
po smagių vasaros atostogų Lie 
tuvoje vėl grįžti prie darbo. 

Grįžusios namo, savo kelionės 
įspūdžius pasakojo savo drau
gams ir mokytojams. Visiems 
buvo įdamu daugiau ką nors su 
žinoti. Jų mokyklos mokytoja 
davė kiekvieną dieną po dešimt 
minučių papasakoti apie Lietu
vą. 

Ilga kelionė buvo verta. Jos 
niekada nepamirš tos liūnos mi 
nutės, kada turėjo pasakyti su
diev ir išvažiuoti iš tos gražios 
šalies — Lietuvos. 

Vida Damijonaitytė, 
Dariaus Girėno lit. m-los 5 sk. 
mokinė. 

MIELA PONIA 
VISAŽLNTENE 

Visiškai nebegalime klasėje 
susikaupti. Tobulai atlikęs Kas
tyčio rolę Kaziuko mugėje, An
tanas yra pradėjęs pamokų me
tu dainuoti bei niūniuoti. O jo 
balsas labai švelnus... P rašau 
mums patar t i ką daryti. 

Susirūpinusios Aštuntokės 
Mielosios! 
Kadangi klasėje pamokų me

tu vyksta rečitalis, patarčiau 
reikalauti penkis dolerius už 
įėjimą. Tuo būdu, jei nieko ne
išmoksite, tai bent uždirbsite pi
nigų. 

V. Visažinienė, 
Bostono lit. mokyklos laikraštė
lis "Švilpukas" 

ŽIEMA 

Ilga žiema, šal ta žiema. 
Sniegas krenta visą dieną 
Vaikai laksto, džiaugias 

sniegu, 
Būti vaiku nėra bėda 

Su rogutėm nuo kalniuko 
Nuvažiavo daug berniukų. 
Visi juokės, šokinėjo, 
Džiaugės, kad žiema atėjo. 

Kristina Ottaitė, 
Montrealio lit. m-los 8 sk. mok. 
Kanada. "Liepsna". 

GALVOSŪKIŲ N R 21 
ATSAKYMAI 

L Tėvynės meilė — nemari. 
H. Marija, Margareta ir kt. 
IV. 1) Alus, 2) Algis, 3) ra

gas, 4) rado, 5) vora, 6) gar
sas, 7) namo, 8) gauras, 9) ka
so, 10 rasa. 

V. Elniena yra elnio m ė s a 
— Tautos dainų kalba —ne-

S N A I G E S 
Gruody plaštakės gegužės, 
Kristalas pūkais sudužęs. . 
Jos kartais lyg angeliukai, 
Kartais pašėlę pinčiukai. 
Aukštybėse neregėtos', 
Balzganų debesų sėtos, 
Bekrisdamos tarsi guostų 
švelniu palietimu skruostų. 
Grakščiu judesiu baleto, 
Žemyn leisdamos iš lėto, 
Tyliai, baltai dengia žemę, 
Ilsintis po derliaus ramią 
Paskui žvarbius žiemos vėjus. 
Pavasariui atskubėjus, 
Virtusios į vandens lašą, 
Daigeliui gyvybę neša. 

St. Radžiūnas 

GALVOSŪKIAI NR. 24 
I 

Antanas, Bronius, Česlovas ir 
Domas gyvena Bostono, Chica
gos, San Francisco ir Washing-
tono, D. C. miestuose, bet ne 
čia nurodyta tvarka. Domas gy
vena arčiau Antano. Antanas 
y ra kelionių biuro agentas. Bro
nius yra elektrinio tramvajaus 
vairuotojas. Česlovas yra slap
tosios policijos tarnautojas. Do
mas ambasados tarnautojas . Pa 
rašykite, kur kiekvienas gyve
n a ? (10 taškų) 

« 

nosį ir lūpas. Atrodo, kad senis : išsakoma galybė. Ji žmogaus šir 
juokiasi. Berniukas įsmeigia se-1 JĮ v e r i a < gaivina, žmogų į aukš-
niui šluotą. Berniukas kastuvu I t v b e s k e l i a ' i r klausomės jos — 

ioreci«*a 
berg, 22 m., karys, siunčiamas į duoti pasauliui taiką, kad nebū-
j Turkiją. 

NUTEIS* NACI 

Buvęs Chicagos nacių vadas 
Fr. Collins, 35, nuteistas 7 m. 
kalėti už moralinius nusikalti
mus su berniukais. 

PROFESORIŲ SUTARTIS 

Chicagos miesto kolegijų dės
tytojai susitarė su miesto atsto 
vais, kad jų atlyginimas ateinan 
čiais metais bus pakeltas 8.2%. 
Pradedantieji gaus metams 
12.699 dol., o aukščiausias at-

Piešė Elenutė Tuskenytė, Marquette 
Parko lit. m-los II sk mokmė. 

pastoja kelią katytei. Katytei 
šalta, ji nori bėgti į kambarį. 

Tauras Bubtys, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos 8 sk. mokinys. 

LIETUVA 

Kartą gyveno dvi mergaitės: 
Audrė ir Aldona Jos abi buvo 
dvynukės. Jos laukė besiartinan 
čio savo gimtadienio. Jų gimi-Į 
nės nupirko keturis bilietus į! 
Lietuvą, ir gimtadienio dieną ' 
jos išvažiavo. Buvo ilga kelionė, 
bet ji buvo verta. 

Joms nuvažiavus Lietuvon., 
giminės j as pasitiko. Joms da-Į 
vė du kambarius, kad po ilgos j 
kelionės galėtų pailsėti. 

I 

Sekančią dieną j a s nuvežė į 
Klaipėdą. Parodė uostą, pava-

nemurmėdami, grožėdamiesi. 

(Žiūrėkite piešinėlį). I š meta
linių monetų sudėkite trikampį, 
tokį, kaip piešiny parodyta. Da
bar perkelkite tris monetas tarp, 
kad piramidė būtų atvirkščioje 
padėtyje (Smailasis galas že
mai, o pagrindas aukštai) (5 
taškai) . 

m 

ITIH N 
(Žiūrėkite piešinėlį). Paimki

te 15 vienodo ilgumo pagaliukų 
ir iš jų sudėkite t r i s keturkam
pius, kaip piešinyje parodyta. 
Paskiau nuimkite 6 pagaliukus, 
kad paliktų dešimt. (5 taškai) . 

rv 
Paklausus Petriuką, kiek jo 

tėveliui metų, j is a t sakė : " A l 
t r i s kartus jaunesnis už tėvelį, 
bet tris kartus vyresnis už se
sutę" Tuo metu įėjo sesutė Onu 
tė ir sako: "Man ir tėveliui kar
t u yra 50 metų". Kiek metų tė
veliui? (10 taškų) , 

V 
Jūs esate matę garsųjį Leo

nardo da Vinci paveikslą Mona 
Lisą. Kuriame muziejuje yra to 

Jonas Jablonskis ! paveikslo originalas? (10 taškų) 

Vaiką; vežioja? 
sr ;e ;^ r.-jvo r. 

vadinamam žiemos festivaly ne rogėmis, o vežimu, nes 
.-oes. Fes: vahs wko M ir A Rudžiu sodyboje. 

Saatri.. M«a*n> 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. Eovo men. 20 a. 

X Irena Regienė, Vištos at-
tovė, Lietuvių Bendruomenės 
Brighton Parko apylinkės visuo 
tiniam susirinkime kovo 30 d. 3 
vaL p. p. šaulių namuose, 2417 
W. 43 St., padarys pranešimą ir 
į paklausimus duos paaiškini
mus bei atsakymus socialiniais 
reikalais. Ten pat bus renkami 
parašai vyresnio amžiaus žmo
nėms reikalingo įstatymo papil
dymo reikalu. 

X Chicagos skautininkių-kų 
Ramovė kovo 23 d. 3 vai. Jau
nimo centro kavinėje rengia po
pietę. Ps. fil. Leonas Maskaliū-
nas kalbės apie pietryčių, toli
mųjų ir artimųjų rytų Aziją. 
Visus skautus-es ir visuomenę 
kviečiame atsilankyti. 

x Cicero Moterų sąjungos 
draugija dalyvaus bendrai 9 va i 
Mišiose ateinantį sekmadienį, 
kovo 23 d. 

X Indrė Baužaitė, Los Ange
les, atnaujindama prenumeratą, 
pridėjo 15 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame ir skelbiame Garbės 
prenumeratore. 

x Stasys Kaženiauskas, Phi-
ladelpbija, Pa., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo 25 dol. au
ką. Maloniai dėkojame ir skel
biame Garbės prenumeratoriu-

X Donelaičio 200 m. mirties 
sukakties minėjime programą 
atliks solistai Aldona Buntinai-
tė ir Tadas Rūta. Akompanuos 
Arūnas Kaminskas ir Alvyda 
Eitutytė. Deklamuos Rita Stu
ksite ir Dalia Polikaitytė. Pa
skaitą skaitys A. P. Bagdonas. 
Minėjimas įvyks kovo 23 d., sek 
madienį, 3 vai. p. p. Tautiniuose 
namuose. Po to visiems bendra 
kavutė. 

X lietuvių Katalikų Bažny
čios kronikoms leisti sąjunga 
ruošia šį sekmadienį, kovo 23 
d., 3 vai. p. p. Jaunimo centre 
kronikos 4 ir 5 tomų sutiktu
ves. Kronikas aptars prof. Vyt. 
Bieliauskas, o meninę dalį at
liks soL E. Blandytė, muz. P . 
Strolia ir Juozas Kapačinskas. 
Visi kviečiami. 

_'_*• . 

x Marytė Mondeikaitė - Kute, 
žymi muzikė, ilgametė chorų 
akompaniatorė, kasmet malo
niai sutinkanti groti vargonais Į xnL 
Marijonų bendradarbių šeimoj x 

Toronto jaunimo ansamblis "Gintaras", kuris ruošiasi dalyvauti Tautinių šokių šventėje Chicagoįe. Ansamblio va
dovė yra R. Karasiejienė, administratorius ir veteranų mokyt — J. Karasiejus, vaikų — D. Nausėdienė, jaunių 
mok. — L. Pacevičienė ir R. Grigaliuoaitė, dainininkių vadovė — G. Paulfomenė, akordeonistai — A. Kamins
kas, R. Punkris, R. Gudinsfeaitė ir J. Baieižis. * 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI IR TOLI 

pamaldose, ir šiemet yra sutiku- j 
si groti per pamaldas, kurios1 

bus Marijonų koplyčioje kovo 
23 d., 11 vai. Tai bus 53-sis Ma
rijonų bendradarbių seimas, ku
riam ruošiasi įvairūs bendra
darbių skyriai iš visos Chica
gos. Mondeikų šeima labai ge
rai žinoma Cicero, kur M. Mon-
deikaitės-Kutz tėvas ir ji pati 
grojo vargonais Šv. Antano par. 
bažnyčioje. 

x Stasė Semėnienė su dukte
rimi Nijole, Lina žitkienė ir Vln 
cė Jurkūnienė grįžo iš kelionės 
Pietų Amerikoje, kur aplankė 
Rio de Janeiro, darydamos išvy 
kas į kalnus ir kitas įdomybes. 
Kelionėje daug padėjo Nijolės, 
studijavusios Sao Paulo mieste, 
portugalų kalbos mokėjimas. 

Janio Rainio (1865-1929), 
latvių žinomo poeto ir gero lie
tuvių tautos draugo, eilėraštį, 
skirtą "Braliem lietuviešiem" 

729 metus ir nepriklausomos Lie
tuvos atgimimą prieš 62 metus. 

Rūta Jonynaitė-Juškienė su li
tuanistinės mokyklos mokiniais 
atliko keletą tautiniu šokių. 

Programos užbaigai Birutė 
Naureakaitė, studijoj lavinanti 
saivo balsą, padainavo 4 dainas: 
Kur bakūžė samanota, Oi, grei
čiau, greičiau, Lietuva brangi ir 
Vergų giesmę iš Nabuco operos. 
Birutė solo dainas atliko profe
sionaliai, už ką susirinkusieji jai 

GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARK) 16 ŠVENTĖ 

LB Brighton Parko apylinkės 
ruoštas Lietuvos Nepriklausomy
bės 62 m. sukakt. minėjimas va
sario 24 d. prasidėjo iskiilmingo-
mis šv. Mišiomis Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčioj už ken
čiančią Lietuvą. Su palyda buvo 
įneštos Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės, Gen. Daukanto jūrų 
saulių kuopos, Lietuvos Vyčių vė
liavos ir organizuotoje eisenoje r 
.v . vJ* . : . . • , , , ' dėkojo gausiais plojimais. Solo 
įžygiavo lituanistines mokyklos! , . J , * * ~ . «—. 

°- • • *, w ~ J-- IA dainoms akompanavo Gene Mit mokiniai, šv. Mišios prasidėjo 10 
vai. parapijos chorui ir sukilau 

(Broliams lietuviams), išverstą j pusiems giedant „Purkim ant ke-
lietuvių kalbon, Lietuvos nepri-'lių' 
klausomybės šventės proga iš-j 
tisai atspausdino "Dauguvos va 
nagų' mėnesinis žurnalas, kurį 
redaguoja žinomas latvių publi
cistas ir skautų —veikėjas Rai-
munds Čaks. 

aukomis 

Klebonas prel. D. A. Mozeris, 
pradėdamas atnašauti iškilmin
gas šv. Mišias, paminėjo, kad, 
švęsdami nepriklausornos Lietu
vos paskelbimo šventę, maldose 
susikaupsime trž kenčiančią Lie-

x Savo dienrašti aukomis tuIVS* i r okupantų persekiojamą 
parėmė: po 3 doL: — Viktutė į «%»«• P»3ė tuoj po pamaldų 
Leone, Pr. Janušaitis; po 2 doL s u e i t i i mokyklos »1« akademi-
— Alf. Baltušis, B. Apanavi- M a m š i o s šventės minėjimui. Prieš 
čius, J. Jurkus, J. KriauČeliū- Pradėdamas šv. Mišias dar savo 
nas, Margis Matulionis. Visiems žodyje pristatė svečią jėzuitų pro-

x L. B-nės Marąuette Parko 
apylinkės visuotinas narių susi
rinkimas įvyks 1980 m. kovo 23 
dieną Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos salėje tuoj po 
sumos 11:30 vai. V-ba kviečia! k o i a me. 
narius ir svečius susirinkime į x Elena Juciūtė, So. Boston, 
dalyvauti. Valdyba buvusi Sibiro kalinė, atnaujin-

dėkojame. 
X Dėkodami už kalendorių, 

aukų po 5 dol. atsiuntė: A. Šli-
terienė, Agota Gurskienė, Adelė 
Poderienė, Marija Pauliukonie-
nė, R. Kašubą, Vladas Usevi-
čius, Akvilina Šiurnienė, P. Da-
linda, Domininkas Vaičiūnas, V. 
Petrikas. Visiems maloniai dė-

(pr.) 
X Amerikos lietuvių Biblio

tekos Leidyklos rengiamas kul
tūrinis vakaras su įdomia pro
grama bus šį šeštad., kovo 22 
d_, 7:30 vai. vak. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekybos na
muose, (pr.) 

X Steigiame lietuvių studen
tų slidinėjimo klubą. Ruošiame 
vakarą su šokiais kovo 21 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Kviečiame visus studentus virš 
18 m. amž. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Aptarsime klubo ateities 
planus ir registraciją. Šokiams 
gros Vyties orkestras. Jėjimas 
3 doL (pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
c asiniais įmokėjimais ir priei
namai* nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 1-7747 (sk.) 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
les, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakvmus siun 

dama prenumeratą, šiltais žo
džiais atsiliepė apie "Draugo" 
dienraštį ir atsiuntė auką. Ačiū. 

X Irena Jasulaitytė, eikagiš-
kė, parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka. Labai ačiū. 

X Aleksandras Moriarty, 

chell. Mokyklos dainas paruošė 
J. Salack. 

Po programos visi vaišinosi 
kavute ir Ba&tic kepyklos sav. 
Ankų padovanotais pyragaičiais. 
Vaišėmis rūpinosi Salomėja Dau-
lienė, Ona Naureokienė ir Julija 
Lungienė. 

Aukų surinkta LB-nei 1,355 
dol., Aitai 25 dol. ir VHikui 10 
doL Po 50 dol. aukojo kun. Jo
nas Fianacis, Vida ir Vytenis Ši
lai, po 30 dol. K. ir C. Laučiai, 
S ir N. Rauckmai, B. ir P. Pe-
leckai, R ir J Spurgiai, E ir 
R Sakadolskiai, S. Bliukis, po 

vinciolą kun. Leoną Zaremibą, at- m^AU o . ir J. Gradinskai, St. 
vykusį pasakyti šiai šventei skir- Į j ^ f c ^ £ug. Mackevičienė, S. ir 
tą pamokslą. 

PaTapijos chorą solo giesmėmis 
palydėjo mūsų apylinkės lietuvai
tė Nelia Paulauskaitė. Pamaldoms 
pasibaigus choras ir visi bažny
čioj sustoję giedojo Lietuvos him
ną. 

Į akademini minėjimą mokyk
los salėn suėjo 230 žmonių. Apy
linkės pirmininkui pradėjus šven
tės minėjimą, susikaupimo minu
te buvo pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės ir mirusieji mū
sų apylinkės lietuviai. Po to Bi
rutė Naureckaitė solo giedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. Akade
miniam minėjimui vadovavo scę-
non pakviesta stud. Teresė Drūty
tė. Invokacijai ji pakvietė kun. 

Quincy, Mass., prie prenumera- Fabijoną M * kuris sukalbėjo 
tos mokesčio pridėjo 10 dol. au- g ^ ^ į f , į j , , p a t r i o t inę mĖ-
ką. Esame jai dėkingi. Lj^ Nepriklausomybės paskelbi-

X \alentwas Račiūnas, Cb i - j m o a k t ą ^ ^ 7 A riaus mo_ 
cago, TJL, aukojo 10 -dol . La- k i n y s V y t ^ ^ 
b ž u a c i u - Pagrindinę kalbą pasakė prieš 

X K. Grajauskienė, Don 
Mills, Kanadoje, atnaujindama 
prenumeratą, parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dol. auka 
Labai ačiū. 

x Stasė Jakubonienė, čika-
giškė. aukojo 10 dolerių. Malo
niai dėkojame. 

X Stasys ir MIlda TamuHo-
niai Western Springs, m., prie 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Vitas Kazlauskas, čikagie-
tis, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 20 dolerių auką. Už 
paramą esame dėkingi ir skel
biame Garbės prenumeratorium. 

X lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubo priešvelyki-
nis narių susirinkimas įvyks ko-

čiame paštu bet kur Amerikoje. v ^ 2 3 d - sekmadienį \ vai. p 
2913 We«t SSrd St., Chicago, n 
60629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

DENGIAME IR TAISOME 
VIST; RCilŲ STOGUS 

UI savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

SĮfamnteklte 
ARVYDUI KSELAI 

T«L 434-9656 

p. Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Narės ir svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti, (pr.) 

x Už a. a, Leoną Barauską. 
penkerių metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios bus atnašau
jamos kovo 21 d. St. Peters-
burg Beach, Floridoje, Roches-
tery, N. Y., Montrealy, Kanado
je; balandžio 20 d., 8 vai. ryto 
Cbicagoje, Jėzuitu koplyčioje. 

(pr.) 

vienerius metus i Chicagą iš ok. 
Lietuvos atvykęs, Sibire daug me
tų sunkiai vargęs, Povilas Vaice
kauskas. Tarp pagrindinių min
čių dėl okupanto pastangų suru
sinti Lietuvą laisvės bei religijos 
varžymu savo kalboje sugretino 
išeivijos lietuviu pakankamai ge
rą įsikūrimą IT pareigos jausmą 
kovai už pavergtos Lietuvos lais
vę. Jautriu žodžiu skatino būti 
daugiau pareigingais, paTašytu 
žodžiu ar auka paremti okupan
to persekiojamus ir kalinamus dėl 
pilietinės bei religinės laisvės. Mi
nėjimo daiyviai geraį suprato pre
legento išreikštas mintis ir paly
dėjo ilgais plojimais. 

I minėjimą kartu atsilakė Jo
nas ir Valerija Juodvalkiai, kar
tu su Vaičekausku lankę gimna
ziją ir netikėtai susitikę Sibire, 
sunkius tremtinių vargus kentėję 
ir laimingu atveju kanu į Chi
cagą atvykę. 

Montažą „Lietuva amžių bėgy
je" atliko lituanistinė mokykla. 
Istorini montažą parašė mok. S. 
Jonynienė. Jį scenai paruošė kar
tu su mok. Gr. Meiluviene. Mon
taže žodžiais ir dainomis pavaiz
davo Lietuvos karalystės įstei
gimą bei valstybės sujungimą ka
raliaus Mindaugo krikštu prieš 

P Nedai, V. ir A Valavičiai, D 
ir g. Vidžiūnai, kun. Pr. Jokūbai
tis, iK ir A. Juškevičiai, E. ir K 
Majauskai, L ir J. Mežinskai, C 
ir V. Mitkai, E. rr F. Sereičikai, 
V ir B. Silūnai, B. ir J Šlajai, 
V Širmuūienė, O. ir J Arlauskai, 
kun F. Kireilis, A Smilga, A. Če
pėnas ir kt Aukas rinko Simas 
Jokūbaitis, Vida Šilienė, Jonas 
Spurgis ir Vitalis Utara. 

Juozas Šlajus 

PEDAGOGINIAME 
UTUANISTIKOS INSTITUTE 

Ši mokslo įstaiga šiuo metu 
ne tik peržiūri PLI mokslo pro
gramas, bet yra sudariusi pla
ną tas programas perteikti vi
deo juostų forma. Šios juostos 
bus naudojamos ne tik institu
te, bet jomis galės pasinaudoti 
ir neakivaizdinio skyriaus stu
dentai. Tos juostos galės pasiek 
ti Australijos, Pietų Amerikos 
studentus, nekalbant apie 5. A-
meriką ar Kanadą. Video juos
tomis galės naudotis ir kitos 
.lituanistinės mokyklos bei šiaip 
institucijos. 

PLI planuoja juostas iš šių 
mokslo sričių: 

Lietuvių kalba: lietuvių k. 
gramatika ir sintaksė, lietuvių 
kalbos istorija, lietuvių kalbos 
struktūra, baltų kalbų lyginama 
sis mokslas, fonetika ir fonolo
gija, tarmės. 

Lietuvių literatūra: liet. tau
tosaka, poezija, beletristika ir 
drama. 

Lietuvos istorija: šaltiniai, 
problemos, metodika. 

Lietuvių tautodailė, architek
tūra, tapyba, lietuvių meno is
torija 

Tikybos dėstymo metodika 
(tikybos mokytojų paruoši
mas). 

Svarbiausieji lietuvių gyveni
mo faktoriai švietime, politiko
je, visuomeniniame gyvenime ir 
t t 

Šiam planui įvykdyti bus 
kviečiami pirmiausia vyresnio 
amžiaus lietuviai mokslinin
kai. Pradinis šių asmenų sąra
šas (dar nepilnas), sudarytas 
PLI Lektorių tarybos, yra šis: 
dr. Vanda Sruogienė, vysk. Vin 
centas Brizgys, dr. Juozas Jakš 
tas, dr. Petras Jonikas, daiL 
Adolfas Valeška, prof. Simas 
Sužiedėlis, kun. Stasys Yla, dr. 
Marija Gimbutienė, dr. Jurgis 
Gimbutas, dr. Jonas Grinius, dr. 
Antanas Maceina, gen. konsule 
Juzė Daužvardienė, dr. Jonas 
Balys, dr. Vincas Maciūnas, ak 
torius Henrikas Kačinskas, kun. 
Ansas TraMs, prof. Balys Vit
kus, rašyt. Vincas Ramonas, dr. 
Ant. Kalvaitis, kun. A. Graus-
lys, rašyt. Girdžius, prof. Algir
das Greimas, lėkt. Jonas Dai-
nauskas, lėkt. Kleopas Girvilas. 

Be to, PL institutas norėtų 
turėti video juostų, įkalbė
tų jaunų akademikų (hurnani-
tarų), gyvenančių toli nuo Chi
cagos, pvz, rašyt. Aušros Jura
šienės apie dabart. Lietuvos li
teratūrą ar raž. Jono Jurašo 
apie dabartinį Lietuvos teatrą. 

Institutas tikisi, kad lietuviš
kos institucijos, finansiniai prisi 
dedamos prie šios programos, 
padės įsigyti šias moderniškas 
mokslo žinių perteikimo priemo 
nes. S. P. 

J. 1 VALSTYBĖSE 
— O. Bačldenė kovo 11 d. da

lyvavo Baltųjų rūmų priėmime, 
kurį suruošė prezidentienė R. 
Carter ambasadorių žmonų gar 
bei. Visas užsienio atstovų žmo 
nas sutiko prezidentienė Car
ter, ponia Vance ir ponia Brze-
zinski. Iš viso dalyvavo apie 120 
ambasadorių žmonų ir apie 20 
žymesnių Baltųjų rūmų ir Vals
tybės dep-to ponių. Po arbatėlės 
ir nepaprasto koncerto, kuriame 
dalyvavo 18-20 pianistų, prezi
dentienė Carter tarė žodį, pa
brėždama moterų vaidmenį tau
tiniam ir valstybiniam gyveni
me ir perduodama linkėjimus 
kraštams, kuriems atstovauja
ma Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. 

— A. a. Jonas Janušauskas* 
64 m. amžiaus, mirė kovo 6 d. 
Palaidotas Forest Lawn kapinė
se, Los Angeles, Calif. Velionis 
buvo aktyvus Lietuvos šaulių 
organizacijoj, Bendruomenėje, 
Radijo valandėlės klube ir kito
se organizacijose. Jis mėgo vai
dybą ir deklamacijas, tad orga
nizacijoms padėdavo atlikti pro 
gramas. Buvo baigęs amatų mo 
kyklą. liko žmona Irena, duk
ra Ina Sekienė ir šeima. 

— Kanados Lietuvių tautinė 
sąjunga delegavo į Lietuvių tau 
tinio sąjūdžio vadovybę Povilą 
Ališauską ir dr. Bronių Nemic-
ką 1980 metų pradžioje praside 
dančiai jos kadencijai. Lietuvių 
tautinio sąjūdžio vadovybę su
daro kiekvienų lyginių metų pra 
džioje Amerikos Lietuvių tauti
nės sąjungos deleguoti penki na 
riai, Kanados Lietuvių tautinės 
sąjungos du ir po vieną narį 
nuo lietuvių tautinės srovės iš 
kiekvieno kito krašto. 

Ziemo* fMttfv*;v:<> M. ir A. Rudžiu ūkyje švente pradorfA M. Rudienė. 5a-
iia — J- Talju-jfLji ckaTrtĮe'; ir ini. A. Rudis (dešinėje'?. 

NOKT. L. Mf f l i r 

* 

RENKASI MARQUETTE PK. 
BENBRUOMENININKAI 

Tyliai, nesireklamuodami, gra 
žiai sutardami, rūpestingai kru
tėjo praėjusiais metais LB Mar-
ąuette Parko apylinkė. Valdy
bos rūpesčiu ir pastangomis bu
vo surengtas Tautos šventės mi 
nėjimas su gražia kultūrine pro 
gramą. Gražų įspūdį paliko po
grindžio spaudos aptarimas su 
gera programa, suruošė Apolina 
ro Bagdono knygos sutiktuves. 
Uoliai talkino Balio Gajausko 
išlaisvinimo peticijai renkant pa 
rašus. Kai iškildavo politiniai 
reikalai, šios apylinkės valdyba 
su talkininkais uoliai talkininką 
vo Margučio vedėjui Petrui Pet-
ručiui, organizuojant ir persiun
čiant JAV prezidentui ir ki
tiems šio krašto valstybinin
kams telegramas. Kai susitelk
davo kiek lėšų, visada prisimin 
davo lituanistines mokyklas, ra
dijo valandėles, "Eglutę", paski
riant tiems tikslams pinigines 
aukas. 

Gana aktyviai reiškėsi rinkda 
mi LB aukas Lietuvos laisvini
mo reikalams, tuo prisidėdami 
prie JAV LB krašto valdybos 
veiklos sustiprinimo. 

Šiuos darbus atliko darbščio
ji valdyba, kurią sudarė pirm. 
Kostas Juškaitis, Danutė Au
gienė, Apolinaras Bagdonas, An 
tanas Kareiva, Kazys Leknic-
kas, Bronius Andriukaitis, Bro
nius Šliažas, Ona Karosienė ir 
Povilas Norvilą. Pagal veikian
čius LB nuostatus kasmet šau
kiami LB apylinkių susirinki
mai, kur išrenkami vietoje ka
denciją baigiančių valdybos na
rių nauji nariai. 

Marąuette Parko LB apylin-
| kės valdyba kovo 23 d., sekma
dienį, tuojau po sumos mokyk-

į los salėje šaukia visuotinį me-
j tinį susirinkimą, kuriame bus 
! aptarti aktualūs ir LB rūpimi 
; ateities darbai. 

Marąuette Parke gyvena ypa 
tingai daug lietuvių šeimų. Tad 
yra būtina, kad šios šeimos pa
rodytų lietuviškai veiklai reikia
mą dėmesį, dalyvautų susirin
kime ir remtų LB vykdomus 
darbus. Tad gausiai dalyvauki
me ir šiame susirinkime. 

J. JaunfeMti* 

— Ottawoj, On t , vasario 16 
minėjimas įvyko vasario 16 d. 
vakare. Mišias atnašavo kun. 
dr. V. Skalandžaūnas, Dalyvavo 
grupė svečių iš latvių ir estų 
bendruomenių. Buvo gauti svei 
kinimai iš min. pirm. J. Clarko, 
Ottawos mero Marian Dewar, 
Ruben Bates, min. Poprosky i r 
kitų. Po sveikinimų dr. J. Rim
šaitė skaitė paskaitą apie Lie
tuvos prisikėlimą. Minėjimui 
sklandžiai vadovavo R. Danai-
tytė. Meninę dalį atliko tautinių 
šokių vienetas "Atžalynas". 

— Winnipe»go arkivyskupas 
kard. George B . Flablff, Lietu
vių Katalikų tarybos prašomas, 
kovo 2 d., sekmadienį, paskelbė 
specialias maldas už okupuotos 
Lietuvos kenčiančius ir perse
kiojamus katalikus. Laiške pri
mena savo arkivyskupijos kle
bonams, kad, jeigu laiškas būtų 
pervėlai gautas, reikėtų paskir
ti kitą dieną kaip maldos dieną 
"už mūsų brolius ir seseris Lie
tuvoje". 

CHICAGOS ŽINIOS 
PINIGAI POLICIJAI 

Chicagos poUcininkai, kurie 
ugniagesių streiko metu dirbo 
antvalandžius, gaus už tai dvi
gubą atlyginimą. 

ŠV. PATRIKO PARADAS 
Šv. Patr iko dieną, kovo 17, 

Cbicagoje buvo didžiulis airių ir 
jiems draugingų žmonių para
das. Dalyvavo sen. Kennedy, 
mere Byrne, buvo vežama 180 
gyvųjų paveikslų, važiavo vien-
ratininkai, žygiavo įvairios gru
pės. 

MŪS* DT7NNE ŽMONA 

Cook apskr. tarybos pirmi
ninko Dunne žmona Agnės mirė 
sekmadienį Columbus ligoninė
je. Liko dvi dukterys, sūnus, 4 
vaikaičiai. 

KREDITO KORTELES 
Nauja prezidento paskelbta 

programa kovai su infliacija žy
miai pakels palūkanas, perkant 
su kredito kortelėmis. 

MOTERŲ LNTFORMOS 
Teismas panaikino Talman Fe 

deral taupymo bendrovės Cbi
cagoje nuostatą, kad moterys 
tarnautojos dėvėtų uniformas. 
Tai laikoma diskriminacija, ne
reikalaujant, kad vyrai dėvėtų 
uniformas. 

Advokatas JOVUS GIBA1T1S 
6247 So. Kedzie Avenoe 

TeL _ 776-8700 
Chicsgo, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šestad. 9 vai. iki 1 vaL d. 
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iinuiiniiimiiiiiiiiimmiiiiiiiaiitif 
Advokatas 

GIKTARAS P. 6EPERAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. flri 6 v. v. 
Šestad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
CbJcago, m . 60628 

iiiunifiiiHiHiiiiiiimiiuuimiiiiiuiiiiinn 

T E R R O S P R E K Y B A 
A T I D A R Y T A 

Pirmadieniais — 10 iki 8 vaL 
Antradieniais — 10 iki 5 vaL 
Trečiadieniais — 10 iki 5 vaL 
Ketvirtadienilais — 10 iki 8 vaL 
PentedieniAJs — 10 iki 6 vaL 
šeštadlsaiais — 9 iki 5 vaL 

Adresas — 
3235-37 W. 6Srd S t 

Chicago. m . 60629 
Tėtei. 4344669 
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