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RONALD REAGAN 
APIE JAV ATEITĮ 
Kandidatas pasisako už stiprią Ameriką 

Chicago. — Respublikonas i komunizmas yra puiki sistema, 
kandidatas į prezidento vietą i kai reikia diktatoriams garan-
Ronald Reagan, būdamas Chi 
cagoje, pasakė įdomią kalbą Chi-
cagos Užsienio Reikalų taryboje. 
Nežiūrint, kad jis yra žinomas 
konservatorius ir dažnai pasisa
ko "už taiką ir saugumą per 
jėgą", Reaganas neremia pasiū
lyto jaunų vyrų ir moterų re
gistravimo. Jis pabrėžė, kad 
jam atrodo daug protingiau iš
laikyti reikiamą "skaičių karei
vių ir atsarginių, stiprinant da
bartinę savanorių sistemą, negu 
ginčytis, ar apsimoka samdyti 
šimtus biurokratų, kurie suda
rytų milžinišką jaunų vyrų ir 
moterų sąrašą. 

Reaganas pasiūlė sustiprinti 

tuoti gerą darbą per visą jų gy
venimą, tačiau tai baisi sistema 
ekonominiam išvystymui. Todėl 
mes turime sutvarkyti savo 
ekonominius reikalus, kad vėl 
galėtume parodyti pasauliui, jog 
mūsų sistema yra pati geriau
sia visiems, kurie siekia laisvės 
ir saugumo, pasakė Ronald 
Reagan. 

Siūlo nutraukti 
ryšius su Iranu 

Londonas. — Britanijos am
basadorius Irane Sir John Gra-
ham šiandien sugrįžta į Londo-

. ną. Vyriausybė paskelbė, kad 
savanorių kariuomenę, didinant j 5 ^ ^ R i n k o s 

organizacijoje 
kariškių algas. Dabar mes b a n - L ^ ^ ^ n u t r a u k t i mom&. 
dome priversti žmones tarnauti j t i n i u s jy&as m ^ p r o t e s _ 
kariuomenėje^ už atlyginimą, į t u o j a n t rie§ J A V JĮ | t | 
kuns yra mazesms už šalpą. Jis nurodė, kad puskarininkis, 
16 valandų per dieną dirb
damas prie lėktuvo, kuris kai
nuoja 25 mil. doL, uždirba ma
žiau už mergaitę, kuri priima 
mūsų pinigus maisto parduo
tuvėje. 

Pasiūlęs visomis pastangomis 
stiprinti Amerikos karines jė
gas, Reaganas kvietė visus pa
sitikėti Amerikos ateitimi. Ji 
turi būti paremta stipria ekono
mika, paremta laisvos rinkos 
sistema, kuri jau davė Ameri-

kalinimą. Rinka jau yra forma
liai protestavusi prieš įkaitų 
laikymą, tačiau dabar siekia
ma sustiprinti spaudimą Irano 
vyriausybei. Kai kurios Rinkos 
šalys tvirtina, kad santykių nu
traukimas gali pastūmėti Iraną 
j Maskvos glėbį, beto, gali pa
kenkti Irano naftos tiekimui. 

Reikalauja išeiti 
iš pavergtu šalių 

Sidnėjus. — Centro ir Rytų 
Europos pavergtų tautų atsto-

r .'•į Sovietai sudaro 
baluchų dalinius 
Kiršina valstybių sieny perkirstas tautas 

Sovietų Sąjunga skuba užbaigti Maskvos olimpinį kaimelį, kunarr.e žaidynių metu gyvens pasaulio sportininkai. 
Nuotraukoje kareivis iškrauna į kaimelį atvežtus baldus. Ok. Lietuvoj Jonavos ir kitų miestų baldų fabrikai jau 
daug mėnesių nieko kito negamina, o tik baldus Maskvos olimpiadai. 

TEHERANE PILN 
ĮVAIRIŲ GANDŲ 

Ambasadą okupavę CIA agentai 
Teheranas, — Vakarų korės-1 lus civilinis karas ir Amerika 

kai nepralenkiamą .pirmumą i v a i Australijoje surengė prie 
technologijoje. Jis pasakė, kad I sovietų diplomatinės atstovybės 

: Sydnėjuje protesto demonstraci-

pondentai Irane sutinka, kad 
niekur pasaulyje jie negirdi tiek ' 
įvairiausių gandų apie sąmoks- j 
lus, apie slaptas organizacijas,! 

apie šnipus keisčiausiose vieto- j 
se, pačiose vyriausybių viršūnė-] 

užėmė Irano priešų pįisę: rėmė 
nekenčiamą šachą, jį ginklavo, 
jam patarinėjo. Karui vykstant, 
amerikiečius diplomatus galima 
laikyti karo belaisviais. Jų tik
tai 50, kada šiaurės Vietnamas 

Irano vadai 
smerkia komunizme 
Teheranas. — Irano preziden

tas Barti Sadras savo ilgoje kal
boje Irano naujų metų proga 
atidengė, kad jis siūlė Sovietų 
Sąjungai sudaryti tarptautinę 
komisiją, kuri tirtų Maskvos 
skundus, kad Afganistane vyk
sta Pakistano, Amerikos ir Ki
nijos sąmokslas prieš komunis- I 

ją prieš Sovietų Sąjungos karinę 
intervenciją Afganistane. De
monstracijos metu tartame žo
dyje, pavergtų tautų atstovas 
Kramiiius palygino sovietų įsi
veržimą į Afganistaną su kitais 
sovietų įvykdytais svetimų kraš
tų suverenumo ir nepriklauso
mybės pažeidimais. — raudono
sios armijos įsiveržimu į Pabalti
jo kraštus 1£40 met, Vengrijos 
revoliucijos numalšinimu 1956 
metais, intervencija Čekoslova-

tinę valdžią Kabule. šį siūlymą i kijoje 1968 metais. Demonstra-
Bani Sadras pasiuntęs per pa-I ei jos dalyviai reikalavo, kad so-
lestiniečių vadą Arafatą. Mask- i vietai pasitrauktų tiek iš Afga-
va atmetusi pasiūlymą. Į nistano, tiek iš visų kitų jų oku-

Bani Sadras pakartotinai pa- j puotų jų kraštų, sugrąžinant pa
smerkė sovietų invaziją Af ga- \ vergtom tautom priklausančias 
nistane ir reikalavo išvežti rusų | laisves bei teises, 
kareivius. Mes negalime tole
ruoti sovietų karinių jėgų savo 

Prieš Olimpiadą 
daugiau suėmimų 

Londonas. — Įtakingasis Lon
dono dienraštis "Observer" at-

herano kapinėse, kur palaidota spausdino buvusio sovietų poli-
daug revoliucijos kovotojų. Aja- t i n j 0 kalinio Vladimiro Bukovs-
tolos Khomeinio ilgą kalbą per- į ^į0 laišką apie naują represinę 
skaitė jo sūnus Ahmadas. Aja-1 bangą prieš kiUminčius Sovietų 
tola pasmerkė komunizmą, ku- Sąjungoje. Kaip vieną šios re-

kaimynystėje, pasakė Irano pre
zidentas. 

Didelė minia klausė kalbų Te-

se. Keisčiausias gandas, kurį Į laikė tūkstančius amerikiečių 
vakariečiams kartoja net švie
sūs persai, neblogai pažįstą Va
karų gyvenimą, liečia šacho nu
vertimą. Istorija sako, kad jau 
prieš kelerius metus Amerikos 
žvalgyba žinojo, kad šachas turi 
vėžį. Washingtone buvo bijo-

belaisvių ir, tik pasirašius for
malią sutartį, grąžino 5S0 ame
rikiečių, dar 1,359 iki šiol neži
nia kur dingę. Diplomatai įkai
tai, palyginus su Vietnamo be
laisviais, laikomi labai gerose 
sąlygose. Nurodoma, kad toks 

ma, kad, šachui susilpnėjus, Į viceadmirolas James Stockdale, 
valdžią gali pagrobti gerai su-1 
sierganizavę komunistai — Tu-1 
deh partija ir jos marksisti-! 

niai rėmėjai. Todėl buvo įsaky-

dabartinis Citadel karinės aka
demijos prezidentas, išbuvo be
laisviu septynerius su puse me
tų, daugiausia vienukėje už tai. 

Olandų protestas 
Haga, — Keturių didžiausių

jų Olandijos miestų — Amster
damo, Rotterdamo, Hagos ir Ut
rechto — burmistrai pasiuntė 
laišką Rusijos TSR generaliniam 
prokurorui, kuriame reiškia sa
vo susirūpinimą politinių belais
vių likimu Sovietų Sąjungoje. 
Olandijos visuomenei kelia di
deli nerimą, rašo laiške burmis-
rrai. Vakarus pasiekiančios ži
nios, jog Sovietų Sąjungoje 
prieš politinius ir sąžinės be
laisvius yra panaudojamos psi
chiatrinės priemonės. Olandijos 
burmistrai konkrečiai pamini 
rašus žmogaus teisių gynėjus 
— Yuri Orlovą, Anatolijų šča-
ranskį ir Vladimirą Slepaką, ku
rie buvo nuteisti .sunkiomis ka
lėjimo bausmėmis ir dabar yra 
kalinami vien dėl to, jog reika
lavo, kad Sovietų Sąjungoje bū-

; tų pilnai įgyvendinti Helsinkio 
konferencijoje prisiimti įsiparei
gojimai. 

New Delhi. — Kaip jau buvo 
rašyta po sovietų invazijos į Af
ganistaną, Kremliaus tikslas 
buvo brautis į šiltuosius uostus 
Persijos įlankoje ir Indijos van
denyne. Indijos žvalgybos žinio
mis, sovietai jau pradėjo orga
nizuoti baluchų genties vyrus. 
Dalis sovietų kariuomenės Af
ganistane skirta baluchų kari
niam apmokymui. Indijos žval
gyba sako, kad sudarinėjami ba
luchų daliniai, kuriuose yra 
apie 4,000 vyrų. Pirmiausia jie 
bus panaudoti prieš kitus afga
nus, kurių baluchai nekenčia. 

Baluchai gyvena, panašiai, 
kaip kurdai, keliose valstybėse: 
Afganistane, Irane ir Pakistane. 
Pastarasis jau daug metų turi 
rūpesčių su baluchų sukilimais. 
Visų trijų valstybių baluchai 
seniai svajoja apie nepriklau
somą Baluchistaną. Irano ba
luchai reikalauja autonominių 
teisių. Valstybės įsteigimui pri
taria Afganistano prezidentas 
Karmalas ir, žinoma, Maskva. 

Kitomis žiniomis, Kabule buvo 
atšauktos musulmonų Naujųjų 
metų sutikimo programos. Val
džia, manoma, bijo naujų riau
šių. Kabule paskelbtame ko
munikate sakoma, kad šventė 

; atšaukiama dėl blogo oro. Pre-
| zidentas Karmalis pakartojo, 
, jog sovietų kariuomenė pasiliks 
Afganistane neribotą laiką, kol 

: tęsis kišimasis iš užsienio. 
Korespondentas Jim Galla-

; cher rašo "Chicago Tribūne" iš 
Į Maskvos, kad sovietai, kurie 
į kursto ir ginkluoja baluchus, 
i padidino savo ardomąją veiklą 
; ir Kinijos mažumų tarpe. TJigu-
Į rai gyvena Kinijoje ir Sovietų 
1 Sąjungoje, Kazachstano respu

blikoje. Abi didžiosios valsty
bės radijo bangomis kursto ui-
gurus sukilti prieš pavergėjus. 
Stebėtojai mano, kad Kinijos 
uigurai daugiau nekenčia Peki
no valdžios, negu sovietų uigu
rai— Maskvos. Prie to daug 
prisidėjo kinų "kultūrinės re
voliucijos" metu prasidėjęs ma
žumų persekiojimas. 

Maskva, išnaudodama uigurų 
neapykantą kinams, pradėjo 
leisti laikraštį uigurų kalba. 
Alma Atoje teatruose vaidini
mai pabrėžia kinų žiaurumą, jų 
priespaudą ir tautos kovą prieš 
okupantus. Prie uigurų tautos 
simpatijų Maskvai nemažai pri
sideda ir gyvenimo lygis. Ka
zachstano uigurai daug geriau 
gyvena už Kinijos uigurus. 

Sovietams visada labai rūpėjo 
"geltonasis pavojus" iš Rytų, 
nes Maskva apie 300 metų ken
tėjo totorių ir mongolų jungą. 
Dabartinė Kinija reikalauja 
apie 600,000 kvadratinių mylių 
žemės grąžinimo, nes ta žemė 
nuo amžių priklausiusi kinams. 
Kinų radijas kiršina sovietų 
uigurus ir kitus azijiečių rasių 

į žmones nepasiduoti rusų išnau-
Sdojimui. Maskvos propaganda 
atsako, kaltindama Pekiną 
"kultūriniu genocidu" uigurų 
tautoje. 

ta CIA visu svoriu paremti ki- kad jis niekad nesutiko uos 
tą šacho opozicionierių — aja- j lenkti savo kalintojams. Grįžęs 
tolą Khomeinį, kuris buvo laiko- į iš nelaisvės Stockdale gavo 
mas "geresne blogybe". Kada . Amerikos aukščiausią ordiną — 
opozicija prieš šachą sustiprėjo, '•- Garbės Medalį. 
kariuomenė buvo pasiruošusi 
pagrobti Irano valdžią, tačiau 
Amerikos vyriausybė atkalbėjo 
kariuomenės vadus ir valdžia 

Iraniečiai tvirtina, kad Ame-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Imigracijos departamentas 
pripažino, kad Amerikon įleistas 

atiteko ajatolai. 
Toliau istorija vystėsi šitaip: 

ris yra didelė grėsmė Irano is
lamo revoliucijai. Neįmanoma 

presijos aukų Bukovskis mini 
lietuvį Antaną Terlecką, ilgai ir 

maišyti islamą ir marksizmą, I ryžtingai gynusį žmogaus ir 
pabrėžė Khomeinis. Jis ragino ; lietuviu tautines teises. Bukovs-
darbininkus neklausyti vadina- kį s ]aiške reiškia nuomonę, jog 
mų darbo klasės draugų, kriti-! kitaminčių ir žmogaus teisių gy-
kavo darbininkų streikus ir sa- j n £ j u suėmimai Sovietų Sąjun-
botažo veiksmus Irano naftos I g0je yra vykdomi ryšium su 
laukuose. Ajatola irgi smerkė ; Maskvoje rengiama Olimpiada, 
sovietų žygį Afganistane ir reiš- į Kadangi olimpinės žaidynės ne-
kė viltį, kad musulmonai Afga- j gįribos tik Maskva, o vyks taip 
nistane laimės ir išsilaisvins. Į p a t ir Estijos sostinėje Taline, 

Ajatolos kalbos didelė dalis | kur bus surengtos irklavimo 
skirta vidiniams sunkumams.' varžybos, rašo laiške Bukovs-
Jis pabrėžė, jog reikia išvalyti' kis, sovietai praveda valymus ir 
universitetus nuo 'Vakarų ar Pabaltijo kraštuose, suiminėda-
Rytų įtakos". Ragino kariuo-! m į valdžiai nepageidaujamus ir 
menę ir policiją kiečiau ginti nepatikimus asmenis, 
islamą nuo jo priešų. 

Bani Sadras savo kalboje pik- Į — Saudi Arabijoje vyriausy-
tai kaltino kaimyninį Iraką ku-; bė pašalino iš pareigų svarbaus 
ris trukdo Iranui ir sprogdina: laikraščio "Al Riyad" redak-
naftos linijas Irano Khuzistane. j torių. 

Čeku demonstracija 
Praga. — Čekoslovakijos 136 

piliečiai pranešė, kad jie keti
na surengti Brne mieste viešą 
demonstraciją už žmogaus tei
sių gynėjo Petr Cibulka išlaisvi
nimą. Brno municipalinei tary
bai pasiųstame laiške jie prašo 
leidimo surengti iemonstraciją 
vienoje miesto ccr.tro aikštėje. 
P° ' r Cibulka yra 27 metų am
žiaus Chartos-77 varde žmogaus 
teisių gynybos sąjūdžio narys. 
Už savo veiklą šiame sąjūdyje, 
jis dabar atlieka Pilseno kalė
jimo dviejų metų bausmę. Už 
tariamą nepaklusnumą kalėji
me, šiomis dienomis jam buvo 
paskirta papildom šešių mė
nesių kalėjimo bausmė. Dėl 
sunkių kalinimo sąlygų jo svei
kata yra labai :-ablogėjusi. 

j rika civiliniame kare rėmė pra-! iranietis studentas, atvykęs 
prieš 9 dienas, dingo ir nežino
ma, kur jis gyvena. Jo nuro
dytame adrese jo nėra. Apie jį 
nieko nežino ir jo uuniversite-
tas. Nuo lapkričio 4 d., kada 
buvo okupuota JAV ambasada, 
Amerikon atvyko 11,079 iranie
čiai. Galimas dalykas, kai ku
rie įleisti su JAV ambasadoje 
padirbtais dokumentais. 

— Grupė radikalių izraelitų 
puolė arabų Halboul miestą oku
puotose arabų žemėse, daužė 
langus, degino arabų automobi
lius, kol policija triukšmada
rius išvaikė. Nacionalistų žydų 
"•mpė keršijo arabams už izrae
lito studento nušovimą. 

— Egipto žurnalistas Anis 
Mansour rašo žurnale "October", 
kad prezidentas Carteris yra 
silpnas, neapsisprendęs, abejo
jantis, todėl pasaulis juo nepa
sitiki. 

— Atsakydama į šiaurės Ko
rėjos protestus. JAV karinė va
dovybė P. Korėjoje pranešė, kad 
kariniai manevrai toliau bus 
tęsiami, nes jie niekam negre
sia, teturi gynybos tikslus. 

— Izraelis nedavė vizų dvie
jų arabų miestų burmistrams 
vykti į palestiniečių suvažiavi
mą Kanadoje. 

laimėtoją — šachą. Jį rėmė pi
nigais, ginklais "' padrąsini
mais. Prezidentai Kennedy. 

j Johnson, Nbton, Ford ir Carter 
po kiek laiko ajatolos valdžia j visi gyrė šachą, vadino jį drau-
atsirado vidiniuose sunkumuose, | gu ir sąjungininku. Dabar, ka-
jo autoritetas silpnėjo. Reikė-! da civilines grumtynes laimėjo 
io ką nors daryti, kad ajatola j šacho priešai, šiek tiek turi nu-
išsilaikytų. Buvo sugalvota or- Į kentėti ir Amerika. 
ganizuoti JAV ambasados už- j 
r̂ ioįvmo t-* oVnr»a'd''a. CIA dirb- j 
tinai sukūrusi prieš amerikie
tišką nuotaiką ir suorganizavu
si "studentus" pagrobti savo 
pačios ambasadą kad tik ajato
la liktų valdžioje. Tas pasisekė. 
Be to, ambasados pagrobimas 
smarkiai pakėlęs JAV preziden
to populiarumą ir padėjęs jam 
ntmušti sen. Kennedžio grėsmę. 

Vakarų reporteriai, išgirdę iš 
r.avo gerai pažįstamų persų to
kias istorijas, paprastai nuro
do, jog jas reikėtų kuo plačiau
siai paskleisti. Jei iraniečius 
būtų galima įtikinti, kad "stu
dentai" tarnauja Amerikos CIA. 
tai greičiausia laikomus įkaitus 
būtų galima greičiau išvaduoti. 

Kai kurie iraniečiai, nors lai
ko save Amerikos draugais, aiš
kina korespondentams, kad per
sai laiko save "karo padėtyje" 
su Amerika. Irane vyko atkak-

Naujieji ginklai 
Washingtonas. — Gynybos 

departamento tyrimų direkto
rius William Perry pasikalbėji
me su "VVashington Post", pa
skelbė, kad nauji Amerikos gin
klai gali pakeisti mūšio lauko 
taktiką, šiuo metu dirbama su 
vadinamom "milimetrinėm ban
gom". Aparatas turi jautrų 
metalo detektorių, radijo ban
gas ir cigarečių pakelio dydžio 
kompiuterį. Visas aparatas ga
li būti įrengtas raketose, bom
bose, artilerijos sviediniuose. 
Iššautas milimetrinių bangų 
aparatėlis nuveda šovinį tiesiai į 
taikinį — priešo tanką ir jį su
sprogdina. Milimetrinės bangos 
veikia naktį ar dieną. Vienas 
kareivis, būdamas mylios ats
tume, gali šaudyti į tankus su 
niekad nematytu tikslumu, pa
sakė Perry. Tokie gynybos 
ginklai atsvertų sovietų turimą 
šarvuočių persvarą. Esą dau
giau tokių "gudrių ginklų" pro
jektų, paremtų laserio spindu
liais ir karštį sekančiais kom
piuteriais. 

Golano aukštumos 
Beirutas. — Sirija derėjosi 

su Palestinos Laisvinimo orga
nizacijos vadais ir leido palesti
niečių kariams puldinėti Izraelį 
iš Sirijos valdomų Golano aukš
tumų. Sirija pažadėjo savo pa
ramą. 

Palestiniečių sluoksniai ati
dengė, kad svarstytas Jungti
nių Tautų kariuomenės Golano 
aukštumose vaidmuo, čia 1,200 
JT kareivių patruliuoja aukštu-

Maskvos propaganda 
prieš Jugoslavija 

Belgradas. — Jugoslavijos 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnas Mirko Kalezic pa
smerkė sovietų spaudoje pasi
rodžiusią Jugoslavijos kritiką. 
Maskvos laikraščiai, sunkiai su
sirgus prezidentui Tito, išvystė 
propagandą, kuri primena 1948 
m. spaudimą, pasakė jis. Sovie
tų laikraščiai persispausdina 
Vietnamo spaudos straipsnius, 
kur, sunku tikėti, kokių nesą
monių prirašyta apie Jugoslavi
ją, pasakė Kalezic. 

Olimpinis boikotas 
Washingtonas. — Preziden

tas Carteris penktadienį sukvie
tė į Baltuosius Rūmus šimtą 
sportininkų ir jiems pasakė, kad 
Maskvos olimpiados boikotas 
yra tvirtas faktas. Dar neaiš
ku, kiek kitų valstybių boiko
tuos Olimpiadą, tačiau amerikie
čiai sportininkai raginami Mas
kvon nevažiuoti. 

Vėliau spaudos atstovai klau
sinėjo dalyvavusius atletus ir 
patyrė, kad 44 sportininkai pa
sisakė prieš boikotą, 29 jam 
pritaria, o 24 nepareiškė nuo
monės. 

— Nesusirišusių valstybių 
blokas Jungtinėse Tautose po 
ilgų debatų rengiasi paskelbti 
labai švelnią rezoliuciją dėl so
vietų invazijos Afganistane. 
Diskusijos vyksta jau 28 die
nos. Maskva ir Kuba išvystė 
didelį spaudimą prieš sovietų 
pasmerkimą. 

KALENDORIUS 
Kovo 24 d.: Gabrielis ark., 

Hilda, Daumantas, Niką. 
Kovo 25 d.: Heraldas, Liuci

ja, Vaišvilkas, Kante. 
Saulė teka 5:51, leidžiasi 6:05. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

mas ir apsunkina palestiniečių I 40 L, naktį 30 L, laukiama kri-
pianus. ) tūlių. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 24 "d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PAVASARIO BALIUS 

Šių metų balandžio 26 d. 8 vai. 
v. skautu-čiu stovyklavietės komi
tetas rengia tradicinį pavasario 
balių Piekwick banketo salėje, 
921 - 1001 Riverside Dr., Bur-
bank. 

Programą atliks Rasa Urbanie-
nė, bebaigianti įrekorduoti savo 
lengvos muzikos dainų plokštelę. 
R. Urbanienė losangeliečiams ge
rai pažįstama kaip gabi artistė, 
dainuojanti su "Išlaisvintų mo
terų" vienetu jau daug 
metų. Tai bus jos pirmas solo pa
sirodymas, kuriam ji gana 
kruopščiai rengiasi. 

Taip pat programoje dalyvau
ja ir jauna, bet gana gerai pasi
rodžiusi dainininkė Vita Polikai-
tytė. 

Stalus 'užsisakyti iš anksto pas: 
R. Mulokienę — 368-2032, N. 
Nefienę 666 - 4133. A. Prišman-
tienę 249-2245 ir G. Venckienę 
393—2803. 

VaBa. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SKYRIUJE 

T * i T • * r-> i * tais, komunistinę vergiją garbi-Los Angeles Lietuvos Dukterų i .. . v_, . . A
 6 JH

T ° , . . . • -i - „ • - i i • nanciais sūkiais. Antra, Lietuva, dr-jos skyrius, įsikūręs pnes c<elis , . . , ,. . . ' • i • - „ „ • , „ kokia yra kasdieniniam gyvenime, sėkmingai auga ir dar- . * . „ . . °J . .• 

į Bostoną abu įsijungė į vietos 
lietuviškąją veiklą. Zita da
bar čia vadovauja jaunimo an
sambliui. 

Sio vakaro programa susidėjo 
iš dviejų daliu: paskaita ir skaid
riu seansas. Lietuviškojo folk
loro specialistė Zita vaizdžiai pa
pasakojo ir melodijomis pavaiz
davo liaudies dainas, palyginda
ma, kaip jos išpildomos Dzūkijoj, 
Aukštaitijoj ir Žemaitijoj. Paaiš
kino, kad tikroji liaudies daina 
yra labiausiai primityvi, sukurta 
dažniausiai nemokančių ne iškai
tyti nei rašyti kaimo žmonių, kur 
jie išsako savo jausmus, kasdienę 
aplinką, kurioje gyvena. 

Po šios išsamios ir vaizdingos 
paskaitos ėjo Perkūno meniškas 
Lietuvos pavaizdavimas skaidrė
mis. Vaizdai buvo daugiau folk
lorinio pobūdžio. Pavaizduota 

Sol. V. Poiikaitytė dainuoja su "Spindulio" ansambliu Los Angeles surengtame Vasario 16-sios minėjime. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

paprašęs Nancy ir Fr. Speecher ko karinę prievolę 9-me pėsti-
sudaryti dokumentus. j ninku pulke Marijampolėje, bai-

Iš SV. Kazimiero bažnyčios po j gė pionierių mokamą kuopą ir 
iškilmingu pamaldų, kurių metu I buvo pakeiktas į puskarininkio 

i giedojo solistai J. Čekanauskienė, i laipsni. Po to ėjo sandėlių ūkve-naturali, kasdieniška Lietuva, ko- A n . - .... . . i ,„. . .,. . • . , . .. * _ o,. .r . . V;ol ' i r;0 j A Pohkait.s ir choras, vargonais , dzio pareigas, venau buvo paleis-
palydint komp. B. Budriūnui, a. tas iš kariuomenės į atsargą. Pasi 
a. Pr Dabšienė palaidota Sv. Kry- ; traukęs iš kariuomenės, apsigy-

kia ji yra graži ir brangi kiekvie
no lietuvio širdžiai. Į pavergtą 
Lietuvą galima žiūrėti iš dviejų 
pusių. Viena, tai jos dabartinis iš
viršinis fasadas, su rėkiančiais 
ant visų kampų ir tvorų iškabin 

sė komp. Broniaus Budriūno cho
rui ir vaidinimo rateliams. 

1949 m. Jonas su šeima emi
gravo į Australiją ir ten išgyve
no 11 metų. 1960 metais persi
kėlė ir apsigyveno VVaterburyje, 
kur gpveno žmonos sesutė. Ten 
kur gyveno tris metus. Drėgnas ir 

Gavęs valdišką darbą, atsiėmė iš j gėles jam daug padėjo prel. Jonas 

metus, 
buojasi. Kadangi įstatai neleidžia 

su jos ją mylinčiais žmonėmis, 
"Ivietovaizdžiais ir pan. P. Kruko-nnkti auxų, tai ios stengiasi pa- . . . . . / . , 

! nio parinkti vaizdai ap.ma dau-
• i eiau antrąjį aspektą. Vaizdų se-kunomis remia į 6 q j , 7*^ , 

ansas pradedamas spalvotuose 
i vitražuose vaizduojamais istori-
i nės Lietuvos valdovais. Toliau, 

čios savo darbu ir pastangomis 
uždirbti lėšų, kuriomis remia 
vargą pakliuvusius lietuvius. Jų Į 
darbą įvertina ir ž no tie, kurie 
būdami nelaimėje pajuto ne tik 
Lietuvos Dukterų šiltą globą, bet 
ir dosnią ranką. Tie, kurie turi 
šeimas, arba artimuosius, gal net 
nepagalvoja apie tuos vienišus 
ar paliegusius, bet yra nemaža,, .̂ ._._. 
kuriems reikalinga ne tik šilto ,e s ' P a \ .... „ . , 
„ «... , . . TTj- . , . -kur dar U7sihkę. Del paminklų 
zodzio, bet ir praktiSKesnių darbų 

įstabioji Vilniaus architektūra, 
bažnyčių bokštai, vidaus orna
mentika, senojo miesto gatvių de
talės. Taip pat Kaunas. Krašte -
pilys, bažnyčios, jų vidaus deta-

kryžiai, kiek jie 

žiaus kapinėse kovo 5 d. Čia orga- ! veno Kybartuose, kur pagal avo, šaltas klimatas kenkė žmonos 
nizacijų vardu atsisveikinimo kai•; specialybę gavo darbą geležinke- sveikatai. Jonas palikęs savo šei-
bas pasakė V. Vidugiris, VI. Pa- J o vagonų taisybo dirbtuvėje. | mą išvyko į Californiją. Los An-

i žiūra ir O. Razutienė. Vietoj gė
lių ir vainikų, kurių velionės šei-

j ma prašė nesiųsti, sudėta aukų 
sv. Mišioms ir LB veiklai. I ka
pines palydėjo daug žmonių (96 
automobiliai). Į amžinybę paly
dėta kukli mokytoja, kurios ypa
tingai gedi ne tik vyras Aleksand
ras, sūnus Rimtautas, marti Biru
tė, anūkai Vytautas, Tadas, Aud
ra, sesuo Julija ir brolis T. Griki-
nas su savo šeima ir žmonės, ku-

Kauno mamą. 

Jonas priklausė chorui ir vaidi
nimo rateliui pas muziką Guo-
baitį. Jis dažnai vaidindavo pa
grindines roles. Be to priklausė 
šaulių organizacijai. 

1942 metais sukūrė šeimą su 
Irena Norvaišaite ir laimingai 
gyveno iki reikėjo 'bėgti nuo ar
tėjančio bolševikų siaubo. 1944 

— vežiojimo pas daktarus, ligo
nines, reikia vertėjų teisiniams 
reikalams susitvarkyti, kai kurie 
net i krautuvę patys negali nue i - , , . . . (t. „ . . 
t i . Visiems .fesia pagaibos rank, Į į f t į » J 5 5 - J E ! 
Lietuvos Dukterys, neprašyda 

reiktų pasakyti, kad ypač pirmąjį 
pokariinį dešimtmetį, laike lauki-
niško siautėjimo, daug brangių 
kultūrinių vertybių buvo sunai-

rie a.a. Pr. Dabšienę pažino dėl > • rugsėjo mėnesį Jonas su šei-
jos nusiteikimo visuomenei bei; ma pasitraukė į Vakarų Vokieti-
šeimai, ypač kad vaikaičius suge- R ir apsigyveno netoli Berlyno, 
bėjo nuteikti lietuvybei. Tebūna 
jai ramybė amžinybėje. 

j na", bet yra dar ir išlikusių. Pvz., 

mos nei uzmokesnio, 
kos, visos dirba iš pasišventimo. 

nei pade- 5 * * * d a n g a s Vytauto Di 
džiojo paminklas, ant kurio yra 

j užrašas: "Vytaute Didysis, būsi 
Šiais metais Lietuvos Dukterų j gyvas, kol bus gyvas nors vienas 

valdybą sudaro: S. Šakienė-pirm., i lietuvis". Vietiniai lietuviai da-
I. Luther - sekr. ir A Vaičekaus- j bar į jį žiūrėdami jau sako: "Da-
kienė - ižd. Tie, kuriems reikiaf bar jie jo nebesunaikins". Kas tie 
pagalbos, skambinkite A Skir-. "jie", suprantama; tai tie, kurie 
mantienei — 790-0878 arba M. , griovė paminklus ir kryžius, vie-
Maskoliūnienei 994-4406. |ton jų statydami Kutuzovus, Le-

Naujoji valdyba savo planuo
se ateičiai numatė pikniką, bul
vinių vėdarų balių, madų parodą 
ir, tradicinį pavasario balių. 

VaBa. 

Wethau miestelyje, kur jis palai
dojo savo pirmagimę dukrelę. 

Regensburge sulaukė karo pa
baigos. Persikėlė gyventi į lietu
vių stovyklą Sdienfelde. Ten su
laukė antros dukrelės Inos. Ten 
tuojau Jonas įsijungė ir priklau-

Kučingis. Vėliau atsikvietė savo 
šeimą iš Waterburio. Nusipirko 
tuojau savo namelį ir ' patogiai 
įsikūrė Glendalės miestelyje, Calif. 

Dukra Ina baigė universitetą, 
ištekėjo už architekto Albino Se
ko ir susilaukė dviejų vaikų. 

Velionis Los Angeles priklaupė 
Dramos sambūriui, kuriam vado
vauja rcžisorė Dalila Mackia-
lienė. Skaitė ir deklamavo eilė
raščius per vietos radiją, parengi-

DR. 2iBUT£ ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1286 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North BCcfaigaa, Saite 409 
Valandos pagal suntanm^ 

MANOJI LIETUVA 

Tokiu pavadinimu Los Ange
les akademikai skautai suruošė 
vakarą kovo 1 d. Sv. Kazimiero 
parapijos salėj. Pora šimtų daly
vių turėjo išskirtinį malonumą 
pakeliauti po skaidrėmis pavaiz
duotą Lietuvą. Sį gimtosios šalies 
pavaizdavimą atliko iš Bostono 
pakviesti jaunosios kartos tautie
čiai - Zita ir Perkūnas Krukoniai. 

Kaip šio vakaro organizatorių 
vardu taręs žodį sktn. inž. Povi
las Abelkis pareiškė, kad šių dvie 
jų tautiečių asmenyje turime y-
patingą atvejį. 

Perkūnas Krukonis yra gimęs ir 
augęs Bostone. Universitetą bai
gė, įgydamas kinemotografijos 
specialybę. Jo motina italų kil

mės, o tėvas vyresnėsės kartos atei 
vis lietuvis, turįs labai lietuvišką 
pavardę — Krukonis. Jaunasis 
Krukonis ėmėsi stropiai tyrinėti 
savo tėvų kilmę, ir pats pasirin
ko savitą vardą - Perkūnas. Iš
studijavęs ką gaėljo rasti knygo
se apie Lietuvą, ryžosi pats ten 
nuvykti ir vietoje su šiuo kraštu 
susipažinti. 

Būdamas kinomotografijos spe 
cialistas Vilniuje, ir lankydamas 
įvairias krašto vietoves, jis su fo
to aparatu meistriškai užfiksavo 
daugybę vaizdų. Su kokiu pietiz
mu jis tai darė, pasako jau tas, 
kad savo gražią skaidrių pynę 
pavadino "Manoji Lietuva". Vil
niuje, universitetinėj veikloj, su
sipažino su š a u n a dzūkaite Zita, 
su kuria sukūrė šeimą ir parvyke 

niaus ir p. 
Labiausiai koncentruotas visos 

Lietuvos pavaizdavimas, kilnia
širdžių tautiečių kaupiamas, y-
ra Rumšiškės — oro muziejus. Čia 
iš visų Lietuvos rajonų yra atke
liamos labiau tipingos aukštai
čių, žemaičių, zanavikų, dzūkų iš
tisos sodybos, su kryžiumi kieme, 
šulinio svirtis, bičių aviliais, tvo
rom, rūtų darželiais. Visa tai la
bai meniškai užfiksuota P.K. 
skaidrių pynėj. Rodomi vaizdai 
protarpiais buvo palydimi pride
rintomis melodijomis — Lietuva 
brangi... Kur bėga Šešupė ir kt. 

Los Angeles akademikai skau
tai, pakviesdami Z. ir P. Kruko-
nius, padarė labai vertingą patar
navimą losangeliečiams 

J. Kuprionis 

A A PRANCIŠKA DAB5IENĖ 

Mirė kovo 3 d. Sv. Vincento li
goninėje nuo plaučių uždegimo, 
išgyvenusi 76 m. Dabšių šeima 
Los Angelėj gyvena nuo 1949 m. 
Čia užaugo Rimtautas Dabšys, 
baigęs inžineriją. Jis mėgsta dai
ną ir laikomas geru solistu. Gal 
tai paveldėjimas iš motinos a.a. 
Pranutės Dabšienės, kuri buvo 
vargonininko duktė ir kartu su 
seserim Julija dalyvavo choruose. 
Kartu velionė reiškėsi organizaci
jose, LK. moterų s-goj, Balfe, L 
B apylinkėj ir kt. Dažnai talkino 
parapijos ir organizacijų parengi-
gimams. 

Iš profesijos velionė buvo mo
kytoja, dirbusi netoli Kauno, vė
liau šeimą sukūrusi su teisininku 
Aleksandru Dabšiu. 

Vokietijoje Dabšių šeima gyve
no Diepholze ir kt. Iš čia į Los 
Angeles juos atkvietė muzikas 
Juozas Ąžuolaitis (jau miręs), 

Janušauskas 

A A JONAS JANUŠAUSKAS 
1980 m. kovo 6 d. ryto Los 

Angeles, Calif po sunkios ligos 
mirė ak t Jonas Janušauskas. 

Jonas Janušauskas gimė 1916 m. 
kovo 7 d. Vilniuje. Sulaukęs dve
jų metų neteko tėvelio. Turėjo 
sunkų ir vargingą gyvenimą, jį 
ir jo sesutę globojo mama. Buvo 
sunkūs laikai, nes karo okupaci
ja nuteriojo Lietuvos šalį. Gal 
dėl to turėjo nuo jaunystės jaut
rią širdį. Vėliau su motina ir se
sute persikėlė gyventi į Kauną, 
įsikūrė Viliampolėje. Tuo metu 
siautė badas po I-jo pasaulinio ka
ro, nes vokiečių armijos kariai 
atėmė maisto produktus ir gyvu
lius iš ūkininkų. Buvo sunkus ir 
jų gyvenimas Kaune. Motina tu
rėjo sunkiai dirbti ir pelnyti vai
kam duoną. Jonas kiek paau

gęs buvo iš jaunystės apsukrus 
berniukas. Pasitaikius progai ir 
geresnėms sąlygoms, jis įstojo į 
Vaikelio Jėzaus amatų mokyklą 
Kaune, kurią baigė ir įsigijo sta
liaus specialybę. Tuo metu jis pri
klausė Sv. Trejybės bažnyčios 
chorui ir vaidybos rateliui. 

Sulaukęs 21 m. amžiaus, atli-

fllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlHIIIIII! 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda Jau 89 metus ta r 
nauja New Jersey, Kew York Ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas Šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. po
piet 13 WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 Iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 
284 SonJJt Drtve 

Watchunjc, N. J. 07060 

TEL. - 751MN (301) 
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For Your Easter Shopping 

SEIGAN'S 
STORE FORMEN AND BOYS 
FEATURING CLOTHING FOR THE 

MISKY 
MAN AND BOY 

NO CHARGE 
FOR A L T E R A T I 0 N 5 

See Our 3-Piece 
Vested Suits 

By CALVIN 
Husky and 
S tou t Sui ts 

for Boys 

VVecarryHUSKYS, 
STOUTS, SLIMSand 
REGULARSin suits, 
sport coats, shirts, 
jackets, slacks, knit 
shirts. 

*./:! 

A Complete Store for Men and Boys 
We Carry Boys Vested Suits In 

the Nevvest CHALK-STRIPE Fashion 

SUITS By CALVIN 
Large Selection of Vested Suits 

and Sport Coats For Meh 
STAMBIEMS IR AUKŠTIEMS VYRAMS 

KOSTIUMAI ir ŠVARKAI IKI 60 dydžio 
SHIRTS UP TO SIZE 20 NECK 

JACKETS UP TO SIZE 56 
We Honor Master Charge. Visa & Bank Americard 

Open Thursday's To 8 p m Other Days to 5 p m. 
Open 2 Sundays Only Before Easter 

EASTER HOURS. SUNDAY MARCH 23 ir 30 
NUO 10 iki 4 vai. p p 

SEIGAN'S 
STORE FOR MEN AND BOYS 

4640 S. AsMand Ave. YA7-1272 

THE LITHUAN1AN WORLDWTDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $3800. Foreign courrtrtes 
$40*00. .,-* 

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 prenumerata mokama iš anksto 
metams i '2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 i3.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

»\u.' 
• Administracija dirba kas- | • Redakcija straipsnius taiso sa. 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Į Vo nuožiūra. Nesunaudotų, straips^-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! njų nesaugo. Juos grąžina tik iš 

I anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n į neatsako. Skel-
8 : 3 0 — 4 : 0 ° - šeštadieniais Į b i kainos prisiunčiamos gavas" 
8:30 - 12*0. | p r a š

U
y m ą 

mus, minėjimus. 
Visą laiką darbavosi savo pro

fesijoje. Darbas buvo varginan
tis ir sunkus. Turėjo kiekvieną 
dieną anksti keltis ir vykti į dar
bą ir vėlai grįžti namo. Savo pro
fesiją jis mėgo. Buvo stiprios svei-
atos ir taip darbavosi keletą metu, 
kur vykdavo į darbą apie 20 m y 
liu. Sveikatos tikrinimo metu ra 
do plaučiuose auglį — išoperavo. 
Po operacijos pasijuto gerai ir n e 
nustojo vilties pagytL tačiau liga 
išriplėtė. Kovo 6 d. mirė. 

Laidotuvėmis rūpinosi žmona, 
dukra ir žentas Sekas. Jonas pr i 
klausė Juozo Daumanto šaulių 
kuopai, 6 metus ėjo iždininko pa 
reigas. Buvo drausmingas ir sąži

ningas, nuoširdus ir draugiškas, 
gero charakterio ir linksmo būdo. 
Jis buvo apdovanotas už nuopel
nus Šauliu sąjungos ŠaūftiiTžvaigž 
dės medaliu ir pažymėjimu. 

Velionio karstas buvo atvež
tas iš Forest Lawn koplyčios į Sv. 
Kazimiero bažnyčią kovo 7 d. va-

(NukeiU, į 5 paaL) 

Advokatų Draugija. -
VALDEMARAS BYLAETIS 

m 
VINCAS BRIZGTS 

Teisių daktarai 
2458 W. 6»th Street, Chicago, m . 

Visi teL 778-8000 
Valandos p&cr&l susitarimą 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica! Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS R CHIRURGAS 

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

nr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. l -4 i r 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiy ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 
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Praeityje ir dabar 

LIETUVA IR AFGANISTANAS 
Sovietų Sąjungos karinė 

invazija Afganistane nėra la
bai lengva. Narsus afganista
niečių patriotų ginkluotas prie
šinimasis okupantams, jų 
besąlyginė kova, nenoras pa
klusti okupantui gerokai su
krėtė Sovietus ne tiktai politiš
kai, bet ir ekonomiškai 

Politiniame bare Sovietų Są
junga neteko nemaža savo 
draugų. Ėmė svyruoti bolševi
kams naudinga detentės poli
tika. Vakarų valstybės beveik 
visos sutartinai ar skyrium pa
smerkė invaziją. Nuo Sovietų 
Sąjungos nusisuko islamiškas 
pasaulis, lig šiol buvęs sovieti
niams rusams palankus. Net 
patys komunistiniai kraštai, 
kad ir neviešai, smerkia in
vazijos veiksmus. Daugumas 
Vakarų kraštų komunistų 
partijų pasisakė prieš laisvo 
Afganistano krašto okupaciją. 

Sovietus gerokai sukrėtė ir 
patys kariniai veiksmai. 
Afganistano okupacijai pri
reikė kareivių ir ginklų dau
giau, kaip Sovietų generolai bu
vo numatę. Prireikė padidinti 
Sovietų karines įgulas ir gink
lų kiek} Afganistane. Dar 
didesnes karines pajėgas rei
kia laikyti netoli Afganistano 
sienos "netikėtiems įvy
kiams". Reikėjo padidinti kari
nes įgulas ir pačios Sovietų 
Sąjungos islamiškose srityse, 

Karas Afganistane palietė ir 
Sovietų okupuotas Pabaltijo 
valstybes — Latviją, Estiją, 
Lietuvą. Pirmiausia jose ėmė 
trukti maisto produktų, nes 
turimieji ištekliai buvo sure
gistruoti. Į Sov. Sąjungą mai
sto produktų išvežama daug 
daugiau, kaip seniau. Viena 
moteris iš Šiaulių savo gimi
naitei į Chicagą tiesiai ir atvi
rai parašė: "Mūsų šalis ruošia
si karui, taigi pas mus trūksta 
maisto". Panašios ir kitų Lie
tuvos žmonių užuominos laiš
kuose. 

Lietuva, Latvija ir Estija ver
go duoklę moka Maskvai ne tik
tai ekonominėmis gėrybėmis, 
bet ir savo žmonėmis. Rau
donojoj armijoj nuolat tar
nauja 27-30,000 Lietuvos vyrų. 
Karinė prievolė trunka apie 
dvejus metus, taigi vieni vyrai 
paimami, kiti paleidžiami į at
sargą, bet tarnaujančių skai
čius yra pastovus. Lietuvoje lai
komi gausus Sovietų kariniai 
daliniai, tačiau jauni Lietuvos 
vyrai juose karinės prievolės 
atlikti negali. (Išimtis — nedi
delis rusų — lietuvių kalbų ver
tėjų skaičius). Nė viena tau
tybė Sovietuose negali turėti 
savo tautinių karinių dalinių. 
Nerusams patekti į karo mo
kyklas labai sunku. Taigi ir lie
tuviai taip paskirstomi, kad 
vienoje kuopoje nebūtų jų dau
giau kaip 3-5. Priežastis — ne
pasitikima. 

Raudonojoje armijoje ne vi
sos tautybės naudojasi vyr. va
dovybės pasitikėjimu. Pir
menybė skiriama rusams, 
ukrainiečiams ir gudams. Bet ir 
iš jų tarpo išskiriami tie vyrai, 
kurių gimimo ar kilmės vieta 
yra vakarinės Ukrainos — 
Gudijos sritys, ligi 1939 metų 
priklausiusios Lenkijai. 

Visi ne rusų tautybės kariai 
raudonojoje armijoje yra griež
čiausiu būdu sekami. KGB 
metodus čia geriausiai yra api
būdinęs jos viršininkas Rytų 
Vokietijoje generolas Titovas, 
nurodydamas savo paval
diniams, kaip reikia dirbti: "Jei 
nėra šnipų, jūs turite demas
kuoti priešsovietinius priešus. 
Jų visada galite surasti, o jeigu 
negalite rasti, tai išgalvokite 
juos". 

"Latvija" (1979.XI.24) 
paskelbė patikimą žinią, kad 
kiekvieno į karinę tarnybą pa
šauktojo karinės tarnybos vie
ta negali būti arčiau 800 ki
lometrų nuo jo gimtinės ar 
gyvenamosios vietos. Vis tai 
atsargumo priemonės, sukel
tos nepasitikėjimo. 

FLIACIJA PERLIPO PADORUMO RIBAS 
Prieš jc pradėta realiau kovoti 

Ar yra lietuvių karių (rau
donarmiečių) Afganistane? Tai 
klausimas, kurį dažnai kelia 
užsienyje gyvenantieji lietu
viai, ypač turį Lietuvoje artimų 
jauno amžiaus giminaičių. Į šį 
klausimą tektų atsakyti, kad 
yra ir gal nemažai. 

Kaip jau ninėjome, niekas iš 
lietuvių negali tarnauti kariuo
menėje arčiau 800 kilometrų 
nuo Lietuvos sienos. Lietuviai 
dažniausiai tarnauja į rytus ir į 
pietus nuo Maskvos esančiose 
vietovėse, ypač prie Kinijos sie
nos ir Kaukaze bei Kazachs
tane esančiuose* raudonosios 
armijos daliniuose. Šie da
liniai kaip tik ir buvo pasiųsti 
Afganistanui okupuoti. 

Yra duomenų, kad tam tik
ras atsarginių raudonarmiečių 
skaičius buvo pasauktas iš 
atsargos į tikrąją tarnybą. To
kių atvejų nemaža buvo ir 
Lietuvoje. 

Kalifornijoje leidžiamas 
"Evening Outlook" vasario 29 
d. paskelbė mūsų pakartotą (žr. 
"Draugą" 1980.111.10,6 pusi.) 
žinią, kad Vilniaus geležin
kelio stotyje buvę iškrauta 300 
karstų su Afganistane žuvu
siais kariais. Šios žinios tik
rumo mums dar nepavyko pa
tikrinti. Gal būt, šis skaičius 
yra perdėtas, bet gal ir netoli 
teisybės, gal per Vilnių buvo 
siunčiami karstai su žuvusiais į 
kitas Sovietų valdomas sritis, 
sakysime, ; Latviją, Estiją ar 
Kaliningradą. Vis dėlto, kad 
šioje žinioje yra, jei ne visa, tai 
dalis teisybės, patvirtina Vaka
rų Vokietijoje, Eutine, leidžia
mas latvių išeivių savaitraštis 
"Latvija" kovo 1 d. laidoje. Ten 
šitaip rašoma: Į Rygos muitinę 
ateina karstai iš Afganistano 
su pabaltiečių žuvusiais ka
riais. Dėžes yra hermetiškai 
uždarytos, užplombuotos, su 
numeriu ir nurodymu, kad ga
vėjas yra Pabaltijo karo komi-
saristas. Karstus paima čekis
tai ir uždaruose automobiliuose 
kur tai nuveža. Manoma, kad 
žuvę kariai yra grąžinami tė
vams, kad jie juos tyliai palai
dotų. Spaudoje nekrologų nė
ra, bet Latvijos kapinėse, 
dažniau negu visuomet, su 
kariniu ceremonialu laidojami 
kariškiai". 

Estų laikraštis vasario 2 die
nos numeryje paskelbė pirmąjį 
11 estų žuvusių karių vardinį 
sąrašą. Reikia manyti, kad 
artimiausiu laiku mūsų veiks
niai taip pat paskelbs Afganis
tane žuvusių lietuvių karių są
rašą. Lauksime. 

Rinkiminiais metais yra visi 
prezidentiniai kandidatai in
fliacijos priešai, nors iš kai ku
rių jų rinkiminių programų to 
nė iš tolo nesimato. Kennedy 
sako, kad jis su ja kovosiąs 
griežtais kainų ir uždarbių pot
varkiais. Ta priemonė mėginta 
ir išmėginta, jau prieš Kristų 
naudojama ir vis su priešin
gomis pasėkomis. Ta priemonė 
paskutinį kartą panaudota 
Nizono, aišku, su nepasiseki
mu. Ji ir pati savyje infliacinė, 
reikalaujanti daugybės ūkiui 
jokios naudos nenešančių biu
rokratų ir dar savo tikrinimais 
stabdančių ūkinę veiklą. 

Turime energijos depar
tamentą, kuris turi mus pigiai 
aprūpinti visokia energija, ku
ru. O ką jis pasiekė? Prisivarė 
20,000 dykaduonių ir 10 bil. dol. 
metinių išlaidų arba beveik tiek 
pat, kiek kainuoja iš Japonijos 

1 įsivežti apie 2 mil. vežimų. To
kį departamentą panaikinus, 
benzinas atpigtų apie 6 cent. 
galionui Tariamoji "visuo
menė" turi savo nuomonę, rė
kia, kad pagysim uždrausdami 

LEONARDAS DARGIS 

japonams tuos vežimus įvežti. 
Ir kas iš to? Japonai uždraus 
įvežti amerikiečių prekes ir bus 
"kvit". 

Washingtonui netrūksta 
įstaigų ir tarp savęs kovojan
čių. Sveikatos departamentas 
jau baigia mus įtikinti, kad 
šiaip ar taip rūkyti nesveika, o 
kitos tos pačios valdžios įstai
gos rieškučiomis pila pinigus, 
remdamos tabako auginimą, jo 
perdirbimą. Abiejų pusių veik
la pateisinama gydytojų, medi
cinos profesorių. Visi jie pri
klauso stipriai AMA darbo 
sąjungai ir nors viena jų pusė 
meluoja, sąjungai nuo to nei šil
ta, nei šalta. 

Infliacija pagrinde valdžių 
persivaldymo paseka 

Visgi, kai kainos per metus ky
la 20 proc. ir palūkaninis 
geriausiems bankų klientams 
nuošimtis pasiekia 18,5, o 
uždarbių tik 3 proc. tetaupomi, 

darosi nejauku. Visos imperi
jos žlugo nuo ūkinės bei pini
ginės suirutės ir dėl to karinės 
jėgos silpnėjimo. Leninas tą pa
tį žadėjo — pasmaugti Va
karus infliacija. 

Visos infliacijos keliamos ir 
kūrenamos gobšumo ir net pa
doresniųjų sluoksnių bėgimo 
daiktuosna, bet daugiausiai 
persivaldžiusių valdovų, ne
svarbu, ar jie mus valdo demo
kratiškai ar diktatoriškai. Jei 
polinkis didinti valdinį apa
ratą nesuvaldomas, tai ir mo
kesčiai nežino, kur sustoti. JAV 
visų valdžių jie šiuo metu pa
siekė 40 proc. visų pajamų. O 
kai mokesčių pritrūksta, tie
siog spausdinami pinigai, se
novėje bloginamos arba apka-
pojamos monetos. 

Blogiausia, deja, kad ir 
Amerikos infliacija sąmonin
gai manipuliuojama ūkiškai ne 
morališkai stipresniųjų. Dėl to
kios infliacijos, kokią turime 
dabar, OPECO kaltinti nega
lime, nes, jeigu Japonija, įsi-
vežanti visą naftą iš užsienio, 
išsiverčia su 5 proc. infliacija, 

Kalbant a-pie Afganistaną, 
pabaigai dar tektų priminti 
daugeliui skaitytojų gal mažai 
žinomą faktą, kad nepriklau
somos Lietuvos vyriausybė tu
rėjo užmezgusi glaudžius ry
šius su tuometine Afganistano 
monarchija. Turime prieš akis 
įdomų ano meto dokumentą. 
Tai Lietuvos ir Afganistano 
draugingumo sutartis, suda
ryta ir pasirašyta Kaune 
1930.XII.9. Šiai sutarčiai su
daryti ir pasirašyti Lietuvos 
prezidentas paskyrė užsienio 
reikalų ministerį dr. Dovą Zau
nių, o Afganistano padišachas 
Sandar Mohammad Aziz Kha-
ną, nepaprastą pasiuntinį ir 
ambasadorių. Sutarties teks
tai surašyti lietuvių ir persų 
kalbomis. Iš viso yra 5 straips
niai, kuriais abi šalys pasi
žada nuoširdžiai draugiškai 
bendrauti ir sudaryti prekybi
nius susitarimus. Sutartis bu
vo Tautų Sąjungos (League of 
Nations) sutarčių registre užre
gistruota Nr. 3178 ir paskelbta 
1933 m. CXXXVIII tomo 29 -
34 pusi. Be to, .ten pateikiami 
jos vertimai į prancūzų ir ang
lų kalbas. 

Tai buvo beveik prieš 50 me
tų. Kažin ar tada Lietuvos ir 
Afganistano politiniai vadai 
galėjo nujausti, kad abudu 
kraštus ištiks viena ir ta pati 
žiauri Sovietų Sąjungos agre
sija, b.kv. 

T E X T E LITHUANIEN. 
LlTHUANlAN TF.XT. 

N« 3178. — LIETUVOS IR AFGA 
NISTANO DRAUGINGUMO SU 
T A R T I S 1 . K A U N E , 1 9 3 0 
GRUODŽIO, MĖN 9. D. 

TEXTE PERSAN. PERSIAN T E X T . 

N° 3178. — '^'vijiS 
m. 

Teztes oMciels lithuanien et persan communiąuės 
par te ministre des Ąffaires ėtrangeres de 
Lithuanie. L'enregistrement de ce traitė a eu 
lieu le 29 avril 1933. 

Lithuanian and Persian oįįlcial texts communi-
cated by the Lithuanian Minister for Foreign 
Affairs. The registration of this Treaty took 
place April 29, 1933. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ iš 

VIENOS PUS£S IR KARALIŠKOJI AFGANISTANO 

Vyriausybė iš antros pusės, siekdamos susti
printi esamus tarp abiejų Valstybių tikrai 
draugingus santykius, nutarė pasirašyti šią 
draugingumo sutarti ir šiam tikslui paskyrė savo 
Įgaliotinius : 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS : 

Jo Ekscelenciją Poną Daktarą Dovą 
ZAUNIU, Užsienių Reikalų Ministerį ; 

J o DIDENYBĖ AFGANISTANO PADIŠACHAS : 

& 
t>iZA*t*s -Z^jiį&frsy 

0£SyJ+<š>*. 
& 

Jo Aukštybę Poną Sardar Mohammed Aziz 
Khan, Nepaprastą ir Įgaliotąjį Amba
sadorių ; 

W 1 *. / 

Kurie, patiekę vienas antram savo įgalio
jimus, rastus gera ir reikiama formą sudarytus, 
susitarė dėl šių nuostatų : 

1 L'ėchange des ratifications a eu lieu a Moscou, 
le 12 avril 1933. 

Entrėe en vigueur le 27 avril 1933. 

f" " ~ •«" 

1 The exchange of ratifications took place at 
Moscow, April 12, 1933. 

Came into force April 27, 1933. 

Lietuvos — Afganistano 1930 m. sutart ies teksto dalis . 

tai JAV tą patį padaryti turėtų 
būti vieni juokai, kai šiuo metu 
užsienyje perkama apie 45 
proc. naftos. Japonija prieš 5 
metus turėjo 30 proc. inflia
cijos ir sugebėjo ją sumažinti, 
tai ir visur to pačio galima pa
siekti, verčiantis tik turimais 
pinigais, o ne nuolat gyvenant 
kitų sąskaita. Kai valdžia biu
džeto nesubalansuoja, tai tuo ji 
dar paslėptai ir mokesčius pa
kelia. 

Prezidento kovo 14 d. pa
skelbtas pasirižymas subalan
suoti 1981 biudžetą ir kai ku
rios taupymo priemonės, jei 
pasišovimas bus ištesėtas, pa
girtinas. Kiekvienas pinigų 
spausdinimo mažinimas ma
loni ir reikalinga naujiena. 

Aukso reikalas 
Kadangi pinigai dabar juo 

nepadengti, jų auksan keisti 
nereikia, jis išvirsta tik gėrybe, 
tik daugiau pageidaujama už 
kitas dėl jo patogumo jį keisti į 
prekes karų ir suiručių metu. Jo 
kaina dėl to kaip tik ir iškilo po 
šacho valdžios griuvimo, ame
rikiečių įkalinimo.nes Irano 
kaimynai, bijodami pas save to 
pačio ir turėdami vežimais naf
tinių pinigų, gausiai jį perka. 
Dar daugiau jo kaina pakilo 
Sov. Sąjungai užpuolus Afga
nistaną, nes pagaliau ir kvai
liausiems paaiškėjo, kad rusai 
ne juokais siekia pasaulio už
kariavimo. O trumpiausias ke
lias tikslan — naftos laukų už
valdymas, kur amerikiečiai dėl 
savo pačių kaltės pasidarė pa
žeidžiamais kaip tik šioj srity. 
Šiuo metu aukso kaina dėl 
Washingtono rimtesnių žygių 
prieš infliaciją krinta. 

Mūsų spaudoj pakartotinai 
pasirodęs samprotavimas, kad 
rusai užsmaugs Vakarus ūkiš
kai, išleidę ribotą kiekį auksu 
keičiamų rublių, nenusisekęs. 
Nebūkštaukime, šiuo metu to 
nebus, nes ypač jiems pirmiau
sia, kad vyrautų ūkiškai, rei
kia laimėti karą. Kaip jie gali 
dabar išleisti auksu padengtą 
rublį, jeigu jų valstybinis biu
rokratinis jokių gėrybių nega
minantis, o tik plėšimais besi
rūpinantis aparatas yra daug 
didesnis negu JAV? Jų dabar
tinis rb paremtas tankais, lėk
tuvais, atominėmis bombomis. 
Tuo jis ir toliau laikysis iki ka
ro pabaigos. 

Atsirėmus tokiu padengimu, 
pora juodukų, baigusių Lu-
bumbos "universitetą" ir pul
kelis kubiečių žaliavas Afriko
je gali semte semti, net ir pačio 
aukso prisiplėšti. Kadangi nei 
Afrika, nei Sov. Sąjunga ne vis
ką turi, ypač vartojamųjų gėry
bių trūksta, tai kaip nejuokin
ga. — Juo toliau kariaujama, 
juo daugiau aukso prireikia, 
nes tokiais ginkluotais pirk
liais pasaulis nedaug tepasi
tiki ir reikalauja mokėjimų auk
su arba gerais kitų valstybių 
pinigais. Prekių trūkumas ir 

Aukso pardavimo 
metu New Yorke. 

varžytynių 

Sov. Sąjungoj reiškia infli
aciją. 

Žinotina dar, kad Sov. Sąjun
ga ne keičiamą auksu rb, o tie
siog auksinį rb jau yra išlei
dusi 1975. Išleista tik viena 
moneta vieno červonco arba 10 
rb dydžio. Pradžioje ta moneta 
buvo pardavinėjama V. Vokie
tijoje ir New Yorke. Vokiečiai 
tos monetos pardavinėjimą ap
dėjo mokesčiais, nepripažin
dami jos teisėtų pinigų, kadan
gi červoncas nepardavi
nėjamas pačioje Sov. Są
jungoje, sakydami, kad jis 
tik prekė, kaip kiaušiniai ar pie
nas. Negirdėjau, kad ta mone
ta turi ar turėjo didesnio pasise
kimo, juo labiau, kad jos 
biauriau nukaldinti nebuvo ga
lima. 

U2TERŠTI EŽERAI 
„Valstiečių" laikraštis vasario 5 

dienos laidoje atspausdino tokią 
korespondenci ją iš V y ž u o n ų 
(Utenos aps.), kuri vaizdžiai paro
do, kaip labai yra užteršti Lietuvos 
e^^rai: 

„Mes, Vyžuonų gyventojai, net 
dainą esame sudėję apie savo upe
lę. I r į Lydekio ežerokšnį žiūrėjome 
kaip į gražiausią apylinkės kam
pelį. 

Neatsitiktinai Vyžuonų kolūkio 
gyvenvietė buvo numatyta plėsti 
ežero link. Bet norinčių gyventi 
šalia ežero nebeatsiranda. Net ūkio 
profsąjunginėje konferencijoje gir
dėjosi balsų: „Reikia s tatyt i ato
kiau..." Kodėl gi taip pasikeitė 
nuomonė? 

Reikalas paprastas. Lydekio eže
ra s tapo baltamūrės Utenos 
pamazgų duobe, o Vyžuona — atvi
ra kanalizacijos arterija. Nešvaru
mai jau pasiekia ir Šventąją. 

Suprantame, nutekamųjų van
denų lymo įrengimai ir brangiai 
kainuoja, ir per vieną dieną neįren
giami. Bet ar apskritai ši prob
lema bus kada nors išspręsta?" 

(Pasirašė N. Peškaitis) 

Tarp draugų ieškok tų, 
kurie daugiau už tave iš
mano. 

R. Šumanas 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

= 
Iš t rauka iš baigiamo spausdinti 

"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

todėl, kad jam būtų lengviau suprasti mano šiek tiek 
beįsitempiančią nuotaiką. Panašios scenos anais 
tautų kilnojimosi laikais buvo, galima sakyti, kone 
kiekvieno sekmadienio pas bažnyčią reiškinys. Kas 
per dažnai pasikartoja, ima nusibosti. Dar nebuvo 
prabėgę tiek daug metų, kad negalėčiau atpažinti ko 
nors, ko jau buvau spėjęs pasiilgti; iš kitos pusės, 
sukti galvą ir leistis kvailinamam kokio nors 
zakristijonienės pusseserės žento, sykį matyto 

Nesidavė atpažįstamas nė balsas, tačiau šio, tiesą 
sakant, niekad iki šiol nebuvo tekę kaip reikiant nė 
išgirsti. Koks malonumas svetimoje šalyje sutikti 
etniškai bei geografiškai taip giminingą asmenį! 
Malonumą sumažino tik įprasti šitokiu atveju 
klausimai: ar aš čia, būtent, su tėvais, ar vienas, ir 
jeigu vienas, tai kur dabar jie yra — dalykas, apie 
kurį pats bijodavau pagalvoti. Atsikeršindamas, 
ėmiau to paties klausinėti ir ją. Elenos veidas apsi-
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Balsas iš tiesų buvo moteriškas — priklausąs dar 
jaunai, beveik net elegantiškai, tačiau man visai 
nepažįstamai savininkei. 

— Labą rytą, — atsakiau, nes ką gi kito ir 
būčiau galėjęs sakyti? 

— Jūs, Makrickai, manęs, turbūt, jau nė 
nepažįstate? 

— Ne, panele, nepažįstu.... 
— Sakykit: ponia. O aš jus, vis dėlto, tuoj atpa

žinau. Tai manęs daugiau neatsimenate? 
Pažvelgiau dar kartą: kažkur lyg ir matyta. 

Regensburge? Miunchene? Bremene? Ar gal kartais 
jau laive, pakeliui į Žadėtąją Žemę? Tačiau mano 
pastangos nuėjo niekais. Užuot toliau laužęs sau 
galvą, ją papurčiau. 

— Labai gaila, ponia, bet neatsimenu... 
— Na, aš jums tyčia nepasisakysiu tol, kol 

neatspėsite. Gėda šitaip užmiršti savo apylinkes 
žmones! 

Mielajam skaitytojui, jau puikiai žinančiam, kad 
tai buvo ne kas kitas, kaip Elena, šios kalbos pasi
rodys ne vietoje, per ilgos. Įdedu nesutrumpinęs tik 

bažnyčioje ir sykį jomarke, yra kantrybę išmėginęs niaukė — tėvai ir viena sesuo dar esą gyvi, bet jau-
dalykas. Tačiau su elegantiškomis poniomis ji taip 
greitai nenutrūksta. 

— Esate iš mūsų apylinkės? 
— Taip. Ir matau, kad jums reikia trupučiuko 

pagalbos. Turėsiu ką nors paminėti. Pavyzdžiui — 
megztinį. 

Net sudaviau sau kakton — taip smarkiai ir stai
giai už jos suknibždėjo. Kar May, Amerikos laukiniai 
vakarai, paupio medžiai, Daugirdynė, mergaitė pas 
slenkstį su žabais, o už viso to — spinduliuojanti 
vaikystės ir tėviškės giedra. 

— Tai dabar jau žinau! 
— Bet sakykite, Makrickai — ar aš iš tikrųjų taip 

pasikeitusi? 
Žvilgterėjau trečią kartą — ne, dabar rodosi, 

visai ne, rodos, lygiai ta pati, kokią matydavau mies
telyje, bažnyčioje ir pašte. Tik, žinoma, su neesmin
gomis išimtimis: papilnėjusi, suapvalėjusį, kita šu
kuosena, surimtėjusios akys, raudonesnės, 
padažytos lūpos, nujuodinti, labiau išlenkti anta
kiai, madingesnė apranga. Vien smulkmenos, tačiau 
jų, vis dėlto, taip daug, kad pirmykštės Eleno Štei-
nytės matėsi tiktai vietomis ir tik po truputį. 

niausioji netrukus po rusų įsibrovimo mirusi džiova. 
Gyvenimas po karo turėjęs būti nežmoniškai sunkus; 
galimas daiktas, toks tebesąs ir dabar. Nertinius 
nerti bei fotografuoti rusai uždraudę — esanti privati 
pramonė. Abudu atsidusome. Dar pasakęs vieną, 
kitą nereikšmingą žodį, pradėjau pamažu atsi
sveikinti. 

— Dabar turėsime galimybės dažnai susitikti ir 
pasikalbėti, o šiuo metu manęs jau laukia namuose 
— turiu sekančioms mišioms išleisti žmoną. 

— Taip pat vedęs? Gal ką nors pažįstamą? 
— Pažįstamą, bet ne jums. Iš Kybartų. 
— Net iš taip toli! Tai perduokite linkėjimus. 
— Ačiū. Ir dar noriu prieiti pasisveikinti, štai, su 

vienu gimnazijos laikų pažįstamu. 
— Su kuo, ar tik ne su Mazurkevičiumi? 
— Taip, su Mazurkevičiumi. Pažįstate ir jūs? 
— Būtų sunku nepažinti. Pasakysiu atvirai visą 

teisybę: kaip tik esu ponia Mazurkevičienė. Tai 
einam abudu, jis šnekasi su dėdėmis, supažindinsiu 
ir su jais. 

(Bus daugiau) 

http://1979.XI.24


DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 24 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
AR MŪSŲ SĄLYGOSE 

TAI ĮMANOMA? 
būtu sugaišta ir asmeniniu iš
laidų turėta, kurių straipsnį .vė
liau atspausdinusi redakcija jo
kiu būdu neatlygintų, gal tik už
mokėtų už "pašto ženklus". 

Tai , va, kokiose sąlygose dirba 
mūsų mėgėjai žurnalistai ir ku
riems Br. Markaičio, nors gal ir 
teising', bet įkartu ir "bajoriški" 
reikalavimai yra labai sunkiai 
įgyvendinami. Tiesa, turim spau
dos darbuotojų, kurie iš to pra
gyvena. Ta i mūsų laikraščių re
daktoriai, redakcinio personalo 

Prieš 28 metus lankydamas 
Loyolos universiteto globojamą 
žurnalistikos seminarą Chicagoje, 
ypač žavėjausi Br. Markaičio pa
skaita. Tikėjausi jo dėstytas min
tis įgyvendinti praktikoje per 26 
metus nusitęsusio mėgėjiško žur-
nalizmo karjeroje. Paskutiniame 
jau kaliforniškės Liet. Žurnalis
tų s-gos centro valdybos išleista
me "Lietuvio Žurnalisto" nume
ryje tas pats buvęs mano dėsty- j nariai. Bet jų štabai tokie maži, 
tojas Br. Markaitis paskelbė | kad jie tik spėja ištaisyti rank-

bučiai, telefonai, taksiai ar išsi-
nuomuoti automobiliai, taip pat 
įėjimo j renginius bilietai, tokiu 
atveju jiems tikrai tiktų Br. Mar
kaičio keliami reikalavimai ir, jei 
tu nesugebi išsamaus, stilingo, ge
rai dokumentuoto straipsnio ar 
reportažo parašyti, keliauk sau 
lauk, tavo vietoje bus surastas ga
besnis. Bet tokios prabangos sau 
leisti negali ir vargu begalės ku
ris nors išeivijos laikraštis. To
dėl didelė pagarba eilei moksli 

W o r c c s t e r , Mass . 

LB APYL. METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 9 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Maironio parko patalpų 
apat. salėje sušauktas vietos LB 
apyl. metinis susirinkimas praėjo 
gražiai ir darbingai. Susirinkimui 
pirmininkavo pirm. Povilas Ba
bickas, sekretoriavo T. Jakubaus-

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

straipsnį "Spaudos etika", kuris 
man, pasirėmus ilgamete mėgė
jiško žumalizmo praktika, sukė
lė tikrai nemaža abejonių. 

Autorius teigia, kad "spauda tu 
rj padėti visuomenei ir jos na
riams siekti tų tikslų, kurie vi-

raščius, sudėti antraštes, peržiū
rėti korektūras, sudaryti pusla
pius, dar kartą peržiūrėt: puska
pių korektūras ir formas atiduo
ti spausdinamoms mašinoms. Po 
to jie jau ruošiasi kitam nume
riui: rašo vedamuosius, priiminė
ja įvairias informacijas telefonu, 

kritikv, kurie ^ e . Susirinkimo pradžioje susi-
"Draugo" kultūrinį priedą ir k a i į k a u P i m o • * • * Pr imin t i VBI 
kuriuos žurnalus aprūpina tik-! ™™sieji LB nariai. Buvo .sklau-
rai akademiniais savo srities f* pranešimai LB valdybos, 
straipsniais, recenzijomis, kūryba, B a l f o sky.naus> į / ? n d o > 3 į 
už tai nereikalaudami tokių stan- tuanistines mokyklos Tautinių, 
dartų atfyginimo, koks jiems tik- j s a k l u sambūrio ir kt. Paadziaug-
rai priklausytų. Jų idealizmas Į f frazia lietuviška ye*cla Bal-; 
kai kuriuos mūsų periodinius le i - l f o s k y n a u s n a r i a i P- Babickas, J 
dinius jau iškelia į tokį lygį bei 
ataudžia tokiu turiniu, kuris po 
dešimtmečio ar šimtmečio do- įgaliotinio J. Jurkėno dėka LF iš 

Vidūnas, B. Žemaitis ir J. Jurkė-
nas surinko (1,212 dol. Liet. fondo 

suomenę augina, brandina ir j r e n k a žinias iš kitos spaudos, 
vienija. Šiu tikslų siekimas remia
si tiesa, objektyvumu, teisingu
mu ir garbingumu... Toliau spau
da auklėja...". Su visa tuo pilnai 
sutinku, tik kyla klausimas, kaip 
visa tai mūsų sąlygose įgyvendin-

ypač amerikiečių dienraščių bei 
žurnalų. 

Jei pvz. mūsų rimtieji dien-

mins mokslininkus ir istorikus. 
Priminsiu dar ir tai, kad šiame 

krašte apie 12 — 15 žmonių dir
ba lietuvišką žurnalistinį darbą, 
apmokami šio krašto valdžios. 
Tai "Amerikos Balso", "Laisvės" 
radijo lietuviškų tarnybų nariai. 
Jų sąlygos kitokios, negu mūsų 
laikraščių, ir jiems taikomi jau 

raščiai turėtų gerai apmokamus į visai kiti standartai, daugiau ati-
skrajojančius korespondentus, ku-i tinkantys tiems, kuriuos paskelbė 
riems, be nuolatinio metinio at- ; Br. Markaitis paskutiniam "Lie

ti? Jei visuomet rašysi tiesą, . _ 
_ j lyginimo (nemažiau 20,000 dol.) • tuv.o Žurnalisto numeryje daug kas užsigaus, neteksi drau 

gų, kai kuriais atvejais net gal I k e l l o n e s e b u t * apmokami vieš-
būsi skundžiamas darbdaviams, Į 
grasins teismais. Tokių pavyz
džių buvo ir mano paties ilgoje 
mėgėjiško žumalizmo karjeroje, į 
nukentėjo ir nemažai kitų, kurie 
tiesos nebijojo pasakyti. 

Antra vertus, mūsų sąlygose, 
kai didžioji dalis mūsų spaudos 
remiasi "idealistiniu" (principu, ar 
tiesos skelbimas spaudoje pa
dėtų auklėjimui? Pvz. labai jau 
auklėjančius reportažus apie įvai
rius, toli gražu labai nevienodo 
meninio — kūrybinio lygio 
renginius rašo čikagiškis J. Pr. Vis 
kas i am gražu, gera. Atrodytų, 
kad tai nuoširdus skaitytojų auk 
Įėjimas ir laikraštininko parei
gos šimtaprocentinis atlikimas. 
Bet, iš kitos pusės žiūrint, ar tas 
"auklėjimas" nenusižengia "tie
sai", kai jau nebesiremia meni
nių vertybių gradacija: kai tam 
pačiam lygyje pastatomas pvz. 
neperseniai įsikūręs Chicagos sty
ginis orkestras ir kuris nors ge
rai žinomas amerikiečių ar kie
no nors kito simfoninis orkest
ras? Kai rimti muzikai — recen
zentai, pvz. A. Šimkus ar D. La
pinskas, bando parašyti tiesą, 
koks kyla triukšmas, kiek ašarų 
liejama tariamojo "idealizmo" 
vardu. Tokių pavyzdžių gali
ma prirankioti labai daug, kurie 

VL. R. 

Lemonto, III., LB atstovai pas kongresai aną George M. O'Brien. Iš kairės 
Vytenis Milunas, dr. Antanas Razma, kongr. George M. O'Brien, Anatolijus 
Milunas ir adv. Jonas B. Petrulis. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
L e i n o n t , I1L 

LEMONTO LIETUVIAI 
P A S KONGRESMANĄ 

Kovo 18 d. j kongresmano 
George M. O'Brien įstaigą Jo-

stovybių tęstinumu, nes tai vie 
nintelis laisvės vilties ženklas 
mūsų pavergtiems broliams ir 
seserims Lietuvoje. Kongr. 
George M. O'Brien pastebėjo, 
jog ši rezoliucija turi eilę labai 
stiprių rėmėjų kongrese, ir jis 

Worcesterio padidėjo penkiais na 
rials, kurie įnešė 900 dol. Kiti trys 
nariai padidino savo įnašus 480 
dol. Tautos fondas, vadovauja
mas įgaliotinio K Podolskio, taip 
pat didinamas. Po to LB Worces-
terio apyl. v-bos narys J. Tama
šauskas pateikė revizijos k-jos 
aktą. Visos apyskaitų knygos ižd. 
A. Glodo tvarkingai vedamos. 

Po pranešimų ir diskusijų sekė 
valdybos narių rinkimai (tŲ, ku
rių dviejų metų terminas baigėsi). 
Vienbalsiai buvo perrinkti P. Ba
bickas, J. Pipiras, A. Glodas, J. 
Tamašauskas, E. Meilus, jr., ir J. 
Baškys. Papildomai į v-bą dar bu
vo išrinkti Jakubauskas, Matule
vičius ir Urbanavičius. Kviečia
mas į valdybą nenuilstamai pasi
šventęs lietuviškiems reikalams 
mokyt. S. Rudys atsisakė. Tik ne
perseniai atvykęs į Worcesterį, jis 
šiuo metu norįs daugiau susipa
žinti su vietove ir po to akty
viai įsijungti į organizacinę Veik
li 
ią. 

Siame susirinkime dalyvavusie
ji turėjo progos išgirsti išsamų 
pranešimą iš PV Pasaulio Lietu
vių jaunimo kongreso. V-bos na
rys jaunimo reikalams Edvardas 
Meilus, jr., jame dalyvavęs, pasi
dalino įspūdžiais. Nežiūrint, kad 
apie tai plačiai buvo aprašyta 
spaudoje, lietuviškuoju jaunimu 
susirūpinę LB nariai E. Mei
laus, jr., pranešimą išklausė su 
dideliu susidomėjimu. Jo rodomos 
įdomios skaidrės vykusiai papildė 
pranešimą. 

Po susirinkimo pasivaišinta 
kavute ir užkandžiais. 

J.B. 

K E A L E S T A T E 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio muro 22-jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
152,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 VVest I b i Sireet 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
SAVININKAS Marąuette Parke 
parduoda 4-rių. miegamų namą. 

Skambint — 476-3389 

M 1 S C E L L A . V E O U S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiitiiiiimimii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iHiiiiHiiinHHUiiniiiimiiinuimiimuui 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 44654 
3208i/a W. 95th Street 

HELP W A N T E D — M O T E R Y S 

$1,500.00 PER M0NTH 
Working ori esrpansion program, 
part ūme from home. 

Tel. from 9 to 2 — 957-2682 
From 2 to 6 — 425-4071 

Reikalingos tik vidutinio amžiaus 
MOTERYS dirbti pilną ar daliną 
laiką lengvą dirbtuvės darbą 

ASSEMBLY-STOCK CLERK 
JOKIO PATYRIMO 

Kreipkitės — 
N u o 8 vai. r y t o iki 3:30 popiet 

pirmad. iki penktad. 
Š e š t a i 8 : 8 0 iki 1 :30 popiet 

T e L - 6 5 1 - 7 4 0 0 

We'll help you makethe right movė. 

apyl. 60-os ir 

Albany. ir 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2M6 W. tfm St., tel. 776-1486 

miiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiuiiiiiiii 

liet, UI., a t v y t o LB Lemonto ' ^ ^ p r i e t o s rezoliucijos pri 

parodo. kad mūsų sąlygose tie
sos skelbimas spaudoje nevisada 
pasitarnauja auklėjamam spau
dos uždaviniui. 

MES NESAME BAJORAI 

apyl. a t s tova i : Vytenis Milunas 
— visuomeninių reikalų komisi 

— Geležis rūdija nuo nevar-

Toliau Br. Markaitis, iš savo 
kunigiškos, vienuoliškos aplin
kos žvelgdamas, kur nesusiduria
mą su tiesioginiu kasdieniniu aš
tuonių valandų darbu pragyve
nimui užsitikrinti, kur nespau
džia šeimos išlaikymo ir namų 
apyvokos rūpesčiai, toliau teisin
gai pastebi, kad žurnalistui rei
kalingi baterijiniai rekorderiai, 
nesvengtinas faktu pasitikrin'mas 
telefonu, apie aprašomąjį asme
nį, ansamblį ar kurį kitą viene
tą turi būti panaudotos ne tik 
enciklopedinės žinios, 'bet ir ži
nios iki vėliausios datos. Tai la
bai teisingi reikalavimai, bet 
juos visus įvykdyti būtu galima 
gal tik bajoriškai gyvenent, ka
da tau marios laiko, kada nerū
pi nei tiesioginis darbas, neį šei
mos išlaikymas, nei vaikų ve
žiojimas į lit. mokyklas, jaunimo 
organizacijų susirinkimus, net jų 
lietuviškas auklėjimas namuose. 
Tada orie straipsnio ar reporta
žo galėtum išsėdėti visą savaitę. 
Pvz. rašant kad ir apie Br. Mar
kaičio muzikinę karjerą, tektų su
rasti gal ne vieną amerikiečių 
ar kitų išleistą muzikinį leksiko
ną, gerokai pasiknisti po prof. J. 
Žilevičiaus archyvą, kelis kartus 
skambinti jam pačiam į Kalifor-

ėmimo prisidės. Kadangi tai bu - jo j imo ; vanduo netenka švaru-
vo rinkimų diena Illinois valsti- į mo nuo stovėjimo ir šaltame 

jos pirm., ir apylinkės valdybos ^ ^ diskusijos nukrypo ir į; ore užšąla; lygiai neveiklumas 
narys, dr. Antanas Razma — rinkimus įr §j0 krašto proble- pakerta proto pajėgas. 
Lietuvių fondo pirm., adv. Jo- m a s P a l i e s t a i r wįK,ą J o n o B . ¥J(Wvno , A ^ v . , 
nas B. Petrulis - kandidatas Petrulio kandidatūra į VVill aps. W " a r t ° ™C 

j WiU apskrities prokurorus p r o k u r o r u s demokratų sąraše. 
(State 's a t torney) ir Anatoli- N o r s kongresmanas yra respub 
jus Milunas — Amerikos Lietu- l i k 0 n a s , tačiau sveikino mūsų 
vių respublikonų federacijos t a ^ f e t į įsijungiantį į politinę 
pirm. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 876-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIUIUIIUIII! 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 
M M M t t M M M t M U I H M H 

veiklą. Atsisveikinta su kongres 
Kongr. George M. O'Brien Le I manu, kuris kvietė vėl grįžti ir 

monto lietuvių ats tovus labai palaikyti tolimesnį kontaktą, 
nuoširdžiai priėmė, vaišino ka
va ir atidžiai išklausė lietuvių 
pasisakymų. Buvo pareikšta pa
dėka kongresmanui už praeities 
talką ir paramą lietuvių reika
lams Amerikos kongrese. Spe
ciali padėka išreikšta už dar ne
seniai padarytą pareiškimą Va
sario 16 d. proga ir to pareiš
kimo patalpinimą Congressional 
Record. Dr. Antanas Razma, gy 
vendamas kongresmano rajone, 
buvo gavęs pareiškimo kopiją, 
kuris mums labai draugiškas. 

Toliau buvo padiskutuota kon 
greso rezoliucijos H. R. 5407 
klausimas, liečiantis mūsų atsto 

a. m. 

Manlius, N. Y. 

MINĖJIMAI 

Vasario 16-tąją dieną minėjo
me Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, meldėmės Šv. Mišių metu 
5r. Stepono bažnyčioje. 

Po pamaldų rinkomės į bažny
čios salę, minėjimą atidarė Frank 
Petrauskas. Sugiedojome JAV ir 
Lietuvos himnus. Frank Petraus
kas perskaitė Nepriklausomybės 
Aktą. M. Vizgaitienė skaitė pas
kaitą "Lietuva nepriklausomybės 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i š W0PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL, 60629 

2-jų butų medinis 
Lawndale. $39,000. 

3-jų butų mūr. 41 
$59,900. 

42 ir Rkhmond. 2-jų butų medi
nis. Naujai atrem. $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 RockvvelL Modernus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

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

71 ir RockvvelL Krautuvė ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

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

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

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

• f e c - ^ ^ ^ R ^ . i ^ ^ ^ - , . .jft^^^.. J2sQV!%£ -_i*=!̂ R̂ 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public ' džiai išvalomi elektra. J automatą ga 
2 9 5 1 W . 6 3 l d S t . , 4 3 6 - 7 8 7 8 ? k a l ^ « lietuviškai, palikite pavar-

' dę ir telefoną. 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 i 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllilliUlllllUlUIII 

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

Tel. — WA 5-8063 

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

Tool & Die Maker 
Small clean sbop neėda die maker 
for new, srharpening and repair o1 
dies. Part time or full tune. First 
shift or second ahift Top wagee. 
Stockyards area. 

CALL — 847-I28I 

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. 

TWINBROOK RESEARCH 
& DEVELOPMENT 

1000 Pauly, Eik Grove, Dlinofe 

TRIMMER DIE MAKER 
Needed by west suburbau F o r g e 
shop. Top rates . Ali benefits 
and profit aharing. 

Gali — 879-1225 

LAUNMY ENGIN£ER 
Fine opening for experienced man 
in busy laundry/cleaning plant. 

Call or apply in person: 
Skokie Valley Laondry/Cleaners 

514 Sheridan Rd„ Highwood 432-3310 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiimiinnii 
Įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai Ū mūstj sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Telef. - 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiųuimmHiiiMij 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIUIIIIII 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz-

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllll 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos yrs visiems prieinamos. 

vybėms paramą ir tęstinumo m e t a i s ir ik: 1944 metu". Po to 
klausimą. Vytenis Milunas įtei-į sekė .klausimai ir atsakymai ir pa
ke kongresmanui George M. 
O'Brien specialiai paruoštą raš 
tą tuo klausimu. 

Kongr. George M. O'Brien pa 
sidžiaugė lietuvių apsilankymu 
ir pabrėžė, jog jis yra gerai su-

sivaišinimas kava ir užkandžiais. 
Kovo 2 dieną šventėme Šv. Ka

zimiero švente. Toje pačioje baž
nyčioje Šv. Mišias atnašavo kun. 
Gaška. Po pamaldų rinkomės į 
sale. M Vizgaitienė kalbėjo apie 

sipažinęs su mūsų reikalais, nes šv Kazimierą ir jo gyvenimą. 
jo vyriausias asistentas Wa-; Taip pat nutarėme ir užprašėme 
shingtono įstaigoje yra lietuvis, šv. Mišias balandžio 26 d. už Lie-
Jis pilnai supranta mūsų susi- tuvą ir lietuvius. 

BĖGOME NUO TERORO 
Iš t ė v y n ė s i š b l o k š t ų j ų atsirrunimai 

R e d a g a v o J U O Z A S P R U N S K I S 

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 

Spausdino D R A U G O spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 
Kaina su persiuntimu $7.85. 

Illinojaus gyventojai dar prideda 42 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 

itimiihiMiMiimiimiiiimiiiiiiiimiiniii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME T A X S E R Y I C E 

X O T A R Y PCBLIC 
4259 So. Mapleprood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ UkvleUmal. pilioml 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiuuiiiiiii 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojama dvejų kambarių pa
talpa gyventi rūsyje, su visais ki
tais reikalingumais. Vyrui ar mo
teriai. Dėl smulkesnio aptarimo 
skambinti — 476-3950. 

IšNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte 65«os ir Mozart apylinkėj. 

Skambint GR 8-1117 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

KELIONE Į SEPTINTA 
STOTĮ 

Nijolė J anku tė 

Iliustravo Nijolė Vedegytė-Palu-
binskienė, išleido Akademinės 
Skautijos leidykla. 152 pusi. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $ 8 4 5 . Už
sakymus siųsti DRAUGO adre
su. 

Illinois gyventojai dar primoka 18 
et. valstijos mokesčio. 

• • * « • • • • * • • • • « • • * • • • • • • « « • * * * • « • « • » « • • • * 

niją ir tokiu būdu daugybė laiko • rūpinimą mūsų diplomatinių at- M. V. 
Perskaitę Draugi duokite j į kitiems pasiskaityti. 

D « M E S I O ! 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys Biznieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias rizi-
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją tisais panaSiais reikliai*. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

i i imiiiHiiiiii i i i i i imiiiiii i i i iHim 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI 

Surinko Vladas Vljelds 

"Nors tebūdamas tik istorijos 
mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti" — taip rašo knygos Jv»-
doje Vtadas VijeOds. 

Knyga didelio formato, 548 pus t 
Išleido Tėviškėlė, Chicago. 1979 m. 
Kaina su persiuntimu S1&95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «3*i Su 

Chfaafo, IL 60629 
ūlmois gyventojai dar prideda 

90 e t valstijos mokesčio 
ItMIlUV 

« 1 M « 



ŠIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS 
Negersime Sovietų degtines 

MEČYS SILKAITIS 
Dar tais laikais, kai Auditori

jos grindys nuo prakaito drėko, o 
Asbachas stiklinėmis iš rankų į 
rankas ėjo, mūsų Jonukai ir Ma
rytės maišydavosi kartu. Vėliau 
vedėsi. Laikraščių puslapiuose 
netilpdavo sveikinimų, vestuvių 
aprašymų ir nuotraukų. Bet 
metai eina, laikai keičiasi. Gi
musiems jau čia pradėjom duoti 
gražius lietuviškus vardus: Ri
mantas, Vytenis, Kastytis, Gedi
minas, Algirdas, Rasa, Aušra, Rū
ta, Živilė ir t. t. Ir ne viena ma
ma kovingai skelbė, kad, va, ma
noji jau žvalgosi į Vytautą, sve
timu nenori. Ir jo tėvai geri. Jau 
du namus Marąuette Parke turi. 
Arba Aušra, šmaikšti mergaitė, 
bus gera marti mano Algiui. Pra
dėdavo net planuoti, kurį kvies į 
vestuves, kurio nekvies, kuriam 
tik nosį parodys arba kuriam tik 
paminės, bet nekvies, kad širdis 
suskaustų. 

Bet kažkaip tai nelemtai į tarpą 
pradėjo maišytis Bill, Jim, Geor
ge, Guido, Judy, Sue ir Betty. Ir 
jau Gediminas nežiūri į Rasą, o 
Patty šonus glosto. Ir skaistaus 
veido Jūratė jau velia Juliano juo
dus garbanotus plaukus. Mama 
irgi jau keičia kalbą: "O kas čia 
blogo, kad su svetimu vaikšto. 
Jie augo kartu, mokykloje kartu 
ir inetersai tie patys. Vyrukas ir
gi nėra blogas. Netgi, žiūrėk, jau 
labas taria gryna žemaitiška tar-
me . 

Vienas iš plačiai visuomenei 
mažai pažįstamų, bet turtingų
jų sluoksniuose labai vertina
mų bankų yra Šveicarijos pri
vatus bankas Hentsch de Cie. 
Henri Hentsch banką įsteigęs 
1796 metais rėmėsi tik didikais, 
princais ir šiaip turtingais rinkti 
niais asmenimis. Dabar jo anū
kai, jau šeštos generacijos, laiko
si tų pačiu principų. Bankas be 
didelio garsinimosi teikia "karališ 
ką" patarnavimą savo klientams, 
galimai pelningiau investuoda
mas ju indėlius. Bankas turi aš
tuonis dalininkus, visi milijonie
riai, ir 180 tarnautojų. Nors ban
kas dar laikosi tame pačiame 18 
šimtmečio pastate, bet turi nau
jausius informacijos rinkimo įren 
gimus ir moderniausius kompiu
terius. Banko prezidentas neduo
da jokių detalių ir neskelbia 
metinių apyvartų, bet paklaus
tas tepareiškia, kad bankas aptar
nauja 6000 sąskaitų ir indėliu 
vertė skaičiuojama milijardais do
leriu. 

Amerikos Švietimo taryba ap
skaičiavo, kad iš stojančių į uni
versitetus, trys iš dešimties aplei
džia juos dar pirmaisiais metais, 
pagrindinė priežastis yra lėšų 
trūkumas. 

LAIŠKAI DRAUGUI DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 24 d. 

A. a. Stepas Kairys (pirmasis iš dešinės), tuo metu, kai buvo LSB vyr. skau-1 x 
tininkas ir "Skautų Aido" redaktorius, 1955 ,m. tarptautinėje skautų sto
vykloje, Niagara an the Lake. Nuotr. VL Bacevičiaus 

A. A. STEPONĄ KAIRI PRISIMENANT 
Jo mirties dešimtmečio proga 

Nėra lengva rašyti apie draugą, j ris gyvybės tarpsnis pasauliui ir 
mirusį prieš dešimtį metų. Se-1 palikuoniams yra reikšmingesnis, 
niai jau dingę laidotuvių jaut- i o viso vertė kažkaip jau nuo seno 
rūmai, o ir bendrų dienų prisi- \ daugiau iškyla po mirties. Užtat 

ir dabar, kai šiandien prisime
name Stepą Kairį, sunku būtų 
pasakyti, kas mus savo gyvybės 
svoriu labiau veikia — čia su 
mumis bendravęs ir buvęs velio
nis, ar jo šešių tomų "Skautų 
Aidas", pergyventas, redaguotas, 

nimą, žmonių amžių, sveikatas I naktimis gamintas, arba jo Toron 
ir ligas. Atmintin įkrito pašneko- į te pradėtų kanklių ir skudučių 

Ne vienam teko skaityti, kad 
daugelis restoranų savininkų ir 
svaigalų prekybininkų, pasipik-

Praeina dar metai, keleri, ma-1 t i n ę s ^ j ^ invazija į Afganista-
mų kovingumas jau į kitą pusę j n ą ? a r b a s u n a i k i n o turimas Sovie-
verčiasi. "Kaip mano žentas tai j t ų d e g t i n ė s atsargas, arba atsisa-
tokio lietuvių tarpe nėra. Tiesiog į y .ą pardavinėti. Įdomu, kad So 
dėk prie širdies". Arba "kas t o s | v į e t u d e g t i n ė 5 žinoma "Stolich-
lietuvaitės. Nėra į ką pažiūrėti, o n a y a » a r b a populiariai "Stoli" 

vardais, per gan trumpą laiką taip 
paplito, kad jau 1979 metais jos 
buvo importuota pusė milijono 
dėžių. Net jau buvo priėję prie 
to, kad aukštesnės klasės, išsila
vinimo ar turtingesnis asmuo bū
tinai reikalaudavo Sovietų deg-

minimai bėgančių metų ango
se vis tolsta perspektyvoje ir slen
ka mažėjimo kryptimi, kol iš
nyks ir paskutinis tolimas taškas, 
kuriuo kada nors būsiu ir aš pats. 

Atostogų metu sutikau keletą 
bičiulių. Kalbame apie gyve-

Laikau reikalingu pranešti So
vietų Sąjungos vyriausybei apie 
savo atsisakymą Sovietų piliety
bės. 

Aš gimiau nepriklausomos Lie
tuvos respublikos teritorijoje, Bir
žų mieste, 1938 metais, dveji me
tai prieš jos okupavimą, įvykdy- 1 
tą Sovietų kariuomenės. Sovieti- , 
nė pilietybė buvo man primesta 
prievartos keliu, neteisėtai. TSRS 
teritorijoje gyvenau tik kaip po
litinis kalinys, kalinamas Mordo
vijos lageriuose 1957—1962 me
tais. 

Šiuo metu atsidūriau laisvoje 
šalyje, kuri nepripažįsta Lietuvos 
inkorporavimo į TSRS sudėtį. 
Man prašant, Lietuvos Generali
nis konsulatas New Yorke išda
vė man Lietuvos užsienio pasą,' 

Šiandien, kai Leonido Brežnevo' 
klika vykdo vieną nusikaltimą po 
kito, šiurkščiai pažeidinėdama ne 
tik atskiro žmogaus, bet ir ištisų 
tautų teises, kada sovietinė ka
riauna siaučia Afganistane, o ge
riausieji mano tautos sūnūs kan
kinami sovietų kalėjimuose — 
„Prišli sroki" (kaip sako puiku
sis Jūsų tėvynainis A. Solženicy
nas). Atėjo laikas ir man pasa
kyti tai, ką teko nutylėti per ii-j 
gai. 

Aš atvirai ir kategoriškai pa- į 
reiškiu apie savo atsisakymą TS1 

RS pilietybės, taip ir nuo bet ko
kių kitokių ryšių su Sovietų vals
tybe bei jos institucijomis. 

(Vertimas iš rusų kalbos) 
Leonardas Gogelis 

vo žodžiai: 
— Ką gi, toks jau gyvenimas... 

Po mūsų gyvens kiti... 
Koks gi tai gražus optimizmas 

be jokios egoistinės priemaišos, 
koks platus žvilgsnis į visumą, 
džiaugsmas, kad kiti po mūsų gy-

skambėjimas, arba tarti žodžiai 
visuomeninės veiklos eigoje, ar 
rašyti laiškai ir likęs toks pašėliš
kai vaizdus dirbtų darbų rū
pestis, kad, rodos, jį ir dabar dar 
galima apčiuopti. Todėl dėl šito
kio besitęsiančio ir tikroviško pa-

T : _ J -
J^lIlUct rinktinė' m a n o i-mua Lai j au 

Dabar jau ir mėnuo praeina, iki 
laikraščiuose vedybų nuotrauką 
pamatai. Lyg tai gėda svetimą 
lietuMŠkame laikraštyje parody
t i , . , r- -

Dar yra mamų, kurios kovo 

vens, kad pasaulis plaks ir toliau j jutimo yra sunku kalbėti apie mi 
tuo pačiu ritmu o tai juk yra vi- į rūsį draugą, kuris nėra miręs, 
sų gyvenimo problemų išspren-! kaip vaikams niekad nėra miru-
dimas. Taip yra ar ne, bet viena į si motina, nors apverkta ir palai-
yra aišku, kad mirštantieji pa- j dota. Dešimtmetis buvo laikotar-
saulį palieka gyvą, o gal net iri 
geresnį, negu jį rado. Šitaip atsi 

ja, įtaigoja, prašo, maldauja, mo- j tinęs ir laikė, kad vietinė ar kuri 
ko ir pyksta. Vienom pasiseka, ki-! kita tinka tik prasčiokui. Prie to-
tom ne. Dar niekas neįrodė, kuris kios nuomonės susidarymo daug 

prisidėjo ir patys Sovietai, sam
dydami geriausias reklamų pro-
pogavimo agentūras. Buvo skel-

uodeeos nueina. Tačiau dar nėra biama, kad Sovietai naudoja spe 
taip blogai. Pažvelk į jaunas 
mamas, kurių vaikai dar neseniai 
iš vystyklų išsirito. Dauguma 
jų net kovingesnės už savo mo
tinas. Nors ir gaila, kad mažėja-

metodas geresnis: tylėti ar kalbė
ti-. Pesimistas pasakytų, kad vi
sos mūsų pastangos šuniui ant 

cialius filtravimo įrengimus, šal 
tinio vandenį, ir todėl jų degti
nė esanti švelnesnė ir malones
nė už kitas. 

Kadangi degtinė yra gamina-

tiko ir Stepui prieš dešimtmetį: 
staiga, netikėtai, net sudiev ne
pasakius. 

O kad jo pradėtų darbų tąsą 
matėm per paskutinį dešimtme
tį, rodo ne tik palikto pasaulio 
gyvybę, bet ir jo paties, nes ne 
visuomet reikia būti pačiam ten, 
kur tavo darbai dirbami ir tęsia
mi. Ir sunku būtų pasakyti, ku-

pis, kuriame veržėsi gyvenimo 
srovė, neždama visus ir visaip. 
Prie mirusiojo antkapio pavasa
riais pražysdavo gėlytė. Ne vien 
grožiui, ne kokiam rekalui, bet 
gyvybės priminimui. To reiški
nių stebėjimas, jų skelbimas su

kakties proga tebūna vainikas, 
kurio niekas neatnešė, niekas iš
kilmingai nepadėjo, prie kurio 
niekas neverkė ir kurio niekad 
nereikės pakeisti kitu. 

Durų skambutis. Praveriu jas 
— prieš mane stovi Stepas, Jo 
akys didelės ir tamsios. Tokios ne
matytos ir kitoniškos. Ir veidas 
baltesnis. O reikalai vis dar veja 
ir veja. Žinoma, jie niekad nesi
baigs. Ir jie nesibaigė — jie gyvi, 
jie dideli ir sunkūs, jie slegia ir 
triuškina... Ir juos visus paliko 
Stepas kitiems tęsti. Dešimtme
čiai suksis kaip ratas ir kiekvieną 
pavasarį gėlytė kalbės ir liudys 
gyvybę. 

Č. Senkevičius 

P A D 

me kiekybe, bet kokybė dar teikia į ma iš javų, ryžių, vaisių, cukri-
vilcių. ' nių runkelių ir bulvių, tai ir ga-. 

Kun. J. Sarauskas Los Angeles surengto politinių studijų savaitgalio metu 
atsakinėja į klausimus. Salia Lietuvių Fronto bičiulių vietos sambūrio pirm. 
A- Raulinaitis. Nuotr. A. Gulbiosko 

v-li būti nežymus skonio skirtumas 
tarp įvairių rūšių. Tačiau žino
vai ir gamintojai skelbia, kad skir
tumo tarp skirtingų etikečių, bet • 
tos pat rūšies gaminių nėra. Pa- i 
staruoju metu daugiau rekla- j 
muojamas suomių importas "Fin- j 
landia" (1979 metais parduota j 
40 tūkstančių dėžių), turkų —j 
"Izmira", lenkų — "Polmos — i 
Wyroba", Izraelio "Carmel" ir 
kinų "Tsingtao" (pernai par
duota tik 2000 dėžių). Populia
riausia vietinė degtinė yra "Smir-
noff" etiketės. Amerikoje gami
namos degtinės yra vienodos, nes 
valdžia reguliuoja ir prižiūri jų 
gamybinį procesą. 

Skelbiama, kad degtinę pirmie
ji padarė lenkai. Vėliau rusai pa
gerino, įvesdami sėkmingesnį fil
travimą. Tačiau remiantis kinais, 
jie jau ją turėję net 1000 metų 
prieš Rusijos atsiradimą. 

Jei degtinės boikotas bus sėk
mingas ir visuotinis, Sovietai vien 
iš to praras keliasdešimt milijo
nų dolerių įplaukų. 

A. f A. 
Vet. Dr. LIUDAS GAUDUŠAS 
Mūsų mylimas patėvis, uošvis ir senelis mirė 1980 m. kovo 

mėn. 4 d. 
Gilią padėką reiškiame visiems giminėms, kolegoms, draugams 

ir pažįstamiems už pagerbimą velionies dalyvavimu šermenyse. 
Dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, rastu ar 

spaudoje, atsiuntusiems gėles ir už šv. Mišių aukas. 
Ypatinga padėka Lietuvių Veterinarijos Gydytojų Sąjungai už 

taip jautriai pravestą atsisveikinimą su velioniu. 
Nuoširdi padėka už paguodžiančius atsisveikinimo žodžius Dr. 

Kaniauskui, Dr. Palioniui, Agr. Santarui ir Ini 2ukausfcui. 
Dėkojame kun. Kireiliui ir kun. Garšvai už maldas koplyčioje. 

Jūsų nuoširdumą ir pagarbą velioniui mes niekada neužmiršime. 

Nuliūdę: POSŪNIS, MARTI ir ANŪKAS. 

Los Angeles, CaL 

(Atkelta iš 2 psl.) 

kare. Rožinį sukalbėjo kun. dr. 
V B-artuška. Šeštadienį už velio
nio sielą atlaikė Šv Mišias kun. 
dr. Algirdas Olišauskas. Giedo
jo bažnyčioje per Šv. Mišias sol. 
J. Cekanauskienė, sol A Poliikai-
tis ir O Deveikienė, vargonin-
kavo komp. Br. Budriūnas. Prie 
karsto budėjo uniformuoti šau
liai: J. Naujokas, J. Paplauskas, 
K Rakūnas, J. Narkevičius, K. Ka
ruža. Karstą nešė šauliai: J. Avi
žienis, 

Olišauskas. Visi sugiedojo Marija 
Marija 

Atsisveikinimo žodį tarė Juozo 
Daumanto šaulių kuopos vardu 
šaulys teisn. St. Paltus, savo ir 
šeimos vardu K. Karuža, J. Nau-
okas. Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Ant karsto anūkas Vaidukas už
bėrė atvežtos žemės nuo velionio 
tėvo kapo iš pavergtos Lietuvos. 
Nuo karsto tautinę vėliavą įtei
kė velionio našlei Irenai. 

Velionio šeimos vardu pirm. 
pakvietė visus laidotuvių daly
vius užkandžiams į Tautinius na
mus. Prieš vaišes suika'lbėjo mal-

J. Venckus, J. Kazakevi- i dą prel. Petras Celiešius, 
čius, V. Barauskas, V. Tuminas 
ir VI Račius Buvo pilna bažny
čia žmonių. Iš ten velionį pa-
lydėjo ilga vilkstinė automobi- Albinas, du anūkai 

visuomet 
• 

pn-

Sf i Forest Lawn kapines. Kapi 
nėse sukalbėjo maldą kun. dr. Alg.' 

Daumantiečiai 
siminsime taurų lietuvi. Liko 
žmona Irena, dukra Ina, žentas 

r kiti gimi
nės. Ilsėkis ramybėje. 

Kiek anksčiau šiose skiltyse 
esu pastebėjęs, kad įvairios pre
kybinės įstaigos ar pavieniai as
menys naudoja keisčiausius var
dus, kad tik patektų į pirmą ar 
paskutinę eilutę kurio nors miesto 
telefonų abonentų knygoje. 
Duoti pavyzdžiai lietė trejetą 
JAV-bių miestų. Pasirodo, kad ir 
Australijoje nė kiek ne geriau. 
Pavyzdžiui, Melbourno miesto 
knygoje pirmos penkios eilutės 
priklauso penkiom automobilių 
vairavimo mokykloms: 

AAAA Aaabaaabaaaalana Mo 
tor School, 

AAAA Aaabaabaabee Dri-
ving School, 

AAAA AAAAB First Driving 
School, 

AAA Aaabel Driving School, 
AAA A AAA Achieve Driving 

A. t A. ELEANOR GERAME 
RAGAUSKAITĖ 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė kovo 21 d., 1980 m., 9:15 vai. vak., sulaukus 97 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Peter, duktė Dorothy Con-

ner, žentas Jack, gyv. Californijoje, posūnis Peter Geraine, gyv. 
Bostone, motina Rose Racauskienė, 2 seserys Anna ir Daisy, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Ave., Cicero, 
Illinois. Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 24 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Antano parap bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. dė.įt ašvyn 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, oosūnis, motina ir seserys. 
Laidotuvių direkt. Jean Vance — Telef. 652-5245 

Kazvs Karuža. School. 

ANTANUI BACEVIČIUI mirus, 
žmonai ELENAI ir GIMINĖMS reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

Juozas ir Emilija Grigaliūnai 
Justinas ir Elena Dirginčiai 
Bladas ir Zuzana Daukantai 
Stasys ir Elena Bakučiai 

— Dievas nevertina tavo darbo 
pagal jo svarbumą, bet pagal pa
stangas ( kaip tu darbą stengiesi 
stangas, kaip tu darbą stengiesi 
atlikti. Teresa Avilietė 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Lietuvo
je, Kybartuose, mirė mano mylima mamytė 

A. f A. AGOTA RYGERTIENĖ, 
sulaukusi 90 metų amžiaus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Julija ir žentas 
Antanas Ivanauskai, 4 posūniai: Stasys, Viktoras, An
tanas ir Pranas Rygertai su šeimomis, 5 anūkai, 12 pro-
anūkų ir 1 proproanūkas. 

Duktė Julija ir Antanas Ivanauskai, 
anūkai Česlovas ir Jurgis Geležiūnai 
su šeimomis Amerikoje. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605 -07 Sou th Hermi tage 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 

f 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKSYĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 24 H. 

X Marija MUvydienė, skau
čių organizacijos darbuotoja, 
nuolat gyvenanti Davos - Platz, 
Šveicarijoje, prieš porą savai
čių atvyko į Ameriką. "Lanko sa 
vo gimines bei pažįstamus. Šiuo 
metu ji yra St. Petersburge, 
Floridoje, iš k u r žada atvykti 
į Chicagą. Ji j au daugelį metų 
prenumeruoja "Draugą" ir pa
prašė jį siuntinėti jai į Floridą. 

X Eugenijaus BriauoeJiūno 
vardo jaunimo premijos įteiki
mas įvyks ateinantį sekmadie-, 
nį, kovo 30 d., 3 vai. po pietų 
Jaunimo centro kavinėje. Pre
mijos laureatė Joana Kuraitė 
iš Hamiltono, Kanados. Bus 
trumpa akademija, meninė da
lis ir kavutė. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. Įėji
mas laisvas. 

X Lietuvhj filatelistų drau-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

STONE I R SCOTT 

Apdraudų milijonierius W. 
Clement Stone yra paskolinęs 
Dlinois gen. prokuroro Scott gy 
nybai 85,000 dol. Jis labai ver
tina Scott. Kaip žinoma, prisie
kusiųjų teismas rado Scott kai 
tu neteisingumu mokesčiuose. 

Vft2IO TIKRINIMAI 

JAV kovai su vėžiu draugija 
paskelbė, kad nėra reikalo kas
met tikrintis, a r neturima vė
žio, jei nėra jokių įtariamų ženk ' — 
lų. Taip bus mažiau išlaidų ir 
saugiau. 

Iš ARTI IR TOLI 

Putnamo seselių rėmėjų surengtos vakarienės kovo 9 d. Jaunimo eentro salėje svečių dalis. 
Nuotr. V. Noreikos 

RATELIS "VYTIS* 
BRANGUS LAIMĖJIMAS 

Apskaičiuota, kad pirminiuo-! s O K I 1 t ; 
se balsavimuose kandidatui į į Prieš t r e jus metus atgaivin-
Illinois sekretoriaus postą Alan; tas Vytau to Didžiojo šaulių 
J. Dixon reikėjo išleisti po 1.65 I rinktinės lietuvių tautinių šokių 
dol. už kiekvieną gautą balsą, ratelis išaugo į gerai paruoštą, 
Dixonas, padedamas savo sali- stiprų, taut in ius šokius repre-
ninkų, rinkiminei kampanijai j zentoojantį vienetą. Ratelio pa-

gija "I ie tuva" kiekvieneriais I b u v o smelkęs 1,071,953 dol. j jėgumas y r a toks, kad gali ren-
metais išleidžia į filatelistinę Į DAUGIAU GAZOLINO &*1?Je a t l i k t i * " 1 ***** VTOS™ 
rinką įvairius vokus su sukak- Į j mą. Tai įrodė vasario 23 d. at-
tuvinėmis datomis ir šiaip jau'<• C h i c a š ° s apylinkėse yra dau likdami programą specialiame 
piešiniais. Šiomis dienomis d r a u , ^ ^ Sa 2 o l u i o> k * i k u n o s stotys į renginyje Šaulių namuose. Pro 
gija išleido voką, skirtą arki-1 n e t l r sekmadieniais a t idaro- | gramoje pašoko 14 šokių: malu 
vyskupui Jurgiui Matulaičiui. | m 0 B j b e * k a i n o s k y l a - Gazolinas i n ą mikitą, mikitienę, šitam di 

j be švino Cook apskrity kainuo-' 
ja jau 1.41 dol. už galioną. Sa
vitarnos .būdu imama 1.31 dol. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
šias ir pasakė atitinkamą pa- . t a s , pavadintas "Tautine širdi-
mokslą. Susirinkimas pradėtas mi", VI. Putvio-Putvinskio mir! 
2 vai. Čiurlionio galerijos patai- ties sukaktuvių minėjimas ir, 
pose Jaunimo centre. Jį prade-! štai, minėtų knygų pristatymas. 

KANADOJE 
— Lituanistinė mokykla Va

sario 16 proga išleido dupli-
katoriumi spausdintą laikraštė
lį "Liepsna". Redaktorė — Ada 
monytė Marytė, talkininkės — 
Ottaitė Krista , Jaugelis Tomas, 
Kibirkštytė Kristina, Knystau-
tas Linas, Lapinaitė Audra, Pie 
Čaitis Danius, Vazalinskaitė Sil
vija, Žemaitytė Aleksandra. 

— Toronte madų paroda įvy
ko Lietuvių namų Mindaugo me 
nėję, kurioje dalyvavo apie 300 
svečių, dauguma moterų, ypač 
jaunimo. Modelistės buvo lietu
vaitės: D. Marakauskaitė, S. 
Černiauskaitė, B. Adomonytė, 
A. Paliulytė, V. Adomonytė-
Thomas, R. Pe tkutė ir R. Ver-
bylaitė. Vidai Kuprevičiūtei-Jay 
pris tatant ir paaiškinant, mode
listės pademonstravo apie 90 
moteriškų pavasario ir vasa-

nia". Jame iškelia pavergtai 
Lietuvos reikalus, primindamas, 
kad tai, k a s ištiko Afganistaną, 
Lietuvą ištiko jau 1940 m. 

— "The New Sun" laikraštis, 
einąs Waukegan, UI., įsidėjo pla 
tesnį straipsnį i r nuotrauką 
kaip mokosi Šv. Bartolome-
jaus parapijos vikaras kun. Bill 
Zavaski lietuviškai, kad galėtų 
aptarnauti savo parapieČius lie
tuvius. J o mokytoja yra Stella 
Tamašauskas. Kunigas per ke
letą mėnesių jau išmoko lietu
vių kalbos tiek, kad gali šv. Mi
šias atnašauti lietuviškai. Kuni
gas yra lietuvių kilmės, tačiau 
tėvai neišmokė jo lietuviškai, o 
dabar ta kalba j am labai reika
linga. Naujasis parapijos klebo
nas jau sugeba ir pamokslą pa 
sakyti lietuviškai. Ankstyvesnis 
par. klebonas buvo puikiai kal
bąs lietuviškai kun. J. Kuzins-
kas. Parapija y ra nedidelė, tik 
375 šeimos, mokykloje yra 125 

Voko kairėje pusėje y ra mėly
nais dažais atspausdintas jo at
vaizdas ir įrašas: "Lietuvos Ar
kivyskupas Dievo Tarnas Jur
gis Matulaitis". 

X Komp. D. Lapinskas balan 

UŽDARO RANDOLPH 

Chicagoje dvejiem metams už 
džio 13 d. Bostone atliks s a v o j * * " " Randolph gatvė ta rp 
kūrinį "Tolminkiemio kantatą". I Mkhigan ir Lake Shore gatvių. 

deliam būry , blezdinginį i r juo
dąjį jonkelius, žiogelius, aštuon
nytį, ketvirtainį, kepurinę, len
ciūgėlį i r blezdingėles. Du šo
kius dainomis palydėjo Nijolė 
Sparkytė. J i taip pa t dviem iš
ėjimais, leidžiant šokėjams atsi 
kvėpti, dainavo po dvi dainas. 

Solo dainuos Laima Lapinskie-! B u s P a v e d a m i gatvių taisymai,; Akompanavo Vida Kazlauskai. 
nė, smuiku gros A r a s Lapins
kas. 

X "Lithuanian Museum Re-
view", Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus leidžimas biulete
nio naujas numeris išėjo iš spau 

kainuosią 15.9 mil. dol 

ĮKLIUVO 
INSPEKTORIUS 

Teisman patraukti 6 Chica-
gos miesto statybos inspekto-
riai už ėmimą kyšių, duodant 

dos Jame apstu įvairių lietuvių i l e i d i m u s pertaisymams. 
veiKlą liečiančių zmių ir nuo-

tė. Programą pravedė Jūra tė Ja 
saitytė. Į pranešimus įpindama 
eilėraščių posmelius, programą 
papildė ir paįvairino. 

Šokėjai šoko gražiai ir publi
ka jiems plojimų nebuvo šykšti. 
Nekar tą jungėsi prie akordeo
nisto, plodama į taktą, šokių 
programa buvo be priekaištų. 

Ratelis pasivadino prasmingu 
PAGALBA NELAIMĖJE 

Federalinis iždas paskyrė lė 
šų ir dabar galės gauti papildo- Į '"Vyties" vardu, šokių mokyto-

traukų. Platesnis straipsnis y ra 
apie Velykų papročius. Biulete-
nl** l&Idžictnicts snisrlti les.*' D3, 

x Danguolė Kviklytė yra P * [ M šalpos šeimos'su" vaikais, 1 1 ^ ^ * ^ J ^ l ^ j f t 
šaulio LB Švietimo tarybos at- j kurios nukentėjo nuo gaisro, po 
stove palaikymui ryšių su JAV j tvynio, kurios buvo išmestos iš 
LB Švietimo taryba. Aktyviai j buto ar kurių pinigai buvo pa-
įsiiungusi į švietimo darbą, ji vogti. 
dalyvauja posėdžiuose ir pada
ro pranešimus. Tokiu būdu abi 

jo ir pravedė pirm. VI. Paliulio-
nis, sekr. S. Kaulėnienė. J i per
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų. Pirm. VI. Paliulionis 
padarė metinį veiklos praneši. -
mą. Jo kadencijos metu pradė
t a s leisti "Panevėžiečių klubo 
biuletenis, red. J. Masilionio. 
J u o palaikomas glaudesnis ry
šys su nariais. Praėjusį rudenį 
klubas įregistruotas Ulinois val
stijoje. Tam reikalui buvo iš
leista kiek daugiau pinigų, bet 
ilgai tęstas reikalas pagaliau 
užbaigtas. Susirinkimas šį val
dybos žygį pagyrė plojimu. 

Iždininkas P. Peleckas prane
šė apie klubo finansus, šiais me 
ta i s buvo paskirta daugiau au
kų, negu turėta pajamų Rev. 
komisijos pirm. Jonas Juozaitis 
perskaitė revizijos aktą. Rasta, 
kad viskas tvarkoje. Sužinojus, 
kad Lietuvoje sausio mėn. mirė 
J . Juozaičio žmona, ji buvo pa
gerbta susikaupimo minute, o 
jos vyrui pareikšta užuojauta. 

Klubo vienintelės pajamos iš 
vieno pobūvio per metus. Šiais 

ros moteriškų drabužių modelių, 
įvairiausių pramoginių suknelių, j v a į k a i . 
kostiumų, lietpalčių, paltų, pa- j __ Waukegano, TU, dienraštis 
plūdimio kostiumėlių ir daugelį į . - j^e Nevvs-Sun" —vasario 11 
kitų modelių. Demonstravimas Į d iaį<}o;je išspausdino korespon-

.. . . , , . . , užtruko apie valandą. M o t e r ų | d e n t ė s o i ^ t e Hadrich straips-
£ r ^ n t ^ W e . I d r a b u Ž i ų m o d e l i a i b u V ° p a r i i p i n nį "Rusų invazija lietuviams n l 

f ^ S r T T ^ • ™™™ P į v a i r i ų drahaS^ f i r n u *- * » " | » siurpryzas". Ilgame straips-Paruosti gerą jdomią p r o g r a - Į 5 i a i , . . • m ,fr P a t a r n a v o , _ . _ į į ^ . ^ į į ^ * 

Į šiuos ir kitus pobūvius susi 
renkama gausiai, kai kas net 
nusiskundžia, kad salė, talpinau 
ti 350, yra lyg per maža. Tikė-

su '" I čiai buvo pavaišinti. Patarnavo Į n v- : e 
mą ir jai vadovauti šauliai * i m o d e l i s t ė s i r j a u n i m a s . Baigiant i d £ e m j į ^ TJB* veikėjais -
dziuojasi turėdama savo tarpe | n r n j r r J , m a •n^hlikai b . T^r i^ l . i ™ . c f J J , . ^ 
žymų visuomenininką, 
organizacijų pareigūną, 
ją, rašytoją ir lituanistinių mo 

programą, publikai buvo prista a r c h Edvardu Skališium ir inž. 
kalbėto i t y t 0 S m Ū S U P ™ c e s ė s : Yiča- T_et\ Gediminu Damašium, kurie su-

kevičiūtė — 1979 m. "Miss VU-j p a ž indino su Lietuvos garbinga ^r^^n^Tr"mTLrrt i , i' i r' ^ - ^ ^ » * « H £»**"*. sovietu 0*4*** * 
kyklų mokytoją Joną Jasaitį.; V i o l e t a i Adomonytei, 1980 m. \Lutos - z į s t enc i i a nrieš naver-
Jis parinko iš savo klasių ta- L ^ w > ž % d a buvo I ̂ ° s u S S p S u I s p a u S i i 
lentmgus jaunuolius paskaityti; l a b a i g e r a i o r g a n i z u o t a , p l a n i n - ( į ^ ^ G . ^ m a š i a u s ir E. ištraukoms iš A. Kairio knygos i 

"Laisvės sonatos". Jaunuoliai ' 
gai parengta, kurios koordinato 
rė ir t ikroji rengėja buvo Vida 

Tomas Dundzila, Rita Stukaitė Barakauskaitė, 1980 m. Karava 
ir Ieva Zabarauskaitė gražia; n o "Vilniaus" paviljono kornite-
tarsena ir švaria l ie tukų kalba t o p i r m i n i n k ė . G a u t a s p e i n a s B 

šios švietimo institucijos arti
mai bendradarbiauja. 

X Jurgio Šlekaičio poezijos 
knygos "Rudens r i tmu" sutik
tuvės Įvyks Jaunimo centro ka
vinėje balandžio 11 d., penkta
dienį. Apie poeto kūrybą kal
bės nrof. R. Šilbajoris. I vaka-
ronę atvyksta ir pa ts knygos 
autorius, gyvenąs vVashingtone. 

X Vida Augulytė-Bnčmienė 
ir Stefanija Stasienė redaguoja 
"Švietimo gaires", mokytojams 
ir tėvams skiriamą žurnalą. Ad
ministruoja Juozas Plačas, 3206 
West 65 Place, Chicago, Illinois 
60629. 

X Bronė štangesnbergienė, ci-
ceriškė, ilgametė skaitytoja, at
vykusi į "Draugą", nusipirko 
lietuviškų knygų ir paliko auką. 
Dėkojame. 

x Jaunimo stovyklai DAINA
VA, Manchester, Mich., nuo bir
želio 15 d. igi rūgs. 1 d., reika
lingi vyresnio amž. vyras ir mo
teris, pageidaujami peiisininkai, 
stovyklinio ūkio darbams ir 
priežiūrai. Dėl sąlygų kreiptis 
iki bal. 20 d. šiuo adr.: J . Da-
rnušienė, 25830 Forestvievv, 
Southffel, Mkh. 48034. Tetef.: 
1—313—354-0746. (sk) . 

x l ietuvių Fondas per savo 
gyvavimo laiką lietuviškiems 
reikalams yra paskirstęs 643,-
819.00 dol. Būkime L. F. na
riais ir prisidėkime prie lietu
viškų reikalų, š iuo metu vyksta 
vajus ir gegužės 3 d. J. centro 
kavinėje bus vajaus užbaigtu-
vės. Nauji nariai, ar nariai pa
didinę savo įnašą 100 dol. auka 
gauna vieną bilietą į vakarienę. 
Įnašus siųsti ir bilietus įsigyti 
galima L- Fondo raštinėje kiek
vieną dieną 2422 W. Marąuette 
Rd,, Chicagoje. (pr .) . 

NORI STUDIJTOTI 
MEDICINA 

Loyolos universiteto medici
nos mokykla Chiacgoje galės 
priimti 130 naujų studentų, o 
prašymų paduota 4400. Pana
šiai ir kitose medicinos mokyk
lose. 

Atkinson. Tai gera, sumani ir 
gabi mokytoja ir vadovė. Akor-
deonstas — Ąžuolas Stelmokas. 
"Vyties" šokėjų ratelį sudaro 
Felicija Banytė, 

t ikrai žavėtinai paskaitė 
Platesnę "Bėgome nuo tero 

r o " knygos apžvalgą gana įdo- į 
miai padarė Agnė Kižienė, o iš 
knygos ištraukas paskaitė Pra
nas Tamkus. Uždegančią ir gi
liai prasmingą kalbą pasakė 
knygos redaktorius kun. dr. J. 
Prunskis. Iš šimtais kar tų gir
dėtų jo kalbų bei pamokslų man 

šios parodos bus panaudotas pa 
viljono įrengimui. 

metais pobūvis-vakarienė bus s"***** *spū d i s ' ka<i pastaroji 
balandžio 19 d. Šaulių namuose. b u v 0 g e n a usia , ' 
Rmin inkas kvietė visu3 narius 
su svečiais gausiai dalyvauti. 

Kun. K. Kuzminskas supažin 

siu atidumu ir ašarojančiomis 
akimis visų išklausyta. "Lais
vės sonatos" knygos apžvalgą 

Dana Černiaus 1 < ^ ° susirinkusius su naujausiu'; P a t e i k ė A P ° l Bagdonas ir pats 
~ "LKB Kronikos" tomu. o K r i s - ! a u t o r i u s " į * * 8 A" K a i r>' s". kaitė, Marija Donskytė Rūta 

Galinaitienė, Vilija Jakaitytė, 
Dana Juodytė, Rūta Juodytė, Vi 
da Jurgilaitė, Rūta Lietuvnin-
kaitė, Vida Lietuvninkaitė, Rita 
Lukaitė, Marytė Pociūtė, Gitta 
Rudaitytė, Valerija Sparkytė, 
Diana Žemgulytė, Alfredas Ga-
linaitis Jonas Grigola, Algirdas 

Povilas Mikšys, Juno į Jasait is, Algirdas Krasauskas, 
Beach, Fl., atnaujindamas p r e - | p 0 v i l a s Krutulis, Linas Martis, ( 
numeratą, atsiuntė^ Garbės pre- j j o n a s Miglinas, Juozas Milavic-1 ir sugiedota jiems Ilgiausių me 

kas, Linas Norusis, Algirdas j tų. P . R. 

topaitis su savo knyga "Jūros 
keliais. 

Pasibaigus susirinkimui, klu
bo narys keliautojas Walter 
Rask-Rasčiauskas parodė savo 
susuktus filmus iš Pietų Ameri
kos ir Panevėžio. 

Vaišių metu, kurias paruošė 
J. Skama su kitomis panevėžie
tėmis, buvo pasveikinti Juozai 

numeratoriaus mokestį. Nuošir 
džiai dėkojame. 

x Stasys Gailevičius, Toron
to, Ont. prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

X Eugenija Pakulienė, Reho-
both Beach, DE, užsisakė kny
gų "Drauge" ir paskyrė 13 dol. 
auką lietuviškos knygos leidi- i 
mui stiprinti. Esame dėkingi. 

X Rožė Petrauskienė iš St. j 
Charles, 111., atnaujindama pre- j 
numeratą, atsiuntė ir 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. — 

x Antanas Šožė, čikagiškis. 
dažnai paremia savo dienrašti. 
I r dabar, atnaujindamas prenu
meratą, atsiuntė 20 dolerių au
ką Maloniai dėkojame ir skel
biame Garbės prenumeratoriu
mi. 

X Kostas Dočkus, žinomas 
ciceriškis, dažnai paremia ir 
"Draugą". Ir dabar, siųsdamas 
prenumeratos mokestį, aukojo 
10 dol. Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 8 dol. — 
William Aschenbach; 2 dol. — 
Kazys Pakeltis; 1 dol. O. Krum. 
Dėkojame. 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Petras Mazaitis, Anelė Ragažins 
kienė, Gustavas Galinaitis, FJ. 
Pajeda, Salomėja TereseviČenė, 
Antanas Garliauskas, Marcelė 
Totoraitienė, Ona Kartanienė. 

Palukait is ir Algimantas Vaitke 
vičius. 

Vytau to Didžiojo šaulių rink
tinės tautinių šokių ratelis "Vy 
t i s" daug kartų dalyvavo pro
gramose šaulių namuose, o taip 
pat Detroite ir pakartotinai 
Rockforde. Dabar ruošiasi Tau
tinių šokių šventei 

3. Alksnė 

PAXEV£2IEČIC KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

ŠAULIC VEDiLOJE 

Kovo 16 d. Saulių namuose 
vyko sutiktuvės kun. dr. Juozo 
Prunskio redaguotos knygos 
"Bėgome nuo teroro" ir Anato
lijaus Kairio "Laisvės 3onatos". 
Į šią kultūrinę popietę susirin
ko pilna salė šviesuomenės, ku
rių tarpe teko matyti rašytojų, 
inžinierių, daktarų, mokytojų ir 
kitokių profesijų asmenų. 

Šaulių namai, palyginti, nese-
Kovo 16 d. panevėžiečiai ture- I niai atsiradusi lietuvių gyveni-

jo savo mirusiųjų narių prisimi- j me šviesi žvaigždutė, gražiai 
metais 

vai. T. Jėzuitų koplyčioje kun. prisimintinas rinktinės tautinių 
rūmą ir klubo susirinkimą. 1 spinduliuoja. J au šiais 

Pabaigai iškviestas t a r t i žodį 
"Bėgome nuo teroro" knygos iš 
leidimo sumanytojas Vytauto D. 
šaulių rinktinės pirm. VI. Išga-
naitis. Šį įdomų, taip pa t isto
rinės vertės veikalą įsipareigojo 
savo pinigais išleisti Vytauto D. 
rinktinė. Programai išsisėmus, 
visi dalyviai buvo pavaišinti ka 
vute ir užkandžiais. Eidami na
mo, beveik visi dalyviai savo 
rankose nešėsi šias knygas. At
rodo, kad jų išplatinta gana 
daug. 3. Yla 

NAUJAS ANGLIES 
MALIMO METODAS 

Mokslininkams pavyko suras-

Mississaugos, Ont., miesto mere Ka
zei McCatlon lipa nuo scenos, pasvei
kinusi lietuvius Vasario 16 minėjime 
Anapilio salėje. 

Nuotr. O. Barzdžiai* 

J. A. VALSTYBĖSE 

t i 
— A. a. dr. Juozas Mačvs, smulkaus akmens anglies ( . -. . —.i , ... turėjęs medicinos praktik 

malimo metodą. Dalelės tesie
kia apie 4 mikrometrus. Iš to
kių dulkių lengvai pašalinamos 
priemaišos, pavyzdžiui tos. ku
rios turi sierą, ir gaunamas ne
teršiantis aplinkos kuras, šį 
kurą įmanoma maišyti su ma-

os ka
binetą savo namuose Clevelan-
de, kovo 8 d. ras tas nušautas 
dviem šūviais į galvą ir vienu į 
krūtinę. Nužudymo aplinkybės 
tiriamos, bet neabejojama, kad 
tai padary ta apiplėšiant. J is yra 
dirbęs Vytauto Didžiojo univer-

K. Kuzminskas atnašavo šv. Mi-, šokių "Vyčio" koncer-Į dūktus. 

zutu ir kitu skystuoju kuru ir s i t e t e k a i p ginekologijos specia 
ekonomiškai naudoti naftos pro- ' u g ^ pradžioje asistentu, vė-

PXL iiau vyresniuoju dėstytoju ir 
| rentgeno kabinetą vedėju. Atvy \ 

kęs į JAV ir išlaikęs egzaminus, 
kurį laiką dirbo Columbus, vė
liau atsikėlė į Clevelandą. Buvo 
gimęs 1900 m. liepos 14 d. Ob-
srūtuose, Vilkaviškio apskr. Jo 
žmona, medicinos sesuo, gerklės 
vėžiu mirė prieš kelĖ3 metus Cle 
velande. Liko sūnus Juozas, 
taip pat gydytojas, dirbąs Rich 
mond. Va., ir duktė mokytoja 
Laima Karnitis, gyvenanti Ck>-
iurnbus, Ohio. 

— Frar.k Petrauskas. Lietu
vos Vyčių 140 kp. pirm., iš-

Skališiaus nuotrauka. 

ARGENTINOJE 
— "Mindaugo" draugija va

sario 10 d. paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Ma
ria Ausdiiadora bažnyčioje kun. 
Aug. Steigvilas atnašavo šv. 
Mišias už Lietuvą ir laisvės ko
votojus, pasakydamas tai die
nai pritaikintą pamokslą. Laike 
Mišių buvo giedamos lietuviškos 
giesmės, užbaigiant su Lietuvos 
himnu. Prie altoriaus matėsi Ar 
gentinos ir Lietuvos vėliavos. 

"Mindaugo" draugijos salėje 
įvyko turtingi pietūs su trumpa 
programa, kurią pravedė Jur
gis Šišlauskas. Buvo sugiedoti 
Argentinos ir Lietuvos himnai, 
kun. Aug. Steigvilas i r vietos 
vikaras P . Miguel palaimino sta 
lą. Prie stalų patarnavo "Min
daugo" jaunimas. 

— Alfonsas ir Carmen Jutins 
kai ilgesniam laikui išvyko į Š. 
Ameriką, kur, lankydami t o 
krašto įvairius miestus, nuvyks 
ir į Californiją, kur Alfonsas tu 
ri brolį Robertą. 

«s» ~ _ » g " 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedrie Avenue 
Tel. — 776-8700 

Chicago, Dlinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

uiiiiiininiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiintf 
Advokatas 

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

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, UI. 60629 
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Visiems maloniai dėkojame. 
Roohesterio tautinių Šokių grupė "Lazdynas' atlikęs programą Vasario IS-tasšos minėjimo Svpetėje, 

V. Staskevičiam 

spausdino Syracuse, N. Y., lei
džiamam laikraštyje straipsnį 
apie Lietuvą "Look to Lithua-
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A U Š R A 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

LIETUVA 
1978 m. gegužės Ir 

1979 m. vasario 
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 260 pusL Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Dlinois gyventojai dar prideda 30 
et valstijos mokesčio. 
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