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FORDO BENDROVĘ 
PALIETE ATOSLŪGIS 

Greit pasirodys ekonomine krize 
Washingtonas. — Iždo sekre

torius William Miller antradienį 
pasakė reporteriams, kad jis abe
joja ar Chryslerio automobiliu 
bendrovė išvengs finansinės ka
tastrofos. Federalinė vyriausybė 
pažadėjo bendrovei didesnę finan
sinę paramą su sąlyga, kad bend
rovė gaus 1.5 bil. dol. iš priva
čiu šaltinių, tačiau dabartinėse 
sąlygose tas atrodo neįmanoma. 
Ateinančios kelios savaitės paro
dys, ar bendrovė sugebės išpil
dyti vyriausybės sąlygas. 

Sekretorius Miller prisipažino 
reporteriams, kad pernai jis pa
darė klaidą, viešai pasakydamas, 
kad ekonominis atoslūgis jau be
veik įpusėtas. Dabar jis mato, 
kad recesija tik prasideda. Pa
klaustas ar Amerikos laukia 
didesni ekonominiai sunkumai, 
sekretorius pasakė, kad jis nesąs 
nei pesimistas nei optimistas, ta
čiau, atrodo, kad recesijos nebus 
galima išvengti. 

Paskutiniu metu dėl energijos 
krizės pakeltu gazolino kainu ir 
dėl aukšty įsiskolinimo nuošim
čių labai sumažėjo nauju auto
mobilių pirkimas. Fordo bendro
vė paskelbė antradieni, kad ji už
daro tris fabrikus ir kituose ke
turiuose sumažina darbininku 
skaičių. Panaikinami darbai 
9,900 darbininku ir 6,100 tarnau
tojų. Pernai Fordo bendrovė prara 
do apie 1 bil. dol., o šių metų 
trijų mėnesių laikotarpyje nuos
toliai siekė 41 mil. dol. Palygi
nus su pernykščiais metais, auto
mobilių ir sunkvežimių pardavi
mas nukrito 27 nuoš. Bendrovės 
pirmininkas Phil Calduell apgai
lestavo padėtį, ypač senų. paty
rusių darbininkų atleidimą, jis 
nurodė, kad automobilių pramo
nė parūpina darbų ir kitose pra
monės šakose: gumos, stiklo, me
džiagų. Iš 12-kos pramonė^ dar
bų vienas tenka automobilių pra
monei. Nauji darbininkų atleidi
mai pakels Fordo atleistų darbi
ninkų skaičių iki 50.000. General 
Motors jau atleido 84.000. o 
Chrysleris — apie 39,000. 

Salia automobilių pirkimo su
mažėjimo, didelę krizę pergyve

na namų statybos įmonės. Aukš
ti mokesčiai padarė naujų namų 
pirkimą daugeliui amerikiečių 
nepasiekiamą. Čia jau pasireiškė | 
gili recesija. Žmonės mažiau per
ka ir baldų, virtuvės įrengimų, 
nukentėjo vartotojų prekių ga
mintojai. 

Buvęs prezidento Fordo ekono
minių patarėjų tarybos pirminin
kas Alan Greenspan pasakė, kad 
tikroji recesija pasirodys gegužės 
mėnesį. Bedarbių skaičius greit 
gali pasiekti 9 nuoš. Jo nuomo
ne, recesija būsianti „švelni", 
nes ekonominis augimas per šių 
metų pirmuosius tris mėnesius 
buvo neblogas. Recesija turinti 
prisidėti prie infliacijos pažabo
jimo. Aukšti paskolų nuošimčiai 
ir kredito varžymas turi greit at
siliepti mažmeninėje prekyboje. 
Vartotojai mažiau pirks prekių, 
išsituštins jų sandėliai, tuomet 
gamybos įmonės pradės atleidinė
ti darbininkus. Iki šių metų pa
baigos recesija turėtų pasibaigti, 
pasakė Greenspan. 

Afganu puolimas 
Sovietu Sąjungoje 

Islamabadas. — Afganų suki
lėlių vadai paskelbė Pakistane, 
kad balandžio 6 d. sukilėlių gru
pės „Hizbe Islami" dalinys puo
lė Sovietų Sąjungos teritoriją prie 
Yangi Kala miesto, Takharo pro
vincijoje. Afganai turėję sunkių 
nuostolių, tačiau, kol sovietų jė
gos susiorganizavo, žuvo apie 
200 sovietų kareivių. Afganų ka
reiviai pagrobė nemažai avių. pa
sitraukdami sudegino pasienio 
stoties pastatą ir susprogdino per 
Amu upę pastatytą tiltą. Ta upė 
skiria Sovietų Sąjungą nuo Afga
nistano. 

Liberija palaidojo 
žuvusius perversme 

Monrovia. — Liberijos pervers
me žuvusių 28 asmenų kūnai, jų 
tarpe prezidento Wil!iam Tol-
bert. kareivių be jokių ceremoni
jų buvo suversti į bendra, van
dens pilną, duobę ir traktoriais 
užversti. Susirinkę žmonės mėtė 
j lavonus akmenis. Buvę valsty
bės vadai palaidoti pelkėje už 
kapinių tvoros. Vienas žiūrovas 
pasakęs baltam korespondentui: 
„Jie palaidojo mūsų prezidentą, 
kaip šunį". 

Maskva išaiškino 
ikru skandale 

Maskva. — „Sun Times" dien 
rastis paskelbė apie dideli žuvi
ninkystės ministerijos Sovietų Są
jungoje skandalą. Jau pernai va
sario mėn. toje ministerijoje bu
vo pakeisti aukštesni valdinin
kai, jų tarpe ir ministeris Alex-
ander Iškov. Dabar Maskvoje su
imti daugiau 200 asmenų. Paaiš
kėjo, kad ministerijos pareigūnai 
jau seniai vedė slaptą biznį, par
duodami Vakarų bendrovei dė
žes su rūkytomis silkėmis. Paaiš
kėjo, kad dėžėse būdavo siunčia
mos ne silkės, bet ikrai (kavia-
ras).Paskutiniu metu po Irano re
voliucijos ir iraniečių kaviaro 
pramonės sutrikimų. Vakaruose 
nepaprastai pakilo jo kainos. Va
karų bendrovė perpakuodavo ka-
viarą iš sovietų „silkių dėžių" ir 
parduodavo už milžiniškas kai
nas. Dalį pelno gaudavo rusų 
valdininkai. Jų dalis būdavo de-

j dama „kieta valiuta" į Šveicari
jos bankus. Ši prekyba padarė so
vietų valstybei didelių nuostolių 
i ' apie 150 žmonių gali gauti 
mirties bausmes, rašo David Sa-
tter. Maskvos korespondentas. 

Ketvirtadienio vidurnaktį gimsta r.auįa Zimbabvės valstybė, buvusi Rodezi 
ja. Nuotraukoje naujosios valstybės prezidentas Canaan Bananą ir premje
ras Robert Mugabe. 

įkaitai Teherane 
gerai laikosi 

Sovietu jėgos prie Irano sionos 

Kyla grėsme 1984 
metu Olimpiadai 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
olimpinio komiteto vicepirminin
kas Vitaly Smirnov, kuris nese
niai lankėsi Amerikoje ir kalbėjo 
per radiją ir televiziją, raginda
mas amerikiečius neklausyti pre
zidento siūlomo olimpiados boi
koto, pasakė spaudai, kad dėl 
Amerikos boikoto teks atšaukti 
1PS4 m. olimpinių žaidimų or
ganizavimą Amerikoje, Los An
geles mieste. Jis pavadino prezi
dento boikotą 

Washingtonas. — JAV amba
sadoje buvę Raudonojo Kryžiaus 
atstovai tvirtai užtikrino, kad jie 
matė ir kalbėjosi su -visais 50 
amerikiečių įkaitų. Žinią iš sū-
nau^ gavo ir Harry Metrinko iš 
Olyphant. Pa., suimtojo Michael 
Metrinko tėvas. Sūnus, buvęs Ira
ne Taikos korpuso savanoris, il
gesnį laiką ten gyvenęs ir pui
kiai kalbąs persiškai, susilaukė 
didesni.-* spaudimo iš iraniečių. 
Sakoma, kad jis kartą bandęs nu
sižudyti. Paskutinėm žiniom, jis 
sveikas, gyvas j r gerai laikosi, 
nors išblyškęs į r sumenkęs. 

Raudonojo Kryžiaus pasiunti
niai atsargiai skelbi,) savo įspū
džius iš ambasados, ne^ nenori 
pasirodyti „Amerikos agentais". 
o likti nepriklausomais stebėto
jais. Valstybės departamentas iš
reiškė pasitenkinimą, kad įkaitai 
gyvi ir sveiki. tačiau pabrėžė, 
kad ši žinia nė kiek nesumenki
na fakto, kad įkaitai jau dau
giau penkių, mėnesių yra kalėji
me. „Boston Globė" dienraštis 
paskelbė, jog prezidentas Carte-
ris planuoja pradėrį Irano jūros 
kelių blokadą, jei įkaitai nebus 
paleisti iki gegužės 11 d. 

Amerikos spauda iš „patikimų 
šaltinių" ir pats prezidento pa
tarėjas Zbignicvv Brzezinski tele-
\ izijos interviu paskelbė, kad so-
• ietai padidino savo karines jė
gas prie Irano sienos Užkauka
zėje, tarp Juodosios jūros ir Kas-

eiau dar nesusitiko, 
„per daug užimtas'' 

nematytu, kišimusi". 

Turkija gauna 
nemažą paramę 

pijos jūros. Čia privežta daugiau 
.grubiu, niekad, priešlėktuvinių pabūk'ų. naujais 

kareiviais papildytos divizijos, kū
nų čia laikoma 12. Šioje srityje 
laikoma ir viena parašiutininku 
divizija. Sovietų karinės jėgos čia 

I turėjusios ilgus manevrus. 
Paryžius. — Grupė Vakarui Pentagonas paskelbė, kad so-

valstvbių paskelbė Paryžiuje, kad į vietų desantinis laivas „Ivan R>-
Turkija gaus ekonominę paramą. I gov" atplaukia į Indijos vande-
kuri padės Turkijai išsigelbėti iš j nvną su 400 jūrų pėstininkais, 
ekonominės krizės. Šešiolika vals-į Vieno įkaito tėvai nutarė pa-
tybių. ne tik NATO bloko, bet tys važiuoti į Iraną ir bandyti su-
ir Japonija, Švedija. Šveicarija ir sitikti su marinų seržantu Ko\in 
Suomija pažadėjo 1.16 bil. dol. j Mermening. savo 20 metų sūnu-
paramą. Japonija suteikė 100 mil. į mi. Atvykę į Paryžių tėvai bando 
dol. susitikti Irano ambasadorių, ta-

nes jis vis 
Laukiama, 

kad Irano vyriausybė sudarys 
daugiau progų aplankyti įkaitus. 
Žinios, kad jie gerai aprūpinami 
ir prižiūrimi, sakoma, apsunkina 
prezidentėj Carterio bandymus įti
kinti Vakarų Europos valstybes, 
kad ir ios skelbtų Iranui sankci
jas. Prancūzas diplomatas Mi-
chel Jobert, buvę, prezidento 
Pompidou užsienio reikalų mi
nisteris ir buvęs prezidento de 
Gaulle patarėjas, pasakė, kad 
įkaitų atžvilgiu Amerika turėjo 
laikytis abejingai, indiferentiš
kai, lyg tie įkaitai vyriausybei vi
sai nerūpėtų. Jobert kalbėjo: „Mes 
to išmokome iš savo santykių su 
Alžiru. Kai rodydavome didesnį 
susidomėjimą Aižiro veiksmais, 
kildavo visokių sunkumų. Kada 
reaguodavome abejingai, galėjo
me sugyventi. Amerika turėjo bū
ti Ivg vyras, kurio žmona pabė
go. Užuot vijęsis žmoną, nuolat 
ją sekiojęs, kas atneštų tik dau
giau sunkumų, vyras turėjo kant
riai laukti, lyg jam būty visai 
nesvarbu. Tuomet viskas nurinr 
tų ir žmona gal būtų grįžusi at
gal, pasakė Jobert. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Japonijos užsienio reikalų 
ministeris Saburo Okita pasakė, 
jog japonų sportininkų dalyvavi
mas Maskvos olimpiadoje būtų 
nepageidautinas, jei sovietų ka
reiviai nebus atitraukti iš Afga
nistano. Japonų olimpinis komi
tetas lėšas gauna iš vyriausybės, 
per švietimo ministeriją. 

— Švedijos vyriausybė paskel
bė, jog Švedija prisijungtų prie 
ekonominių sankcijų Iranui, jei 
jas patvirtintų Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba. 

— -Britanijos premjerė That-
cher pareiškė parlamente, jog 
britų sportininkų dalyvavimas 
Maskvos žaidimuose būtų gėda 
visai tautai. 

— Australijos premjeras Mal-
colm Fraser pasiuntė telegramas 
visiems australų olimpinio komi
teto nariams, ragindamas boiko
tuoti Maskvos olimpiadą. 

— Darbo ministerijos statisti
ka parodė, kad Amerikoje pramo
nės įmonių gamyba kovo mėn. 
nukrito 0.8 nuoš. Kasdien didė
ja bedarbių skaičius. 

— Kinijoje lankėsi Pasaulio ban 
ko pirmininkas Robert McNama-
ra, kuris tarėsi, kaip perleisti Tai-
vano banke laikomą vietą Kini
jai. Buvo svarstoma, kada į ban
ko veiklą galės įsijungti komu
nistinė Kinija. 

— Asmeninėms paskoloms 
nuošimčiai pakeliami iki 241 
nuoi. Kredito kortelių vartoto
jai mokės 21 nuoš., paskelbė Cro-
cker bankas San Francisco mies
te. 

— Sen. Henry Jackson. sena
to energijos komiteto pirminin
kas, reikalauja sudaryti naftos at
sargas —vieną bilijoną statinių. 
Sakoma, kad energijos departa
mento naftos atsargų planams 
pakenkė Saudi Arabijos protes-

KUBA EKSPORTUOJA 
SAVO REVOLIUCIJĄ 

Kubiečiai bėga, Castro randa nauju draugi; 
Havana. — Kubos vyriausybė i ragvą valdys nuosaikūs socialis-

reikalauja teisės nustatyti, kurie 
pabėgėliai kubiečiai turėtų pa
tekti į pirmuosius transportus. 
Sis Castro reikalavimas apsunki
no kubiečių išvežimą. Pirmoji 
lėktuvus atsiuntė Costa Rica. Bu
vo planuota pirmiausia išvežti 
šeimas su vaikais, senelius, ta
čiau Kuba siekianti pirmus iš-

tai, reformatoriai, diktatoriaus 
Somozos priešai. Dabar paaiškė
jo, kad Nikaragva pateko už „Ge
ležinės uždangos". Tuo pačiu 
keliu pamažu eina ir Salvadoras, 
kur civiliniai neramumai parei
kalavo pirmadienį dar J2 žmo
nių aukų. Kubos agentai veikia 
Gvatemaloje, jų įtaka jau pasie-

siųsti kriminalistus, antisociali- kė mažą Karibų jūros salą Gre 
nius elementus. Iš viso į Peru 
ambasadą subėgo 10,800 kubie 

nadą. Ši nedidelė, 21 mylios il
gumo valstybėlė pagarsėjo, kai 

čių. Iš jų JAV priims 3,500, Is- ji Jungtinių Tautų Generalinėje 

Izraelio premjeras 
baigė derybas 

Washingtonas. — Izraelio 
premjeras Begina^ baigė pasitari 
mus su prezidentu Carteriu. Be 
•ginas ragino savr, kalboje Baltų
jų Rūmų priėmimo metu nesilp
ninti geriausio Amerikos sąjun
gininko — Izraelio. Kiti sąįungi-Įlno viešbučius trijuose 

tai. Ji grasino sumažinti naftos 
gamybą, jei Amerika sudarinės 
atsargas. 

— Kolumbijos vyriausybė reiš
kia viltį, kad teroristai, kurie lai
ko 18 diplomatų įkaitais, greit 
juos paleis. Planuojama nuga
benti teroristus į Austriją, kur 
jie paskelbtų pasauliui savo rei
kalavimus. Iš ten teroristai suti
ko važiuoti į Nikaragvą. 

— Britų naftos bendrovė Esso 
paskelbė, kad 1978 m. bendrovė--
pelnas siekė 95 mil. dol., o per
nai jau — 1.1 bil. dol. Esso Pet
roleum vra JAV Exxon Corp. da
lis. 

- Irano planavimo ministe
ris Ezzatollah Sahabi paskelbė. 
jog vedamos derybos su Libija, 
Alžiru. Indija ir Pakistanu, kad, 
Amerikai ir Europos šalims pa
skelbus prekybos sankcijas, pre
kės būtų galima įvežti per tas 
valstybes. 

— Prancūzijoje mirė kairiųjų 
pažiūrų filosofas Jean-Paul Sart
re. 74 m. Nors jis visą gyveni
mą palaikė komunistus, prancū
zų partija jį vadindavo „trockis-
tu". Jam buvo skirta 1064 m. No
belio literatūros premija, bet jis 
jos atsisakė. 

— Siaurinėj Airijoj slapta ai
rių armija antradienį susprogdi-

miestuo-

pamja — 500, Costa Rica —300, 
kitos šalys po mažiau. 

Komentatoriai mano, kad Ku
bos vadas Fidelis Castro padarė 
klaidą. Jis atšaukė sargybas nuo 
Peru ambasados, bausdamas Pe
ru už suteiktą 25 kubiečiams glo
bą. Kubiečiai, besilauždami į am
basados kiemą autobusu, užmu
šė vieną sargybinį. Blogiausia, 
kad Castro pasakė, jog „tie val
katos tevažiuoja, jei kas juos pri
ims. Kuba nenori tokių, kuriems 
nepatinka laimingas socialistinės 
Kubos gyvenimas". Kai šį pareiš
kimą paskelbė Havanos radijas, 
kubiečiai pradėjo plaukti į Peru 
ambasados kiemą. „Laimingieji 
piliečiai" balsavo savo kojomis, 
sako stebėtojai. 

Pats Castro pripažino paskuti
nėje kalboje, kad Kubos cukraus 
nendrių plantacijas užpuolė ligos, 
tabako laukus sunaikino kirmi
nai, buvo kilusi kiaulių epidemi
ja. Ekonominė padėtis labai sun
ki. Sovietų Sąjunga, sakoma, duo
da Kubai 3 bil. dol. per metus, 
kad čia išsilaikytų komunistinis 
režimas. Pernai daug triukšmo 
sukėlusi sovietų kariuomenės bri
gada Kuboje, ekspertų nuomone, 
čia atsiųsta ne tik saugoti sovie
tų šnipinėjimo įrengimus ir lai
vyno bazes, bet kartu ir ginti 
Castro režimą nuo komunizmu 
nusuylusių kubiečių. Castro už
moka už sovietų apsaugą cuk
rumi, tabaku, tačiau svarbiausia 
— savo kareivių krauju. Jie siun
čiami į Angolą, Etiopiją, Mozam
biką ginti ir saugoti ten esančių 
komunistinių režimų. 

Nežiūrint sunkumų namie, Ku
ba toliau „eksportuoja" savo val
džios sistemą. Nikaragvos sandi-
nistai jau atvirai pripažino, kad 
Nikaragva bus valdoma pagal 
Kubos pavyzdį. Washingtono 
ekspertai ilgai svajojo, kad Nika-

asamblejoje balsavo prieš rezoliu
ciją, kuri reikalavo išvežti sovie
tų kariuomenę iš Afganistano. 
Nors salos gyventojų yra apie 
110,000, nauja prokomunistinė 
vyriausybė laiko 2,000 vyrų ka
riuomenę, kurios patarėjai kubie
čiai. Jų Grenadoje yra apie 350. 
Saloje jau statomas naujas, dide
lis aerodromas, dideli angarai ir 
sandėliai. Darbams vadovauja 
kubiečiai, tačiau vieną dieną Gre
nada gali tapti sovietų aviacijos 
baze. 

Karibų salos ir visa jūra yra 
svarbio--. nes jos supa svarbiau
sius naftos valstybių uostus ir jū
ros kelius į Panamos kanalą. Šiais 
keliais eina Meksikos, Venecuc-
los. o taip pat ir Texas uostų 
laivai. Šalia Grenados komunistai 
labai iš\ystė veiklą St. Lucijos ir 
St. Vincento salelėse. Revoliuci
ja iš Kubos jau eina per Salva
dorą, kelia neramumus Hondūre, 
Gvatemaloje ir net Panamoje. 
Nemažai pritarimo Kubos revo
liucijai randama ir JAV valdo
moje Puerto Ricoje. 

ninkai remia Ameriką nenoriai.)se. Trys asmenys sužeisti, 
žiūrėdami savo interesų, o Izra- — Policija suėmė iranietį O 
elis vra stipriausias Amerikos Hare aerodrome ir konfiskavo iš 
draugas Viduriniuose Rytuose.Įjo 21 dėžę su heroinu. Šiais me-
kur visada priešinasi sovietų Ii-j tais suimti jau trys iraniečiai, ku-
nijai. pasakė Beginąs. 

Izraelio premjeras sjū'ė tęsti <k 
'ybas su Egiptu dėl palestinie sų 

rie gabeno Amerikon heroiną. 
— Kanadoje Cjuebecko premje

ras Rene Levesąue paskelbė, jog 
gegužės 20 d. bus provincijos bal
savimas dėl atsiskyrimo nuo Ka-

derybas vestijnados. Balsuotojai atsakys, ar rei-
VVashingtone. įtardamas, kad pre- kia tęsti derybas su Kanados cent-
zidentas Carteris parems Egiptą.Iro vyriausybe ar ne. 

ateities. JU pasiuu ̂  20 dienų de
rėtis F.giote. 10 dienų — Izrae 
Vjc. Jis nemtikr 

Šiandien paskutine 
Rodezijos diena 

Londonas. — Britanijos vy
riausybė paskelbė, kad ji duos 
naujai Zimbavės valstybei 165 
mil. dol. Britų karininkai apmo
kys naują Zimbabvės kariuome
nę ir padės valstybei atsistoti 
ant kojų po sunkaus civilinio ka
ro. 

Rodezija šiandien vidurnaktį 
bus panaikinta ir gims nauja 
Zimbabvės valstybė. Jungtinės 
Tautos irgi pažadėjo 140 mil. dol. 
pabėglių šalpai, jų įkurdinimui. 
Amerika paskelbė 45 mil. dol. pa
ramą. Tuoj po nepriklausomybės 
paskelbimo Zimbavė gaus 15 
mil. dol. 

Suimtas lordas -
Lietuvos žydas 

Paryžius. — Balandžio 8 d. 
Paryžiuje suimtas Britanijos teks
tilės milijonierius lordas Joseph 
Kagan. Didž. Britanija reikalau
sianti jį išduoti jos teisingumo 
organams, kurie jo ieško nuo 
1978 m. gruodžio mėn. už nusi
kaltimus mokesčių ir valiutos įsta
tymams. Tačiau britų pareigūnai 
pareiškė, kad Kagan suėmimas 
Paryžiaus gatvėje, dalyvaujant 
britų muito valdininkams, netu
ri ryšio su 1978 m. paieškoji
mu ir kad jis suimtas už nusi
kaltimus 1968 m. vagystėj. 
Smulkmenos neskelbiamos. 

Lordas Kaganas, 64 m., Asso
ciated Press žiniomis, yra gimęs 
Lietuvoje, trejus metus praleidęs 
nacių koncentracijos stovykloje, o 
po to dvejus metus gyvenęs Stali
no Rusijoje, 1946 m. tik su 35 dol. 
kišenėje atvyko Anglijon. ėmėsi 
lietpalčių verslo ir sukūrė teksti
lės imperiją. Būdamas apsukrus, 
jis pasidarė buv. ministerio pir
mininko Sir Harold Wilson la
bai artimu draugu. Wilsonas 
1970 m. Kaganą rekomendavo į 
riterių (knighthood) luomą, ku
rie tituluojami su „Sir" prie pa
vardės ar tik prie vardo. 1976 
m. Kaganas buvo pakeltas į lor
dus (peerage). 

— Libijoje baigta Egipto tai
kos sutarčiai su Izraeliu neprita
riančiųjų konferencija. Joje da
lyvavo: Libija, Sirija, Alžiras, P. 
Jemenas ir PLO. Konferencija 
reikalauja didinti opoziciją Ame
rikai ir stiprinti ryšius su Sovie
tų Sąjunga. 

KALENDORIUS 

Balandžio 17 d.: Anicetas, Ste
fa, Dravenis, Sigita. 

Balandžio 18 d.: Apolonijus, 
Antija, Sudvinas, Totilė. 

Saulė teka 5:09, leidžiasi 6:32. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 60 1.. naktį 
40 1. 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 17 d. 

DETROITO 
LITUANISTINĖMS 

MOKYKLOMS PUSKAPI 
METŲ ŠVENČIANT 

Šių metu balandžio 19 d. 7 vai. 
v. Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje, Southfielde, LB. Detroito a-
pylinkės Žiburio lituanistinių mo
kyklų tėvu komitetas rengia kon
certą — balių su šokiais ir užkan
džiais. Tuo norima sutelkti lėšų 
mokyklos išlaikymui ir paminėti 
lituanistiniu mokyklų 30-metį. 

Net ir su šypsniu žvelgiant j mū 
sų visuomenės organizacines ir 

mokinių. Tai skaitlingiausi moki
niais metai 

1967 m. vasarą, tėvu ir LB Det
roito apyl. valdybos pastangomis 
sujungiamos abi mokyklos. Dalis 
Aušros nesijungia ir grįžta su 30 
mokinių į Šv. Antano parapijos 
patalpas. Sujungtoji — LB Det
roito apylinkės mokykla veikia A. 
H. Vandenberg Elementary 
mokyklos patalpose su 172 moki 
niais ir 14 mokytoju. Abi mokyk
los turi ir aukštesniuosius skyrius. 

1968 - 71 m. kas mėnesį veikė 
visuomeninio lavinimosi kursai 
baigusiems aštuonis ar daugiau 

Mokinių apie 20 ir ma-
asmeniškas penkmečių ir dešimt ^ 
mečiu adoracijas, negalima nu- skyrių 
neigti ir tam tikros naudos, kurią z i au-
teikia praeities prisiminimas. O 1971 m. rudenį prie LB mokyK-
Detroito lituanistinių mokyklų l° s steigiami pedagoginiai kursai 
praeitis yra gana marga, pilna ir i r devintas skyrius, kuris vėliau 
Šviesių akimirkų, ir ne taip švie- perorganizuojamas į atskirą 
sių, kupina žėrinčio pasiaukojimo "Aukštesniąją lituanistinę mo-
tiek tėvų, tiek mokytoju tarpe, iš- kykI^"- 1 9 7 3 m- Pavasari išlei-
auginusi ne vieną susipratusį jau- d ž i a m a Pirmoji ped. kursantų lai 
nuolį, jaunuolę, sugebančius ne " a ' 4 studentai. 
tik lietuviškai kalbėti, bet ir į laik- j I 9 7 3 « • pavasarį LB mokykla 
raščius parašyti, net ir literatūri- tevU susirinkimo _metu išsirenka 
niais kūriniais pasireikšti. 

Toronto Aitvaro aktoriai Detroito Lietuvių namų scenoje, 
tesnis aprašymas buvc balandžio 10 d. "Drauge". 

Alanto veikalo "Saulėgrąžų salos" pastatymo. Pia-
Nuotr. J. Gaižučio 

gė Kalėdų eglutę visiems vaikams, 
beveik kasmet minėjo atskirai 

jai kviečia Detroito bei jo apylin- ] tadienį vakare — bankietas. Be 
kiu, neišskiriant ir kaimynų wind-

Vasario 16-tąją, dalyvavo moti-i soriečių, dalyvauti didingoje ir 

Mokyklų pradžia laikoma 1949 
m. lapkr. mėn., kada prie Šv. 
Antano lietuvių parapijos pradė
jo veikti ateitininku įkurta, kle
bono kun. I. Boreišio palaikoma, 
lietuvių šeštadieninė mokykla su 
30 mokinių, iš jų 6 senųjų ateivių 
vaikai. Nuo 1950 m. rudens iki 

naują vardą: LB Detroito apylin 
kės Žiburio lituanistinė mokykla. 

1973 m.m. LB mokykla perkel
ta į Southfieldo priemiestyje nau
jai pastatytą Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos Kultūrinį centrą. 

nos dienos minėjimuose, o pasku
tiniaisiais metais tik mokykla mo
tinos minėjimą ir tesuren-
gia. Prie mokyklos veikė ir cho
ras, ir tautiniu šokių grupelės, mo
kyklos knygynu dabar pasinaudo
ja ir visi lietuviai detroitiečiai, 
tačiau pats didysis mokyklos nuo
pelnas yra tas, kad per puskapį 
mėty keičiantis ir globėjams, ir 
vardams, ir pastogėms, ir vedė
jams, ir mokytojams, ir moki-

garbingoje šventėje, kurioje bus 
atidengtas lietuvių kultūros pa
minklas. Mes dalyvaudami enci
klopedijų minėjime pagerbsime 
visus enciklopedijų bendradar
bius, kurie rašė reikiamus straips
nius, redagavo, taisė kalbą, orga
nizavo leidimą iki pasirodymo en
ciklopedijų skaitytoju rankose. 
Garbė jiems visiems. 

Plačiau apie kultūrinį lobyną 
supažindins Oaklando universite niams( keičiantis mokslo progra 

mos ir pamokų lentelėms, nekito Į to profesorius Leonardas Gerulai 
ir tegu ilgam palieka neužgęstan-
li lietuvių kalbos meilė, ištikimy
bė savo tautai ir Lietuvai. Prie to 

Dvidešimtpenkmetį minint —I linkėjimo dar reikėtų pridurti ir 
1974 - 75 m.m. Aušros mokyklo-1 mažą pageidavimą: žvelkime į 
je mokėsi 10 mokinių. Mokė vie- j mokyklos darbą su meile, su ryž-

1954 m. rugpiūčio mėn. mokyk- na mokytoja, mokyklą tvarkė ve-Į tu jai padėti. Per visą savo mo-
dėjas ir tėvų komitetas. Žiburio kyklinę patirtį mačiau, kad tie lą globojo Detroito lietuvių mo 

kytoju draugija. Mokinių paaugo 
iki šimto. 

1954 rudenį mokyklą globoti 
perėmė LB Detroito apylinkės 
valdyba. Švietimo vadovai kvie
tė vedėjus ir mokytojus. 1935 m. 
kovo mėnesį pradėjo veikti aukš-
tesnioii lituanistikos klasė, vėliau 
išsivysčiusi į aštuonis skyrius. At
skiri vedėjai priešpietinei — pra
dinei ir popietinei — aukštesnia
jai mokyklai. Labai gausūs že
mesnieji skyriai. Mokinių iki 134. 
Dešimtmečio proga išleidžiama 
pirmoji aštuoniaskyriu laida. 

1959-63 m.m. ir rytmetinė, ir 
popietinė mokykla vadovaujama 
vieno vedėjo. LB ne tik globojo, 
bet ir išlaikė mokyklą. 

1962 - 64 m.m. Dievo Apvaiz
dos parapijoj veikė LB įkurta mo
kyklėlė vyčių vaikams, 23 moki
niai, dvi mokytojos. 

1963 m Redfordo priemiestyje 
tėvai įkuria ir tvarko Dr. Vinco 
Kudirkos vardo mokyklą. Moko
ma valdiškoje mokykloje. Moki
nių per ketverius metus nuo 43 
iki 130. 

1963 m. rudenį antaninės mo
kyklos popietinė pamaina (V— 
VIII skyriai) keliasi į lenky šv. 
Kazimiero mokyklos patalpas ir 
mokosi ten iki 1966 m. pavasario. 
(Sis laikotarpis būdingas naujo
vių ieškojimu, tėvų nepasitenkini
mu, primato problemos ir t.t.) 

1966 m. rudenį antaninė — 
Aušros mokykla keliama į valdiš
kas Amelia Ehrhart mokyklos pa

talpas. Per šalčius mokosi Westem 
High mokykloje. įkuriamas de
vintas skyrius. 
kos mokyklose 

mokykloje buvo 107 mokiniai 
13 mokytojų. Aukštesniojoje litu
anistinėje mokykloje buvo 13 
mokiniu, 4 mokytojai, jų tarpe ir 
mokyklos vedėja - direktorė. 

1975-76 m.m. abi Žiburio mo
kyklos sujungiamos į vieną. (Tas 
pats tėvų komitetas ir tas pats ve
dėjas) 108 mokiniai, 16 mokyto
ju. Įsigyta pereinamasis dvylikto
jo skyriaus raktas, išleidžiama pir 
moji dvyliktojo skyriaus (su pe
dagogine klase) laida — dvi mo
kytojos. 

1967-77 m.m. žemesniuose sky
riuose 83 mokiniai, aukštesniojo
je — 28. Dešimt metų veikęs dar
želis nebwsusi laukia nei vieno 
"fukso".... XII-tą baigia 4. 

1977-78 m.m. į darželį ateina 
10 mokinių, aukštesniojoje tas 
pats mokinių skaičius —28. Vi
so 111. 

1978 - 79 m.m. dvyliktąjį sky
rių baigia 8 mokiniai. Veikia kla
sė lietuviškai nekalbantiems. Mo
kinių skaičius truputį mažėja. 

1979 - 80 m.m. mokiniu 101. Iš 
jų 30 aukštesniojoje. Aušros mo
kykloje paskutinį penkmetį mo
kinių buvo mažiau negu 10. 

Per 30 metų mokykloje mokė 
per 120 mokytojų, tėvų komitete 
dalyvavo arti 150 tėvų, mokyklą 
lankė virš 500 mokinių, naudotasi 
net šešių mokyklų patalpomis. 
Mokykloms vadovavo beveik 25 
vedėjai, vedėjos. 

Iš tų statistinių duomenų dau
gelis darysis įvairias išvadas, kiti 
pasiges pavardžių ir nuopelnų iš
skaičiavimo. Gal tikrai reikėtų at-

to, čia vyks sekmadienį finali
nės žaidynės. Smulkesnės detali-
nės žinios, kur ir kada kas vyks, 
bus gaunamos vietoje. 

J. U. 

)IEVO APVAIZDOS LIETUVIU 
PARAPIJOS METINIS 

PARAPIEČIU SUSIRINKIMAS 
Metinis Dievo Apvaizdos lie

tuviui parapijos susirinkimas yra 
šaukiamas gegužės 18 d. 12 vai. 
parapijos Kultūros centre. Be pra 
nešimų bei ateities planų prista 
tymo bus renkama pusė parapi
jos tarybos narių. Parapijos ta
rybą sudaro 11-ka asmenų. Šiuo 
metu tarybos nariai yra: klebo
nas — kun. Viktoras Kriščiūne-
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tis ir enciklopedijų leidėjas Juo
zas Kapočius. 

Meninę programos dalį atliks 
jauna muzikė Asta Šepetytė. 

~ , . . _ . .. vicius, pirmininkas — Jonas Ur-
Ta proga malonu prisiminti en-I. ' r . . .,J . 

•ii J-- m ••. . _ š ; v. ; bonas, vicepirm. ir vikariato at-
ciklopedijų aukotojus amerikiečių _ . ' ^ „ T .«T~. i • 

Aušros ir Kudir-
moKOSi virs AM 

kreipti dėmesį, 
visą tr isdešimt 

kad mokykla per 
metu kasmet ren-

metai buvo našiausi, kada visi, ir 
tėvai, ir mokytojai, ir LB valdy
bos, ir visuomenė dirbo, vieni ki
tiems padėdami, padrąsindami, 
džiaugdamies, ne verkdami. Te
gu ir šis trisdešimtmetis, o ir atei
nantieji penkmečiai būna links
mi. 

Pranas Zaranka 

ATVYKSTA RAS. NIJOLĖ 
JANKUTE 

Balandžio 20 d. įvyks literatū
ros popietė. Atvyksta raš. Nijolė 
Jankutė - Užubalienė. Tai pasku
tinysis šio sezono LB Detroito 
Apylinkės kultūrinis renginys. 

Literatūros popietė įvyks tuoj 
po pamaldų 12 vai. Kultūros cent
ro kavinėje. Visi kviečiami daly
vauti, nes bus puiki proga ne tik 
susipažinti su rašytoja asmeniš
kai, tačiau pasiklausyti jos nuo
monės apie mūsų literatūrą, iš
girsti ištraukų skaitymą ir nau
jausios novelės, taip pat įsigyti jos 
knygų. L. R. 

DIDINGAS IŠEIVIJOS 
KULTŪROS PAMINKLAS 

Šį sekmadienį bus atidengtas 
lietuvių didysis dvasinės kultūros 
paminklas - enciklopedijų minė
jimas. Lietuvių enciklopedijų iš
leidimas yra nepaprasto ryžto ir 
sunkaus darbo vaisius. Enciklo
pedijoje yra sukaupta lietuvių 
tautos istorija, mokslas, politika 
ir apskritai tariant, tautos dvasi
nė kultūra. Šiandien kiekvienas 
lietuvis didžiuojasi kultūriniu lo
bynu. 

Enciklopedijų minėjimo rengė-

teto, šiemet įvyks gegužės 3 d. 
Kultūros centre. 

— Dievo Apvaizdos rietuvių 
parapijos metinė gegužinė ruo
šiama birželio 8 d. 

šj. U. 

LB APYLINKĖ 
PARĖMĖ SPAUDĄ 

LB Detroito apylinkės valdyba 
yra labai dėkinga "Draugui" už 
malonius patarnavimus, skel
biant žinias bei pranešimus, o 
taip pat atliktų darbų aprašy
mus. Taigi šiomis dienomis ji j 
paskyrė dienraščiui 40 dol. auką 
ir per skyriaus iždininką Antaną 
Janušį pasiuntė. 

ABITURIENTU BALIUS 
Tradicinis debiutančių abitu

rientų balius "Kartą pavasarį" 
šiemet įvyks Kultūriniam centre 
gegužės 3 dieną. Parengimą, kaip 
ir visuomet, ruošia Gabijos ir Bal
tijos skaučių ir skautų tuntų tė-

(Nukdta i 4 p«L) 

bibliotekoms bei universitetams. 
Paaukojo Stasio Butkaus ir Jūrų 
Švyturio šaulių kuopos, Justas 
Preibys, Ona Ambrozė - Ambra
zevičienė, Paulina ir Leopoldas 
Heiningai, Antanas Vaitėnas, Bro 
nius Burba, dr. Algis Barauskas 
penkis tomus "Lithuania 700 
Years" . 

Kento valst. un-to "Ethnic 
Heritage Program" direktorius 
John F. Cadzovv sveikina šio ren
ginio komitetą ir prašo paaukoti 
enciklopedijų komplektą The Bal 
tica Resources Nevvork Goordina-
ting Committee, kurio Cadzow y-
ra pirmininkas. 

Dar kartą maloniai kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti minėji
me šį sekmadienį Lietuvių namuo 
se 12 vai. 

A. Musteikis 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IK 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi teL 778-8000 
Valandos p&gaJ susitarimą 

Detroito Setuvrą jaunimo ansamblis Clevelande pastate scenoje "Setanšaų vainiką" 
Stasys Sližys, r e t Justinas Pusdesria, taut. tekių vadovė Galina Gobieoė. 

Muzikos ir dainų vadovas 
V. 

Asta Sepetyt* 
Nuotr. K Sragausko 

SIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIU SPORTO 

ŽAIDYNĖS 

Trisdešimtosios Siaurės Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės 
vyks Detroite balandžio 25, 26 
ir 27 dienomis. Žaidynių rengė
jai yra Siaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto sąlun-
ga — SALFA5S. Jos organizato
riai ir globėjai yra Detroito spor
to klubas "Kovas" ir specialus ko
mitetas, kuriam vadovauja — 
Liuda Rugienienė. Žaidynių 
centras — Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos — Kultūros cent
ras, 25335 VV. 9 Mile Rd. South-
field, Mi. Balandžio 25-tą penk
tadienį vakare, čia bus sportinin
kų susipažinimo vakaras, o šež-

stove — Ona Valatkienė, sekre 
tore — Liuda Rugienienė, litur
gijos komiteto p-kas — Benedik
tas Neverauskas, religinio švieti
mo — Aldona Milmaoitienė, ad
ministracijos — Česlovas Staniu
lis ir Kazys Gricius, finansų — 
Alfonsas Velavičius ir Juozas Ma-
tekūnas ir bendruomeninių rei
kalų — Vacius Lelis. 

J. Urbonas 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS GEGUŽINĖ 

Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos metinė gegužinė šiemet 
įvyks birželio 8 d. parapijos pa
talpose ir aikštėje. Jau dabar ren
kami fantai laimės šuliniai, ku
riuos galima palikti klebonijoje 
— poniai A. Mrlmantienei. Juo
zas Matekūnas jau išsiuntinėjo 
laimėjimų knygutes, o Lietuvos 
vyčiai Frank Zager vadovaujami 
organizuoja bingo ir kitas pramo 
gas. Kiekvienais metais į parapi
jos gegužinės rengimą įsijungia. 
parapijos patalpomis besinaudo
ją: skautai, ateitininkai, sporti
ninkai, šokėjų ir dainininkų gru
pės. Ji sutraukia daug svečių ir 
atneša keletą tūkstančių pelno. 
Jos rengimo reikalams aptarti Ta 
rybos ir organizacijų posėdis yra 
šaukiamas balandžio mėn. 29 d. 
(antradienį) 7 vai. v. parapijos 
patalpose. 

J. Urbonas 

TRUMPAI 
— Velykų švenčių proga, Det

roite lankėsi muzikas Alfonsas 
Mikulskis ir Ona Mikulskienė. 
Jis buvo susitikęs su JAV LB-nės 
Krašto valdybos pirm. Vytautu 
Kutkum ir diskutavo Dainų šven 
tės rengimo klausimus. 

— Studentas Saulius Anužis 
yra aktyviai įsijungęs į Michi-
gano respublikonų partijos veik
lą, prezidentinio kandidato Ge
orge Bush — rinkiminėje kompa
nijoje yra Michigano valstijos jau 
nimo sekcijos pirmininkas. Be jo, 
G. Bush rinkiminėje akcijoje ak
tyviai reiškiasi dr. Algis Baraus
kas. 

— Neoficialiomis žiniomis ir 
šiemet detroitiečiai buvo dosnūs 
ir Vasario 16-tos proga Lietuvių 
Bendruomenės darbams parem 
ti suaukojo per 5,300 dolerių. 

— Žiburio mokyklos balius — 
vakaras įvyks balandžio 19 d. 
Kultūros centre. 

— Debutantų balius, kasmet 
ruošiamas skautų tėvų komi-

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarime 

Tel 

Vai 
vai. 

ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso ir buto: OLymptc 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 va), popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS' 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės iigos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UG0S 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

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

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 ik. 1 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

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

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

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

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 

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

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą. 



Pastoviai kraunamas 

TURTAS DABARČIAI 

. 

Nelabai seniai dr. A. Macei
n a pabrėžė: "Mes visi tur ime 
drįsti sau prisipažinti, kad 
tėvynėn negrįžime nė vie
n a s " . Ir todėl mes privalome 
dirbti, kad įprasmintume savo 
gyvenimą išeivijoje. Ir esą nors 
gal ima telkti lėšas, kad padė
tume būsimajai laisvai Lietu
vai , bet svrbiausia telkti lėšas 
dabarčiai . Medžiaginės ver
tybės laiko tėkmėje kinta, todėl 
nenumatan t , kad Lietuva arti
moje ateityje bus laisva, tos su
mos gali visai sudilti. Todėl dr. 
A. Maceina teigia: "Esama šį 
reikalą gerai suprantančių 
asmenų, kurie savo medžia
ginę paramą teikia, kaip t ik čia, 
tremtyje, nelaukdami nei savo 
pačių mirties, nei Lietuvos lais
vės atgavimo. Tai pats svei
kiausias ir vaisingiausias 
nus i s ta tymas medžiaginių ver
tybių atžvilgiu. Medžiaginės 
vertybės tuo ir skiriasi nuo 
dvasinių vertybių, kad jų vertė 
v isada esti didžiausia dabar
tyje". Tenka su tuo sutikti, visi 
ta i matome visam pasaulyje 
s iaučiant infliacijai, bet, ka ip 
dažnai , ta ip ir šiuo atveju tie-
yra kažkur per vidurį. 

t rūksta. Iš to kyla rvairnj 
nepasitenkinimų. Lygiai yra 
pasitaikę, kad LF paskyrė pini
gus literatūrai, o tie, kurie deta
liai nutarė kam skirti LF nebe-
siklausė. Panaš ia i yra buvę 
su 'aktoriaus, dailininko a r vi
suomenininko premijom. Fon
das tik duoda pinigus, o skiria 
komisijos ir, žinoma, n iekada 
niekas nenusvere, kur k a m la
biausiai reikalingi pinigai, nes 
visi sumanymai geri. Niekas 
blogiem užmojam lėšų nepra
šo. Bet iš kitos pusės pati L F va
dovybė rūpinasi tokiais kultū
riniais užmojais, kuriais kiti 
n e s i r ū p i n a , a t l i k d a m a tą 
uždavinį, kuriam t a s LF ir bu
vo įsteigtas — remti kultū
r inius įvykius, kurių be para
mos negalima būtų įvykdyti. 

Neseniai įvyko Lietuvių fon
do tarybos posėdis ir ten buvo 
iškelta mint is steigti meno 
komisiją. Ta komisija ir buvo 
įsteigta. Tai buvo duotas 
pagrindas, kad būtų kaip nors 
išsaugoti mūsų dailininkų pa
veikslus. Tam tikslui paskirt i 
t rys tūkstančiai dolerių ir taip 
pa t numatyta , kad į tą meno 
komisija bus įjungtos ir kitos 
meno šakos. Ir šalia jau 
vadovavimo tokiam dideliam 
fondui t a fondo vadovybė ap
sikrauna naujais darbais , nes 
reikia dirbti tai , ko, niekas ne
dirba, o la ikas eina ir mes jam 
pralaimim visokeriopa pras
me. Dingsta ne tik mūsų kūri
niai , bet ta ip pat dingsta ir žmo
nės, kurie ką nore galėjo 
pozityvaus atlikti. Todėl ta 
prasme labai svarbu remti indi
vidualius žmones, kurie dar 
gali dirbti. Už jokius milijonus 
nebenupirksi nei Ivinskio, nei 
Puzino, nei daugelio kitų, kurie 
a rba atsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
a rba nepajėgia dirbti. Ir to-

, tvarkyt is . Dabar reikalingos lė- kių metų metais vis gausės. To-
šos, kad galėtume liudyti, kad dėl LF turėtų stengtis daugiau 
Lietuva pavergta ir tur ime jai išnaudoti tuos asmenis, kurie 
padėti , bet dar labiau, tur ime dar gali dirbti. Kaip teigia R. 
atlikti tai , ko pavergtieji ne- Venclova, Lietuvoj j aun imas 
gali . Taip pat mes patys tur ime šoka ir dainuoja, todėl reikia, 
išlikti kuo ilgiau, nes išeivija kad čia būtų sukurta tai, ko jie 
turi būti stipri. Be stiprios išei- ten negali. Tiesa, ta l inkme ir 
vijos nebūtų kas kalba apie einama, ir čia pr imename tik 
pavergtos, bet nepasiduodan- tam, kad kitos grupės, negavu-
čios tautos žygius. Kad būtų lė- šios ar ne tiek gavusios lėšų, 

Amerikietė rašytoja Pearl 
Buck savo vienoje novelėje apie 
kiniečių pabėgėlį rašo, k a d kai 
senelis ieškojo pagalbos anū
kui, žmonės nenorėjo duoti, nes 
esą jis dar turįs ryžių. Tačiau 
s ene l i s nenus i le ido , te ig
d a m a s , kad tada, kai jis suval
gys šiuos sėklai skirtus ryžius, 
visi išmirs badu. Tenka sutikti , 
kad reikia aukų dabarčiai , kad 
i š l i k t u m e gyvi , k a d da r -
buotumės Lietuvai dabar , o ne 
kai Lietuva bus laisva, nes ta
da, nors i r bus reikalinga para
ma , ji galės jau savarankiškai 

šų šiandien ir kad nepritruktu
me jų ateičiai, kaip tik ir y ra 
įsisteigęs Lietuvių fondas. Rei
kėjo lėšų ir prieš keliolika me
tų, reikia jų ir dabar, bet jei tos 
lėšos būtų panaudotos vien
kar t in iam reikalui, daugelis 
projektų nebūtų galima įvyk
dyti . I š pastovios Lietuvių 
fondo jėgainės tų lėšų jau pa
skirs tyta daugiau negu pusė 
milijono. Jeigu iš beveik pu
san t ro milijono pastovių įnašų 
iš viso paskirta mūsų kultūrai 
per 600 tūkstančių, daugiau 
negu trečdalis pastovių sumų, 
ta i reiškia, kad LF idėja y r a tik
ra i gera. Reiškia, kad ir nore ne 
tiek daug. galima sunaudot i 
š iandien, bet reiškia, kad nesu-
valgome sėklos, kad lieka r y t ' 
dienai ir dabarčiai. Supran
tama , pinigų vertė krinta, bet iš 
kitos pusės procentai auga . 
Tenka sutikti su dr. Maceina, 
kad medžiaginių vertybių sti-
rybė y ra šiandien, bet iš kitos 
pusės tenka sutikti ir su LF stei
gėjų a r vadovų idėja, kad būtų 
visada pastovių lėšų remti tai 
k a s būtinai reikia. Jeigu fondui 
įsisteigus 1962 m. buvo pa
dal in ta , tik 12,000 dol., ta i 
praėjusiais metais jau 93,768 
dol. Ir jei nebūtų tos pastovios 
sumos, tai ir tų bevik šimto 
tūkstančių pajamų nebūtų. 

Su lėšų telkimu ir skirstymu 
ateina ir rūpesčių, kai pra
šymų daugėja, o lėšų vis pri-

kiek prašė, 
tautų. 

per daug nerūs-

Lietuvių fondas šiuos metus 
rengiasi pavadint i antrojo mili
jono metais. Ta suma, atrodo, 
bus galima pasiekti, nes d a r tik 
metų pradžia, nore dar ir trūks
ta trečdalio milijono. Jeigu jau 
džiaugsmą ir nuostabą kėlė vie
n a s milijonas, ta i da r labiau ke
lia nuostabą du milijonai, nes 
šiaip ar taip, nore doleris ir 
krinta, kai reikia prašyti aukų, 
ne taip labai t a s doleris įkrinta. 

Čia telkiamos lėšos pasto
viam fondui, kurio pelnas ski
riamas dabarčiai . Nore ir krau
n a m a s tu r tas ateičiai, bet juo 
naudojamės dabar . Todėl dr. 
Maceinos teigimas, kad me
džiaginės gėrybės būtų sunau
dojamos dabar, t a m tikra pras
me pasiteisina, nes juk, kai 
remiamas tas ar ki tas užmojis, 
jis vykdomas šiuo metu. Juk 
nuolat remiant mūsų kultūri
nius darbus ir y ra ta "pa rama 
tėvynės ateičiai, yra kūrybiš
kai vaisinga tremties dabar
t is" . Ir be abejo, ta LF, kurios 
suvažiavimas įvyksta Chi-
cagoje gegužės 3 d., tai vykdo, 
ats imindami dr. A. Maceinos 
sakinį, kad "tėvynei didžiulė 
dovana yra ne medžiaginių 
gėrybių suma, o tai, ką už šią 
sumą yra padarę tremtiniai sa
vo kūryba". Al. B. 

St. Petersburgo lietuviai surengė "Draugo" premijuoto romano — rašyt. Juozo Kralikausko "Po 
ultimatumo" premijos įteikimo iškilmes Lietuvių klube balandžio 9 d. Iš kairės: "Draugo" atstovas kun. 
V. Rimšelis, akompaniatorė M. Douglas, muz. P. Armonas ir meninę programa atlikę solistai Gina 
Čapkauskienė iš Montrealio ir Jonas Vaznelis iš Chicagos. Nuotr. V. Rimšelio 

DVIDEŠIMT DEVINTASIS'DRAUGO" ROMANAS 
Literatūros ir dainos šventė StPetersburge 

Labai geras buvo suma
nymas šįmetinę dvidešimt 
devintąją „Draugo" romano 
premiją įteikti amžinos vasa
ros krašte, Floridoje, kur, 
galbūt, daugiausia tur ima lai
ko domėtis dailiąja literatūra. 
Tik reikia, kad ji pati čia mus 
užkalbintų. 

Tokias iškilmes surengė Lie
tuvių Bendruomenės Floridos 
apygardos ir St. Petersburgo 
apylinkės valdybos. Premijos 
įteikimo ir koncerto rengimo 
komitetą sudarė: pirmininkas 
K. Gimžauskas, A. Gruzdys, G. 
Jesukaitienė, B. Kliorienė, V. 
Kulbokienė, K. Palčtauskas, A. 
Ragelis, St. Vaškys ir S. Vel-
basis. Šventė įvyko 1980.IV.9 3 
vai. p.p. Lietuvių klubo salėje 
St. Petersburge. 

G. Jezukaitienė8 skoningai 
papuoštoje scenoje iškilmes 
pradėjo K. Gimžauskas, gra
žiai apibūdindamas kūrybinį 
žodį kaip priemonę puoselėti 
tėvynės meilę, tautos kultūros 
apraiškas. Mūsų rašytojai 
kuria ne tik dabarčiai i r mums, 
bet taip pat ateičiai ir visai tau
tai. 

V a d o v a u t i š v e n t e i K. 
Gimžauskas pakvietė iškilųjį 
St. Petersburgo lietuvių veikė
ją, buv. ilgametį Lietuvių klu
bo pirmininką Albiną Karnių. 
Premijos p a s k y r i m o a k t ą 
ekspresyviai paskaitė viešnia 
iš Chicagos M. Remienė. 

„Draugo" leidėjų atstovas 
kun. dr. V. Rimšelis savo jaut
rų žodį pradėjo A. Baranausko: 
,Anei rašto, anei druko mums 
;urėt neduoda, tegul, sako, bus 
Lietuva ir tamsi ir juoda". 

„Aušros" 
nes Sargo 

mūsų t au tą , pa rengė l a i svam 
gyvenimui . Dabar t inėje Lietu
voje d a r ž iauresni caro įpė
diniai g n i a u ž i a mūsų t au tos 
gyvybę. Pavergtiej i broliai 
dž iaugias i m ū s ų darba is — 
la ikrašč ia is , knygomis . Mūsų 
uždav inys — skelbti pasaul iu i , 
kad m e s gyvi , k a d mūsų t au t a i 
laisvė g r į š . V i s sunkėjančiose 
ekonominėse sąlygose š ta i 
š iandien švenč iame 29-tąsias 
romano premi jos iškilmes, o 
šios d i enos l au rea t a s J . Krali-
k a u s k a s l a imi j a u penktą ka r t ą 
šią premi ja . T a i ką reiškia tik
ras a n g a ž z v i m a s i s ir darbš
tumas bei i š tvermė! 

Kalbėtojas sveikino nore čia 
ir n e s a n t į l au rea t ą (gaila, k a d 
jis negalė jo a tvykt i ) , l aba i gai
la, o jo a t v y k i m a s bū tų d a r 
labiau sužad inęs dėmesį lite
r a tū ra i : sus i t ik imas su rašy
toju, au togra fuo ta k n y g a pa
lieka neužmi r š t amą įspūdį 
v isam laikui) . Žmogaus didy
bė, t a r p ko ki ta , reiškiasi ir 
medžiagos nugalė j imu. Spor
tas, m e n a s , filosofija, kūry
binis žodis pakel ia į aukš tesn į 
pasaul į , p a d e d a vaduot is iš 
mater i jos . 

Šios premijos m e c e n a t a s 
Aleksas P l ėnys tai supra to ir 
savo lėšomis atėjo padėt i , k a d 
būtų uždė t a s d a r v ienas vaini
kas a n t „ D r a u g o " pas t a to . A r 
visi s u p r a n t a m e tokio darbo 
sva rbą? Atrodo, kad juo dau
giau tu r t ė j ame , juo sunk iau 
a t s i saky t i v ieno tūkstančio iš 
tur imų kel iasdešimt tūks tan
čių, n e g u anksč i au vieno — iš 
kelių! Medž iaga vis labiau 
gožia m u s . Suprask ime , kad 

„Varpo", „Tėvy- s p a u s d i n t a s ž o d i s g a l 
balsas pažadino sva rb i aus i a s mūsų kul tūros 

išlikimo ir puoselėjimo veiks
nys . „Draugas" atšventė 70 
metų jubiliejų. Ar po 30 m. dar 
reiks „Draugo". Kasmet vis 
daugiau pinigų reikia „Drau
gu i" ir jo leidiniams. Bet lietu
vybei išlaikyti „Draugas" būti
n a s . Pagr indin ia i Lietuvos 
leidiniai — (Liet. Katalikų 
Bažnyčios kronika ir kiti) yra 
tiesiog kruvinos aukos reika
las . Kas apie juos girdėtų, kad 
nebūtų „Draugo" jiems skelb
ti. Lietuvių Fondo, mūsų 
kongresų, dailės parodų, spor
to darbų skelbimas matomas 
„Drauge", rodo mūsų kultū
rinę gyvybę. Kol mes būsime 
gyvi, tol bus reikal ingas ir 
„Draugas" . 

Apgailestavęs, kad čia nėra 
laureato, pasidžiaugė mece 
na tų kanadiečiu Aleksu Plėniu, 
kuris suprato spausdinto žo
džio svarbą ir galybę. Šio mece
na to pavyzdys rodo, kad tokiai 
auka i nereikia nė labai tur
t ingo žmogaus ir pagarsėjusio 
veikėjo. Reikia tik jautrios 
l ietuviškam reikalui širdies. 
Gausūs plojimai palydėjo tokią 
įkvėptą kun . V. Rimšelio kal
bą. Įsit ikinome, kad ne tik jo 
r a šy t a s žodis „Draugo" Rim
ties valandėlėje, bet ir gyvasis 
žodis yra didžiai įtaigus, jau
d inąs ir paveikus. 

Ta ip p a t karš ta i sut inkame 
m e c e n a t o Alekso P lėn io 
trumpą, bet širdingą žodį. 

Kazys Gimžauskas skaito 
r o m a n o , ,Po u l t i m a t u m o " 
iš t rauką apie pradžios mokyk
los mokytojo ir paprastų 
kaimiečių bei miestiečių išgy
venimus baisiosios Sovietų 
okupacijos dienos. Gūdžiu, 
d rama t i šku tonu skaitoma 

iš t rauka sukelia mūsų anuome
t inių išgyvenimų siaubingą 
nuotaiką. (K. Gimžauskas — 
vienas iš mūsų ketveriukės 
stipriausių dailiojo skaitymo 
pajėgų). 

P i r m ą j į i š k i l m i ų d a l į 
už sk l endž i a A. K a r n i u s , 
pasigėrėjęs, kad Chicagos 
kultūrinis pasaulis atvyko pas 
m u s . Tai įvyko „Draugo", 
laureato ir didelių mūsų komi
te to pastangų dėka. 

Dabar pasirodo M. Remienė 
s u čikagiškių dailininkų M. 
Ambrozaitienės ir dr. A. Lips-
k i o dovanomis — dviem 
paveikslais, kuriuos laimė
jimuose, pravestuose S. Pupie-
nės , laimėjo dvi vietinės po
nios . 

Po pertraukos garsieji mūsų 
dainininkai G. Čapkauskienė 
i r J . Vaznelis atl ieka lietuvių ir 
pasaulinių muzikų kūrinių kon
certą. Apie jį „Draugo" skaity
tojus painformuos specialistas 
muzikas. Čia tik pažymėsime 
eilinio klausytojo įspūdį. Nebe 
p i r m ą kartą g i rd ime G. 
Čapkauskienę (ji laiko St. 
Petersburgą antrais iais savo 
namais) . Bet jos visada klau
s a i s i n e a t s i k l a u s y d a m a s , 
gėriesi lengvais sidabriniais 
treliais, kurie įsiūbuoja visą 
sa lę ir klausytojo širdį! Prieš 
kolį 15 metų Bostone girdėtas J. 
Vaznelio bosas toks pat stip
rus , kartu minkštas ir sodrus. 
Abu dainininkai pačioje savo 
meno aukštumoje. Kaip jie gra
žiai susidainavę ir susivaidinę 
atlieka duetus, ka ip „Duok 
r a n k ą man, b r a n g i o j i " . . . 
N e p a m i r š t a m a s į s p ū d i s 
„Udrio" arijos iš „Pilėnų" ar 
„Pavasario dainos" . Kad ir 
kaip plojome ir šaukėme „bra
vo", „biss", matyt, dėl kelionės 
nuovargio dainininkai nebe
kartojo. 

Padėkos žodyje kun. V. Rim
šelis akcentavo gyvenimo 
praeinamumą ir kar tu kultū
rinio darbo išlikimą. Kalbėtoją 
nustebinęs St. Petersburgas: 
tikėjęsis mažutės salės, nedi
delio būrio klausytojų, o čia 

Solistai Gina Čapkauskienė ir Jonas 
Vaznelis, išpildė meninę programos 
dalį "Draugo" premijos įteikimo iš
kilmėse, St. Petersburge 

Nuotr. V. Rimšelio 

taip apstu, gausu, erdvu ir dar
bas puikiai organizuotas. Tai 
daugiausia K. Gimžausko 
pastangomis. O koks čia lietu
vių nuoširdumas! Viso to dėka 
galėjo pasirodyti talentingieji 
dainininkai, o laureato knyga 
nukeliavo į daugelio namus. 
J a u t r ų žodį p e r p i n d a m a s 
humoristinėmis gaidelėmis, 
„Draugo" atstovas klausy
tojams paliko nuoširdaus ir 
draugiško žmogaus, visą sielą 
dedančio į mūsų spaudos kles
tėjimo reikalą. 

Po programos visa 350 su vir
šum vakaro dalyvių vaiši
nomės kavute. Ją suorganiza
vo V. Kulbokienė, padedama 
M. Cibienės, O. Kindurienės, J . 
Mockūnianės, Mikalauskienės 
ir St. Stanelienės. Vaišių s talas 
nukrautas velykiniais, dau
giausia pagrindinės organi
zatorės kepiniais — „beržo 
šaka", „bobos", „tortai". („Po 
ultimatumo", „Draugui"), čia 
puikavosi Mikalauskienės di
džiulis napoleonas, o visi stalai 
pražydę J. Mockūnienės ir St. 
Stanelienės dovanotomis leli-
jimis. 

Vėliau mažojoje klubo salėje 
programos dalyviai, svečiai iš 
toli ir arti vaižinosi vakariene. 
Ją suorganizavo G. Jezukai-
tienė, A. Kliorienė ir Gruz-
dienė. Ilgi stalai nukrauti kepi-
n i a i s ( p a r u o š t i C h l a -
mauskienės) , t eka r a u s 
vas ir žalias vynelis. Kalba 
sekė kalbą, nuotaika gera, lyg 
poilsis po didelio ir pasi
sekusio darbo . V a k a r i e n ę 
malda pradėjo kun. V. Rim
šelis, o baigė klebonas kun. K. 
Butkus. 

Nuoširdžiai visiems rengimo 
bendradarbiams padėkojo K. 
Gimžauskas, pasigėrėdamas 
kad pas mus kultūrinis gyve
n imas eina ne tik vietiniu kele
liu, bet čia eina įvykiai svarbūs 
ir visiems lietuviams — Vliko 
seimas, inžinierių suvažiavi
mas, Lietuvių Fondo didžioji 
talka, atnešusi 4,000 dol. O 
dabar ir literatūros šventė. 
Kun. dr. V. Gidžiūnas, čia nese
niai laikęs mums sėkmingas 
rekolekcijas, pranciškonų var
du linki „draugui" ir marijo
nams sėkmės ir ištvermės 
dabar ir ateityje. Mūsų klubo 
pirmininkas kalba apie pasižy
mėjusius čia esančius lietuvius 
vilniečius (o ir pats jis ryški 
asmenybė veiklus ir vilnie-
tiškai nuoširdus). Dar kalba LB 
Pompano Beach apylinkės 
pirmininkas inž. Urbutis, solis
tė G. Čapkauskienė (pasirodo, 
solistė nebloga kalbėtoja ir su 
humoro nuotaika). Vakarienę 
užbaigia nuotaikinga kalba 
kun. V. Rimšelis, kviesdamas 
visus vienybėn, kaip buvo ta rp 
Vilniaus lietuvių lenkų laikais, 
kada kovojome su priešais, o ne 
savo tarpe. 

V. K. 

KAI POKALBI 
NUTRAUKIA... MIRTIS 

Vaclovo Čižiūno 80 m e t ų 
sukakties ir mirt ies p r o g a 

A N T A N A S M A S I O N I S 
1 

— Akademikas Balčikonis labai rūpinosi lietuvių kalbos kultūra, 
jos taisyklingumu. Jis norėjo, kad žmonės kalbėtų paprasta, gyva 
mūsų liaudies kalba. J. Balčikonis puikiai žinojo, kad kalbos dau
giausia išmokstama vaikystėje, todėl vertė pasakas, norėdamas, kad 
mūsų jaunimas, skaitydamas jas, pasijustų tartum esąs aprūkusioje 
pirkoje, kur mūsų seneliai ilgais žiemos vakarais prie balanos, ar 
spingsulės Šviesos sekdavo pasakas. Viena pirmųjų J. Balčikonio 
verstų pasakų buvo garsioji Anderseno „Eglutė". Išvertė ją mūsų 
kalbininkas dar pirmojo pasaulinio karo metu Voroneže. 

Beartėjant š.m. sausio 26 d., Vaclovo Čižiūno, ge
rai Žinomo pedagogo, visuomenės veikėjo, rašytojo, 
žurnalisto, 80 metų amžiaus sukakč ia i buvo planuo
jama surengti jam Petersone, N.J., k u r j is J A V il
giausiai išgyveno, kokį nors viešą pagerb imą. Ta
čiau susisiekus su šeima ir šiuo re ika lu pas i ta rus , 
buvo to plano atsisakyta, nes buvo p a t i r t a , k a d jam, 
sergančiam pavojinga kraujo liga, buvo gydytojų 
patarta laikytis nuo visokių viešų vietų, ypač žiemą, 
kiek galima atokiau dėl galimos infekcijos, kuri ga
lėtų pasidaryti pavojinga jo gyvybei . 

Tokiu atveju buvo apsispręsta pagerb t i jį t a ip , kaip 
buvo įmanoma tokiose sąlygose, b ū t e n t pasveikint i jį 
jo namuose. Dėl minėtos pr iežast ies buvo nusis
tatyta, kad jį ap lankys ne kokia sveikintojų grupė, 
bet tik du asmenys: LB Pa te r sono apyl inkės pir
mininkas ir Šv. Kazimiero parapi jos k lebonas . 

Sausio 26 d. apylinkės pirm. A. Rugys įteikė 
Vaclovui LB vardu Vilniaus medalį. V i ln iaus meda
us buvo par inktas dėl to, kad Vac lovas 1942 m. buvo 
baigęs Vilniaus universitetą. Vi ln iaus mieste prieš 
pasitraukimą iš Lietuvos trejus m e t u s gyvenęs ir 

dirbęs Švietimo vadyboje vyr. referentu bei direk
cijos vi rš ininku vidurinio ir pedagoginio mokslo de
pa r t amen te . J a m šį medalį įteikė LB apylinkė, nes 
j is , t a r p kitko, buvo vienas iš Patersono L B apylin
kės organizatorių ir pirmasis jos pirmininkas. Šv. 
Kazimiero parapi jos kleb. kun. V. Dabušis įteikė 
Vaclovui , ka ip uoliam ir pavyzdingam parapiečiui, 
jo g imimo dienai ir tokiai garbingai sukakčiai 
a tžymėt i specialai išrūpintą Šventojo Tėvo Jono 
P a u l i a u s II pala iminimą. 

T a i p Vaclovas Čižiūnas buvo pagerbtas savo 
gyvenamoje vietoje. Uždavinys supažindint i su jo 
gyvenimu ir veikla platesnę visuomenę teko šį 
s t ra ipsnį r a šanč i am. Kadangi dėl minėtos kraujo 
ligos buvo jau gerokai susilpnėjęs Vaclovo ir 
regėj imas, pagalvojau, kad geriausia bus padarius 
su juo pasikalbėjimą, užsirašius viską į magne
tofoninę juostelę ir paskui, kas reikia, persirašius 
raš tu . Susi taręs šiuo reikalu su pačiu sukaktuvi
n inku , nuvykau p a s jį apie sausio vidurį, ir pradė
jome tą pasikalbėjimą. 

V i skas ėjo g a n a sklandžiai, bet netrukus pa
stebėjau, kad m a n o kalb inamasis pradeda gerokai 
pava rg t i . Pas iū l iau mūsų pokalbį pertraukti ir 
at idėt i jį k i tam kar tui . J i s sutiko, bet, ma tydamas , 
kad a š jį ka lb inau iš užrašų, pasižiūrėdamas į užsira
šy tus klausimus, j is padarė tokį pasiūlymą: paprašė, 
kad a š jam tuos visus klausimus palikčiau ir kad jis 
pas i s tengs m a n juos atsakyti nuo pa t pirmojo raštu, 
pa lengva , neskubėdamas , kiekvieną atsakymą ger
iau apga lvodamas ir pasi t iksl indamas, kad viskas 
išeitų kuo gražiau. 

Iš tikrųjų po kokios savaitės a r kitos j a u gavau iš 
jo keletą a t sakymų. Sakė, mėginsiąs a tsakyt i pa
l engva ir kitus, bet su ta i s Ūkusiais jau užkliuvom. 

Mat, vasario 12 d. jam reikėjo vėl atsigulti į ligoninę, 
iš viso jau 7-jį kartą paskutiniųjų metų bėgyje, ir šį 
kartą jau daug rimtesniame pavojuje, nes jau ne 
papras tam kraujo papildymui, kaip paprastai , bet su 
r imta ausies infekcija, dėl kurios jis iŠ ten jau ir 
nebegrįžo. 

Iš viso Vaclovas Čižiūnas, s irgdamas tokia liga, 
kaip aplastinė anemija, kuri yra pavojingesnė 
gyvybei, negu pati piktybinė anemija, tiesiog stebuk
lingai ilgai išsilaikė, beveik ištisus metus. Jo gyvybę 
palaikė daugiau negu kad ir gera ligoninė ir jos 
personalas šie dalykai: jo stipri širdis, nepapras tas 
optimizmas ir noras gyventi ir jo žmonos Reginos ir 
sūnaus Kęstučio ypatinga globa. Regina, būdama 
baigusi Seton Hali un-to gailestingųjų seserų 
mokyklą (Nursing College), dirbusi kelerius metus 
Veteranų administracijos ligoninėj, paskui gavusi 
Master 's degree Columbijos un-te iš slaugymo 
pedagogikos (Nursing education), kad ir profeso
r iaudama Seton Hali un-te, namie globojo ir slaugė jį 
ne tik su didele meile ir pasiaukojimu, bet ir su t ikru 
profesiniu sugebėjimu. Be to, būdamas užjaučiama 
savo kolegų profesorių ir studentų, gavo iš jų, ypač 
paskutiniu laiku transūzijoms kraujo net daugiau 
negu Vaclovui jo reikėjo. 0 sūnus Kęstutis, nore 
gyvena Washingtone (dirba "Amerikos Balse"), kai 
tik padėtis surimtėdavo tuoj atsirasdavo čia net su 
Vaclovo anūkėliais, kurie jį taip mylėjo ir jis juos. 

Šis paskutinis buvimas ligoninėje Vaclovui buvo 
sunkiausias, nes su apvyturiuota ausimi ir net galva 
jo girdėjimas, nestiprus ir pirma, dabar visai 
susilpnėjo. Buvo galima su juo susikalbėti tik 
prisikišus prie pat ausies ir labai stipriai pakel iant 
balsą. 

(Bus daugiau! 

* 
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ĮDOMU PO DAUGELIO METŲ 
Pokalbis su sol. Gina Čapkauskiene 

Pastabos ir nuomones 

Beveik po dvejų metu ne gra
žiame Montrealyje ar Kanados 
plieno širdyje — Hamil tone , bet 
mažame Vak. Vokietijos mieste
lyje, Hueteenfelde, vėl teko sutikti 
Kanados šiaurės viešnią sol. Gi
ną Čapkauskiene. Čia, po nepri
klausomybės minėjimo, kur me
ninę programos dalį atliko Kana 
dos lakštingala, prie vokiško sek
to, stenografiškai teko užrašyti 
šį pasikalbėjimą: 

— Ar pirmą kartą teko lanky
tis D . Britanijo/e, Vokietijoje ir 
kas Jus paskatino atvykti? 

— Škotiją, Angliją ir Vakaru 
Vokietiją su koncertais aplan
kiau pirmą kartą. Šiuos kraštus 
teko pažinti 1964 ir 1970 m., ta
čiau tik kaip turistei. -Koncer
tams kvietė Voikietijos LB vad. 
h. Smito, kuris kreipėsi į PLB 
p>ką V. Kamantą. Jam tarpinin
kaujant, Kanados LB krašto val
dyba, ap. valdybos bei Montrea-
lio bankelis Litas padangė kelio
nės išlaidas. Gastrolės tęsėsi ke
turias savaites ir pasirodyti sce
noje teko šešis kartus. 

— Trumpai lankėtės D . Bri
tanijoje, Vokietijoje. Ar spėjote 
pažinti ekonominę ir kultūrinį tu 
kraštų gyvenimą? 

— Gyvenant šeimose teko ge
riau pažinti to kontinento gyve
nimą, pamatyti ir pažinti visą iš 
arti. Kaip ir kitur, taip ir čia žmo
nės buriasi savo grupėse. Lietu
viu kultūrinis gyvenimas gal 
būt nėra toks įvairus kaip Kana
doje, JAV ar Australijoje. Lietu
viai išsisklaidę. Tik didesni pa
rengimai sutraukia kelis šimtus 
žiūrovu. Iš mano koncertu — 
Huettenfelde nepriklausomybės 
šventės minėjimas paliko didesnį 
įspūdį sutraukdamas per 4 0 0 
klausytoju, kurių tarpe buvo ne
maža ir vietiniu vokiečiu. 

• Kultūrinis gyvenimas Europo
je judrus, pilni teatrai, operos. Ta 
čiau buvau nustebinta, kaip čia 

turtingus meniniais bei kultūri
niais vienetais užjūrio kraštus, 
Pietų Ameriką? 

— T ą klausimą galima būtu 
labai plačiai nagrinėti. Tačiau 
mano manymu, jeigu Chicagos 
lietuviu opera jau gyvuoja 24 me 
tus, tad ir randamos lėšos gal ne
būty duodamos kitiems tikslams. 

— JŪSŲ artimiausi planai? 

—Grįžusi iš Europos skrendu 
į Floridą, St. Petersburgą, kur bus 
įteikta šiemetinė Draugo literatū
rinė premija. Čia išpildysiu kon
certinę dalį. Po — to laukia Chi
cagos lietuvių opera "Carmina 
Buraną". Spalio mėn. dainuo
ju Hamiltone Kanados Lietuviu 
Dienoje. Be to, visuomet atsiran
da nenumatyti koncertai. 

— Gina, ačiū už pasikalbė/imą. 
— Prašau ir sėkmės 16 Vasa 

rio gimnazijos darbe. 
K. Baronas 

RUSAI TRUKDO BENDRADARBIAUTI LAISVŲJŲ 
KRAŠTŲ IR OKUP. LIETUVOS TAUTIEČIAMS 
Tėviškės 2iburiai" š. m. kovo 

20 d. išspausdino straipsnį "Kul
tūrinė apytaka" apie lietuvių iš
eivių savitarpį tautinį bei kultūri
nį bendradarbiavimą. Tenka pri
siminti taip pat ir laisvos mūsų 
išeivijos bendravimą ir bendra
darbiavimą su rusų pavergtos Lie 
tuvos tautiečiais pagal 1974 
m. spalio 26 ir 27 d. Vliko, Akos 
ir PLB atstovų konferencijos 
W h i t e Plains, N.Y., šią išvadą: 
"Kiek įmanoma okupacinio reži
mo varžtu ribose, laisvojo pasau
lio lietuviams tikslinga puoselėti 
ir plėsti ryšius su pavergtoje Lie
tuvoje gyvenančiais tautiečiais iš

eivijos tautiniam tapatumui su sa
vo tauta išlaikyti ir solidarumui 
su ja ugdyti. Tuos ryšius mez
gant ir palaikant, išeivijos lietu
viams tenka vadovautis savo svei
ka nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu, ven
giant bet kuriu veiksmu, kurie ga
lėtų pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių tau
tos pastangoms išlikti ir išsiva
duoti iš okupacijos". 

Laisvojo pasaulio lietuviai, vi
saip bendradarbiaudami ir bend
raudami su pavergtais Lietuvoje 
tautiečiais, dažniausiai prisilaiko 
minėtos veiksniu išvados ir tik 
maža grupelė "Vilnies" ir "Lais
vės" laikraščių šalininkų bei vie
nas, kitas buvęs pabėgėlis palai 

leivį bei jo gimines Lietuvoje ir 
tik po to duoda vizą arba visai 
neleidžia keliauti. Nuvykus kelei
viui į Lietuvą nuolat jį ten sekio
ja ir tik viename viešbutyje lei
džia apsigyventi. Iš Vi lniaus 
trumpam veža į Trakus, Kauną ar 
Druskininkus, bet į turisto tėviš
kę ar į kitas jo norimas lankyti 
vietas vykti draudžia ir prašomi 
leidimų neduoda. Kartais nepa
klusnius rusams turistus sulaiko, 
tardo, baudžia ir net nebaigus 
kelionės išsiunčia iš Lietuvos. 

Laisvai kalbėtis keleiviui su sa
vo šeimos nariais, giminėmis ir 
artimaisiais neįmanoma, nes, tu
ristui išvykus, likusieji Lietuvoje 
artimieji asmenys tardomi ir kar
tais net baudžiami žeminimu 
tarnybose ir Lt. Visa tai gerai ži
no mūsų tautiečiai ir vengia at
virai su atvykusiais bendrauti, 
kalbėtis. Jie nuoširdžiai kalbasi 
tik kur nors dviese parke, lauke, 
automobilyje ar panašiai, kur nie
kas pašalinis jų negirdi. 

K Lietuvos tautiečiams vykti 
užsienin giminių lankyti ar ki
tais reikalais leidimai duodami 
tik labai retais atvejais ir tik ge
rai ištyrus prašantį leidimo asme
nį ir tuos žmones, pas kuriuos jis 
užsienin vyksta. Dėl mažiausio į-
tarimo nepalankume sovietinei 
santvarkai leidimas keliauti už
sienin neduodamas. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E M I S C E L L A N E O C S 

R E I K I A N A M Ų 
SKUBIAI REIKALINGA 3-4 miega
mų geras šeimos namas. 
PIRKĖJAS Iš KITO STEITO nori 
pirkti gerą 2-jų butų namą. 
IEŠKOMA PIRKTI 4-8 butų namą 
iŠ naujesnių. Gali pirkti be pasko
los. 

Prašome paskambint 
TEL. — 778-6916 

Brokeris P . Žumbakis 

ARTI 87-os ir PULA3KI 
5 miegamieji, 1% vonios, centr. vėsi
nimas, šeimos kamb. su židiniu. 2 
maš. garažas. $59,900. 

SPICER REALTY — 636-5550 

67TH & ROCKWELL 
Brick 2-flat with basement 

and garage. L o w 50's 

CLEARIN'G REALTORS 
767-1710 

A. Kamius vadovauja "Draugo'' pre
mijuoto romano iškilmių programai 
balandžio 9 d- St. Petersburgo Lietu
vių klubo salėje. 

LAIŠKAI DRAUGUI 

ko ryšius su sovietiniais okupan- j Keleiviams įbauginti rusai pa
tais ar jų statytiniais dabartinėje skelbė sovietinės pilietybės grės-
Lietuvoje. 

Kas daugiausia varžo, trukdo 
bei persekioja laisvųjų išeivių 
bendradarbiavimą su nelaisvėje 
atsidūrusiais artimaisiais tėvynė
je? Sovietų Sąjunga ir jos parei
gūnai okupuotoje Lietuvoje. Jie 
cenzūruoja siunčiamus Lietuvon 
laiškus ir juos dažnai neįteikia ad
resatams. Jie neatiduoda tautie
čiams siunčiamas iš laisvojo pa
saulio lietuviškas knygas, bet jas 

žrakina specialiuose fonduose ir viskas brangu, tad ir gyvento 
jai taupo žymiai stipriau už Ame- į ™ 6 T A U T I N I U S DRABUŽIUS | tik su komunistų partijos vadovy-
rikos kontinentą. 

— Kokie įspūdžiai iš Vasario 
16-sios gimnazijos? 

— Įdomu buvo aplankyti Vasa 
rio 16-sios gimnaziją. Sena pilis 
atrodo paslaptingai. Aplankiau 
mergaičių ir berniukų bendra
bučius, pasikalbėjau su dir. V . 

Pskutiniu metu kai kurių mo
kyklų renginiuose ir spaudoje įdė
tose Lietuvą ir lietuvius repre
zentuojančiose nuotraukose tenka 
vis dažniau matyti mergaites ir 
suaugusias moteris nepilnais arba 
netvarkingais tautiniais drabu
žiais. Dažniausia būna nebedėvi-

bės leidimais gana retais atve-

mę užsienio valstybių piliečiams 
—turistams. 

Kodėl rusai šitaip atsidėję var
žo laisvojo pasaulio lietuvių bend
ravimą su pavergtosios Lietuvos 
tautiečiais? Todėl, kad jų sovie
tinei santvarkai Lietuvoje yra pa
vojingas užsienio lietuvių laisvės, 
demokratybės bei nepriklauso
mos Lietuvos idėjų skleidimas, 
Lietuvos išsilaisvinimo puoselėji
mas. 

Lietuvių tautinė ir kultūrinė a-
pytaka turėtų nuolat plėstis ne 
tik laisvoje pasaulio lietuvių išei 

jais leidžia vieną ar kitą knygos vijoje, bet taip pat, nepasaint di-
puslapį pasiskaityti. Net moksli- Į dėlių rusų varžymų, ir Sovietų Są-

Natkevičium, mokytojais. Tur i ; ma galvos danga — karūnėlė, bet 
tautinių šokių grupę, o su jau- pasitaiko matyti prie kaklo gana 
nuoliais kalbėjau tik lietuviškai. ; žemai atsegiotas bliuskeles, netgi 

— Gyvenate Kanadoje, tačiau neužsagstytus ar nesuvarstytus 
koncertavote Australijoje, JAV, ***•*•* 
senajame kontinente. Be abejo,' Apie tautinių drabužių stilių 
laikas (iš Europos daugumas iš- ir lietuviškumą tegul pasisakys jų 
eivių lietuvių išvyko prieš 30 kūrėjai ir žinovai. Tačiau, nelie-
metų!) keičia žmonių būdą, pa- čiant estetikos klausimo, tautiniai 
tį gyvenimo kelią. Ar romėnų į drabužiai, nors ir labai autentiški 
posakis "tempora rnutantur et ir dailiai išausti, jei nėra dėvimi 
nos mutamur in ill is" gali būti (tvarkingai ir visumoje, daro mūsų 
taikomas ir lietuviams? tautai ir mums panašią skriaudą 

— Mane visiškai nestebina, i r ž a l a - kaip t ie> k u r i e v r a ^ m o " 
kad lietuviai prisitaikė .prie jų gy- dingai suklastoti ar surusinti, 
venamo krašto kl imato, maisto, Ritonė Rudaitienė 
net gali ir pasisavinti to krašto 
papročius. Žinoma, palaiko ir l ie
tuviškumą, lietuvybę. Visa tai 
duoda įvairų mišinį. Kada pasa
koma, kad Vokietijos lietuviai 
"ne tokie" kaip Anglijos ar Austrą 
lijos — tam netikime. Tikriausiai 
mes nejutame, kaip keičiamės, 
pritampame prie aplinkos. Gal tik 
kiti gali tai pasakyti. 

—Ar teko būti operoje? 
— Mačiau dvi operas: Londo

ne Convent Garden, Čaikovskio 
"Eugenijų Oneginą" (puikus pa
statymas, geri solistai, geras or
kestras) ir Vokietijoje — Kaisers-
lauteme R. Strausso "Ariadne 
iŠ Naxos". Pats pastatymas gan 
primityvus, bet solistai geri. Bi
lietų kainos visur aukštos. Ir sun
ku gauti. 

— Paliesiu jautrią Jūsų gyve
nimo "gyslelę" — operą. Arti
miausiu metu dainuosite Chica
gos lietuvių operoje. Tačiau Vo
kietijoje, m a n ne kartą teko iš
girsti, kad operos išlaidos yra la
bai didelės. Tai lietuviško gyve
nimo prabanga. Vietoj to lietu
viško liuksuso ar nevertėtu pa

neš medicinos, inžinerijos ar ki 
tų sričių knygas anglų, prancū
zų, vokiečių kalba per kelis mė
nesius neįteikia adresatams, o 
kai kuriuos leidinius ir visiškai 
sulaiko. 

Rusai varžo siuntinius arti 
miesiems, ar tai jų svorį sumažin
dami iki 22 svarų, ar tai ne viso
kias prekes leisdami siųsti, o la
biausiai tuos siuntinius apkrau
dami dideliais muitais ir kitomis 
išlaidomis. Pagal rusų varžymus, 
jei siuntinio prekės kainuoja 200 
dol., tai ir muitų bei kitų išlai
dų reikia mokėti 200 dol. ir net 
daugiau, žiūrint, kurios prekės 
siunčiamos. 

Rusai neleidžia turistam lais
vai keliauti Lietuvon, bet verčia 
juos pildyti daugybės klausimų 
anketas kelis mėnesius tiria ke-

jungos pavergtoje mūsų tautoje 
laiškais, knygomis, siuntiniais ir 
kelionėmis Lietuvon pagal minė
tą 1974 metų veiksnių išvadą. 

L. S. 

Vasario 24 d. L2S Detroito skyriaus susirinkimo metu, muzik. St. Sližio pa
talpose, būrelis žurnalistų aptaria aktualius reikalus. Iš k.: muzik. St. Sli
žys, rašyt. Vytautas Alantas, ALB pirm. Vytautas Kutkus ir L2S Detroito 
skyr. pirm. Balys Gražulis. Nuotr. K. Sragausko 

D E T R O I T , M I C H . 
(Atkelta iš 2 pal.) 

vų komitetas. 
Visas jaunimas, baigiantis šiais 

metais gimnazijas, prašomas re
gistruotis pas Šarūną Mingėlą, 
telef. 421-8612. 

Stalus prašoma užsisakyti pas 
Reginą Gilvydienį telef. 626 -
6365. Debiutantes ir abiturientus 

ra Klimienė ir dr. Kęstutis Keblys. 
Pavasario nuotaikoje visi links
mai šoksime, grojant Kaspučio 
"Romantikos" orkestrui. 

Skubėkime registruotis ir užsi
sakyti stalus, nes laiko nedaug 
beliko, kad visi kartu galėtume 
pasidžiaugti mūsų atžalynu ir pa
drąsinti juos tolimesniems žy-

L I N K S M I A U 
M E D A I I T O T A S D f i D £ 

V y r a s giriasi: 
— Mano dėdė buvo garsus 

didvyris. Turėjo tiek d a u g me
dalių, todėl, kai jis mirė, užuot 
palaidoję, jį nulydėjo į senienų 
krautuvę. 

NETEISINGA N U O M O N E 

Australijoje pas galvijų au
gintoją atėjo suvargęs skur
džius ir sako: 

— Pone, pėsčias ė jau 50 my
lių susitikti su tamsta, n e s iš
girdau, kad tamsta esi p a t s di
džiausias geraširdis pasaulyje . 

— Tikrai? — nustebo t a s mi
lijonierius. — Tai ar numatai 
grįžti ten, i š kur atėjai? 

— Manau, kad grįšiu. 
— Tai būk geras ir padaryk 

man paslaugą: pasakyk, kad to
kia nuomonė apie mane yra ne
teis inga. 

HUIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilH) 

GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

I dalį paruošė 
PETRAS JURGELA 

IT dalj redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato, 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

By owner — 6 room frame. 3 bed-
rooms, 114 baths. Fully carpeted 
throughout. Oak cab. kitehen. New 
aluminum siding. Storms & sereens. 
2 car gar. 50' x 125' lot. St. Nicholas 
Parish. 436-2298 

Pirkite ž e m ę dabar 
Labai geras saugus investavimas. 

Geros pirkimo sąlygos. $6,000 už 
akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter SU 

Lemont, 111. 60439 
TeL 257-6675 

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

Puikiausio mAro 22-Jų metų bua-
gak>w. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mantas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuo; ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

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

Ofise vaidą automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 m 737-8534 

We'll help you make ttie right movė 

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

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and opera ted 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer A ve. 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-MM 

M—s BIS* ssasssai ĮBBM—i a — —~J aa 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

1llllllllllllllllllllllllillHIUllUUllllUllHIIH 

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

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

fiEUP W ANTED — VYRAI 
M I I • ii ^m i — M • —f~ " " " " 

ŠCREYV M A C H I N E S E T - U P 
O P E R A T O R S 

Experienced. Davenuort, Brown & 
Sharpe. Pull tkne. Overtime avail-
able. Many company benefits. 

TeL — 237-0034 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

TeL — WA 5-8063 

iiiiiiiiHiiiiiiimimiiiimiiimiiiiiniiiinit 
{vairly prekių pasirinkimą* na-

brandai fl mfiam sandeUo. 
C0SM08 PARCELS EXPRESS 

aii w. m st, cwcago, m. tom 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

Talei. — 925-27*7 
Vytautas Valentinas 

HlllllllllinilllllllllllllUlllUlIlIlIUilIMUl 
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P L U M B I N G 
Uoensed, Boaded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Sankos vamz
džiai išvalomi elektra. I automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de, ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiiimiiiiiinmiiiininitiimnfiMy|tmt 

VYRAI CB MOTERYS 

C U S T O M E R S E R V I C E 

We train for position with public 
contact. Mušt speak good English 
and Polish, and type 20 w.p.m. 

C A L L M B . SKI — 489-2300 

Eąual Opportunity Employar M./F. 

HELP WANTED — MOTERYS 
• ^ a » « ^ a s s a a s a e B B j B j s e s s s s s a s s l B B B M S B B B B B * S J S B S M S B I m 

S E C R E T A B Y 
Immedia te position available. Good 

typing skills, sho.rt.hand and figure 
ap t i tude a mušt. ExceHent salary and 
fringe benefits t o qualified applicaat . 
Fo r more information call 

Personnel Dept. 927-6822 
FLAVORKIST 

COOKIES & CRACKERS 
1133 W. 35th St , Chicago 

An Eauai Opportunity Employer M/F 

WANTED 
LIVE-IN COOK 

F o r near nor thwes t suburban 
Cathol ic rectory. At tract ive 
r o o m s and benefi ts . 

Call 456-9001 

MISCELLANEOL'S 

E L E K T R O S I R 
Y A N D E N T E K I 0 

REMONTO DARBAI 

10% — 30% — 8 0 * ptalaa „ 
ai apdraudė nuo ugnlas ir automo
bilio pa mui. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 44164 
į m y , W. Mth Street 

atliekami sąžiningai. 
Skambinkite 434-6828 

iiiimiiuiiiiiiimiiiiiimiiiiiimmtmiMii 
M. A. $ I M K U S 
ETOOME TAX SERVICB 

NOTART PCBLIC 
426© So. Maplewood, M. 964-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokia blankai. 

luiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiuiiuuuuiuumH 

imiiiiiiimiimimiiiiiiimiiiiiiminiiimii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Starto ir Oro Vėsintuvai. 
Perdavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
UH W. Mth St., tel. 774-HS* 

I1IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII1UIII1U11IIIIUHI 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA >'OREIKIEXS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas i i Europos sandeliu. 
2608 W. 69 St., Chicago, UL 6Q«2». 

TEL. — WA 5-2787 

•mniiimiifiiiiiitiiiiimiiiimiimimiHiH 

liaudies menas ir kitkas 
Drauge' 

• 
m tt 

nHiiiiuiiiiiiiittiiiiimiiiniiimmiiuiiiiiti 
4 botai Marines. Lemonte. 
i-ių butų marinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Reeotranas su namo ir visais įrea-

ŠIMAITIS REALTY 
fasonam — Ineome Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5588 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

siusti solistas, aktorius ir 1 1 į ne- svečiams pristatys mokytoja Auš- ' g l a m s - Tėvų komitetas 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t . 
Chicago, IL. 00629 

"iniinmin!iiiiiiiiiuiinnunnniiitimiiii itttmiitiiiiiiuiimfi 

iiiiiiiiimiiimmiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas _ Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

65S9 S. Kedrie Av. — 778-2233 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jfira 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė r Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymas siusti: 

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

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje gal ima pasirinkti t-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobėa, taip 
pat gražiai papuošti) lėlių. 

Apsi lankykite į "Draugo" ad
ministraciją in pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanot i savo 
g iminėms ar draugams- \ 

"Brango" adresas : 4 5 4 5 Wess 
6Srd S t , Ghieago, Jū. 6 0 6 * 

IHnitHIIIIHHIIIIIIIIIIimi||||||||||HJIHIIHI 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

• 
Visuose lietuviškuose namuose 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , 
Chicago, IL 60629 

Perskaitę "Draugą" duokite 

] | k i t iems pesiakaitytL 

http://sho.rt.hand


MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 
KLUBO "ARO" KONCERTAS 

Omahos Lietuvi v medžiotojų 
ir žuvautojų klubas "Aras" ren 
gia koncertą, kurio programą at
liks Clevelando vyrų oktetas ir 
solistė Irena Grigaliūnaitė, akom 
panuoja Rytas Babickas. Koncer
tas įvyks St. Joseph High School 
(4722 So. 16th Street) salėje. Bi
lietai į koncertą bus gaunami pas 
Vytautą Mackevičių (Lithuanian 
Baker) ir prie įėjimo į salę. To 
vakaro metu bus norintiems va
karienė ir šokiai. 

Omahoje retai pasitaiko lie-
ruvių kultūriniai parengimai, 
nes maža kolonija per toli nuo 
didžiųjų lietuvių centrų. Šį kar
tą atsirado mecenatų, kurie re
mia vyrų okteto pasirodymą iš 
Clevelando. Tikimasi, kad į šį 
koncertą gausiai atsilankys ne 
tik lietuviai, bet ir pakviesti ame 
rikiečiai. 

Klubas nėra apsiribojęs vien sa
vo siaurais tikslais, pramogine 
veikla, gegužinių ar vakarienių 
rengimu. Jo nariai parodo kul
tūrinių reikalų supratimą ir jų 
parėmimą. Pav. klubas yra įsto
jęs į Lietuvių fondą su 1000 dol., 
šiais metais nupirko Encyclope-
dia Lituanica Omahos miesto cen 
trinei bibliotekai ir paremia Oma 
hos lietuviškas jaunimo pastangas. 

Vietinis 

Lemont, 111. 
METINIS LB APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS 

mų lietuviškos veiklos veikėjų 
sūnus. 

Bažnyčios reikalu kalbėjo dr. 
Algis Mackaitis. Pasidžiaugė, kad 
turime gerą ir gražią vietą kur ga
lima ne tik pasimelsti lietuviškų 
Šv. Mišių metu, bet ir prieš ar 
po dar ir pabendrauti — pasikal
bėti. Pasisakyta bažnyčios reika
lus visais būdais remti ir tam su
daryti pastovų komitetą. 

Apie iždo stovį pranešė ižd. 
Laima Trinkūnienė. Iždo revizi
ją — kontrolę padarė Martynas 
Nagys, Beniutė Kronienė ir Do-
nius Varnaitis, viską rado tvarkoj. 
Revizijos aktą perskaitė Martynas 
Nagys. 

Dr. Algis Mockaitis pranešė 
iš mokyklos mokinių tėvų komi 
teto veiklos. Turėta deficito, bet 
gavus 1000 dol. iŠ LB apylinkės 
valdybos Vasario 16 šventės pro
ga, reikalai pasitaisė ir kasoje jau 
turi pertekliaus. Pagrindinės išlai
dos mokytojams algos ir mokyk
lai patalpų nuoma. Kai kurie tė
vai vėluojasi susimokėti moksla-
pinigius. Suma jau siekia 700 dol. 
Gegužės 3 d. mokinių tėvų ko
mitetas rengia tradicinį balių, o 
gautas pelnas — padėti mokyk
lai išsilaikyti. Prašyta mokyklą ir 
jos renginius remti. 

Milita Milašienė, mokyklos di 
rektorė, pranešė, kad mokykloje 
mokosi 144 mokiniai, juos moko 
18 mokytojų. Yra mokoma tiky
ba, veikia knygynas. Tik kai ku 

Lemonto, 111., LB apylinkės susirinkimo dalis dalyvių. Pirmoje eilėje iš kai
rės: dr. A. Mackaitis, M. Milašienė, ir R. Slivinskas. Antroje eilėje matyti 
Martynas Nagys, Ali Kairelis, A Laukaitis, Kazys Dapkus, 2. Dapkienė ir kt. 

Nuotr. V. Milūno 

prašė dažniau čia lankytis ir tuo j gi ir JAV LB Vidurio Vakarų 
pačiu paremti ateitininkų namus! apygardos pirmininkas Kazys Lau 
bei ateitininkų pasiryžimą šiuos 
savuosius namus išlaikyti. 

Toliau eita prie valdybos na
rių pririnkimo. Pasibaigus ter
minui, iš valdybos pasitraukė Vi
lija Kerelytė, Romas Račiūnas, 

kaitis. Pastarasis gražiais žodžiais 
pasveikino Lemonto apylinkės lie 
tuvius savo ir PLB pirm. Vytauto 
Kamanto vardu. Buvo pasveikinti 
susirinkime dalyvaują du seni Le
monto gyventojai, tai Jonas Bla
žys ir Pranas Matulevičius. Jiedu 
abu gimę jau šiame krašte. Abu 

lietuviškos veiklos. Jiedu buvo 
susirinkimo dalyvių nuoširdžiai 
pasveikinti. 

Susirinkime buvo pasiūlyta vi
siems užsiprenumeruoti ir skaity
ti "Pasaulio lietuvį". 

Po susirinkimo visi buvo pa
kviesti į žemutinę salę asmeniš
kam pabendravimui prie kavos ir 
užkandžių, paruoštų valdybos 
narių — ponių. 

Taigi šiais metais Lemonto 
LB apylinkės valdybą sudaro: 
Algis Kazlauskas, Laima Trinkū
nienė, Agnė Katiliškytė, Romas 
Slavinskas, Vytenis Milūnas, Li
nas Gylys, Ričardas Burba, Rasa 
Šoliūnaitė ir Viktoras Garbonkus. 
Tai jaunosios kartos lietuviai. Be
veik visi gimę šiame krašte, čia ir 
aukštuosius mokslus baigę. 

Revizijos komisija: Martynas 
Nagys, Baniūtė Kronienė ir Do-
nius Varnaitis. 

Andrius Laukaitis 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 17 d. 

degtukų fabriko agentas. Pats 
Henry, pasiekęs 14 m. ir baigęs 
8 skyrius, tapo raštininku Chi-
cagos Fire Brick bendrovėj. 

1916 m. su broliais pradėjo par
davinėti plieną. Vėliau jie suda
rė statybos medžiagų parūpini-
mo bendrovę. 

Vytenis Milūnas ir Milda Povilai-
tienė. Jų vieton išrinkti: Rasa Šo 
liūnaitė, Vytenis Milūnas, Vikto I gražiai kalba lietuviškai. Jonas 
ras Garbonkus, Ričardas Burba ir Lietuvą matęs nepriklausomybės 
Linas Gylys; kandidatais: dr. Al 
gis Mockaitis ir Romas Račiū
nas. Balandžio 27 d. Chicagoje 
šaukiamas JAV LB Vidurio Vaka
rų apygardos suvažiavimas. Į tą 
suvažiavimą Lemonto LB apylin 
kę atstovauti išrinkti šie asme
nys— apylinkės nariai: Vytautas 

MILIJONIERIUS 
IŠ LIETUVOS 

Vienas iš turtingiausių Chica 
gos žmonių yra Henry Crovra, 
83 m. Manoma, kad jo šeimos 
turtas siekia apie 500 mil. dol. 
Jo tėvas — imigrantas iš Lietu
vos. Iš pradžių tėvas dirbo pet-

VIEKERIŲ METŲ MIBTES SUKAKTIS 
A. A. MARTHA PEČBLŪNAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą mamytę, uošvę ir senelę, kurios netekome 1979 
m., balandžio 18 d. 

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

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 18 d., 7 vai. 
ryto T. Marijonų koplyčioje. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus pri
siminti a. a. Marthą Pečilūnas savo maldose. 

Nuliūdę: 
SCNCS, MARTI IR ANŪKAI 

laikais, bet Pranas neturėjęs 
progos. Jiedu taipgi nori drauge 
su kitais lietuviais prisidėti prie Į nešu dirbtuvėj, paskiau buvo 

Lemonto LB apylinkės valdy
ba kovo 30 d. 3 vai. p. p. Ateiti
ninkų namuose sušaukė metinį 
susirinkimą. 

Valdybos pirm. Algis Kazlaus
kas pasiūlė susirinkimo pirm. Mo 
dėstą Jakaitį, sekr. Aldoną Soliū-
nienę. 

Praeito susirinkimo protokolą 
tiksliai parašytą perskaitė sekr. 
Aldona rSoliūnienė. 

Valdybos pirm. Algis Kazlaus
kas suglaustai paminėjo atliktuo
sius darbus, bet smulkiai jie apra
šyti apylinkės biuletenyje, iš jo 
sužinojome apie vykstančias lie
tuviškas Šv. Mišias kiekvieną mė
nesio pirmą sekmadienį. Jose lan
kosi daug žmonių. Laimingi mes, 
kad leidžia mums naudotis gra
žiąja De Andreis seminarijos kop 
lyčia, tuo džiaugiasi apylinkės 
valdyba ir tikrai gali didžiuotis 
galėjusi visų apylinkės lietuvių 
norus įgyvendinti. Taipgi reiš
kia padėką kun. Juozui Prunskiui, 
kiekvieną mėnesį čion atvykstan 
čiam Šv. Mišias atnašaut Ruošta 
gegužinė pavyko labai gerai. Rink 
tos aukos Bendruomenės mėne
sio proga, stengtasi išpildyti vi
sus krašto valdybos įsakymus ir 
atlikti visus užduotus darbus. Su
ruoštas rudens balius, davęs pel
no apylinkės veiklai. Sėkmingai 
pravestas spaudos vajus. Prisidė
ta prie mokyklos rengtos Kalėdų 
eglutės, paremiant pinigine au
ka, nes mūsų akyse mokyklos 
ateitis yra mūsų ateitis. Suruoš
tas iškilmingas Vasario 16 minėji
mas, praėjęs tikrai iškilmingai — 
daug dalyvių ir' aukų laisvinimo 
reikalams. 

Po valdybos pirm. pranešimą 
padarė stud. Vytenis Miliūnas. Jis 
vadovauja komitetui, kuris rūpi
nasi politiniais ir visuomeniniais 
reikalais. Komitetas rūpinasi ryšių 
palaikymu su Amerikos valdžios 
žmonėmis. O Lietuvos ir lietuvių 
reikalais organizuoja laiškų ra
šymą prezidentui, senatoriams, 
kongresmanams, laikraščių redak
toriams ir kt Bendrai, šis neper
seniausiai pradėjęs veikti Lemon 
to LB apylinkės valdybos sudėty
je komitetas labai reikalingas ir 
jau daug yra nuveikęs Lietuvos ir 
lietuvių tautos ateičiai. Išklausius 
Vytenio pranešimo, susirinkimo 
dalyviai pareiškė jam nuoširdžią 
padėką. Vytenis yra labai darbš
tus, tvarkingas ir drąsus jaunuo
lis. Jau senokai įsitraukęs, tikriau 
tėvų ir lietuviškos mokyklos 
įtrauktas į lietuvišką veiklą. Jis 

ir 

Šoliūnas, Modestas Jakaitis, Ana-
rie mokiniai praleidžia per daug j tolijus Milūnas, Aldona Šoliū-
pamokų. Dėkojo visiems prisi- j nienė, dr. Antanas Razma, dr. 
dėjusiems ir prisidedantiems prie į Algis Mockaitis, Birutė Navickie-
mokyklos veiklos, o tėvų prašė i nė, Kazys Balčiūnas, Petras Abro-
prižiūrėti, kad jų vaikai nepralei į maitis, Juzelė Laukaitienė, Mili-
dinėtų pamokų, o namuose tė-1 ta Milašienė, Alfonsas Kairelis ir 
vai daugiau kalbėtų lietuviškai. 

Ona Abromaitienė, pasveikinu 
si Lemonto LB apylinkės lietu 

Stasys Budas. 
Susirinkime dalyvavo, šiai apy 

linkei priklausą JAB LB Tarybos 
vius, pirmą kartą susirinkusius į, nariai: dr. Antanas Razma, Rasa 
šiuos naujus Ateitininkų namus, Į Šoliūnaitė, Vytas Šoliūnas, o taip 

A.f A. 
ANTANAS PAZNEKAS 

Gyveno 5S39 S. Washtenaw Ave., Chicago, IH. 
Tragiškai Žuvo balandžio 12 d., 1980 m., sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskr., Linkmeniu valsč., Krivesario 

kaime. 
Amerikoje išgyveno 23 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje sūnus, marti ir anūkai. 
Priklausė Sakių klubui ir Chicagos Anglijos - Britanijos Lietu

vių klubui. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 5 vai. popiet Petkaus Mar-

quette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 19 d . Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Laidotuvėmis rūpinasi Karolis Lazinka ir Vladas Bielinis. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: draugus ir pažįstamus dalyvauti 

šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sūnus su šeima ir draugai. 

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

A. f A. 
JUOZUI LAURINAIČIUI mirus, 

sūnų, mūsų klubo narį, JUOZĄ ir ŠEIMĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Chicagos Anglijos-Britanijos 
Lietuvių Klubas 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Edmondai Kuodis ir Jonas Girijotas įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukas. Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Mountainside, N. J . 
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 454S W. ttrd Street, Chicago, Iii. 

\ s 

yra vyresnysis inl Anatolijaus 
Danutės Milunu, taipgi žino-i ^ 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUXt M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pa^ea. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

• ^ 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios ligos, 1980 m. bal. 14 d., sulaukusi 69 m. amžiaus, 
mirė Toronte, Kanadoje, mūsų mylima tetelė 

A. t A. VANDA LEKAVIČIŪTĖ 
Gimusi Lietuvoje, Pajūryje. Kanadoje išgyveno 31 m. 
Nuliūdime liko prieš metus mirusios sesers Teodoros vai

kai: Izabelė Dainienė, Liudas ii* Edmundas Eidukai ir jų šei
mos, pusbrolis J. Lachavičius ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. popiet Pe tkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 18 d. I š koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į švč. Mergelės Marijos gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterėčia ir sūnėnai su šeimomis. 

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

A. f A. 
BRONIUI KATIL IU I 

Montrealyje staigiai mirus, jo brolį KAZĮ ir bro
lienę VALENTINĄ liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame.. 

Frina ir Leonas žėruoliai 

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-OV South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

% 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio men. 17 d. 

X "Draugo" atkarpoje vakar 
baigėme spausdinti rašytojo Al
bino Baranausko romano "Po
kario metai" ištrauką. Šiandien 
pradedame spausdinti Antano 
Masionio pasikalbėjimą, padary
tą prieš mirtį, su neseniai miru
siu pedagogu Vaclovu Čižiūnų 
— "Kai pokalbį nutraukia... mir 
tis". 

X Kultūrinė vakaronė ir dai
lininkų Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių veikalo "Lithuanian 
National Costumes" sutiktuvės 
įvyksta balandžio 18 d., penkta 
dienį 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Naujai išleistą 
knygą, kurią apibūdins tautoty-
rininkė Elena Bradūnaitė, tuoj 
pat bus galima įsigyti ir gauti 
autorių autografus. Rengia ir 
visus kviečia Lietuvių Tautodai 
lės instituto Chicagos skyrius. 

X Vysk. Vincentas Brizgys 
vadovaus koncelebracinėms šv. 
Mišioms antrojo nepriklauso
mos Lietuvos prezidento Alek
sandro Stulginskio minėjime 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje geg. 4 d. 10:30 vai. 

x Liet. Valst, Liaudininkų 
Chicagos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 20 
d., 12 vai. p. p. Liet. EV. Refor
matų parapijos salėje. Nariai 
kviečiami atsilankyti. 

X Lidija Griauzdienė yra 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Chicagos skyriaus pirmininkės 
pareigose ir visais reikalais 
skautai akademikai turi kreiptis 
į ją. Jos adresas: 6430 West 64 
Place, Apt 2A. Chicago, Illinois 
60638, tel. 586-1435 (balandžio 
15 d. laidoje buvo paskelbtas 
klaidingas adresas). 

x Kristinos Violetos Rukui-
žaitės, Mildos ir Vytauto Rūkui 
žų dukters, su John Randall 
moterystė bus palaiminta Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje šį šeštadienį, balan
džio 19 d., 3 vai. p. p. Vestuvi
nės vaišės bus Holiday Inn vieš
bučio salėje, Oak Lawn, Iii. 

X "Kalnai ir slėniai", Chica
gos Aukšt. lit. mokyklos 1979-
1980 m. m. metraštis, jau ati
duotas spausdinti. Jis leidžia
mas tėvų ir visuomenės auko
mis. Tėvai prašomi grąžinti au
kų lapus. 

x Pasikalbėjimas su dail. Ta
mošaičiais bus perduotas per 
R. Lapo vedamą 

Balfo Chicagos apskrities metinis suvažiavimas, įvykęs kovo 23 d. Nuotraukoje matyti valdyba, skyrių atstovai 
ir svečiai. Suvažiavimas baigtas Lietuvos himnu (plačiau apie suvažiavimą buvo rašyta). 

Nuotr. C. Genučio 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB MAROJUETTE PARKO 

APYL. NAUJOJI VALDYBA 

Kovo 23 d. visuotiniame me
tiniame LB Marąuette Parko 
apylinkės susirinkime išrinktoji 
naujoji apylinkės valdyba balan 
džio 2 d. "Margutyje" buvo su-

I Leknickas dėl labai svarbių ap-1 kur jo kapas tebėra atžymėtas 
j linkybių iš valdybos atsisakė, o j laikinu kryželiu. 
jo vieton buvo pakviestas pir
mas kandidatas Kostas Juškai-
tis. K. Leknickui už nuoširdų 
darbą valdyboje buvo pareikšta 
nuoširdi padėka. 

Kaip matyti, moterys ima va 
sirinkusi pirmajam posėdžiui. I dovaujančius postus. Juk ir di-
Buvęs valdybos pirm. Kostas 
Juškaitis, pasveikinęs naują vai 
dybą, paprašė pirmiausia pasi
skirstyti pareigomis. 

Po atvirų nuomonių pasikeiti 
radijo pusva-1 mų pareigomis buvo pasiskirs-

kartu koncelebruojant kum 
gams A. Zakarauskui, parapijos Į doje išspausdinta 

landį šį ketvirtadienį 7:05 v. v., I ty ta : pirm. Birutė Vindašienė, 
banga 1450 I vicepirm. Bromus Andriukai-

x "Soutiroest News-HeraM" tis — parengimų vadovas, II vi-
savaitraščio balandžio 10 d. lai- cepirm. Kostas Juškaitis — švie 

informacinė' timo ir kultūros reikalams, UI 

džiųjų valstybių — Anglijos, 
Indijos — vyriausybėse mote
rys vadovauja, šioje LB apylin
kės valdyboje visi yra aktyvūs 
visuomenininkai, anksčiau reiš
kėsi kitose organizacijose. To
dėl dedama vilčių, kad ir LB dar 
buose pasirodys su darnia veik
la. 

Pirmajame posėdyje trumpai 
. . . buvo žvilgtelėta į ateities darbų 

klebonui, J. Juozevičiui, V. Bag-1 žinia apie Lietuvių operos pa- j vicepirm. Rima Sidnenė — jau-1 p l a n ą > ^ ^ patelė Duv. pirm. 
danavičiui, J. Duobai, kan. V.'statymus Marijos aukšt. mokyk nimo reikalams, sekr. Aleksan-jKos tžį. Jakaitis. Piane numa-
Zakarauskui ir kt. Manoma, kad! los salėje. Žinioje išvardinti visi Į dra Likanderienė, ižd. Antanas j t y t a ^ y y ^ rūpestis verbuojant 

Domės Petrutytės ir sėtuvių 
visuomenės dėka jis užbaigė sa 
vo kelionę, nepamatęs prieglau
dos. Visuomenė, atjautusi jo se
natvės dienas, ir jo paminklui 
jau yra suaukojusi 1200 dole
rių. Atėjo laikas sudaryti for
malų Varno Paminklo komitetą, 
kuris tą uždavinį deramai įvyk
dytų. Tuo tikslu š. m. balan
džio mėn. 18 d. (penktadienį) 
7:00 v. v. kviečiamas Čiurlionio 
galerijoje, Inc., Midland Savings 
patalpose, 4038 Archer Ave., 
Chicago, UI. organizacijų ir vi
suomenės atstovų susirinkimas 
Prašoma gausiai dalyvauti. 

Pradininkų vardu 

— A. a. Leopoldas Stripinis, 
58 m., mirė š. m. kovo 31 d. To 
ronto General ligoninėje. Palai
dotas iš Lietuvos Kankinių šven 
tovės balandžio 2 d. Šv. Jono lie 
tuvių kapinėse. 

x Metinė ateitininkų šventė 
— balandžio 19-20 d. Prisikėli 
mo patalpose. Šeštadienį Ateiti
ninkų federacijos vado J. B. 
Laučkos paskaita, vakarienė, 
meninė programa, linksmoji da
lis. Sekmadienį 10 v. r. iškilmin
gos Mišios Prisikėlimo šventovė 
je. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Evangelina Kungienė iš 

Los Angeles, Calif, išvyko su 
3kskursine grupe į Graikiją 
Velykų šventes praleisti ir ap
lankyti istorines vietas. Po Vely 
kų grįžo namo, kur laukė vyras 
inž. Stasys Kungys ir vaikai. 

— Ingrida Bublienė, LB Kul
tūros tarybos pirmininkė, kovo 

Brazaičio minėjimą norima są
jungai su jo raštų pirmojo tomo 
pristatymu. 

— Šv. Kazimiero rninėjimas 
ir St. Petersburgo, Pla., vys
kupo T. Larkin pagerbimas ko
vo 4 d. praėjo labai iškilmingai. 
Šv. Vardo bažnyčioje pamaldo
se dalyvavo 9 kunigai ir daug 
tikinčiųjų. Šv. Kazimiero garbei 
vyskupas pasakė pamokslą.. 
Bažnyčioje lietuviškas giesmes 
giedojo klubo choras, vadovau
jamas muz. P. Armono. Toliau 
vyskupo pagerbimas vyko k l u 
bo salėje. Čia vyskupas apžiūrė
jo jo garbei mažojoje salėje su
ruoštą tautinę - religinę parodė
lę, kurios įrengimui vadovavo 
E. Kačinskienė. Apžiūrėjus pa
rodėlę, A. Karnienei vadovau
jant, didžiojoje salėje prie pie
tų stalo vyko iškilmingoji dalis. 
Kalbas pasakė dr. J. Petrikas, 
prel. J. Balkūnas, Holy Name 
parapijos klebonas F. Goodman 
(jo bažnyčioje laikomos lietu
viškos pamaldos) ir kun. K. But 
kus. Pastarasis įteikė vyskupui 

9 d. kalbėjo Clevelando Lietuvių į lietuvių dovanėlę — čekį, o šv. 
fronto bičiulių sambūrio susi- Į Kazimiero misijos komiteto pir 
rinkime apie naujos tarybos už-'. mininkas A. Gruzdys ir sekr. O. 
simojimus ir darbus. Jai pasise! Galvydienė įteikė misijos dova-
kė sudaryti tarybą iš kompete- Į ną — koplytstulpį. Sugiedojus 
tingų kultūros sričių darbuoto- į visiems "Ilgiausių metų", vys-
jų ir tikimasi, kad užplanuoti į kupas šiltais žodžiais padėkojo 
darbai bus galima įvykdyti. Bė;už nuoširdų priėmimą. Vėliau 
gamaisiais sambūrio reikalais 
kalbėjo pirm. VI. Čyvas, CV 
pirm. J. Ardys, J. Žilionis, J. 

koncelebracinėse šv. Mišiose da
lyvaus apie 10 kunigų. Po pa
maldų Jaunimo centro salėje 
bus akademinė dalis — minėji
mas ir buv. prez. A. Stulginskio 
atsiminimų knygos pristatymas. 

X Algirdas T. Antanaitis nu
švies poeto Henriko Radausko 
kūrybą jo 70 m. gimimo sukak
ties proga Sofijos Barkuvienės 
radijo valandoje sekmadienį, ba
landžio 20 d. Talkins Guoda An
tanaitytė ir Antrojo kaimo ak
toriai Jūratė Jakštytė ir Juozas 
Kapačinskas. Pradžios žodį tars 
L Šmulkštys. Programos pra
džia 8:30 vai. ryto, banga 1490 
AM. 

X A. a Zigmas Butkus, anks 
čiau ilgai gyvenęs Chicagoje, 
69 m. amžiaus, balandžio 15 d. 
11 vai. nakties mirė Port Hu-
ron, Mich., ligoninėje. Liko žmo 
na Erna, brolis Česlovas su šei
ma ir daug gimimų. Laidojamas 
Londone, Kanadoje. 

X A. a akt. Leono Barausko 
penkerių metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos bal. 20 d., sek-
mad., 8 vaL ryto T. Jėzuitų kop
lyčioje, (pr.) 

x Panevėžiečių pobūvis — 
vakarienė su šokiais bus šį šeš
tadienį, balandžio 19 d., 7:30 v. 
v. šaulių salėje. Pavienių kvieti
mų dar galima bus gauti prie 
įėjimo, (pr.) 

X Einantiems į Operos spek
taklius šj savaitgalį patariame 
pasiskaityti Carminos Buranos 
libretą, nes, iš anksto nesusipa
žinus su tuo turiniu, bus sunku 
suprasti, kas vyksta scenoje, o 
ypač visame balete. Tą knygu
tę dar gauma gauti Vaznelių 

solistai ir pagrindiniai operos j Kareiva, informacijai — Jurgis 
pastatymo vadovai. 

X Salomėja Endrijonienė, ku 
ri dirba kaip gailestingoji sesuo 
Šv. Kryžiaus ligoninės operaci
niame skyriuje, jau savaitė yra 
paguldyta toje pačioje ligoninė
je sveikatos tyrimams. Mano
ma, kad turės operaciją, po ku
rios dar turės gydytis bent po
rą savaičių ligoninėje ir namie. 

x Inž. Vyt. Izbickas, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirminin
kas, tarnybos reikalais lankyda 

mokinius į lituanistines mokyk 
^as. Pirmutinis darbas — paši

lams valdybos narys Apolina- • ruošimas LB Vid. Vakarų apy-
ras Bagdonas ir Danutė Augie- j g a n}os suvažiavimui. Atstovams 
nė — narė kultūros ir švietimo DUS ^ į ^ įggiųSti įgaliojimai, 
reikalams. 

Pažymėtina, kad antrųjų me 

Janušaitis, ypatingiems reika-

tų kadencijos nebaigęs Kazys 

X Brighton Parko lituanisti
nės mokyklos 30 metų sukak
ties minėjimas įvyks gegužės 
3 d., 7 vai. vakaro Nekalto Pra 
sidėjimo mokyklos salėje (4420 
South Fairfield Ave.). Progra-

masis Chicagoje, turėjo pasita- m o j e b u s akademija, meninė da-
nmus su Vid. Vakarų apygar- l i g ) k a r š t a v a karienė, laimėjimai 
dos pirm. K. Laukaičiu LB rei- i r | o l d a i V i s i )męmiLį m o k i . 
kalais. Pasitarta dėl būsimos n i a i < tėveliai, giminės, draugai 
LB tarybos sesijos, kuri vyks \ i r lietuviškoji visuomenė kvie-
spalio 25-26 d. Chicagoje, ir i č i a m i dalyvauti. Dėl rezervacijų 
apie tarybos narių veiklą savo s g a l i m a s k ambinti Tamkui (254-
apylinkėse ar apygardose. Į 2089) arba Jonynienei (LA 3-

x Vytauto Didžiojo mir- i 0475) 

DaiL M, Šileikis ir D. Adomaitis i Mikorūs, V. Rociūnas, J. J)amu-

vyskupas prapiovė klubo šeimi
ninkės B. Chlamauskienės iškep 
tą didžiulį tortą, kuriuo buvo pa 
vaišinta 300 žmonių. Klubo cho-

!šis, V. Akelaitis ir kt. Prof J. į ras padainavo tris dainas. 
PROGA CICERO IR 

BERWYNO LIETUVIAMS 

CHICAGOS ŽINIOS 
1 PLĖŠIKŲ NESĖKME 

ties 550 metų minėjime muzi- x Algis Jonušas iš Miami, 
kine programą atliks Chicagos ; pi ̂  užsisakė "Drauge" įvairių 
lietuvių styginis ansamblis, va- Į knygų apie Lietuvą anglų kalba 
dovaujamas Fausto Strolios 
Minėjimas įvyks balandžio 27 d 
3 vai. p. p. Jaunimo centre. 

didelį kiekį — už daugiau kaip 
200 dolerių. Šiomis knygomis 
jis ne tik praturtins savo asme-

x Cukrine liga (diebečiu) serj1 1^1"1 3 knygų rinkinius, bet ir 
supažindins kitataučius su Lie
tuva. Pažymėtina, kad tokį užsa 
kymą jis atsiunčia nebe pirmą 
kartą. 

x Juozas Pažėra, nuoširdus 

gantiems kursas bus Šv. Kry
žiaus ligoninėje nuo balandžio 
21 iki 25 d. tarp 7 ir 9 vai. vak. 
Kadangi priimamas tik ribotas 
skaičius, reikia registruotis iš \ 
anksto. Informacijų galima gau I skaitytojas Los Angeles, atsiun 
ti tel. 434-6700, ext. 254 arba 
255. 

x Chicagos Vyčių Choro me
tinis banketas įvyks š. m. balan
džio 19 d., 7 vai. vak. Vyčių sa
lėje. Bus trumpa meninė pro
grama, šilta ir šalta vakarienė. 

tė malonius sveikinimus ir 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

x Pranas Nenius, veiklus vi
suomeniniame darbe, šiuo metu 
yra Union Pier ir apylinkės lie
tuvių namų savininkų bei gy
ventojų draugijos pirmininkas, 

lietuvių draugijos, 

Suvažiavimas įvyksta balandžio 
27 d. Jaunimo centre. Šiai apy
linkei atstovaus, be valdybos, 
dar 24 atstovai, kurie buvo iš
rinkti metiniame susirinkime. 

Su dėkingumu buvo prisimin
tas švč. M. M. Gimimo parap. 
klebonas. Už naudojimąsi mo
kyklos patalpomis valdyba pa
skyrė auką. Visi valdybos na
riai įsipareigojo pagal išgales 
platinti Vl-tosios Tautinių šokių 
šventės laimėjimų bilietus ir pa
siėmė po tam tikrą skaičių kny
gučių. Išsamų veiklos planą atei 
ties darbams vykdyti aptars ki
tame valdybos posėdyje. 

J. Janušaitis 

SUSIRINKIMAS 
PROF. A VARNO 

PAMINKLO REIKALU 

Ilgaamžis lietuvių dailės di
džiūnas prof. Adomas Varnas 
svajojo būti palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse, šalia tautai nu
sipelniusių jos sūnų, kaip M. K. 
Čiurlionis, dr. J. Basanavičius 
ir kt. Savo darbais neįprastai 
ilgame kūrybos laikotarpyje jis 
yra to užsipelnęs. Tačiau ne jam 
vienam likimas lėmė kitaip: pra 
eitą vasarą jis palaidotas Chica 

Nekilnojamo turto pardavėjui 
sąjunga, norėdama pagelbėti r* 6 ' . . . , .. ' NETEKS MILIJONU namų savininkams kovoti su . . , - ^ ^ ^ ^ v 

chuliganizmu, kuris daugiausia Siaurinant JAV biudžetą, Chi r>u jauni plėšikai įsibrovė į 
reiškiasi apipurškiant garažų cagos miesto mokyklos gali ne- n a m u s Beverly apylinkėje, Chi-
duris grafito dažais, įsteigė tekti 49.5 —mil. dol. federalinės cagoje. Bet pataikė į policinin

ko namus. Pohcininkas J. Sto-
kes, miegojęs antrame aukšte, 
išgirdo braunantis pro duris ir 
su revolveriu nulipo žemyn. Plė 

"Community revitalization Comi paramos metams. 
mittee", kuriam vadovauja Vik- G Y V E N I M O Į T A M P O S E 
toras Šatas. 

Viktoras Šatas ir kiti komite- j L- D- Honderos drama 
to nariai kreipėsi į vietines biz-1 Sky Full of Blues", statoma j š i k a i ; p a m a t ę ginklą, ėmė bėg-
nio kompanijas, kad jos paauko | Performance Community teat-1 t i P o l i c i n i n k a s p a ie ido šūvius. 
tų šiam reikalui. Surinkta per į re, 1225 W. Belmont, Chicago- , V i e n a s b u v o 5 ^ ^ ^ įr n u s į . 
3,000 dolerių. Sears ir kitos Į Jf, vaizduoja jaunų žmonių mei-, s k u b i n o j j ^ t l e Comp. of Mary 
kompanijos sutiko paaukoti da
žų. Taigi kiekvienas Cicero — 
Benvyno namų savininkas, ku
rio garažo durys yra ištepliotos 
ir kuris pats vietoje gyvena, ga
li užeiti į Alex Realty, 5727 W. 
Cermak Rd., St. Anthony Sa
vings & Loan, 1447 So. 49 Ct., 
Putrim Food Mart, 15th Street 
& 49 Court arba West Towns 
Board of Realtors, 2137 So. 58 
Court. Minėtose įstaigose galite 
gauti "Paint out Grafiti" Ap
plication Form (prašymų for
mas). Užpildykit ir grąžinkit 
ant formos nurodytu adresu, ir 
jūsų garažo durys bus nudažy
tos nemokamai. Dažymo darbai 
bus pradėti, kai tik oras pakan
kamai atšils, maždaug apie ge
gužės mėnesio vidurį. 

Pasinaudokite reta proga! 
Užpildykit prašymus ir grąžin-

gos Lietuvių tautinėse kapinėse, i kit nurodytu adresu. 

_ , . _ _ _ .. Kaimynines 
Šokiams gros W ally Tenclmger , . . . . , 

J ° ' rengdamos minėjimus bei paren 
Orkestras. Veiks baras ir lote
rija. Lietuviškoji visuomenė 

prekyboje. 2501 W. 71 St., ir'maloniai kviečiama dalyvauti, 
kiekvieną spektaklio dieną prie j su vyčiais metiniame pobūvyje 
įėjimo į salę. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLAS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
W'est Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (ik.) 

X Jei SKILANDCTC tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 

pabendrauti. Vietas rezervuoti 
pas Julie Zakarkienę tel. 434-
7785. Įėjimo auka 12 dol. asm. 

(pr.) 
X Už a. a. Janinos Rimavi-

čienės sielą, metinių mirties 
proga, šv. Mišios bus atnašau
jamos bal. 19 d., 8 vai. ryto T. 
Marijonų koplyčioje ir kitose 
bažnyčiose. Prašoma prisiminti 

I . V . ^ M , . ^ . . . , _ ' I Janiną maldose, (pr.) 
— INTERNATIONAL MEATj 
MARKET. Medžioklinės dešre-į * Reikalinga moteris prižiū-
lės, kumpiai, aviena, veršiena, j rėti seną sergantį žmogų. Gy-
deeros ir t. t Užsakymus siun-lvent vietoje — kamb., valgis ir 
čiarne paštu bet kur Amerikoje.! atlyginimas. Marąuette Parko 
2913 West 63rd St, Chicago, n , apyl. Skambint WA 5-0033. 00629. Tel. (812) 436-4337. (sk.) 

gimus, iš jo susilaukia didelės 
pagalbos bei paramos. Be to, jis 
nuoširdžiai remia ir šalpos or
ganizacijas. 

x Zarasiškių klubas Chicago-
i je savo 45 metų veiklos sukaktį 

ruošiasi paminėti spalio 18 die-
1 ną sukaktuviniu banketu. Šiuo 
metu klubui vadovauja P. Ble-
kys. 

x Inž. Stepas Lukauskas, či-
: kagiškis, buvo užsukęs į "Drau-
j gą", domėjosi spaudos darbais, 
kalbėjosi su redaktoriais, išreiš
kė pasitenkinimą skelbiamais 
rašiniais ir paliko didesnę auką. 
Maloniai dėkojame. 

x J. černis, Bloomfield. 
Mich.. paprašė išsiųsti "Drau
go" kalendorių ir atsiuntė au-

(ak.) j ką, Ačiū. 

Tada. kai Lietuvių Opera leido Banaičio "Jūratės ir Kastyčio" operos plokš
teles, Justinas Mackevičius, Federal Standard Savings & Loan Assn. preziden
tas, paskolino be procentų neterminuotam laikui reikalingą sumą pinigų joms 
išleisti. Cia matome jam įteikiant tos operos plak&teles. Žiūrint iš kairės: 
Vytautas Kadžius, Operos mecenatas Justinas Mackevičius, Alfredas Blyskis 
ir Stasys Baras. Šiemet mūsų Operos kultūrinei veiklai padėti, statant Car-
mina Buraną ir Pajacus, įteikė 1,000 dol. 

Nuotr. Vyt. J»lnevi<i*ui 

ės susikryžiavimus ir klystke
lius, vedančius į sunkias įtam
pas. 

MA2INTI PARLAMENTA 

IDinois valstijoje renkami pa
rašai, kad į rudens balsavimus 
būtų įtrauktas projektas suma
žinti Illinois atstovų rūmų skai
čių: vieton 177 atstovų turėti 
tik 118. Tas sutaupytų apie 7 
mil. dol. metams. 

KLAIDINGA BYLA 

Frank Walus, kaltinamas ka
ro nusikaltimais lenkas, apelia
ciniame teisme laimėjo, kad 
ankstybesnio teismo sprendi
mas panaikintas, radus teismą 
netinkamai pravestą. Bylą turės j 
spręsti kitas teisėjas. Apeliaci
nis teismas nesutiko leisti, kad 
jo gynybos ir Uudininkų atgabe
nimo išlaidas apmokėtų valsty
bė. Waluso išlaidos advokatui 
pasiekė 75,000 dol. Jis išleido vi 
sas santaupas ir užstatė savo 
trijų aukštų namą 5231 S. Kil-
bourn, Chicagoje, užtraukda
mas paskolą. 

COOK APSKR, LIGONINĖJ 

Cook apskr. komitetas pri
ėmė Hyatt Medical Enterprises, 
Inc. pasiūlymą vesti Cook ap
skrities sveikatingumo įstaigas. 
Sutartis — trejiems metams, at 
lyginimas — 6 mil. dol. Sutartis 
įsigalios, kai ją patvirtins aps. 
tarybos finansų komitetas ir ta
rybos pilnaties posėdis. 

SOOTT PRALAIMĖJO 

Illinois gen. prokuroras W. 
Scott, nuteistas už mokesčių ne 
pilną mokėjimą, buvo padavęs 
apeliaciją. įrodinėdamas, kad jį 
nuteisęs teisėjas turėjo būti 
nuo bylos pašalintas. Apeliaci
nis teismas Scott skundą atme
tė. 

ligoninę, kur jį surado policija. 
Buvo suimti abudu plėšikai: R. 
Ross, 17 m., ir L Walker, 20 m. 
Užpultasis juos atpažino. 

MAKBETAS CHICAGOJE 

Šekspyro tragedija "Makbe
tas", išryškinanti žmogžudystės 
baisumą ir sunkius pergyveni
mus dėl įtampos, išmetinėjant 
sąžinei, dabar statoma Clhicago-
je, Body Politic teatre, 2261 N. 
Lincoln. Pastatyme dalyvauja 
25 profesionalai artistai. 

ŠVIETIMO TARYBA 
• 

Mėrė J. Byrne į Chicagos švie 
timo tarybą paskirsianti penkis 
negrus ir du Lotynų Amerikos 

i kilimo. Iš viso bus 11 narių švie 
timo taryboje. 

TEISMAS IR ALGOS 

Teismas įsakė, kad Chicagos 
miestas susisiekimo tarnauto
jams mokėtų 40 ct. už valandą 
daugiau, nes pabrangęs pragy
venimas, o sutartis tokiu atveju 
numato atitinkamą atlyginimo 
kėlimą. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-870* 
Chicago, Illinois 60629 

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

— * ' <• SBE= 

miiiHmimiimimiitiiiiiiimraiiiiiiitHin 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPINAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeJ. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicago, DL 60629 

inuiifiiiiiiiiiiinmiHHHiiinmnniimmtt 


