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CASTR0 IŠLEIDŽIA 
REŽIMO PRIEŠUS 
Pradėjo veikti naujas pabėgėlių įstatymas 

San Jose. — Costa Ricos pre
zidentas Rodrigo Carazo pasitiko 
pirmąjį lėktuvą, atvežusį naujus 
Kubos pabėgėlius. Trečiadienį į 
Costa Ricą atvyko 236 kubiečiai, 
kurie džiaugėsi laisve, bučiavo 
žemę, šaukė prieškomunistinius 
šūkius. Havanoje išeivius išlydė
jo piktų komunistu minia, kuri 
mėtė akmenis, koliojo išvažiuo
jančius. Vienas pabėgėlis, kruvi
nu veidu, sumuštas, pasakė pali
kes komunistinį pragarą. 

Stebėtojai,, komentuodami nau
ją Fidelio Castro politiką, mano, 

du Ženevoje veikiančio tarpvy-
riausybinio Europos migracijos \ 
komiteto atstovai. 

Kovo mėnesį pasirašytas nau
jas JAV pabėgėlių įstatymas pa
lies ir naujus ateivius iš Kubos i ' 
Haiti. Naujos taisyklės duoda tei
sę vyriausybei priimti žmones iš
bėgusius ne vien dėl politiniu | 
priežasčių. Daug ateivių iš Hai-
ti sunkiai galėtų įrodyti, kad jieį 
buvo vyriausybės persekiojami; 
dėl politiniu įsitikinimų. Daugu
mas bėga dėl sunkių ekonominiu 
sąlygų. Pagal senąjį pabėgėlių įsta
tymą tik bėgliai nuo komunisti-kad jam apsimoka išleisti komu 

nizmui nepritariančius piliečius, I n j 0 režimo galėdavo lengvai įro 
nes jie gali sukelti vyriausybei dyti savo bėgimo priežastis. Nau 

jasis įstatymas leidžia vyriausy
bei suteikti pabėgėlių teisę bet ku-

įvairiu problemų, juos reikia 
nuolat sekti, prižiūrėti, bausti. 
Castro, išleisdamas savo priešus, | rįos pasaulio šalies žmonėms, pa
kartu sustiprina savo režimą. Per j reigūnai gali svarstyti ir „specia-
20 metu vien Amerikoje apsigy- i i j a s aplinkybes", kurios privertė1 

veno apie 800,000 kubiečiu- Jie. asmenį palikti savo tėvynę. Dėl' 
turi daug organizacijų, tarp ku- j Haiti ateivių Floridoje jau buvo! 
rių vyksta nuolatiniai ginčai, pa- Į teismas, dar vienas vyksta Atlan- j 
sireiškia didelė vienybės stoka, j toje, kur bus nuspręsta, ar JAV 
T w pačiu išeiviai nėra pavojin-; gali ištremti atvykusius pabėgė-
gi Castro režimui. lįus. 

Dar nėra visai aišku, kiek ku- j A m e r f k a d a b a r ga l i p e r m e t u s | 
b l ^ I Ų b

0
u i ^ ? t a - J A V P a z a ^ ° ! įsileisti 50,000 pabėgėlių, kada' 

pnimti 3 oOO, Ispanija įsileis o00 , ; a n k s č i a u w n u s t a t y t a 17 j40o 
Kanaįa 300, EKvadoras 200, Bei-, a s m e n Ų riba P o v i e n e r i ų m e t Ų 

g:;a . ^ . K-j^ec:^ pri:rr.t. -aza-; pabėgėlis gali gauti „nuolatinio 
i rezidento" teises. Pabėgėlių teisės Į Į 

tokiems asmenims, 
kurie savo tėvynėje dalyvaudavo^ 

Naujoji Afrikos 
valstybė Zimbabvė 

Britanijos princas perdavė valdžią juodiesiems 
Salisbury. — Britanijos sosto i juodųjų rankose, 

įpėdinis princas Čarlis ketvirtadie- Į Komentatoriai mano, kad nau-
nio vidurnaktį vadovavo paskuti- j josios valstybės gimimas yra bri

tu užsienio reikalų ministerio lor
do Carringtono didžiausias nuo
pelnas. Jis vadovavo ilgoms Rode-

Balandžio 14 d. buvo atidarytas naujas Kanados parlamentas. Pirmą kartą istorijoje Kanados parlamento pirmininkė 
((speaker) tapo moteris Jeanne Sauve. Nuotraukoje prem jeras Pierre Elliott Trudeau, dešinėje, ir opozicijos vadas 

i Joe Clark palydi pirmininkę j jos kėdę. Premjeras Trude au savo kalboje pasisakė prieš Kanados suskaldymą ir pa-
į smerkė kai kurių provincijų bandymus atsiskirti iš Kana dos provincijų federacijos. 

Krito prezidento 
Carterio populiarumas 

Amerikiečiams nusibodo įkaitų krize 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Italijos policija Turine ir 
į Milane suėmė 45 asmenis, įtaria

mus Raudonosios brigados tero
ristus. 

dėjo Argentina, Brazilija, Vaka
rų Vokietija, Švedija ir kitos ša-, r . 
lys. Ketvirtadienį į Costa Rica! 

išvyko 12 VVashingtono pareigū
nų, kurie tikrins, kurie kubiečiai 
bus priimti Amerikon. Pirmiausia 
atvyks čia jau gyvenančių kubie
čių giminės. Costa Ricoje yra ir 

VVashingtonas. — Respubliko- ką silpną, bejėgę, santykiu 51— 
nas kandidatas į prezidentus Phi- 39 amerikiečiai pasisakė už 

doras 

nes britų kolonijos Afrikoje — 
I Rodezijos laidotuvių ceremoni-
į joms. Afrikoje gimė nauja, ne-
j priklausoma juodųjų respublika, I zijos deryboms ir padėjo sudaryti 
kuri lengvai gali tapti turtingiau- j naują konstituciją, kurią priėmė 

į sia Afrikos juodųjų valstybe. Spor- i kelios juodųjų grupės ir Rodezijos 
to stadijone, kuris turi 40,000 sė-1 baltieji. Laukiama, kad Zimbabvė 

! dimų vietų, paskutinį kartą bu- j bus antra Kenija, pastovi, tvar-
| vo nuleista Britanijos vėliava ir j kinga, pasiturinti Afrikos valsty-
į iškelta nauja — Zimbabvės. Apei- j bė. Kenijoje valstybės gerovei 
j gas stebėjo tūkstančiai užsienio į bendrai dirba juodi ir balti. Zinv 
j svečių. Ceremonijose turėjo daly- \ babvės premjeras, siekdamas nu-
: vauti aukšti britų bendruomenės į raminti šalies baltuosius, kad jie 
j kraštų vadai: Indijos premjerė \ neišbėgtų iš naujos valstybės, 
ilndira Gandhi, Pakistano prezi- j paskyrė du baltus ministerius: 
| dentas Zia ui Hq. Turėjo daly- į žemės ūkio ir prekybos. Jis pali-
vauti Jungtinių Tautų gen. sek-; ko kariuomenei vadovauti baltą 
retorius Kurt VValdheim ir kiti i generolą, administracijoje daug 
aukšti pareigūnai iš 90 pasaulio : svarbių pareigų lieka baltųjų ran-
kraštų, jų tarpe iš Amerikos še-; koše. 
šių asmenų delegacija, vadavau-i Rodezijos baltieji ūkininkai, 
jama diplomato Averell Harri-; ant kurių pečių remiasi žemės 
man, 88 metų amžiaus. Svečių; ūkio gamyba, reiškia viltį, kad 
tarpe nebuvo tik kaimyninės Pie- i Zimbabvės valdžia, nežiūrint 
tų Afrikos atstovų. | marksistinių premjero pažiūrų, 

Į Zimbabvės nepriklausomybės '• nesi griebs socialistinių eksperi-
paskelbimo ceremonijas a t v y ko : mentų, kurie t bankrotą nuvarė 
nemažos delegacijos iš Sovietų £ • n e v i e n ? A * n * o s Vf^l 

.', Premjeras Mugabe pasakė, kad 

listas ir jo vyriausybė neims „be
tai neišmoks 

Krize Amerikos 
lomatijoje 

Vyriausybe ruošia 
naujas sankcijas 

. . ' Sąjungos ir Kinijos. „Time" žur-
- Čekoslovakija .štreme vm-j ^ ^ ig n e k o k i u s Z i m . jis, r > - - a r ė t a s , yra - rea-

Kieciai posake uz ka- tuojant; britų Oxfordo universi- b ^ k i u $ $ u R V o k k . 
i np Crane. po 20 mėnesių kam- rimus veiksmus, nors dei JŲ dalis-teto profesorių Anthony Kenny, .. ,, , L. 0 , , . ; . . ! , « i d a T kol 

l ! ? y i V ? ^ , r , f ^ S ! Ž S 5 ! ^ ^ I ^ 2 į ^ J ? S ? ^ ^ komunistų vadas Erich Hone-; „vaikščioti" 
pernai po Af-' 

kęs su Rodezijos 
a u sueiuc 6.3 asmenis. . . . . . T « »TI » *_ i 

' . . . . j suKilelių vadu joshua AKomo, ta-' 
—Liberijos sienos dar uždary-1 c j a u atsisakė pasimatyti su kitu 

tos po buvusio perversmo, tačiauį v a { l u R0bertu Mugabe. Rytų Vo- ! 

Reaganas, Didžiausią smūgį Cra- lė. Ta pati krizė dabar jo popu-
ne gavo Illinois pirminiuose rin- liarumą numušė, skelbia Harris 
kimuose kovo 18 d. Jis tikėjosi Poli. 

Maskva laukia 
JAV agitatorių 

dipl< į VVashingtonas. — Baltųjų Rū-
__ įmų pareigūnai kalbėjo trečiadie-
Tokia antrašte (The Crisis in j nį, kad prezidentas Carteris pa-

American Dipiomacy) neseniai skelbs naujas ekonomines sank 
pasirodžiusi knyga patraukia lie
tuvių dėmesį tuo, kad joje yra 
stambokas skyrius (One Day in 
the Life of Simas Kudirka...27 
pusi.) apie Simo Kudirkos išda
vimą Lietuvos okupantams. 

cijas Iranui: maisto ir vaistų par-

geriau pasirodyti, nes jis yra Illi
nois kongresmanas. Po ilgos kam-

tarptautinis aerodromas pradėjo'-, Maskva. — Sovietų propagan-

Prezidento kritikai, o jų skaičius j veikti trečiadienį. 
vėl pradėjo augti, nurodo, kad '• 

kietijos valdžiai nepatiko, kad I a a prješ Ameriką kasdien stiprė-
Mugabė nekritikavo Kinijos už ; j a . „Moskovskaja Pravda" rašo, 

—Kongreso narys Samuel Stra I invaziją Vietname. Stebėtojai aiš-:
 ka<j Amerikos CL\ agentūra ver-

t
paniJ0S į ? nor !?K-° " e , , m e ] 0 ~ europiečiai neskuba prisidėti prie į t t o n (demokratas iš Nevv Yorko) į kiną, kad marksistas Mugabe ne-\ buoia jaunus vyrus ir moteris, 

ŪK apie iuu.uuu ao,. skOią. ;0 reikalaujamų sankcijų Iranui; lankėsi Pakistane, kur susitiko su j galėjo pulti Pekino, nes jo grupė ! kurie bus siunčiami į Maskvą, 
Pirminiuose Pennsylvanijos rin- ar prie Maskvos olimpinių žaidi- afganų sukilimo vadais. Jis ragi- i gaudavo ginklus ir kitą paramą = prisidengę OHmoiados svečių ir 

kimuose ateinančią savaitę laimė- mŲ boikoto dėl JAV vyriausybės; n a vyriausybę siųsti afganams j g Kinijos, kada Nkomo buvo re-i turistų skraiste ir bandys skleisti 
i miamas Sovietų Sąjungos. Rytų: priešsovietinę propagandą. Pati tikisi senatorius Edvvard Ken- Į nepastovios linijos. Vokiečių spau- j ginklų ir amunicijos. 

davimo sustabdymą. Pirmadienį I nedy. Jį padrąsino paskutinieji da primena, jog prezidentas Car- Lenkijos komunistų laikraš-
Liuksemburge suvažiuoja Euro-' viešosios opinijos tyrimai, paro-: teris ilgai spaudė Vokietijos vy-'įtjs Trybuna Ludu" ragina Eu-
pos Rinkos valstybių užsienio rei- dę, jog prezidentas Carteris. pa- riausybę 
kalų ministeriai, kurie svarstys,; gal Gallupo tyrimus, turi 52 ' neutrono 

renkami asmenys, kurie moša 

kaip paspausti Iraną, kad tas pa-
Knygos autorius Smith Simp- į leistų amerikiečius diplomatus. 

son yra buvęs daugiau kaip dvi 
dešimt metų J. A. Valstybių dip
lomatinėj tarnyboj, kurios eigoje 
ėjo įvairias pareigas tokiuose jaut
riuose postuose kaip Belgijoje, 
Graikijoje, Meksikoje, Indijoje ir 
Afrikoje. 

Pasitraukęs iš tarnybos jis para
šė kelias knygas. Paskutinėj kny
goj jis neatlaidžiai kritikuoja 
mokslo institucijas, kurias baigu
sieji esą ne tik labai menkai orien
tuojasi pasaulio geografijoje, bet 
nežino net savo krašto istorijos, 
kultūrinės jo evoliucijos ir netu
ri nuovokos apie pasaulyje eg
zistuojančias įvairias politines 
bei kultūrines santvarkas. Uni
versitetais besivadinančios moks
lo institucijos esą neužsitarnauja 
tokio pavadinimo. 

Stoka tinkamo išsimokslinimo 
esą blogai atsiliepia ir į Ameri
kos diplomatinę tarnybą. Simo 
Kudirkos išdavimo pavyzdys esą 
gerai pailiustruoja menkai pasi
ruošusių valdininkų pasimetimą 
krizės metu. Knygos autorius pri
skaičiuoja net dvylika suklydimų 
(slips), kurie buvę padaryti nuo 
to momento, kai Kudirka įšoko į 
Amerikos pakrančių sargybos lai
vą Vigilant, iki leidimo rusų įgu
lai jį prievarta susigrąžinti j So
vetską j a Litva. 

nuoš. jį remiančių, kada Kenne-
I dy turi 34 nuoš. Net 14 nuoš. 

Irano rezoliucinės tarybos na- | sakėsi dar neapsisprendr už ku-
rys ajatola Beheshti pasakė ko-!ri demokratą balsuoti. 
resoondentams. kad būsimas Ira
no parlamentas gali paleisti įkai
tus birželio mėn. 

Italijos komunistu 
vadai Kinijoje 

Pekinas. — Kiniion atvyko Ita
lijos komunistų partijos delegaci
ja, kuri viešės 10 dienų. Partijos 
vadas Enrico Berlinguer ir kinų 
partijos sekretorius Hu Yaobang 
paskelbė, kad abiejų partijų ry
šiai suderinti ir ateityje bus nor
malūs. Tie ryšiai buvo nutrūkę 
1963 m., kai Maskva susipyko su 
Pekinu. Italijos svečiai susitiks ir 
su Kinijos partijos pirmininku 
Hua Guofengu. Maskvos spauda 
apie šį vizitą paskelbė labai 
trumpai, be komentarų. 

Aliaskos valstija 
neima mokesau 

Juneau. — Aliaskos valstija ne 
tik neima iš savo gyventojų pa
jamų mokesčių, bet paskelbė ir 
valstijos lėšų išdalinimo planą. 
Turėdama iš naftos didelių paja
mų, Aliaska išdalins pinigus vi
siems 400,000 gyventojų. Šiais me
tais bus išsiuntinėta 405 mil. dol. 

Knygą išleido žinoma leidykla j suma. Vidutiniškai kiekvienas su-
THE CHRISTOPHER PUBLI-
SHING HOUSE, North Quincy, 
Mass. 02171. 

augęs gaus po 2,000 dol. Naftai 
brangstant, valstija trkisi dar dau
giau pajamų. 

tyrimai vasario 29 d. parodė, kad ; ris pradėjo kalbėti apie Persijos 
Carteris turi 66 nuos., o Kennedy ] įlankos gynybą karinėmis jėgo-
— 27 nuoš. 

Prezidento Carterio rėmėjai nu
rodo, kad pernai žiemą tyrinėji
mai davė dar blogesnius rezulta
tus. Lapkričio 16 d. Gallupo ty
rimai rodė. kad Carterį palaiko k u r dalyvavo ir sovietų at.etai. 
tik 36 nuoš. demokratų, o Ken- | E u r o P a i t o k s P° l l t l k c* .nepasto-
nedį — 55 nuoš. 

Louis Harris apklausinėjimai 
parodė, kad prezidentui Carte-
riui šiuo metu kenkia ne tik in
fliacija ir ekonominiai sunkumai, 
bet ir Irano įkaitų klausimas. 
Amerikiečiai, klausiami, ar prezi
dentas veda gerą liniją Irano at
žvilgiu, tik 33 nuoš. atsakė 
„taip", o 65 nuoš. —„ne". Pa-

Vokietijos partijos vadui teko la 
bai nusivilti, kai Rodezijos par-1 kurios nors sovietinės respubli-

įsileisti į sayo teritoriją! r o p o s k o m u n j s t u s nesiskaldyti ir;lamento rinkimus laimėjo ne jo į kos kalbą. Tie jauni amerikiečiai 
bombas, o kada.vo* !e" į dalyvauti prancūzų ir lenkų par- i draugas Nkomo, bet Mugabe. I būsią siunčiami į Londoną, kur 

čiai sutiko, Carteris tos bombos j t j j Ų š a u kj a r n o j e konferencijoje, j Jis, atsimindamas Honeckerio at- į jįe g a u s specialų apmokymą kaip 
atsisakė.-Po Carterio apsiKamni-; įjggįgį mSLiaa, kad Maskva ne- i sisakymą su juo pasimatyti, da-; griauti agituoti, kurstyti sporti-
mų ir bučkių su Brežnevu V ie - | n o r i n t i į ^ j K O r n u n i z m o cent-į bar nepakvietė jo į Zimbabvės ' 
noje praėjo vos metai ir Carte- Į ru«^ n e s t o k s ^ „ ^ 5 neegzistuo- j gimimo ceremonijas. 

mis. Prezidentas ragina europie
čius boikotuoti olimpinius žaidi
mus, tačiau neseniai jis Baltuo
se Rūmuose šventė amerikiečių 
laimėjimus Žiemos žaidimuose, 

vumas nesuprantamas ir nepri
imtinas. 

ja ir negali egzistuoti. 
— Trys teroristai Turkijoje nu 

Šovė amerikietį karininką ir jo 

Tuoj po Rodezijos vėliavos nu
leidimo į Londoną turėjo išskris
ti Rodezijos gybematorius lor-

našus klausimas gruodžio men. , . . , , ,j . , . m - m • « • biznio bend viduryje davė 00 nuos. „taip ir' 
32 nuoš. —„ne". Prezidento 
kreipimasis j Jungtines Tautas ir 
laukimas, kad jų teisininkų ko
misija padės išspręsti įkaitų klau
simą, atnešęs prezidentui didžiau
sia smūgį. Amerikiečiai nekaip 
žiūri į Jungtines Tautas ir neti
ki, kad jos galėtų ką nors iš
spręsti, praneša Louis Harris. 
Net 59 nuoš. manė, kad JT silp
na organizacija, negalinti išspręs
ti įkaitų klausimo. 

Tyrimai parodė, kad amerikie
čiai 71—25 santykiu mano, jog 
ajatola Khomeinis parodė Ameri-

Biznio bendroves 
skundžia prezidentą 
Washingtona.s. — Biznio bend

rovės, kurios buvo pradėjusios ga
minti įvairias su Olimpiniais žai
dimais surištas p-ekes, sudarė 35 

rovių koaliciją ir ruo
šia JAV vyriausybei teismo bylą. 
Bendrovės tvirtina, kad jos dėl 
paskelbto žaidimų Maskvoje boi
koto jau turėjo nuostolių —6.4 
mil. dol. 

Tarp jų gaminių minimi įvai
rūs olimpiniai ženklai, marški
niai, puodukai, plakatai, drabu
žiai, automobilių raktų žiedai. 
Bendrovių vadovybės teigia, kad 
vyriausybė supirkinėja javus, kad 
ūkininkai neturėtų nuostolių dėl 
prekybos suvaržymo. Panašiai vy
riausybė turėtų atlyginti nuosto
lius bizniams, kurie nukentėjo 
dėl olimpinio boikoto. 

turką šoferį. Policija susišaudė su į das Soames, kuris sugrąžino Ro-
dezijaj britų administraciją gruo
džio mėneri. po 15 metų atsisky
rimo ir po 7 metų civilinio ka
ro. Zimbabvės valdžia liko vien 

Liberija bando 
išlaikyti tvarką 

Monrovia. — Naujoji Liberijos 
vyriausybė, raginama šešių as
menų JAV karinės delegacijos, ku-

užpuolikais ir tris peršovė. Su 
žeisti ir keli praeiviai. Užpuoli
kai priklausę turkų liaudies iš
laisvinimo frontui — komunisti
nei grupei. 

— Mokesčių inspekcijos studi
ja parodžiusi, kad apie 26 nuoš. 
amerikiečių sukčiauja mokėda
mi savo pajamų mokesčius. Sako
ma, kad sukčiautų dar daugiau, 
jei nebijotų bausmių. 

— Vyriausybės žiniomis, kovo ri jau anksčiau atvyko svarstyti 
mėn. Amerikos naujų namų sta-Įsu Liberijos vyriausybe karinių pro 
tyba sumažėjo 22 nuoš. Palyginus: jektų, įsakė kareiviams skubiai 
su praėjusių metų kovu, naujų: grįžti į dalinius. Po perversmo 
namų pradėta statyti 42 nuoš. 
mažiau. 

— General Motors automobi
lių bendrovė paskelbė, jog gamy
ba septyniose įmonėse bus suma
žinta ir 12,000 darbininkų neteks 
darbų. 

— Izraelio premjeras Beginąs, 
atsisveikindamas su JAV spauda, 
įteikė teroro veiksmų sąrašą. Per
nai Vakarų krante išaiškintos 97 
palestiniečių teroristų grupės. Ga
zoje įvyko 23 teroro veiksmai. 
Tas rodo, kodėl Izraelis neprita
ria Palestinos valstybei, pasakė Be
ginąs, žadėdamas toliau steigti 
žydų sodybas arabų žemėse. 

kareiviai išėjo į gatves, pasitaikė 
plėšimų ir civilių gyventojų prie
vartavimų. Paskelbtame įsakyme 
grasinama šaudyti tuos, kurie ne
sugrįš į kareivines. 

Liberijoje pasitaikė susišaudy
mų. Dar veikia ir ginkluoti nu
žudytojo prezidento rėmėjai. 

ninkus ir vietinius gyventojus. 
Arabų kautynes 

Beirutas. — Libane įvyko kau
tynės tarp Irako remiamų palesti
niečių — Arabų laisvinimo fron
to ir ginkluotų šijitų sektos mu
sulmonų. Mūšyje žuvo 5 asme
nys ir 25 buvo sužeisti. Šijitai 
puolė irakiečius, nes gauta žinių, 
kad Irako valdžia suėmė šijitų 
sektos vadą imamą Mohammed 
alBakr ai Sadr. Skelbiama, kad 
jis ir jo šeimos nariai sušaudy
ti. Imamas vadovavęs slaptai Al 
Davva organizacijai Irake. Ši gru
pė turėjusi ryšius su Irako prie
šais Irane ir su ajatola Khomei-
niu. 

statistika 
mėsos ir 

— Lenkijos aukščiausias teis
mas patvirtino žemesnio teismo 
bausmę Jungtinių Tautų tarnau
tojai Alicijai VVesolovvskai, kuri, 
pakeliui į naują tarnybą, buvo 
sustojusi Lenkijoje aplankyti gi
minių ir buvo suimta rugpiūČio 
10 d. 

— Sovietų valdiška 
parodė, kad kovo mėn 
pieno gamyba nukrito 14 nuoš. 
Vėl kaltinamas blogas oras. Ste
bėtojai mano, kad pradeda atsi
liepti JAV pašarinių javų parda
vimo sustabdymas. 

KALENDORIUS 
Balandžio 18 d.: Apolonijus, 

Antija, Sudvinas, Totilė. 
Balandžio 19 d.: Timonas, Ga-

lata, Nomgaila, Nuomė. 
Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:33. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 65 

L, naktį 40 i 
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MOŠŲ IŠKILIEJI VEIDAI 
F. TEFEBIS 29 KARTUS 
ŽAIDĖ U2 LIETUVOS 
FUTBOLO RDTKTLVE 

Jono Narbuto redaguojama
me "Sportas nepriklausomoje 
Lietuvoje" pačioje pradžioje Lie
tuvos sporto istorijos pamini
mas Kauno sporto klubas — 
KSK. Tačiau tik trumpai, dau
giau prabėgomis, lyg neturint 
daugiau medžiagos ar žinių. 

Pasirodo, kad šis klubas buvo 
vienas iš pirmųjų, bent pradžio
je vienas iš pačių didžiųjų ir 
davė toną Lietuvos sportui, 
ypač futbole ir lengvojoje atleti
koje. Apie jį ir bendrai apie 
pačią Lietuvos sporto pradžią 
mūsų korespondentui neseniai 
parašė vienintelis iš steigėjų li
kęs gyvas Friedrich Toepfer. 
Jis yra virš 80 metų amžiaus, 
gyvena Kasselyje, Vokietijoje, 
ir dar seka futbolą televizi
joje. 

1918 metais, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, jis gyveno 
Kaune, vadinosi Fritz Teferis, 

vo Paryžiaus olimpiadoje 1924 
m., tokius žaidėjus, kaip Goetz, 
Wagner, Arbačiauską ir kitus. 
KSK turėjo R Fersterį, kuris 
tuo metu buvo geriausias visose 
distancijose nuo 100 mtr. iki 
5000 mtr. Beveik tuo pačiu me
tu įsikūrę kiti klubai, kaip 
LFLS ar LGSF, buvo žymiai 
silpnesni. 1925 ar 26 metais 
KSK neseniai suformuotoje 
Lietuvos lygoje pajėgė išstatyti 
net 4 komandas. Už KSK žai
dė ir tokios Lietuvos futbolo 
žvaigždės, kaip R. Marcinkus, 
A. Lingis, Žukauskas, Radaus
kas ir kiti. 

Augant Lietuvos klubų skai
čiui, KSK žaidėjai po truputi 
pradėjo skirstytis. 1929 m. klu
bas taip susilpnėjo, kad iškrito 
iš aukštosios lygos ir buvo pri
verstas susijungti su kitu klubu 
"Kultus". Pasivadinęs KSK -
Kultus, naujas klubas kiek at
sigavo, net laimėjo didžiulį tur
nyrą, kuriame dalyvavo geriau
sios Lietuvos komandos. Ta
čiau j aukščiausią nepajėgė 
įkopti, o netrukus politiniai įvy-

buvo vienas iš KSK steigėjų ir !>kiai Vokieti joje ir Klaipėdoje vi 
geresnių futbolo žaidėjų. Jis 29 
kartus futbolo aikštėje gynė 
Lietuvos spalvas, dar dažnai 
tuos momentus pergyvena ir sa
vo laiške rašo: 

— Su nepriklausomybės at
gavimu prasidėjo ir sportinis 
judėjimas. Viskas pradžioje vy
ko Kauno Ąžuolyne, kur nebuvo 
aikščių su linijomis, nebuvo bė
gimo takų, nusirengimo kam
barių ar dušų, bet buvo drau
giška nuotaika, neskiriant jo
kios tautybės, buvo jaunatviš
kas entuziazmas. 

1921 metais įsteigtas Kauno 
sporto klubas tuoj subūrė ge
riausias jėgas tiek futbole, tiek 
lengv. atletikoje. KSK davė 
Lietuvos rinktinei, kuri dalyva-

są klubo egzistenciją labai pa
sunkino. Net ir pakeitimas klu
bo pavadinimo į "Olympią" daug 
nepadėjo. Dvidešimtų metų ži
bėjimas buvo galutinai praras
tas. 

Klubo ženkliukas, keletas už
silikusių dovanų bei pažymėji
mų, o labiausiai gal tarptauti
nės futbolo rungtynės televizi
joje nejučiomis grąžina mane į 
1928—37 metų laikotarpį ir tas 
29 tarptautines rungtynes su 
Lietuvos rinktine... 

Ne vienas iš mūsų vyresnių
jų sporto mėgėjų tikriausiai 
TeferĮ dar prisimena, lenkia 
galvą jo sportinei dvasiai ir 
linki sveikatos bei sėkmės. 

lituanicos kasininkas Antanas Viktorą su futbolo žiūrovams pažįstama "ne
degamąja spinta" rungtynių metu stengiasi neaplenkti nė vieno, kad daugiau 
žaliukų pririnktų. Duoklę atiduoda mūsų korespondentas Jonas Juška. 

FUTBOLAS 
LITUANICA ĮVEIKĖ EAGLES 

Siu metu futbolo pirmenybių 
rungtynes major divizijoje - auk
ščiausioje klasėje, Chicagos Litu-
anicos komanda, praėjusį sekma
dienį, pradėjo puikia pergale 
2:0 prieš stiprią lenku Eagles. 
Prieš pradedant rungtynes, re
tas kuris pranašavo mūsiškiam 
•pergalę. Daugiausia gpėjo 2K) ar 
3:1 Eagles naudai. Kiti bandė 
būti diplomatiški ir pranašavo 
lygiąsias. 

Pirmąjį puslaiikį, nors ir žais
dami prieš vėją, Lituanicos vy
rai sugebėjo išlaikyti žaidimo ini
ciatyvą ir persvarą. Ypatingai už
tikrintai žaidė gynimas su vidu
rio aikštės trejuke. Puolimui trū
ko užbaigiamojo šūvio. Puslai-
kiui įpusėjus, mūsų puolėjo G. 
Hough stiprus smūgis su galva, 
kuris, atrodė, neturėjo šanso ne
virsti įvarčiu, atsitrenkė į vartų 
virpstą. Ir vėl jo paties švarus pa
taikymas pro išbėgusį vartinin
ką nesuprantamai teisėjo neuž-
skaitytas įvarčiu. Tokios "dova
nos" priešininko komandai galė
jo pakelti ūpą ir tuo pačiu iš
mesti ii pusiausvyros Lituamicos 

žaidėjus. Ir kai rungtynių teisėjas 
pasimeta, jis dažniausiai pradeda 
švaistytis raudonomis kortelėmis 
— žaidėjų pašalinimu iš aikštės 
ir vėliau diskvalifikacija. Šį kartą 
to išvengta. Užteko geltonos kor
telės. 

Antrame puslaikyje Lituanicos 
komandos persvara ryški, bet re
zultatu vis nėra, bet, rodos, jauti 
kad įvartis yra Čia pat. Vis trūks
ta švaraus pataikymo. Žiūro
vams sėdėti tribūnoje Chicagos 
35 laipsn. temperatūroje irgi ne 
gegužinė, o "šiluminės" nėra ap 
linkui. Mūsiškiai pekio keletą 
kampiniu iš eilės, bet vis be konk
rečios naudos. Prieš rungtynių 
pabaigą lenkai, sukaupę gerokai 
išsekusias jėgas, paspaudžia mū
šy vartus, bet be kampinio - nie
ko daugiau. Prieš pabaigą grįžęs 
aikštėn pailsėjęs greitasis V. Pfflcš 
rys gerokai sumaišo išvargintą 
Eagles gynimą ir, būdamas ne
uždengtas Al. Krygeris, pagaliau, 
paleidžia gražy šūvį ir IK). Per
galė, apie kurią net nedrįsome 
kalbėti prieš rungtynes, atrodo 
bus Lituanicos, nes lžko žaisti tik 
4 minutes. Spaudimas prie sve
čių vartų. Jie kietai, bet korektiš
kai iš paskutiniujy ginasi. Prieš 

pat žaidimo pabaigą iš kairiojo 
krašto paikeltą kamuolį mūsų vi
durio puolėjas Kelly gražiai pasi
tiko su galva ir tiksliai nukreipė 
į varty kampą — 2:0 Lituanicos 
naudai. Pergalė aiški ir užtarnau
ta. 

Visa komanda sukovojo stebė
tinai ištvermingai ir ryžtingai li
gi paskutinės žaidimo sekundės. 
Mūšy vartininkas Z. Balčiūnas 
neturėjo progos pasireikšti, nes 
gynimas dirbo be klaidų ir be 
priekaišto. 

Žiūrovu apie 400, bet spren
džiant iš kasininko apyskaitos, 
nedrįstum nė pagalvoti, kad jų 
buvo bent gera šimtinė. Neįti
kėtina, kad mūšy publika tiek įsi
mylėjusi į tą žaliuką dolerį, kad 
ir aiškiam tikslui esant - parem
ti mūsų reprezentantus — negali 
su juo skirtis. 

Rezervo komanda gavo major 
divizijos "krikštą". Pralaimėjo 
prieš Eagles rezervą 6:0. Atrodo, 
ilgas bus pavasario sezonas... J.J. 
SAVAITGALIO RUNGTYNĖS 

Pirmoji vyry komanda žais prr-
menybiy rungtynes prieš vokie
čių Schwaben šį sekmadienį, 4 
vai. po piety Schvvaben Center 
stadione, Buffalo Grove, Illinois. 

Rezervas žais ten pat 2 vai. 
Jauniai žais prieš Aurora 10 v. 

rytą Marąuette Parke. 
Motery komanda žais 11:30 v. 

ten pat 
Šeštadienį veteranai žais 4 vai. 

prieš Falcons Lombard priemies
tyje, Commons parke. 

Jaunikliai (13-15 m.)žais prieš 
Real F.C. Marąuette Parke 2 vai. 
15 misi. po pietų. 

U EUROPOS TAURĖS 
VARZYBU 

SemifinaHiuTj pirmųjų 
rungtynių pasekmės 

— Meisterių taurės varžybo
se: Real Madrid — Hamburger 
SV 2—0, ir Nottingham — Ajax 
Amsterdam 2—0. 

— Taurės laimėtojų varžybo
se: Arsenai London —Iuventus 
Turin 1—1, ir FC Nantes — FC 
Valencia 2—1. 

— Dėl UEFA taurės: Bay-
ern Muenchen —. Etr. Frankfurt 
2—0, ir VFB Stuttgart — B. 
M'gladbach 2—L Antrosios 
rungtynės įvyks balandžio 23 d. 

— Iš Afganistano per Pakista
ną 7 pabėgę žaidėjai paprašė 
Vak. Vokietijos vyriausybės pa-
bėgliy teisiy. Jie visi yra iš Ka
bulo ir kai kurie iš jy ten turi pa
likę artimuosius. Iš Afganistano 
jie pabėgo kovo 3 dieną ir da
bar gyvena Frankfurte. Visi jie 
norėty žaisti už vokiečiy futbo
lo komandas, kai tik jiems bus 
pripažintos politiniy pabėgėliy 
teisės. Už viešbutį užmoka Frank 
furto miesto valdyba, o pragyve
nimui jie gauna 312 DM per mė 
nesį. 

— Per savo pirmas rungtynes 
už Dalias Tomados, kelis kartus 
už Vak. Vokietijos rinktinę žaidęs, 
Klans Toppmoeller įmušė vieną 
įvartį ir gražiu padavimu paruo
šė antrą. Rungtynes Dalias Tor-
nados prieš Atlantą laimėjo 2:0. 

— Buvęs TSV 1860 Muenchen 
treneris Eckhard Krautzum da
bar treniruoja Houston Hurri-
cane. Pirmas rungtynes jo ko
manda pralaimėjo 0:1 prieš Tul-
są Roughnecks. — O naujajai 
garsaus olando Johann Cruyff 
komandai VVashington Diplo-
mats nepasisekė. Jie pralaimėjo 
prieš Tampą Rovvdies 2:3, o vokie 
čiy žaidėjo Gerd Muėiler vienuo 
Iikinė Fort Lauderdale Strikers 
prakišo po baudų mušimo 1:2 
prieš Memphis Rogues. Gerd Mel-
ler pasiektas įvartis nebuvo už
skaitytas. 

— Iš patikimy šaltinių pa
tirta, kad už Borussia Dortmund 
žaidžiantis Manfred Burgsmuel-

! ler 1980 — H981 mėty futbolo 
pirmenybėms pasirašys sutartį su 
italų AC Bologna. Mes Chicago 
je matėme Burgsmueller 1977 me
tais su Vak. Vokietijos "B" — 

rinktine. Už AC Bologną ilgus 
metus žaidė Vokietijos rinktinės 
žaidėjas Hėlmut Haller. 

— Turtingasis ispanu FC Bar-
celona klubas mėgina iš vokie
čiy I. FC Koeln atpirkti angly 
rinktinės žaidėją Tony VVoodcoak. 
Barcelona jau mėgino iš HSV 
(Hamburg) gauti anglą Kevin 
Keegan, bet jis milijoninio pa
siūlymo nepriėmė. Dabar dery
bos prasidėjo su "VVoodcock ir su 1. 
FC Koeln. Kas dar galėty pasaky
ti, kad futbolas nėra tarptauti
nis sportas? Prieš daugelį metų 
dar stebėjomės, kai karo belais
vis parašiutininkas Bert Traut-
mamn pasiliko Anglijoje ir žaidė 
su Manchester United, gindamas 
jų vartus. Vienais metais Bert 
Trautmann buvo išrinktas ge
riausiu Anglijos futbolo žaidėju, j 
Dabar Kevin Keegan buvo išrink
tas geriausiu Vak. Vokietijos fut
bolo žaidėju. O. Gešventas 

LAUKO TENISAS 
UŽBAIGTAS ŽIEMOS 

SEZONAS 
Paskutinės Chicagos lietuvių 

teniso klubo "round robin" var
žybos įvyko praeitą šeštadienį 
Hinsdale klubo patalpose. Jos vėl 
buvo sklandžiai .pravestos ir senu 
įpratimu sutraukė daug dalyviu. 

Klubo pirmininkas A. Bakai
tis išreiškė pasitenkinimą gausiu 
nariy dalyvavimu, pažadėjo greit 
paruošti įdomią programą vasa
rai, o taip pat žada dėti pastangų, 
kad į Pasaulio Lietuvių Dienas 
Australijoje, kartu su kitais spor
tininkais, būty galimybė nuvyk
ti ir bent keliems jauniems lietu-
viy tenisininkams. 
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— Draugiškų rungtynių pa
sekmės: Vakarų Vokietija — 
Austria 1—0, Šveicarija — Grai
kija 2—0, Belgija — Lenkija 
2—1 ir Rumunija — Rytų Vo
kietija 2—2. 

Anglija. K. Keegan ir G. 
Best toje pačioje komandoje! 
Su šia mintimi FC Sauthampton 
biznieriškas menedžeris L. Mc 
Menemy nustebino britų futbolo 
mėgėjus. Po to, kai jam pavyko 
išvilioti Keegan iš Hamburg 
SV, jam taip pat pavyko prikal
binti buvusią pasaulio masto 
žvaigždę (33 m.) Best, kuris 
šiuo metu gauna 4000 doL už 
vienas rungtynes. Tik nelaimei, 
po jo labai sėkmingų žaidimo 
periodų seka ir girtumo perio
dai. Tačiau mintis žaisti su 
Keegan vilioja jį: "Aš noriu pa
rodyti, kad anglų pirmoje lygo
je dar galiu puiriai pasirodyti. 
Žaisti kartu su Keegan būtų 
mano karjeros apvainikavimas''. 

Vyt A. KrlU&tatt 
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Krepšinio pirmenybėse Lie

tuvos 'berniukų ir mergaičių rink 
tinėms šiemet nepasisekė. Sąjun
gos pirmenybės vyko Vilniuje. Ber 
niūku rinktinė, laimėjusi prieš 
Moldaviją 51 — 36, paskutinse 
rungtynėse pralaimi Maskvai 39 
— 46 ir baigia 4-je vietoje. Aiš
kia trūko ūgio. Mergaitės turė
jo neblogą ūgį bet ir jo neužteko. 
Paskutinėse rungtynėse pralaimi 
Maskvai 34 — 50 ir taip pat uži
ma 4-tą vietą. 

Aukščiausios lygos rezervinių 
komandų pirmenybių antrasis 
ratas prasidėjo Klaipėdoje. Kauno 
Žalgiris, sekdamas pirmos ko

mandos pavyzdžiu, laimėjo visas 
5 rungtynes ir stovi pirmoje vie
toje. Vilniaus Statyba laikosi 5-je 
vietoje. 

Prasidėjo antrasis ratas Lietu
vos krepšinio pirmenybių. Vyrų 
grupėje Kauno Drobė su Žalgirio 
žaidėjais tepralaimėjusi vienerias 
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Etninė koltura 

JAV ŠVIETIME IR GYVENIME 
Jei anksčiau Amerika gar

sėjo kaip tautybių tirpinantis 
katilas (melting pot), tai dabar 
kaskart garsiau pabrėžiama, 
kad JAV yra įvairių tautybių 
mozaika, švytinti kiekvienos 
etninės grupės įnašu. Ryškėja 
reikalas ne vien sudaryti sąly
gas ugdyti kiekvienai grupei 
savo etninę kultūrą, bet ir rei
kalas amerikiečiams plėsti sve
timų kalbų mokėjimą, nes nuo 
to daug pareis tarptautinės pre
kybos, diplomatinės veiklos 
sėkmingumas ir tarptautinių 
santykių ugdymas. Šios idėjos 
ypač buvo išryškintos spe
cialioj etninės kultūros ir sve
timų kalbų mokymosi kon
ferencijoje, kurią Illinois 
etninio švietimo draugija, švie
timo taryba, dvikalbio švieti
mo centras ir pliuralizmo ins
t i t u t a s buvo s u š a u k ę s 
balandžio 8-9 d. Chicagoje. 

Konferencijoje dalyvavo keli 
šimtai universitetų ir kolegijų 
profesorių, švietimo tarybų ats
tovų, vadovaujančių etninių 
grupių žmonių, verslo bend
rovių vadovaujančių asmenų, 
k o n s u l a t ų t a r n a u t o j ų , 
Washingtono valdininkų. 

Paskaitose, simpoziumuose, 
diskusijose kalbėjo dešimtys 
p r o f e s o r i ų , u ž s i e n i o 
diplomatinių ir verslo įstaigų 
a ts tovų, šv ie t imo p l a 
nuotojų. Vyraujanti mintis 
buvo, kad reikia pakelti sve
timų kalbų mokėjimą ir vystyti 
etninių kultūrų augimą. 

MOTERYS KRAŠTO GYNIMO TARNYBOSE 

Amerikiečiams tai yra svar
bu. Yra net sudaryta speciali 
prezidento komisija sve
timoms kalboms ir t a rp 
tautinėms studijoms. Pagal 
komisijos pranešimą apie 35,-
000 JAV verslininkų gyvena 
užsieny, 6,000 amerikiečių 
bendrovių turi verslo santy
kius su užsieniu ir 20,000 JAV 
įmonių eksportuoja savo gami
nius ar teikia patarnavimus 
užsieniui. Todėl svarbu turėti 
daugiau amerikiečių, kalban
čių kitomis kalbomis. Amerika 
ypatingai reikalinga kalbas 
mokančių tarnautojų atsto
vybės. Čia yra liūdnų duo
menų. Teherane iš 60 JAV tar
nautojų 1978 m. tik vienas 
tegalėjo kalbėti persų kalba. 
Pakistane iš 32 atstovybės tar
nautojų tik 5 galėjo kalbėti 
vietine urdų kalba. Kenijoje iš 
22 JAV ambasados tarnautojų 
tik 1 mokėjo naudotis svahili 
kalba. JAV mokyklose sve
timų kalbų mokymasis yra 
smukęs. Jeigu JAV aukštes
niosiose mokyklose 1966 m. ki
tos kalbos mokėsi 24%, tai 
paskutiniu metu — tik 15 % Dar 

1966 m. JAV-se 34% kolegijų 
reikalavo mokėti be anglų ir 
kitą kalbą. Dabar tas procen
tas sumažėjęs iki 8. Ne veltui 
sen. Fulbright apgailestavo, 
kad kalbiniu atžvilgiu ame
rikiečiai ima sirgti "kultūrine 
miopija" — kultūriniu trumpa
regiškumu. Pasitaiko keis
tumų, kad amerikiečiai, siųs
dami savo kariams į Vokietiją 
dovanų siuntinius, užrašo 
"Gift", nežinodami, kad 
Vokietijoje tai reiškia "Nuo
dai". Apskaičiuojama, kad net 
10,000 JAV-se esančių japonų 
gali kalbėti angliškai, tačiau iš 
Japonijoje esančių gausių 
amerikiečių tik 900 moka japo
nų kalbą. Mažiau mokėdami 
svetimų kalbų, amerikiečiai 
mažiau sėkmingai įperša savo 
prekes užsieniui. Tai nei
giamai atsilieia ir diploma
tinėj, politinėj veikloj. 

* 
Dabar tuo imama labiau su

sirūpinti. Madisono, Wisc., 
laikraštis neseniai pabrėžė, 
kad, "mažiau mokėdami sve
timų kalbų, mes daromės netur
tingesni kaip individai ir kaip 
visuomenė; be kultūrinio įžval
gumo, be spaudos turtingumo, 
be intelektualinio paskato, kurį 
duoda kitų kalbų studijos". 
Urbanistinės pažangos depar

tamento sekretoriaus padėjė
jas G. Baroni pasidžiaugė, kad 
"etninis reikalas Amerikoje da
bar sudaro lyg pažiūrų revoliu
ciją, kuriant naują pliuraliz
mą". 

Spaudoje buvo iškelta, kad 
net Sovietų Sąjungoje yra dau
giau anglų kalbos mokytojų, 
negu JAV-se yra rusų kalbos 
studentų. Kalbų ir etninių stu
dijų reikalas dabar JAV viršū
nėse krypsta į gerąją pusę. Ats
tovų pakomisijos švietimo 
reikalams pirmininkas kong-
resmanas P. Simon skatina: 
"Mums reikia mažosios kul
tūrinės revoliucijos", sustip
rinti etnines ir kalbų studijas. 
"Chicago Sun-Times" pabrėžė: 
"Sėkmingai nepakėlę kitų kal
bų studijų JAV-se, mes rizikuo
sime tapti provinciališkais ir 
imsime prarasti įtaką tarp kitų 
tautų". Sylvia Portes St. Peters-
burg, Fla. laikrašty 1978.XII. 
ragino: "Mokykitės kitų kalbų. 
Prie savo kitų sugebėjimų pri
dėję kalbos mokėjimą, jūs 
padvigubins i te savo gali
mybes gauti norimą tarnybą". 
Minėjote prezidento komisija 
etninei kultūrai ir kalbų mokė
jimui puoselėti perspėja, kad be 
kitų kalbų mokėjimo amerikie
čiai patektų į kultūrinę izoliaci
ją-

Etninės kultūros konferenci
joje Chicagoje specialus pre
zidento asistentas etniniams 
klausimams dr. St. R. Aiello, iš
ryškindamas reikalą pažinti ki
tų tautų kultūras ir kalbas, 
pabrėžė, kad kitaip ateis lai
kas, kad mes nebeturėsime su 
kuo kitu kalbėtis — tik su savi
mi. "JAV civilinių teisių ko
misijos direktorius pavaduoto
jas dr. I. Lucas perspėjo, kad 
turime sustoti galvoti, jog ant
ros kalbos mokėjimas būtų defi
citas. Washingtono univ. Seat-
tle mieste prof. dr. J. Banks 
priminė, kad mokykla, moky
dama kitų kalbų, turi pagerbti 
ir atitinkamą kultūrą. Ragino 
skirti daugiau dėmesio et
ninėms studijoms, nes jos pa
deda užpildyti tuštumą, ku
rią palieka modernizacija. 
Anglų kalbos mokytojai yra 
priėmę rezoliuciją, palankią et
ninėms studijoms. "Chicago 
Tribūne" redaktorius R.C. 
Langvvorth perspėjo, kad mes 
neturime pasilikti užsidarę tik 
anglų kalbos narvelyje. Pa
skaitininkai iš Kanados išryš
kino, kaip jų krašte yra ple
čiamas dvikalbis švietimas. 

Chicagoje Illinois Consulta-
tion on Etnicity in Education 
leidžia savo laikraštį "ICEE 
Heritage", kur keliamas rei
kalas mokėti kitas kalbas, 
domėtis etnine kultūra. Chi-
cagos miesto biblioteka kovo -
balandžio mėnesiais pravedė 
specialias paskaitas, diskusi
jas, filmų rodymą, bibliografi
jos skelbimą etninės kultūros 
klausimais. New Yorko ligo
ninės psichiatrijos depar
tamento direktoius dr. L.Rmar-
cos "New York Times" 
1980.111.14 kėlė, kaip svarbus 
kalbų mokėjimas, teikiant 
medicinišką pagalbą angliš
kai nekalbantiems pacien
tams, ir kaip svarbu, kad ir teis
mo bylose būtų kitas kalbas 
mokančių. Amerikoje net vei
kia National Association of 
Interdisciplinary Ethnic Stu-
dies. 

Etninių studijų ir kitų kalbų 
mokėjimo reikalas ryškiau 
imamas pabrėžti Amerikoje. 
Tai yra paskatinimas lie
tuviams studentams daugiau 
domėtis kitomis kalbomis, ypač 
savo tėvų kalba — lietuvių, do
mėtis mūsų tautine - etnine kul
tūra. Tokie dalykai, kaip lie
tuviškas operos spektaklis 
arba tautinių Šokių šventė yra 
mūsų etninės kultūros stiprūs 
reiškiniai, kurie turi susilaukti 
plataus susidomėjimo. Ypač 
šeimos turi domėtis lituanis
tinėmis mokyklomis, kurios 
praturtins Amerikoje augan
čių lietuvių akiratį. J. Pr, 

Teig iama, kad be moterų karių Pentagonas negalės išsiversti 

Jau I-jo pasaulinio karo pa
baigoje, kai bolševikai užgrobė 
džią Rusijoje, naujas "sant
varkos" kūrėjai mėgino mo
teris pajungti karinei tar
nybai. Atrodo, kad ši naujovė 
tada dar netiko net revoliu
cinių nuotaikų komunistams. 
Ir nuo "moterų suvarymo į 
kareivines" buvo atsisakyta. 

Po I-jo pasaulinio karo nė vie
na iš kariauti besiruošiančių 
valstybių nemėgino pajungti 
moteris kariškai tarnybai. Tie
sa, moterys tarnaudavo karo 
ligoninėse, susisiekimo — 
susižinojimo žinybose ir kari
niuose štabuose. Nė viena iš ka
riaujančių šalių neturėjo karių 
moterų dalinių, kovojusių fron
tuose. 

Šių metų kovo 3 d. savaitraš
tis "USN & WR" atspausdino 
ilgoką specialų pranešimą apie 
amerikietę moterį šių dienų 
karinėje tarnyboje. Manau, 
kad ir mūsų moterims ir vy
rams būtų įdomu nors trum
pai su šiuo klausimu susi
pažinti. 

Įvair iose pare igose 
Kai Sovietai įsiveržė į Af

ganistaną, prezidentas J. Car-
teris paskelbė jaunimo kariš
kos registracijos programą 
numatomai jaunimo priva
lomai tarnybai ginkluotose jė
gose. Tuo metu labai aštriai 
iškilo klausimas, ar ir moterys 
turi būti registruojamos. Į tai 
labai greit atsakė kongreso 
karinių reikalų komitetas, at
mesdamas prezidento siū
lymą, kad ir JAV merginos bū
tų surašomos būsimai karinei 
prievolei. 

Šiuo metu daug moterų sava

norių tarnauja įvairiose ginklų 
rūšyse. Jų tarnyba yra taip pla
čiai išsikerojusi daugelyje da
linių, kad aukšto laipsnio kari
ninkai neabejoja, jog "moterys 
noromis nenoromis taip pat 
gausiančios pauostyti parako 
kvapą ir žvilgterėti tikrajam 
karui į akis". 

Pagal dabar veikiančius nuo
status moterims yra neleidžia
ma dalyvauti betarpiškose kau
tynėse. Tačiau kyla klausimas, 
kaip tokio draudimo būtų ga
lima praktiškai išvengti, kai 
moterys yra išmėtytos smul
kiuose armijų daliniuose, karo 
laivuose tarnauja kaip jūrei
viai, karo aviacijos dalinių tar
nybose ir net marinuose. "O šie 
visi daliniai vieną dieną turės 
žvelgti priešui į akis ir kaip mo
teris nuo to galima apsaugoti", 
klausia Pentagono parei
gūnai. Na, ir neranda atsa
kymo. 

Skaič ia i kalba 
Pastaraisiais metais Ame

rikos karių savanorių armiją 
negalima suvokti be karių mo
terų. Sakoma, kad, jeigu mo
terys s tambiais skaičiais 
nesiregistruotų savanorių tel
kimo punktuose, tai JAV gink
luotos jėgos greit pajustų žymų 
gyvosios jėgos nepriteklių. 

Jau 1972 m., kai Amerikoje 
buvo nutraukti mobilizaciniai 
šaukimai kariškoms jėgoms at
naujinti ir papildyti, tada bu
vusi įvesta savanorių armija -
ginkluotos jėgos. Tuo metu 
Gynybos d-to žinioje buvo 
priskaitoma 45,000 moterų, kas 
sudarė 1,6% visų karių skai
čiaus. Šiuo metu JAV ginkluo
tose pajėgose tarnauja apie 

BR. AUŠROTAS 

2,000,000 asmenų. Iš šio skai
čiaus 8% arba 150,000 yra mo
terys. Šis savanorių moterų 
skaičius nuolat ir pastoviai di
dėja. Pentagono "dūšių" skai
čiuotojai tiki, kad ligi 1985 m. 
JAV savanorių armijoje tar
naus apie 250,000 karių mo
terų, sudarančių net 12% visų 
karių skaičiaus. 

Moteris šiandien galima su
tikti aptarnaujančias ryšių ir 
raketų dalinius, jos taip pat 
matomos ir parašiutininkų 
daliniuose, jų netrūksta susi
siekimo, autotransporto kuo
pose, jas galima pamatyti tai
sant lėktuvų variklius ir prie 
helikopterių pataisymo. Mo
terys taip pat tarnauja karo 
aviacijos aerodromuose ir jos 
net skraido didžiaisiais trans
porto milžinais. 

Teigiama, kad JAV ginkluo
tose pajėgose moterų yra daug 
daugiau priskirta kautynėms 
parengtiems vienetams, negu 
bet kurioje kitos valstybės ka
riuomenėje. 

Pagal ginklų rūšis moterų ka
rių yra: armijoje — 61,700, karo 
laivyne — 29,100, karo avia
cijoje — 53,200 ir marinuose — 
6,000. 

Problemos 
Kiekvienoje gyvenimo šako

je, į kurią mes tik užmestume 
savo akį, tikrai nerastume vi
siško tobulumo. Lygiai jo ne
galima laukti nė JAV ginkluo
tose jėgose kur vis daugiau 
teisių, pareigų įsigija kariai 
moterys. 

Viena iš pagrindinių moters 

problemų, kaip apie tai infor
muoja šios srities tyrinėtojai, 
esanti ta, kad "moteris nega
linti susilyginti su vyru fizine 
ištverme bei pranašumu". 

Žinia, dar yra ir dvasinių, 
psichologinių skirtumų, apie 
kuriuos kalbama specialistų 
uždaruose susirinkimuose. Kai 
kurie analizuotojai tvirtina, 
kad "moterys netinkančios 
kautis pirmose fronto linijose, 
nes joms trūksta puolamosios 
dvasios. Esą, jos daugiau vado
vaujasi jausmais negu vyrai". 
Tačiau net ir pastarosios pa
žiūros tebėra aptariamos žino
vų sambūriuose. 

Kautynių vienetų vadams ne 
tik vyro — moters skirtumai 
dažnai sudaro sunkiai spren
džiamus galvosūkius. Kai ku
riuos iš jų net sunku galvon su
t a l p i n t i , ka ip p a t a l p ų , 
nakvynės ir kiti reikalai. Vie
no ryšių dalinio karininkas nu
rodo, kad "lauko pratimų metu 
jis turėjęs išvežti sunkveži
miais jam priklaususias mote
ris kas trečią dieną išsimau
dyti." Jeigu jis to nebūtų 
vykdęs, tai būtų žymiai nuken
tėjęs jo dalinio atliktojo darbo 
našumas. "Gal būt karo metu 
taip dažnai tų moterų ir netek
tų maudyti? Bet tai yra klau
simas, su kuriuo mes dabar 
susiduriame. Ar mes tai ga
lime užmiršti?" Taip klausia 
susirūpinęs karininkas. 

Ir d a r ki tokios 
Yra pažiūrų, kad ir karo sąly

gose vyrai stengsis apsaugoti 
moteris, tuo pačiu išstatydami 
save nereikalingam pavojui. 
Vyrai pilietiniame gyvenime 
yra mokomi visuomet padėti 

Moterys JAV7 karinėje tarnyboje. Apmokomos vartoti ginklą. 

silpnai moteriai. Taip pat ir mo
terų nėštumo klausimas su
daro kitą ir nemažą galvosūkį. 
Pagal Pentagono statistinius 
duomenis beveik 8% moterų dėl 
nėštumo negali dalyvauti pra
timuose. Ligi 1975 m. nėščios 
moterys būdavo atleidžiamos 
automatiškai iš karinės tar
nybos. Tačiau pastaraisiais jos 
klasifikuojamos " laikinai 
mediciniškai nepajėgios". 

Žinia, gal tai jau nėra baisiai 
tragiška. Gynybos d-to stu
dijos atskleidžia, kad "vyrai 
dvigubai daugiau išnaudoja 
laiko pravaikštoms dėl alko
holizmo, narkotikų vartojimo, 
dezertyravimo ir kitų medi
ciniškų priežasčių, negu mo
terys dėl nėštumo". 

Specialiuose daliniuose 
Kaip anksčiau minėta, mo

terį karį galima sutikti net ir 
Fort Bragg, N.C, kur yra 
apmokomi 82-sios parašiu
tininkų divizijos kariai. Toje 
divizijoje priskaitoma apie 
36,000 vyrų, o jų tarpan jau yra 
įjungta net 1,700 moterų. To 
forto vyr. vadas gen. Tockaber-
ry teigė, kad "tos moterys yra 
lygiai geros, kaip ir vyrai". 

Taip pat ir Strateginės oro 
vadovybės žinioje yra nau
jokių moterų, mokomų aptar
nauti „Ti tano" tarpkon-
t i n e n t i n e s r a k e t a s . O 
pastarosios bus nukreiptos į 
Sovietų teritoriją būsimajame 
kare. 

Nežiūrint tų ar kitų dar 
neišvardintų problemų, viena 
yra tikra, kad moterys vaidins 
stambią rolę ir neš didžiulę 
a t s a k o m y b ę šio k r a š t o 
ginkluotose jėgose. 

EGIPTO DIDYSIS 
SUMANYMAS 

Izraelio televizijos koresponden
tas pranešė iš Kairo, kad Egipto 
prezidentas Anvar Sadat sutiko su 
Izraelio s tambaus pramonininko 
Shoulo Eisenbergo pasiūlymu prie 
Nylo upės žiočių paruošti 200,000 
hektarų plotą žemės ūkiui. Tai yra 
pats didžiausias Egipto istorijoje 
žemės ūkio praplėtimo projektas. 
To projekto įvykdymas kainuos 
apie 3 milijardus dolerių. 

Šį projektą turės vykdyti Egipto 
valstybinė įmonė ir jį finansuoti 
tikimasi gauti parėmimą iš Ame
rikos ir tarptautinių fondų. Prie šio 
projekto įvykdymo žymią rolę žada 
suvaidinti Izraelio žemės akio ir 
vandens specialistai. 

Tačiau Egipte ne kiekvienas yra 
šiuo projektu patenkintas. Priš šį 
projektą aštriai pasisakė kairiųjų 
laikraštis „A—Shaab". Laikraštis 
klausia: ,,ar kas su sveika galva 
gali susitaikinti mintimi, kad 
sionizmo atstovas gali norėti padė
ti arabų kraštui pačiam apsirūpin
ti maistu? (t) 

KAI POKALBĮ 
NUTRAUKIA... MIRTIS 

Vaclovo Čižiūno 80 metų 
sukakties ir mirties proga 

ANTANAS MASIONIS 

Su ligoninės personalu ir net su žmona jis 
paprastai susižinodavo tik raštu, parašant jam 
klausimus dideliu blokiniu šriftu ir gaunant tokiu 
pat būdu iš jo atsakymus. Jo žmona neseniai parodė 
man tą visą susirašinėjimą, didelį pluoštą prirašytų 
lapų, kuriuos ji laiko prisiminimui. Net ir tokioje 
padėtyje Vaclovas labai gyvai domėjosi viskuo, net 
Iranu ir Afganistanu, nekalbant jau apie tai. kas 
vyksta ypač mūsų politiniame ir kultūriniame 
gyvenime. Tą liudija tie prirašytieji lapai. 

Kai lankydavau Vaclovą ligoninėje, jis, ap
sikeitus mudviem labai trumpais sakiniais dienos 
informacija, sakydavo man: "Dabar sėsk, Antanai, 
čia arčiau manęs, ir dabar aš tau pasakosiu". Jis 
dažnai prisimindavo mudviejų pradėtą ir nebaigtą 
pokalbį, bet ir sunkiose jam valandose jis buvo 
nepataisomas optimistas. Jis niekad negalvojo, kad 
jau gali iš ligoninės visai neišeiti . Priešingai, jis 
ramino mane, kad neskubėčiau su tuo rašymu apie jį. 
Girdi, vis tiek jau ta mano gimimo diena praėjo, tai 
ar čia būsią parašyta anksčiau ar vėliau, koks čia 

skirtumas. Sakė. kad jis yra dar vieną kitą klausimą 
atsakęs, viskas esą namie gražiai sudėta į voką, o 
kai sutvirtėsiąs ir išeisiąs iš ligoninės, atsakysiąs ir 
kitus. Jei tas pokalbis bus atspausdintas kad ir 
vasarą, ir tai būsią gerai. Aišku, tokiose aplinkybėse 
nieko nebuvo galima daugiau padaryti, tik laukti. 

Pasakoti jis mėgo. Iš tikrųjų galėjau nusinešti 
kišeninį magnetofoną ir viską užsirašyti, bet nenorė
jau jo forsuoti, nenorėjau, kad jis pamanytų, kad jo 
padėtis yra jau, jei ne tragiška, tai gerokai dra
matiška. Tai sėdėjau ir klausiausi ir dėjausi į galvą, 
ką jis man sakė. nes jis, žinodamas mano jam 
parašytus klausimus, daugiausiai dalinosi mintimis 
tomis temomis, kurios jam buvo arčiausiai prie 
širdies. 

Pagaliau apie kovo 7 d. jis jau ėmė rodyti 
didesnio nuovargio ir silpnėjimo žymes, darėsi jam 
jau sunkiau kalbėti ir mažėjo jo tas nuostabusis op
timizmas, o kai nuvažiavau jo aplankyti paskutinį 
kartą kovo 10 d., radau jo lovą jau užskleistą 
užuolaida. Manydamas, kad daromi kokie perrišimai, 
paklausiau preinančią seselę, kaip ilgai tas truks. Ji 
man labai tyliu balsu atsakė, kad Vaclovas ką tik pa
baigęs savo žemišką kelionę. 

Po laidotuvių Vaclovo žmona Regina įteikė man 
paskutinį pluoštą jo užrašų — atsakymų į mano 
klausimus. Vieno atsakymo jau buvo tik maža dalis, 
nesuspėta nei taško ar kurio kito skiriamojo ženklo 
padėti. Čia dabar ir leisime paskutinį kartą jam 
pačiam prabilti jo raštu, kaip jis pats to pageidavo. 
Kur jis pats atsako, nedaroma jokios redakcijos, 
jokių pakeitimų, sutrumpinimų ar papildymų. Ko jis 
jau nebepajėgė atsakyti pats, mėginsime atsakyti, 
pasinaudodami tuo, ką esame iš jo išgirdę ligoninėje 
iš jo lūpų, o kur jo mintys sutapo su tomis mintimis, 

kurias jis yra išreiškęs rūpimu klausimu kada nors 
savo raštuose, kad būtų autentiškiau, pasituosime iš 
jo raštų. 

— Tai, va, Vaclovui Čižiūnui jau 80 metų. Kaipgi 
jautiesi, pradėjęs, taip sakant, nešti jau devintą 
kryželį ? 

— Jaučiuosi, lyg būčiau to "devintojo kryželio" 
netikėtai užkluptas. 2inau, mielasis kolega, kad 
mudviejų pokalbis galės išeiti ir į viešumą. Ačiū už 
iniciatyvą šiam pokalbiui, tik apie savijautą pasisa
kyti viešumai nėra smagu. Esu jau liguistas senis, 
dažnai ir ligoninėje kelioms savaitėms ar tik dienoms 
atsiduriu. Ten jaučiuosi jau ligonis, kurio mažakrau
jystė kitų, sveikų žmonių palengvinama, pataisoma, 
deja, gal jau nepašalinama. 

Visą gyvenimą buvau optimistas. Žinojau, kad 
senatvei reikia nuolat rengtis, bet ar mokėjau ar 
išgalėjau tai atlikti, dabar sunkoka teigiamai vertinti. 
Tik gyvenimo aplinkybių sutapimas leidžia man 
džiaugtis gyvenimo saule ir dėkoti už tai Dievui. 

— Konspektinis Tavo gyvenimo ir veiklos 
aprašymas jau senokai yra pasirodęs Lietuvių Enci
klopedijoje. Ką galėtume dabar prie to dar pridėti ar kuo 
papildyti? 

— Bendros padangės tautiečiui Juozui Kapočiui 
suorganizavus L.E. leidyklą, ir aš buvau patekęs į jos 
talkininkų gretas. Vienas kitas mano paties straips
nelis, pora biografijų ir keletas papildymų turėjo 
paskatinti ir save patį tiksliau aprašyti. Pvz. per 
neapsižiūrėjimą savo gimimo datą daviau tą, kuri 
mano metrikoje buvo įrašyta senu carų Rusijos 
kalendoriaus stiliumi: 1900.1.13. 

.(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. balandžio mėn. 18 d. 

DALYVAUKIME MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖSE 

JAV LB Švietimo tarybos ruo
šiama XIV lituanistinių mokyk
lų mokytoju studijų savaitė šią 
vasarą laukia gausaus dalyvių 
skaičiaus iš JAV, Kanados ir iš 
kitų kraštų. Šią vasarą bus dvi 
mokytojų savaitės: viena "Dai
navos" stovykloje netoli Detroi
to rugpiūčio 17-23 dienomis, o 
antra savaitė Pranciškonų vasar
vietėje Kennebunkporte, Maine, 
rugpiūčio 23-30 dienomis. Abie
jose vietovėse laukiama po 70 mo
kytojų ar šiam darbui besiruo
šiančių asmenų. Per šias studijų 
savaites bus gilinamos lituanisti
nės ir pedagoginės žinios, apta
riamos lituanistinėse mokyklose 
esančios problemos, pabendrauta 
lituanistinėje aplinkoje, kartu pa
sidžiaugiant, atsigaivinant, pasi
ruošiant ateičiai. Abi vietovės tu
ri dėkingas sąlygas darbui, poil
siui, posėdžiams ir vasarojimui. 
Abi vietovės turi geras valgyklas 
ir labai lietuvišką aplinką. Abie
jų vietovių administracija jau ne 
kartą maloniai globojo lituanisti
nio švietimo drabuotojus ir 
jų mielai laukia šią vasarą. Pra
ėjusiais metais gauta JAV fede
ralinės valdžios finansinė para
ma mokytojų pasitobulinimui 
40,000 dol. sumoje bus pajėgi ap
mokėti nustatytam studijų daly
vių skaičiui pragyvenimo išlai
das Dainavoje ar pas PranciŠ-
konus? nors keliones kiekvienam 
teks apsimokėti savo lėšomis. Stu
dijų lektoriams bus mokami ho
norarai. Kadangi dalyvių skaičius 
yra ribotas, pirmiau užsiregistra
vusiems bus suteikta pirmenybė. 
Studijų savaitės rengiamos Atlan
to ir Vidurio rajonuose 
visiems sumažinus kelionės išlai
das ir laiką. Programa abiejose 
vietovėse bus panaši. Mokytojai 
iš JAV, Kanados ar kitur prašo
mi pasirinkti vietovę pagal pato
gumą. 

Da l į gautų JAV federalinių lė
šų Švietimo taryba paskyrė PLB 
lituanistikos kursų prie Kent State 
universiteto vienos savaitės fi
nansavimui. Šie kursai ypač yra 
naudingi jauniesiems mokyto
jams, kurie labai kviečiami juos 
šią vasarą lankyti. 

Šios vasaros mokytojų studijų 
savaičių programos jau sudary
tos ir šiuo metu yra kviečiami 
lektoriai. Mokytojai kviečiami 

laiką su mokytojų studijų savai
tėmis Dainavoje arba Kenne
bunkporte ir nedelsiant registruo 
tis per lituanistinių mokyklų ve 
dėjus, direktorius, pagal JAV LB 
Švietimo tarybos 1980.III. 4 ap 
linkraštį. Mokytojai, nespėję už
siregistruoti per l i t mokyklų ve 
dėjus iki š.m. balandžio 15 d., 
prašomi registruotis iki gegužės 
15 d. tiesiai pas Švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūną (P.O. Box 
438 Beverly Shores, Ind. 46031) . 
Registruojantis visi studijų savai 
čių dalyviai prašomi nurodyti sa 
vo adresą, telefoną, mokyklą, ku 
rioje dirba arba dirbs, ir pasi 
rinktą studijų savaitės vietovę. 
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Grandinėlės šokėja Renė Motiejūnaitė 

PADARYKIME PAČIA GRAŽIAUSIA 
Atsitiko, kad laisvos kūrybos, užsidegimo, kūrybinės ugnies pa-

stilizuotas, stipriai išplėtotas, api- rodyti žiūrovams naują, įdomią 
pintas choreografiniais šokėjų j šventinę programą. Šia prasme 
nusilenkimais, išėjimais, detaliai 
surepetuotas, išmoktas ir nuotai
kingai atliktas lietuviškas šokis 
sužavėjo (kiek galima girdėti) vi 

mūsų tolimų svečių iš P. Ameri
kos koncertinė viešnagė buvo 
tinkama ir laiku. Laiku uždegti 
mūsų visų ryžtą 6-tąją šokių 

sus. Kalbu apie Urugvajaus Ąžuo- šventę padaryti pačia gražiausia 
lyno šokius ir šokėjus,kurie gau 
sią šokių programą dar labiau iš
ryškino savo stilizacijos, savo kū
rybos rūbais. Koncertų žiūro
vai matė ir jautė nevaržytą, kū
rybingą šokių programą, grįstą 
stilizuotų šokių laisvu pasirinki
mu, sugebėjimu šokti, darbu,ryž-
tu ištesėti, drausme, sceniniu iš
didumu. Ta i buvo Ąžuolyno 
šventė Š. Amerikoje. 

Liepos 6 d. įvyksta 6-oji šokių 
T A v T ' d I š v e n t ė C n i c a S ° i e - šventė, kurios 
- " * ' ' pamatyti ir išgirsti renkamės 

tūkstančiais ir kviečiame svečius 
— kitataučius, kuriai paruošti ir 
atlikti suburiame ir jaunus ir vy
resnius šokėjus ir šventės rengė
jus. Bet gausus šokėjų skaičius 
(kaip skelbia mūsų laikraščiai) 

Liudas Sagys 

ma, kad tai didelis ir nemažai j 
kaštuojantis darbas. Bet atsime
nant, kad Čiurlionio ansamblis , 
per 40 metų su tautine daina, m u 
zika ir šokiu keliavęs per plačiau
sius kraŠtus> turi daug simpatikų 
ir draugų, jų pagalba tas darbas 
įmanomas. 

Šiuo atsišaukimu mes ir krei
piamės į jus prašydami tam su
manymui paramos. Skirkite tam 
reikalui auką kas kiek galite. V i 
sos tos aukos bus nuoširdžiai 
įvertintos ir už jas padėrota. A u 
kas siųskite komiteto iždininkei 
Ona Jokubauskienė — 3000 Had 
den Rd., Euclid, Ohio 44117. Če
kius rašyti: L T M Čiurlionio an
samblio vardu. JAV aukas gali
ma nurašyti nuo pajamų m o 
kesčių. 

Švęsdami tas garbingas sukaktis 
mes kviečiame visus, kurie tik ga
lite, atsilankyti į rengiamą aka
demiją. Taip pat tikimės, kad 
gausiai atsiliepsite ir į m ū s ų pra-
žymą auka paremti užsimetą dar-
bą. 

Sukakčių minėjimo komite
tas: 

Jaunutis P. Nasvytis, Jurgis 
Malskis, Ona Jokubaitienė, dr. 
Daniel ius Degesys, Juozas Stem-
pužis. 

C L A S S I Fl ED G U IDE 
B E A L E S T A T E 

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 
T E L . — 778-6916 

Brokeris P . 2umbakis 

D e luxe 2-Flat 
Ali large rooms. L a r g e lot . 

Clean throughout . 3 car brk. 
garage . 66th & Whipple. 

CHICAGO UIWN REALT0RS 
Tel.— 434-9611 
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V Y N A S 

VISIEMS PASAULIO 
LIETUVIAMS 

Čiurlionis — Lietuvių tautinio 
meno ansamblis, 1941 m. sausio 
15 d. pradėjęs darbą Vilniuje, ka
ro audrose persiorganizavęs Aus
trijos Vienoje, persikėlęs į Vokieti
jos Detlingeną ir 1949 m. atsikė
lęs į JAV Clevelandą, švenčia 40 
metų sukaktį. Jo steigėjas ir me
no vadovas kompozitorius — di
rigentas Alfonsas Mikulskis tuo 
pačiu metu mini savo muziki
nės veiklos 50 metų sukaktį. Tų 
dviejų sukakčių minėjimo aka
demija įvyksta 1980 m. gegužės 
4 d. Dievo Motinos Nuolatinės 

dar negarantuoja šventės koky- j įgff Rd., Cleveland, Ohio 44119. ; 

bės. Šventės kokybei reikia tin- Pagalbos parapijos salėje — 18022 
karnų šokių, logiško jų išdėsty- p e r 40 m e t ų Čiurlionio ansamb 
mo, gražaus visos šventinės pro- ifs yra davęs daugybę koncertų 
gramos apipavidalinimo, muzikos j r įvairių meninių pasirodymų. 

Ispanijoje, Bilbao mies te , v y 
no sandėlio naktinis s a r g a s ne 
tikėtai tapo naujos v y n o mar
kės autorium. Išgėręs nakčiai 
mikstūros nuo kosulio, jis pa
miršo išskalauti st ikl inę. R y t ą 
savininkas, degus tuodamas nau
ją vyną, pajuto nepaprastą sko
nį. Analizė parodė, k a d gėr ime 
yra mikstūros. Dabar į naujos 
markės vyną dedama š ių va i s 
tų, j m . 

2 ELEGENTISKOS SALĖS 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketams, Vestuvėms ir Kitiems 
Pobūviams 

MR. ANTHONY'S 
7348 W. Irvmg P a r k Road 

NORRIDGE, I U . T N O I S 
TeL 453-2106 arba A L 2-9408 

We'll help you makethe right movė 

A t d a r a s apžiūrėjimui sekmad. 
bal. 20 d. nuo 1 iki 4 v . popiet 

6641 S. Albany 

2-jų butų po 5 kamb. mūras 
Apžiūrėkite sekmadienį. 

B U D R A I T I S R E A L T Y 
Tel. — 767-0600 

iiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

Pirkite žemę dabar 
Labai geras saugus investavimas. 

Geros pirkimo sąlygos. $6,000 už 
akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter SU, 

Leroont, 111. 60439 
TeL 257-6675 

K E A L E S T A T E 

lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllillll 

We'll help you make the right movė. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadie
ni nuo 1 iki 4 vai. popiet: 

3551 West 66th Place — 
2 miegamieji. 

BUDRAITIS REALTY 

TeL — 767-0800 

llllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllll 

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

tas. Marquette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insumivrn — Income Tai 

Notary Public 

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

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

SPICER REALTY — 636-5550 

HELP WANTED — MOTERYS 

L A D Y M E E D E D 
FOR GENERAL CLEAMNG 

1 or 2 days a week. Mušt speak 
Engiish. Mušt drive. Leave name and 
phone number. 

CALL — 6364549, Ext 10 

S S C R E T A R Y 
Immediate position available. Good 

typing skilia, ah&rthand and figure 
aptitude a mušt. Excellent salary and 
fringe benefits to ąualified applicant. 
For more information call 

Personnel Depe 927-6622 
FLAVORKJST 

COOKJES & CRACKEKS 
1133 \V. 35tb St., Chicago 

An Ec.ua: Opportunity Employar M/F 

WANTED 
LIVE-IN COOK 

For near northwest suburban 
Catholic rectory. Attractive 
rooms and benefits. 

Call 456-9001 

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

ir svarbiausia kiekvieno šokėjo-
jos ryžto, sugebėjimo šokti, noro 
dirbti, repetuoti, paliekant nuo- i 
šaly visą eilę kitų jaunimo užsi
ėmimų, linksmybių iki pilno šven 
tės šokių paruošimo ir ju atliki-

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

dabar suderinti vasaros atostogų1 mo Chicagoje. Reikia Ąžuolyno 

Religiniam koncerte Dievo Motinos bažnyčioje Clevelande. M. Bankaityte 
skaito ištraukas i5 "Septynių paskutinių Kristaus žodžių" veikalo. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

Sportas 
f Atkelta ii 2 psl.) 

rungtynes stovi pirmoje vietoje. 
Vilniaus Statyba, kurios dalis žai
dėjų žaidžia su Šviesos komanda, 
laikosi trečioje vietoje. Moterų 

grupėje pirmauja Vilniaus Mokslas 
be pralaimėjimo. Ir nenuostabu, 
nes susibūrusios dauguma Kibirkš 
ties žaidėjų. 

— Rankinio rungtynėse R. Vo
kietijos Erfurto moterų koman 
da pralaimi Vilniaus Eglei 16 — 
19 ir 18 — 24 ir Kauno Žalgiriui 
17 — 25. 

Sov. Sąjungos rinktinė, besi
ruošdama olimpiadai vieši Švedi
joje ir laimi prieš jos rinktinę 17 
— 13. Taip pat įveikia ir Daniją 
24 — 14. Sov. Sąjungos rinktinė
je žaidžia kaunietė A. Nenėnienė 
ir vilnietė S. Mažeikaitė. 

— Futbolo pirmenybių pra
džia pirmojoje lygoje Vilniaus 

Žalgiriui buvo neskminga: pralai 
mėta Nalč ike 0 — 1. 

Europos pirmenybėms Sov. Są 
jungos rinktinė ruošėsi Vilniuje. 
Į rinktinės moterų komandą įei
na kaunietė Jolanta Danilevi
čiūtė, 8 klasės gimnazistė. Ji yra 
Lietuvos meisterė, sąjungos vice-
meisterė ir Europos bei sąjungos 
merginų čempionė. Vyrų rinkti
nėje žais vilnietis J. Krejeris. 
Futbolas 

— Plaukimo varžybose Rygoje 
dalyvavo 22 geriausios šalies mo
kyklos. Lietuvą atstovavo Kauno 
plaukimo mokykla (yra ir tokių) 
ir baigė 8-je vietoje. Buvo page
rinti net 9 Lietuvos vaikų rekor
dai. 

— Stalo teniso sąjungos jaunių 
pirmenybėse Z. Rusakevičius iš 
Vilniaus Žalgirio laimi du bron
zos medalius. Vienete ir mišria
me dvejete. Komandiniai Lietu
vos jauniai užima 4-tą vietą, mer
ginos — 6-tą vietą. 

Koncertavo tremtinių ir pabėgė 
l ių stovyklose, JAV, Prancūzijos 
ir D i d ž Britanijos armijų ka
riam, Europos, Amerikos didžių 
jų miestų salėse lietuviams ir ki
tataučiams. Lietuviams tai buvo 
šauksmas svetimuose keliuose 
nepasimesti, o kitataučiams — 
supažindinimas su mūsų tautos 
kūrybiniais lobiais ir prašymas 
padėti. 

Ansamblio vadovas muzikas 
Alfonsas Mikulskis per tą visą lai
ką visu savo kūrybiniu pajėgumu, 
lietuvių tautinės dainos ir muzi 
kos meile, darė viską, kad toji lais 
vojo lietuvio kūryba lengvintų 
ir trumpintų kelionę į tautos lais
vę. Per jo muzikinio darbo 50 me 
tų susikrovė dideli glėbiai jo ori
ginalios kūrybos ir harmonizuo
tų liaudies dainų. 

Visa tai, švenčiant tas garbin
gas sukaktis, reikia atžymėti ne 
vien akademija, bet ir specialiu 
leidiniu. T a m e leidinyje reikia at
spausti visą tą originalią muziko 
Alfonso Mikulskio kūrybą, kad ji 
išliktų ateičiai ir visiems būtų 
prieinama. Savaime supranta-

Puikiausio muro 22-jų metų bun-
_ . . , galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-

Rita ir Petras Dūdai, Savininkai mentas. Graži vonia ir ekstra tuale-
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar Į tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
yra laisvų vietų. 
Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanūs valgiai. Prieinamos kainos. 
Vieta automobiliams pastatytį. 

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

Lietuvių kaiDa: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nt:o v 3 o iki 9:30 vai. rvto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7158 S.-MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, HJL 60629 

timimmiimiiinimmiiiiiiiiiiiuiiiitiiint 

V. SASNAUSKAS 
atlieka įvairina 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus Ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avt. 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimm 

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

Apdraustas peikraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
llliuiilllllllllilllilllllllllllllilllliliuiilllil 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N Į 

Nuomojamas batas . — 5 kamb. 
Ramioj vietoj . 6 6 blokas Tal-
man. TeL 434-8852. 

MISCELLANEOUS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plaunama ir vaškuojamo 
visa rūlių grindis. 

B U B N Y S — TsL B E 7-5168 

Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Reai Estate 
2625 West 7lst Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

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

TeL — W A 5-8063 

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimimiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2M6 W. Cttb St., tei. 778-1496 

imiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiuiiijft 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge" 

rr\ 

iimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiniinnii 
I vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsą sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 Su, Cbicago, III. 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIIIIIIIiiUlilIiUlllilUilUi 

imiimiiiiijHiiiiimiiiiimiimiiiiiimimii 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistas vttamJnaUnpoiiuotikveoaia'.gydonos žofes irti. 

važiuojamos kėdes, rementaJ \r kt„ pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

B E A L Į S T A T E 

Rezidencinės ir Komercine* Nuosavybės 

Apartmentai • Kondormniumai • Nuomavimas FLORIDA 
REAL H &**£*& E- Kamiene RF.AI.TOH BROKER H O T A R T 

O X l \ L A i ricina* (am * o - 2 4 4 8 . vakar« (gi}) }4C-Z7*a 

VVe'll help you mokėme right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės { 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimmmi 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII 

P L U M B l N G 
Licensed, Botided, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
imiiniiimiiiiiitiiiiiiimiiiiiiuimiiHHHu 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef GA 4-8654 
S88V, W. 95th Street 

lllllllllllllllllllllliuillllllfflllllllllflllllltl 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. K e d d e Av. — 778-2233 
iiiiintiiiHiimniHHiiiimniiiiiiiiHiumu 

Perskaitę "Draugą" duokita 

j | k i t iems pasiskaityti. 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti u 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, ta ip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti s a r o 
giminėms ar draugams 

"Draugo" adresas: 4545 West 

63rd S t , Chicago, DL 60628. 

liiHiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiHiiiiiiimiiuiiniiH 

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-

llllMlllilIlimillllllllllimimiiiiiiiiimiiii va plevėsuotų jūsų namuose 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
4259 So. Mapiewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
iilMiSŲ iAkvieUmai. pilaomt 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blaakal 
lllIlIlIlItlIilllilIllIliJIliiiUlUUUIUUUIlIlI 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia J u s 
su patyrimu, ui priouiamą kaina pa
dės, skambinant po S-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 

PLATINKTU: "D&AUGV" 

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. 6Srd St.. 

Chicago, IL 60629 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

oes jis plačiausiai •kaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

tos yra rtaMsam prieinamos 

http://Ec.ua
http://RF.AI.TOH


LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Florida 

VELYKINĖS PAMALDOS 

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
Miami lietuviu kolonija turėjo 
iškilmingas pamaldas Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje 1:45 vai. p. p 
Šv. Mišias atnašavo kun. dr. 
Vincas Andriuška. 

Pamoksle pageidavo, kad ir 
mes dvasiškai prisikeltume, pa-
fikę savo ambicijas, susmulkėji
mą ir kitas tuštybes. Jis nuošir
džiai prašė pasimelsti už sun
kiai sergantį Bonifacą Bukaus
ką, kuris dabar yra Cicero, 111. sa
vo draugu Jankauskų globoje. 

Daugelis ėjo prie Šv. Komuni
jos. Po pamaldų privačia- iniciaty 
va buvo įteiktos velykinės dova
nos — babkos, margučiai (ke
pė Leonienė ir Garolienė). Po to 
visi važiavo į Liet Am. Piliečių 
klubą. 

RIČARDAS DAUNORAS 
MŪSŲ KLUBE 

Klubo salėje radome daugybę 
svečiu. Atrodė, kad visiems ir 
vietos nebeužteks. Suvažiavo iš 
visų plačių Miami apylinkių, iš 
netolimo Hollywood miesto, Da-

nia, Lake Worth, Pompano Beach, 
Vera Beach ir kt. 

Klubo pirmininkė Sofija Šepu-
tienė pasidžiaugė gausiai susirin
kusiais svečiais, juos pasveikino 
užtikrindama, kad visiems bus 
vietos ir maisto yra užtektinai. 
Prašydama užimti vietas, ji pa-

KANADOS ŽINIOS 

santį honorarą ir apmokėjo vieš
butį. Sofija Šeputienė dėkojo 
solistui už koncertą, reikšda
ma labai aliuziją į ateitį, kad ir 
kitos Velykos būtų tokios pat, 
kaip šiandieną. Ir pakvietė vi
sus vakarieniauti. 

Klubo vicepirmininkas Jonas 
Vaičekonis perskaitė iš toliau at
vykusių svečių ilgiausią sąrašą. 
Iš viso buvo apie 250 to vakaro 
dalyvių. Pirmininkė S. Šeputie
nė pranešė, kad yra stalelis su 
knygomis ir solisto Daunoro plokš 
telėmis, kurios buvo bematant iš

kvietė klubo direktorių pirmi-1 graįbstytos. Liko tik maža dalis 
ninką Paulių Leoną prie mikro- j mažesnių ir pigesnių plokšte-
fono, 

P. Leonas pranešė, kad šian
dieną turime retą ir brangų sve
čią, atskridus; iš Vokietijos, so
listą Ričardą Daunorą. Norėda
mas supažindinti publiką, pir
mininkas trumpai nupasakojo, 
jog solistas gimė ir mokėsi Lietu
voje. Baigęs Vilniaus konservato
riją gerais pažymiais, dalyvavo-
jaunųjų dainininkų konkurse, I 
kur laimėjo pirmąją vietą. Vėliau I 
dainavo Vilniaus operoje Aidą, 
Bohemą^ Carmen, Toscą, Sevili
jos kirpėją, Faustą ir kit. operas. 
Taip pat koncertavo Anglijoje, 
Australijoje, Belgijoje, Danijoje, 
Italijoje, JAV, Jugoslavijoje, Ka
nadoje, Prancūzijoje, Suomijoje 
V. Vokietijoje, Šveicarijoje. Rizi
kuodamas savo gyvybe R. Dauno
ras vienoje koncertinėje kelionė
je i Prancūziją, atsiskyrė nuo 
Vilniaus un-to ansamblio ir pa
prašė politinio prieglobsčio. Tuo 
būdu jis liko Vakaruose. Dabar 
jis Vokietijos Stuttgarto aukšto
joje muzikos mokykloje. Šiemet 
ją baigia ir jau rudens sezonui yra 
angažuotas ir sutartį pasirašęs 
su Krefeldo operos teatru. Šian
dien dainuoja JAV žemyne. 

Ričardui Daunorui scenoje pa
sirodžius, prapliupo plojimai. En
tuziazmo pagauti lietuviai svei
kino laimingą Ričardą Daunorą, 
nebeleisdami jam nė pradėti dai
nuoti. Tiktai publikai nurimus, 
išgirdome solisto aksominį, švel
nų, bet galingą balsą. 

Grįžtant atgal į koncerto sa
lę, tenka paminėti, kad solistui 
Ričardui Daunorui buvo surink
ta aukų 550 dol. O kažkas tuojau 
pat išrašė dviejų šimtų dolerių 
čekį. Klubas atidavė jam priklau-

lių. 

Visi norėjo mielą solistą pa
sveikinti asmeniškai, jį pakalbin
ti. Ričardas Daunoras, kad ir pa- j gų atvykusiam 
vargęs, visiems maloniai atšaki- j maloni 
nėjo į klausimus, su visais šneku-' 

Hanukon, Ont. 
MERGAIČIŲ CHORO 

"AIDO" DEŠIMTMETIS 

Hamil tono mergaičių choras 
„Aidas", įsisteigęs 1970 metų pa
vasarį, šiais metais mini savo de
šimties metų veiklos sukaktį. Šią 
savo sukaktį "Aidas" paminės 
koncertu balandžio 27 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Sir John Mac-
Donald gimnazijos salėje 130 
York Blvd. (York Blvd. ir Bay 
Str. N. kampas) . 

"Aidas" per tuos dešimt me
tų aplankė lietuvių kolonijas: 
Chicagą, N e w Yorką, Baltimorę, 
Philadelphiją, Clevelandą, Det
roitą, Hartfordą, Worcesterį. Šiuo 
metu "Aidas" ką tik grįžo iš toli
mos kelionės —Californijos. Ten 
su labai dideliu pasisekimu kon
certavo Los Angeles ir San Fran-
cisco lietuvių kolonijose. Kartu 
su choru koncertavo ir sol. R. Stri 
maitis. 

Be to, "Aidas" 1974 metų va
sarą koncertavo Europoje. Daina
vo Anglijoje, V. Vokietijoje ir Ita 
lijoje. Didžiausias šios kelionės 
įvykis buvo audiencija pas po
piežių. Choras tada giedojo ir 
dainavo 10,000 žmonių auditori
jai. Ta ip pat choras dainavo per 
Vatikano radiją į Lietuvą. 1977 

čiavosi. Jis juokėsi, kad jam leng
viau yra dainuoti negu kalbėti. 

Šokiams pasibaigus, publika 
ėmė skirstytis. Sol. Ričardas Dau 
noras drauge su jo sekretore bei 
kalbų vertėja Asta Glemžaite iš
vyko. Pirmadienį, balandžio 7 d. 
ketino pavažinėti po Floridą, pa
žinti tropikinio krašto vaizdus ir 
žaliuojančią gamtą, kuri iš snie-

buvo ypatingai 

metų vasarą 'Aidas" su daina 
lankėsi P. Amerikoje. Aplankė 
penkis kraštusiArgentiną, Urug
vajų, Braziliją, Kolumbiją ir Ve 
necuelą. Visur koncertai praėjo 
su dideliu pasisekimu. Be tų to
limesnių išvykų "Aidas" daina
vo Toronte, Montrealyje, Delhi, 
Londone, St. Catherines, vVini-
pege. Daugelį kartų pasirodė įvai 
riuose minėjimuose bei parengi
muose pačiame Hamiltone. 
"Aidas" ne vien dainavo lietu
viams, bet dažnai pasirodydavo ir 
svetimtaučių publikai. 

Šiandien "Aidas" dainuoja vi
sose pasaulio šalyse, kur tik gyve 
na lietuvių, savo išleistose plokš 

telėse. Išleista jau dvi plokštelės: 
1973 m. —"Baltos gėlės" ir 1975 
m . — "Keliaujame su daina". 
Šios plokštelės visuomenės la
bai perkamos ir mėgstamos. 

Per tą dešimties metų laiko
tarpį "Aidas" mūsų lietuviškoje 
kultūrinėje veikloje paliko žymius 
pėdsakus. Jaunimas šiose išvyko
se daug ko išmoko ir daug ko pa
matė. Svarbiausia jaunimas su
prato, kad lietuviška daina gali
ma garsinti tėvų gimtąją žemę 
— Lietuvą. 

Todėl "Aidas" kviečia visus ha-
miltoniečius ir iš tolimesnių 
vietovių lietuvius gausiai dalyvau
ti dešimtmečio koncerte ir vai
šėse. Vaišės įvyks tuoj po kon-

i certo Jaunimo centre. Visų mū
sų dalyvavimas dainuojančiam 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. balandžio mėn. 18 

jaunimui bus atsilyginimas už jų 
darbą bei pasiaukojimą lietuviš
kai dainai ir tuo pačiu duos jiems 
ryžto ir toliau lietuviškos dainos 
melodijomis džiuginti lietuviškas 
širdis. 

Šiuo metu "Aidui" vadovau
ja jaunas, didelių talentų mu

zikas Jonas Govėdas. Jo vadovau
jamas choras turi didelį paiiseKi-
mą lietuviškoje visuomenėje. Tą 
matėme išvykoje į Californiją. 
Chorui daug reikšmės duoda so
listo Rimo Strimaičio dainavimas. 
Visi esate kviečiami balandžio 27 
d. atvykti į šį koncertą. 

Brangiai motinai mirus, 
VALDA ir ALMA ADAMKUS 

Janina Narūne 

Mamytei mirus, 
V A L D U I A D A M K U I 

ir visai šeimai reiškiame užuojauta. 

Giedrė ir Povilas žumbakiai 

STYLE PAJNT * DECORATING CO. 
With thii ad — Spring special, 5 rm». 
painted — low u $250.00. 

Satisfaction Guaranteed 
•823 W. Artlier — TeL 460-7547 

586-0011 

><X><>O<><X><>O<>0<><>0<>O<X><K><><><>00< 

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

ANDERSON 282-9308 
XX>QOOO0OO00O<XX>OOOOOOOOO0' 
ftMtmiuiiHHfitiiintmitiiifimiiiuiimM 

CABINET COVER 
Recover your old kitchen cabineta 

with new Formica Doors and Drawer 
Frontr AM other erpcaed areas cover-
«d with Formica. 
Por frm E#tlmate caO — 7*6-5884 

Fre« Carpe* 
«HHIIUHlfHlllMlilllUl!il!IUMMHIlH!UII^ 

A.f A. 
ANTANAS PAZNEKAS 

Gyveno 5339 S. Washtenaw Ave., Chicago, III. 
Tragiškai žuvo balandžio 12 d., 1980 m., sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskr., linkmeniu vaisč., 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 pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 

71st Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 19 d . B koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. 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. 

GENOVAITEI KARALIENEI mirus, 
A. f A. 

dukrai VIOLETAI, sūnums VALDUI Ir ČESLOVUI 
su ŠEIMOMIS ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. + A. 
HERTAI JONIENEI mirus, 

vyrui ALGIRDUI, sesei EUZABETAI ir bro
liui ARTŪRUI reiškiame gilią užuojautą. 

Liufermozy Ir Tischneriu šeimos 

A. A. 

GENOVAITĖ KARALIENE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė balandžio 16 d., 1980 m.. 12:05 vai. ryto, sulaukus 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Valdas Adamkus, marti 

Alma ir Česlovas Karalis, duktė Violetta Donovan, žentas Gene, 3 
anūkai Darius, Alfredas ir Andrius Karaliai, giminaitis Petras Abro
maitis su žmona Ona ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South West-
ern Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 19 dieną. Iš koplčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marti, žentas ir anūkai 

Laidot. direkt. Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evans, tel. 737-6600. 

Mylimam broliui 

U A. BRONIUI KATILIUI mirus, 
KAZIMIERUI KATILIUI, žmonai VALENTINAI ir 

GIMINĖMS reiškiame gilią užuojautą. 

Gene ir Jurgis Kazlauskai 

ALTAS Bostono skyriaus buvusiam nariui 

A.f A. 
Arch. TADUI VIZGIRDAI miras, 

reiškiame užuojautą jo broliui dail. VIKTORUI VIZ
GIRDAI su ŽMONA ir kitiems šeimos nariams. 

ALIAS Bostono skyriaus nariai 

A. f A. 
VIKTORUI GALINIUI mirus, 

jo žmonai VIKTORIJAI, dukterims, broliams, seserims, 
jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Albina Keženienė 
Rimantas ir Sandra Keieniai 

nuoširdžiai užjaučiame. 
iuozas Betkauskas 
Rasa ir Kęstutis Dirkiai 
Birute ir Julius Untakai 
Maryte ir Henrikas Paškevičiai 
Lakštuone ir Gintautas Vėžiai 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V i y D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel . 7 3 7 - 8 6 0 0 - 0 1 

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 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. balandžio mėn. 18 d. 

X A J L R J L Moterų sąjungos 
Chicagos a pskr. susirinkimas 
įvyks gegužės 4 d., sekmadienį, 
2 vai. p . p. pa s Oną Radaus
kienę, 6223 So. Albany Ave. Vai 
dybos narės paruoš vaišes. Vi
sos apskrities delegatės kviečia
mos dalyvaut i 

X SoL Gina čapkauskknė * Svž. M. M. Gimimo parap . 
po labai sėkmingų gastrolių Eu Tretininkų bro l ius susirinkimas 
ropoję ir pereitą savaitę St. Pe- i v y k s š* sekmadieni 2 v. p. p . 
tersburge, Fla., atlikto su sol. P a r a P- bažnyčioje. 
J. Vazneliu "Draugo" romano x P L B Kultūrinės Talkos ko-
premijos įteikimo iškilmėse kon į ***& balandžio 10 d. posėdyje, 
certo a tvyko į Chicagą galutinai kuriame dalyvavo ir PLB valdy 
pasiruošt i operos spektakliams, I b 0 5 P i r m - Vytautas Kamantas , 
kurie vyks šį savaitgalį ir ba
landžio 26 d. š ia proga solistė, 
suradusi laisvą valandėlę, aplan 

X Dr. Raymondas Čerškus, 
Birmingham, Mich., dažnai pa
remia savo dienrašt i I r dabar 
prie prenumeratos mokesčio pr i 
dėjo 25 dol. auką. Jį skelbiame 
Garbės prenumeratorium ir nuo 
širdžiai dėkojame. 

X Stasys Dargis, torontiškis, 
prie prenumeratos mokesčio p r i 
dėjo 25 doL Skelbiame Garbės 
prenumeratorium. Už auką ma
loniai dėkojame. 

x "Vinco Mazurkevičiaus ro
manas" naujas Albino Baranaus 
ko kūrinys jau išspausdintas i r 
įrištas. "Vinco Mazurkevičiaus 
romano ištrauką, pavadintą 
"Pokario metais", spausdinome 
"Draugo" dienraštyje. Roma-vienbalsiai atsistatydino iš ei

namų pareigų. Pietų Amerikos I n a s greitu laiku bus pradėtas 
"Ąžuolyno" ir "žibučių" gas t ro j siuntinėti platintojams 

kė "Draugo" redakciją 'ir a d m i - | l i u ?J'."^t_'t»l?,iltJ^jĮ'L X AntaXkaS...?re>n}ftS\. ^ f 
nistraciją ir painformavo apie , j skelbti vėliau. Ta pačia proga j KMzienės ir Vidos Kaulėnienės 
lietuvių gyvenimą ir veiklą 
įvairiuose Europos kraštuose. Į 
"Draugą" sol. G. čapkauskienę 
atlydėjo "Laiškų Lietuviams" 
redaktor ius kun. J. Vaišnys. 

X Dr . Antanas Razma, Lietu
vių fondo tarybos pirmininkas, 
buvo pakviestas į Baltuosius rū 
mus dalyvauti prezidento J. Car 
terio priėmime įvairioms etni
nėms grupėms. Be dr. Razmos, 
iš lietuvių dar dalyvavo Algi
m a n t a s Gečys, Phillip Skabei-
kis, Tomas Mack, Rimantas 
Stirbys, St. Balzekas, Fel . And-
riūnas, Elena Bradūnai tė ir 
prof. dr. Richardas Krickus. 
Pr iėmimas įvyko balandžio 11 
d., penktadienį, ir tęsėsi apie 
t r is valandas. Prezidentas kal
bėjo apie 15 min., primindamas 
šeimų pastovumo reikalą Ame
rikos ateičiai. Paskui buvo pre
zidentienės vaišės, kuriose buvo 
proga visiems pasidalinti min
t imis su Baltųjų rūmų pareigū
nais. 

x Chicagos Lietuvių Tarybos 
susirinkime valdybon buvo iš
r inkt i : pirm. E. Mikužiūtė, vice
pirmininkais R. Šarka, J . Ku-
zas. M. Pranevičius ir V. Samaš-
ka, sekr. dr. V. Dargis, ižd. I . 
Šankutė . fin. sekr. A. Švitra, 
prot . sekr. St. Mankus, patikė
t iniais — K. Austin, T. Kuzie-
nė, P . Jokubka ir O. Kremeris. 

x Lietuvių Operos meninei i r 
kul tūr inei veiklai aukojo šie 

komisija nuoširdžiai dėkoja vi- tėvelis sunkiai serga ir yra pa
sienis, kurie finansiškai ir mo-1 guldytas Little Company of Ma-
raliai parėmė komisijos pastan-; r v ligoninėje, 
gas "Ąžuolyno" ir "žibučių" iš- x w a a i a a b B ^ Pinnadie-
vykos Byyendmjmui. | n[ ^ M ± ^ ,. 4 h 

x Steigiainojo seimo 60 m e ^ n t a s ^ ^ a {. 
sukaktis sueis gegužes 15 d. 
Apie Steigiamąjį seimą rašo K. 

' Avižonis Lietuvių Enciklopedi
jos XXVII tome (163-165 psl.) . 

gegužes 15 d. | t}eg rQ^Q n e ^ ^ feet Aniceto 
Šlapelio vadovaujamą chorą. 

x "Įvertindamas "Draugo" 
Daugiausia žinių teikia V. Dau
girdaitė-Sruogienė 1975 m. Tau
tos Fondo išleistoje knygoje 
"Lietuvos Steigiamasis seimas". 
Pranas Čepėnas išspausdino dėl 
šios knygos turinio pastabas, 
knygoje pastebėtus netikslumus 
ir V. Sruogienė savo pasisaky
mus 1977 m. "Sėjos" Nr. 2 (psl. 
90-98) 

tikslią informaciją, siunčiu ge
riausius linkėjimus, prenumera
tos mokestį ir 15 dolerių auką" 
— rašo mums dailininkė Austrą 
Puzinienė. Nuoširdžiai dėkoja
me ir skelbiame Garbės prenu-
meratore. 

x Bronius Juodelis, Downers 
Grove, žinomas visuomenės vei
kėjas, yra nuolatinis "Draugo" 
rėmėjas. I r dabar gavome jo 20 

VI-sios tautinių šokių šventės ruošos komitetas. Pirmoje eilėje iš kaires: Dalia Dundzilienė, Nijolė Pupienė, Vy
tautas Kutkus (LB valdybos pirm.), Jonas Talandis (komi-teto pirm.), Faustas Strolia, Antanas Rudis, Ritonė Ru-
daitienė. Antroje eilėje: Sofija Džiugienė, Ada Sutkuvie nė, Edvardas Lapas, Genė Rimkienė, Jonas Baris, Dalė 
Gotseitienė, Modestas Jakaitis, Rima Rėklaitienė, Jūratė Jakaitienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
VENECUELOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOJ 

Žvilgterėkime į negausią na
riais, bet gyvai veikiančią Ve-
necuelos lietuvių draugiją. J ą 
įkūrė prieš dešimtmetį Chica-
gon a tvykę iš Venecuelos lietu
viai. Šios organizacijos t ikslas 
— bendraut i savo tarpe, išlai-
ky Venecueloje susidarytas pa
žintis, pagal išgales telkti lėšas 
ir jomis remti lietuviškos veik
los didesnius užmojus. 

Draugi ja įkurta 1970 m. Šiuo 
metu turi 56 narius. Jai vado-1 dono vardo taurės įvyks balan 

CHICAGOS 
ŽINIOS trofėjos, skirtos sportuojančiam 

lietuviškam jaunimui. Tai ame-
rikiečių švietimo srities darbuo-1 P E E T v A B K Y M A I POLICIJOJ 
tojų dovana tiems lietuviams 
jaunuoliams, kurie didžiuojasi 
savo kilme ir mėgsta sportą. To 
kius ypač mylėjo ir globojo J. 
Bagdonas. 

Policijos superintendentas R. 
J. Brzezek paskyrė naujus ke
turis savo padėjėjus ir pažemi
no tarnyboje buvusį laikiną su
perintendentą J. Di Leonardi. Iš 
viso pakeitimai palietė 51 aukš 
tesnio rango tarnautoją. Paaukš 
tinta 19, iš jų 6 negrai ir 2 Lo-

„ . , __ . tynų Amerikos policijos tarnau-
,*™U?U 1*°* U

 T
Varay^°!I tojai Chicagoje. 

Auką priėmė ir nuoširdų pa
dėkos žodį tarė Regina Bagdo
nienė, taip pat dirbanti valdiš
kose mokyklose kaip sociologė. 

dėl pereinamosios a. a. Jono Bag 

vauja valdyba, kurią sudaro 
pirm, Aleksandras Baradas, vi-
cepirm, A. Suvaizdis, sekr. Ge
novaitė Banienė, ižd. Aleksas 

džio 19 d., 2 vai. p. p. Marąuette 

dolerių auką. Labai ačiū. ._, _ , . . . 
x Rimantas žemaitaitis. č i k a | ^ f n a ^ ' * j ^ ^ J 0 ^ 

giškis, lankėsi "Drauge" ir nu 

Kazys Gimžauskas, "Draugo" romano 
premijos įteikimo iškilmių rengimo 

m ū s ų mecena t a i : Jonas Ado- komiteto pirmininkas, taria atidarymo 
mait i s 150 dol., Stasė i r Juozas i žodA s t . p e t ? " b u . r g o U e t u v i ų W u b o 

Bacevičiai 150 dol., Elena ir Ed
v a r d a s Čižinauskai 150 dol. Al-

salėje balandžio 9 d. 

x Inž. Karolis Drunga yra 

sipirko didesnį lietuviškų kny
gų kiekį. 

X S. Meškauskas, Sioux City, 
Iowa, atnaujino prenumeratą, 
užsisakė knygų ir pridėjo 10 
dol. auką. Dėkojame. 

x Vaclovas Suarsiąs, Sikagiš-
kis, parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 —dolerių auka. Ačiū.— 

X lietuvių Operos 24-jo se
zono spektakliai jau šį savait
galį. Orffo ''Carmina Buraną" ir 
Leonvallo "Pajacus" diriguoja 
ja Alvydas Vasaitis, režisuoja 

Štitelis ir renginių vadovė Ge
novaitė Baradienė. 

Pirmajame veiklos dešimtme
tyje draugija išdalino iš savo 
kuklaus iždo 4,784.88 dol. I š jų 
teko narių savišalpai L430.48 
doL, Lietuvos laisvinimo reika
lams 160 dol., kultūros reika
lams 1,130.65 dol. ir specialiems 
reikalams, kaip Bražinskų fon
dui, Jaunimo centro statybai, 
Grandinėles išvykai, kun. Perku 
mui, Lietuvių fondui Simui Ku
dirkai, PLJ kongresui, Venecue
los svečiams priimti, Lietuvos 

David Hicks. Scenos produkcija Į Dukterų draugijai, lituanisti-
— Kazys Oželis, choreografai j n ė m s mokykloms, Kalantos pa-
— Violeta Karosaitė ir Jaunu t i s ' minklo statybai, Balfui ir ki-

' t i ems reikalams 1,784,88 dol. To 
kia negausi organizacija išda-

Dana susirgęs ir paguldytas Šv. Kry- "L . T __ _ | - . . r T . J menedžeris Jonas Paroms. quette ziaus ligoninėje. Ligonis pama- . , . . „ ,-..- ... . . . . Apšvietimas — Kazys Cijunelis. 
nioji draugijbs stambesnė auka 
250 dol. Putnamo seselių staty 

BONŲ UŽ 220 MJJL. DOL. 
Parko Fieldhouse (67 ir Ke- Į Chicagos mokyklų finansų va 
dzie). Krepšinio ir tinklinio į dovybė nusprendė bandyti par-
draugiškose žaidynėse dalyvau- į duoti bonų už 220 mil. dol. mo
ja Kr. Donelaičio aukštesniosios | kyklų lėšoms užtikrinti. 
ir Chicagos aukštesniosios mo
kyklos mokiniai. Žaidynes glo
boja ir jomis rūpinasi Z. Žiups-
nys ir J. Valaitis. d.b. 

Draugija numato savo veik-

A. a. J. Bagdonas 

ZARASKKIŲ KLUBAS 
CHICAGOJE 

Balandžio 13 d. Vyčių salėje 
los dešhntmetį'įspūdingiau p a - į ^ 0 ™"> ^ R i n k i m a s . 

Puodžiūnas. Dirigento asisten
tas — Arūnas Kaminskas, chor
meisteriai — Alfonsas Gečas ir Į1"10 6 * ^ gražią pinigų sumą 

K- » • r , - A * . ~- * t ^ - * v , Emilija Sakadolskienė. Scenos i ^ūsų veiklai stiprinti. Paskuti 
bmas Beniulis 150 dol.. ™ •*-*-- a- v— J 
Kurauskienė — Marąuette žiaus ligoninėje 
Delicatessen, 150 dol., Mar-! žu sveiksta, bet dar turės kiek " " ^ į į į į į į į į į Buranoje"sohį b o s reikalams ir su savo įnašu 
ąue t te Photo Supply _ Joseph j laiko gydytis. f a i G - n a C a p k a n a k i e n ė > P a u l į s to ja nariu į Jaunimo centro iš-
Herbe r t loO dol Violeta ir x Ctene T i n ^ (Eugenijus Gudas ir Algimantas Grigas, i ^ y m o komitetą, 
dr A l ^ Pauhai.oOdo, Ignas r k a ^ ^ Phoeni*, Dainuoja ir berniukų choras. 
Andrasiunas 100 dol. Visiems . • . . . . , * . . . . . „ . _ * - - . 

^ „ Anz.. biznio manageris. atvyks šoka specialiai šiam pastatymui 
šiems Operos mecenatams uz . -,, . t . vi . , ^ J_I ,„ ,4„ 
»; , . . LI Chicagą pravesti seminarus paruostas baletas, dalyvauja 

.. * . e ^ ,^>era n a gegužės 5-7 dienomis. Arti šim-j akt. Jonas Kelečius. 
nuoširdžiausią acm. (pr .) j ^ G r e y h o u n d o a u t o b u 3 ų egze-j 'Ta jacų" operoje solistų par-Į 

x Lietuvių Tauragės klubas kutyvų iš visos Amerikos susi- į ti j as atlieka Margar i ta Mom- j F a u s t o Strolios šeimos nariai — 
kviečia visus atsi lankyti į Mo-: rinks į seminarą Greyhoundo kienė, Catherine Kogut, S t a s y s ' 4 berniukai Žengiančiai į an t rą j a . . . . . 
tinos dienos proga rengiamą šo- garažo raštinėie (901 N. H a b - ! Baras. Algirdas Brazis, Julius | dešimtmetį Venecuelos Uetuvių * 17 d. \ ycių salėje bei sode-
kių vakarą šauliu namuose, ge- tad). Tirrinskas, būdamas Chi- Savrimas ir Liudas Stukas. I draugijai linkėtina išlikti gyvas , lyje ruošiama gegužine. Spaho 

cagoj, gyvens Ambassador West j Dainuoja Lietuvių Operos; t*1^*1 ^eivijos lietuvių šeimoje. 
viešbutyje. Po seminarų jis vyks ; choras, groja simfoninis orkest- ' •• J a n T I s a I t ; i S 

į Clevelandą ir Akroną aplan- ; ras. 
kyti savo žmonos giminių. Jo Visi bilietai yra išparduoti. 
žmona Virginija yra rumune. Ti Galima gauti tik ribotą skaičių 
minskas yra departament mana pristatomų kėdžių. 
ger of corporate purchasing of Prašome nesivėtaotL šešta-

ĮKLIUVO 

Buvęs Chicagos priemiesčio 
banko prezidentas D. A. Carra-
ra, 55 m., patrauktas į teismą 
ir kaltinamas išeikvojęs 360,000 
dol. 

ISPANŲ FILMAI 
Visą savaitę bus rodomi is

paniški filmai Chicagos tarptau
tinio filmų festivalio proga La
ke Shore teatre, Broadway ir 
Belmont. 

SPROGDINIMO KAPSULĖS 
Federaliniai agentai šiaurinė

je Chicagos dalyje garaže sura
do sprogdinimo kapsulių atsar
gas. Yra duomenų matyti, kad 
tai portorikiečių teroristų sprog 
menų telkinys, sudarytas kovo 
mėnesį Denvery pagrobus 2,175 
kapsules. 

JUNGIASI DVI BENDROVĖS 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. YALSTYKSE 

— Detroito jaunimas sekma
dienį, balandžio 20 d., po 10:30 
v. šv. Mišių Kultūros centre tu
rės pirmą 1980 m. Detroito Lie 
tuvių Jaunimo sąjungos skyr. 
susirinkimą. Pranešimai, pasa
kojimai apie praėjusį IV P U 
kongresą bus perduodami nuta
rimai iš JAV PJS tarybos suva
žiavimo kovo 22 d. Bus svarsto 
mi Detroito skyriaus ateitis 
planai. Visas lietuvių kilmės 
jaunimas kviečiamas ir ragina
mas dalyvauti šiame subuvime. 

— Ohio Arts Council/ObJo 
Program of Humanities Joint 
Pragram in Folk Art and Ool-
ture komisija paskyrė Grandinė 
lės ansambliui 2,800 dolerių pre
miją lietuvių liaudies šokių tyri
nėjimui. Projekto vykdytojas 
ansamblio vadovas Liudas Sa-
gys įsipareigojo 1980-1981 m. 
surinkti etnografinę šokių me
džiagą ir, ja remiantis, sukurti 
naują lietuviško šokio progra
mą, kurios pastatymas įvyks 
1981-82 metų sezone. Muzikinę 
palydą tvarkys Grandinėlės mu 
zikos direktorius Jonas Paže-
mis. Programos turinys rodys 
lietuviškų šokių raidą nuo kai
mo seklyčios iki choreografų pa
ruoštų sceninių pastatymų. Pro 
jektą paruošė ir Ohio valstybės 
meno komisijai pristatė Grandi
nėlės administratorė Aleksand
ra Sagienė. šiuo metu Grandinė
lės ansamblio studentų ir vete
ranų grupės ruošiasi Tautinių 
šokių šventei Balandžio 27 d. 
ansamblis yra pakiestas atlikti 
programą Kento valstybinio 
universiteto tautų festivalyje. 

VOKIETIJOJE 
— Vasario 16 gimnazijoje 

šiuo metu dirba 22 mokytojai 
ir auklėtojai, 10 tarnautojų ir 
darbininkų ir dar 2 kuratorijoB 
valdybos nariai. Mokosi apie 60 
mokinių. Mokyklos ir bendrabu
čių reikalams 1979 m. išleista 
843,596 DM. Tuo būdu vieno 
mokinio mokymas ir išlaikymas 
kainavo 14,000 DM per metus. 

Gimnazija išsilaiko daugiau
sia vokiečių parama. Iš Fede
ralinės vokiečių vyriausybės 
gauta 440,000 DM, Baden-Wuer 
tembergo — 110,000 DM, Vokie 
tijos katalikų vyskupų konferen 
cijos gauta 38,000 DM, vokiečių 
įstaigų už neseniai iš Lietuvos 

Dvi didžiosios Chicagos tau-1 atvykusių mokinių išlaikymą 
pymo bendrovės Talman Fede-: bendrabuty gauta apie 30,000 

_ ral ir Home Federal oaskelbė DM, mokinių tėvų už jų vaikų 
- ^ T ^ U ^ i Klubo Dirm Petras Blekys ati-1 planą susijungti. Tuo būdu bus išlaikymą bendrabuty ir aukų iŠ minėti gegužes 10 d. Šaulių n a - : m u D O P i r m- r e u r a s *>ieKys>, »u . •. J & TAV-hin Kanados ir kitn feras *, • i. - (iarM <ni<ririnkima antarė klubo" sudaryta didžiausia taupymo JAV-DIU, j^anauos ir Kitų Kras 

muoseT kur programoje n u m a t y , a a r e s susinriKimą, apiare KIUDO J rj_ , - L - — . ^ tĖm rcit ta ir meninė dalis Ją atliks 

gūžės 3 d., 7 v. v. Šokiams gros 
Evals Knoll orkestras, šalta, šil
ta vakarienė. Auka 10 dol. as
meniui. Rezervacijoms skambin
ti 476-8417. (pr.) 

x Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius šiuo metu lan
kosi Chicagoj. Kas norėtų už
sisakyti leidyklos leidinių, pra
šom skambinti šiuo telefonu: 
858-3837. (sk.) 

PAGERBTAS 
A. A JONAS BAGDONAS 

Kovo 27 d. Whitney Young 

veiklą 1980 metams. Pagal tra-1 bendrovė Dlinois valstijoje. Abie 
dicijas ir toliau bus remiamos: JU h valdomi indėliai ir turtas 
kultūrinės institucijos. Rugpiū- j 1 9 7 9 m - pabaigoje prašoko 3 bi-

' lijonus dolerių. Iki jų susijun
gimo didžiausia Illinois bendro
vė buvo First Federal Savings, 
kuri kovo mėnesį turėjo turto 
3 bil. dolerių. 

18 d. Šaulių namuose bus pami 
nėta klubo 45 metų gyvavimo 
sukaktis. Šiame minėjime bus 
pateikta trumpa klubo veiklos 
apžvalga, pagerbti senieji klubo 
nariai ir yra pramatoma meni
nė programa. 

PRIEŠ MOKESCnjS 
Chicagos priemiesčių švieti 

mo distriktuose šešiose apskri
tyse su maždaug 300 distriktų 

&v,. „* . . . r . . . . . K^^««„^& ^ >--c — _ J aujęgįgg^ogjog mokyklos patai-1 I ̂ "^ ° " u i a i u a u 6 OV7V' UABU1«-^** 
the Greyhound Corporation, ku , dienio spektaklio pradžia 8 vai . : f -.*lA ~A Atkreipiant dėmesį, kad šo-! buvo pravest i balsavimai , liečia 
ri valdo 102 kompanijas, kaip ; vak. punktualiai, o sekmadienio ; g J J ^ k o metinis Board of,.. . .. _ ! _ . . . * . _. _ ^ 
Dial soap, Armour kompaniją.; 3 vai. popiet, punktualiai, p*, j ^uca t ion sociologų pobūvis -
Grevhound bus ir kitas. Jo dar- tartina visiems atvykti anks- Pu s ry c l a i- Dalyvavo per trys 
bovietė yra Greyhound Tower čiau, įsigyti už dolerį "Carmi- i ™ " sociologų, švietimo tary-

x Parduodami Lietuvoje aus-', pastate, Phoenixo vidurmiesty. nos Buranos" lietuviškąjį Biru-: ° J * d1311*115^ vedėjai ir pa t i dir. 
Timinskas priklauso prie P h a e - t ė s Pūkelevičiūtės Ubretą, n e s ^ Ca thenne Rohter. Pobūvyje gra 
nixo Lithuanian-American klu- be jo bus sunku suprasti t o vei-

ti tautiniai rūbai. Išmiera 12-14 
Skambint po 3 vai. popiet tel 
863-8210. (sk.) 

X Dar gauta 20 papildomų 
vietų "Laiškai Lietuviams" 
ekskursijai į vakarų Europą. 
P rašoma skubiai registruotis 
p a s American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, m. 60643. Tel. (312) 
2.38-9787. (sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodmsn & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak-

bo ir domisi lituanistika. Jis gra kalo eigą, perskaityti progra-
žiai kalba lietuviškai. Jo gimi- moję atspausdintas pastabas ir 
naitis Johnny Unitas, žymus fut j susipažinti su "Pajacų" operos 
bolininkas. 

žiai prisimintas ir pagerbtas 
I a. a. Jonas Bagdonas, ilgus me-

x Lietuviškų knygų "Drau
ge", pasinaudodami atpiginimu, 
šiomis dienomis už didesnę šu

t u s dirbęs Chicagos valdiškose 
mokyklose kaip sociologas. Sa 

„ ,, . .. . , . t - " v o darbui jis nebijojęs pasiau-tunniu. Pavėlavusieji jokiu bu- , / ^ , tin^i rū
dų nebus leidžiami eiti į vietas, 2 V£ym 3vS / P * 

pestmgumu, pareigingumu ir 
darbštumu. Jis ta ip pat padėjęs 
organizuoti ir n e t vadovavęs 

kol nepasibaigs "Carmina Bu
raną". 

. . . ,. , Griežtai draudžiama neštis . . . . . . , i _ • 
mą įsigijo: Steponas Lukauskas, r e k o r d a v i m o a p a r a t u s _ gali • ta^mokyklinems lengvosios at-
Rimantas Žemaitaitis. Rimvy-,. . . . ... , • * .! letikos žaidynėms, tuo daug pn 

Z. , „ — ... ^ Įtekti turėti daug nemalonumų . , , , - . . . - - . 
das Cmka. K. Račiūnas, Ramu- .. „ . „ - , .. „ ,. ..?' sidedamas pne jų pasisekimo u* . . . ^.,..,.. su unija. Fotografuoti gah tik ,. r ** r nė Kubihute. .. . , _. , , . i populiarumo. oficialus Operos fotografas. 

Salės fojė bus galima įsigyti 
x Ikonas Dambrauskas, per 

populiarum 
Žinodami a. a. Bagdono veiklą 

ei jų bonų, fondų bei ki tų verty- sikeldamas g\-venti į Beverly už $15.00 ir Banaičio operos I lietuviškoje bendruomenėje, y-
bių pirkime ir pardavime. Susi- i Shores, Ind. ir pakeisdamas ad- "Jūratė ir Kastyt is" plokšteles. ; pač švietime ir jaunimo sporte, 

kių šventė, įvykstanti liepos 6 švietimo mokesčius. Balsuotojai 
d. Chicagoje, reikalinga para- į didele d a u g u m a pasisakė prieš 
mos, paskir ta 100 dol. Koresp. j mokesčių kėlimą. 

125^34 
domėję skambinkite 977-7916. ^resą, atsiuntė 10 dolerių auką. į Iki pasimatymo spektakliuo-1 jo kolegos sociologai paskyrė pi i Amerikos Balso atstovas R. Sakadoiskis Clevciande užrašo pasikalbėiiirvą i 

(«k.).Ačiū. se. (pr.) niginę auką, ui kurią nupirktos juosta su poetu Baliu GaidUOnu. Vootr. V. B*»-iV.liu< 

tų lietuvių gau ta 225,596 DM. 
Svarbiausias gimnazijos i r jos 
rėmėjų rūpestis yra padidinti 
mokinių skaičių. 

— Kastat to L B apylinkė turi 
21 nar į . Visi susimoka solidaru
mo įnašus. Kasmet paminima 
Vasar io 16 su finansine Baden-
Wuert tembergo kraš to parama. 
Veikia Moterų klubas. Ruošiami 
siuntiniai Suvalkų liet. mokslei
viams. 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jftra 
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. 

Užsakymus siųsti: 

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