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AMERIKOJE DAUG 
UŽSIENIO STUDENTŲ 

Vis daugiau atsiunčia' komunistine Kinija 
Washingtonas. — Nežiūrint 

Amerikoje siaučiančios infliaci
jos, šalies universitetuose ir kole
gijose užsieniečių studentų skai
čius padidėjo. Praėjusį rudenį 
prasidėjusiuose mokslo metuose 
užsiregistravo 286,000 užsienie
čiu studentų. Iš j v tik 18 nuoš. 
savo mokslui ir pragyvenimui lė
šų užsidirba Amerikoje, 82 nuoš. 
gauna lėšas mokslui iš savo šei
mų ar iš vyriausybių. 

Tarp užsienio studentų di
džiausią grupę sudaro iraniečiai, 
kurių yra apie 51,000. Po Irano 
eina Nigerija, Kanada, Japonija, 
Venecuela, Saudi Arabija, Hong 
Kongas, Indija ir Tailandija. 
Tarp pirmųių 10 valstybių, kurių 
(piliečiai studijuoja Amerikoje, 
net keturios vra turtingos naf
tos šalvs OPEC organizacijos 
narės. Amerikos užsieniečiai stu
dentai vra kilę iš 181 krašto. 
Pagal kontinentus didelė studen
tų dausruma. apie 60 nuoš.. ki
lę iš Aziios tautu, 15 nuoš. — 
iš Pietų Amerikos. 13 nuoš. iš 
Afrikos ir 8 nuoš. iš Euroms. 

Daudans'3 užsieniečiu studen
tų mokosi Kalifo*r>"oie. k^r užsi
registravo anie 47.000. Toliau se
ka Texas. New Yorkas. Ma^a-
chusetts ir Illinois, kur vra 
12.218. Paeral atskiras mokvklas 
daugiausia svečiu iš užsieniu tu
ri Pietinės Kalifornijos universi
tetas — 3,305. 

Įdomią užsienio studentu gru
pę sudaro komunistinės Kiniios 
studentai. Ju Amerikos universi
tetuose jau vra apie 3.000. ta
čiau šis skaičius ateitv'e didės, 
vvriausvbei pradėius plačią mo
dernizavimo programą. Tarr> Ki
nijos atsiųstų daug studentų yra 

40 ar daugiau metų amžiaus. Jie, 
palikę tėvynėje šeimas, užimtas 
svarbias pareigas valstybės įmo
nėse ar vyriausybėje. Jų uždavi
nys išmokti naujų metodų, pasi
semti naujų žinių. Tarp Missou-
rio un-to, Columbijos žurnaliz-
mo mokyklos studentų yra 9 ki
nai, kurie namie jau yra žinomi 
žurnalistai. Tarp jų yra ir tokių, | 
kurie anksčiau yra baigę žurna-
lizmo mokslus Amerikos univer
sitetuose ir atvyko tik (pasisavin
ti naujausių žinių. 

Universitetų vadovybės sutin
ka, kad kinai išsiskiria iš kitų sa
vo darbštumu, atsidėjimu moks
lui, nebijojimu dirbti ilgas valan- ' 
das. Texas A & M universitete i 
keli kinai jau tapo chemijos pro- į Būsimasis prezidentas Ronaldas Reagan atsisveikino su Kalifornija. Los Arteles miestas suruošė Reaganui pager-
fesoriaus asistentai Kiti pasižy- b l m 3 m i e s t 0 rotušėje. Nuotraukoje: Los Angeles mero Tom Bradley žmona Ethel, pats meras, Reagano žmona 
mėjo inžinerijos, elektronikos, j N a n C y - m i e S t o t a r y b o s g ™ ™ * ^ John Ferraro ir Ronald Reagan. 
metalurgijos studijose. 

NAUJI STREIKAI 
PIETINĖJ LENKIJOJE 

Waiesa ragina laikytis atsargiai 
Varšuva. — Užsienio stebėto- j tų tikslų apie 15 mil. tonų. Daug 

jai mano, kad „Solidarumo" uni- pakenkė streikai ir darbo discip-
jų vadas Lech Walesa praranda į Hnos suirimas. Lech Walesa ne 
unijų vadovybėje savo turėtą įta- j kartą yra įtikinėjęs unijos narius, 
ką. Iki šiol jam pavyko išlaiky- Į kad streikas turėtų būti paskuti-
ti nuosaikią liniją, kuri išsikovo- j nis darbininkų ginklas, kai visos 
jo vyriausybės pripažinimą, ta- j kitos priemonės nedavė rezulta-
čiau nebandė išprovokuoti par- į tų. Kai kuriose lenkų vaivadijose 
tijos ar Sovietų Sąjungos grieb
tis griežtesnių veiksmų. Sią savai
tę Walesa pasimatys su popie
žium Jonu Paulium II-ju, kuris, 
sakoma, užkulisiuose ragina len
kų unijas veikti nuosaikiai^ ne
provokuoti Kremliaus. Walesa ra
ginęs unijos 'prezidiumą nereika
lauti visų šeštadienių laisvų, pa
rodyti daugiau kantrybės, palauk-

Palaidojo Izraelio 
parlamento narį 

Jeruzalė. — Izraelio preziden-. 
tas Yitzhak Navon dalyvavo Ia-
raelio parlamento nario šeiko A-į 
bu Rabia laidotuvėse. Jis buvo nu- \ 
Jautas savo automobilyje. Izrae- j 
lio policija jau suėmė šešis as-1 sybių paramos Lenkijos vynau-
menis, jų tarpe vieną žydą. Izra-1 Sybei, patekusiai į ekonominius 
elio istorijoje tai pirmas žuvęs • sunkumus, daug paramos į Len-

Lenkai išeiviai 
šelpia tautiečius 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

karšti unijų vadai griebiasi strei
ko dėl mažiausių valdžios parei
gūnų prasižengimų. 

Lenkams sunkiausia bus nuga
lėti didelį nepasitikėjimą tarp 
valdžios ir unijų. Walesa skatina 
darbininkus jokiu būdu nesikiš
ti į „politinius reikalus", tačiau 
darbininkų reikalavimuose daž
nai būna ir tokių, kurie neturi 

j ti, tačiau unijos radikalesni va- į nieko bendro su darbo sąlygo-
dai pravedė savo reikalavimą, ku-! mis, su darbdavių ir darbininkų 
ris gali privesti prie rimto susikir- j santykiais. 
timo su vyriausybe. Antradienį Varšuvoje netikė-

Praėjusį šeštadienį į darbą ne- t a i P a s i r o d ė s o v i e t l * ™™\™ V i k -
atėjo apie 6 milijonai lenkų, dau
giausia didesniuose miestuose, 
pramonės centruose. Tai reiškia, 
kad pusė darbininkų nepaklausė 
unijos įsakymo nedirbti. Dauge-

— Egipto spauda praneša apie: l i s l e n k ų s u pranta, kad valsty-
dviejų sovietų diplomatų suė-1 fe ekonominei krizei nepadės 
mimą dėl šnipinėjimo. Trečias j d a r b o v a l a n d ų sumažinimas. Vy-

r r „ J f M , r . feja,^ , - . , 'diplomatas pabėgo ir paprašė nmsjkk siūlo nedirbti kas antrą 
L c ^ o n a s - š a l i a įvairių vyriau-, tik kaip materialine šalpa, bet Egipto politinės globos. 'šeštadienį. Pridėjus normalioms 

yra .r so.idarumc, simbolinio! - D u didieji Italijojdienraš-j d a r b o dienoms po pusę valandos, 

Vakarų Europos lankų parama 

broliškumo demonstracija. Pir- 'čiai sutiko paskelbti "TUndoap-Į lerifaį darbo savaitė būtų 42 su 

tor Kulikov, Varšuvos pakto ka
riuomenės vyriausias vadas, su 
aukštų karininkų delegacija. Te
levizijoje buvo rodomas jų pasi
matymas su Lenkijos komunistų 
vadu Stanislovu Kania, premjeru 
Pinkovvskiu ir Lenkijos kariuome
nės štabo viršininku Jeruselskiu. 

Apie 200 lenkų milicininkų jė
ga išmetė apie 60 demonstrantų, 
kurie buvo užėmę Ultryki Dolne 
miesto valdybos rūmus pietryčių 

mieji siuntinius į Lenkiją prade- jų Brigady" atsišaukimą. Brigą 

Senatas baigia 
kandidatu tardyme 
Washingonas. — Senatas per 

įvairius savo komitetus baigia 
naujosios vvriausvbės narių pa
tvirtinimą. Ilgiausiai užtruko bū
simo valstvbės sekretoriaus Haigo 
apklausinėjimas, tačiau ir jis tu
rėtų baigtis šią savaitę. Pikčiau
sius klausimus Haigui kėlė grai
kų kilmės senatoriai: Paul Sar-
banes (dem. iš Marylando) ir 
Paul Tsongas (dem. iš Mass.). 
Haigas. klausinėjamas apie buv. 
prez. Nixono ir kitų vyriausybės 
narių vaidmenį VVatergate byloje, 

parlamento narys. Jis buvo bedu-1 kiją siunčia jos išeiviai. Kituose jo organizuoti Belgijos lenkų j da paskelbė, kad pagrobtas teiše
inąs, todėl palaidotas Tel Kseife kraštuose gyvena apie 10 milijo-! bendruomenės vadai. „Tas, kuris ; jas greit bus paleistas, 
kaime, 20 mylių į rytus nuo Beer- j n Ų lenkų, daugiausia Chicagoje,' greit duoda, dvigubai duoda", sa-
shebos miesto. Netoli žuvusio; Detroite ir kituose JAV miestuo- I ko lenkų patarlė. Prie siuntinių 
šeiko kaimo yra statoma n a u j ą j a tačiau nemažos lenkų bend- ir lėšų siuntimo daug prisidėjo 
Izraelio aviacijos bazė, kuri p a - | r u 0 m e n ė s po paskutinio karo įsi- užsienio lenkų parapijos. Siuntė-
keis Sinajuje buvusią perleistą | kūrė Europos šalyse. Sakoma, jai nesirūpina, jei kas nors Lenki-

kad Prancūzijos šiaurėje gyvena joje siuntinius pasisavina. Vienas. tis. Jis atsisveikino ir metė žvilgs 
apie 500.000 lenkų. Salia anglų Belgijos lenkas, neturįs giminių \ n į į svarbiausias Amerikos pra
kalba Prancūzijoje leidžiamo "In- tėvynėje, pasakė korespondentui,' blemas. 

į temational Herald Tribūne", kad jei kas ir pavagia jo siunčia- Į —Jungtinių Tautų sekreto-
I spausdinimo Paryžiuje, vieninte- mus pinigus, vis vien iš jų nau- j r j u s Waldheimas apeliavo į Len-

Egiptui bazę. 

Atnaujins ginklų 
tiekime Salvadorui 

Washingtonas. — Komunisti
nių sukilėlių puolimas Salvadore 
atidengė, kad jie turi gausybę į-
vairių sovietų gamybos ginklų. 
Tas paskatino prez. Carterio vy
riausybę atšaukti ginklų tiekimo 
suvaržymus Salvadoro vyriausy 

— Egipte lankėsi Britanijos už
sienio reikalų ministras lordas 
Carrington. 

— Vakar prezidentas Carteris 
pasakė kalbą per televizijos sto-

is kitas svetima kalba leidžiamas dos turi lenkas. Siame šalpos dar- i kijos vyriausybę paleisti kalėjime 
dienraštis yra lenkų. 

Britanijoje gyvena apie 
180,000 lenkų. Daug jų liko Bri
tanijoje, pasitraukę iš gen. An
dersono vadovauto Lenkijos kor-

be nežiūrima politinių ar pasaulė- j laikomą buvusią JT tarnautoją 
žiūrinių skirtumų: lenkas šelpia ! Aliciją VVeselovvską, kuri gavo 7 
lenką. j metų kalėjimo bausmę. 

j — Kinija dar kartą įspėjo 

puse valandos. Nuosaikesni uni- ! Lenkijoje. Si demonstracija, pra
jos vadai nurodo, kad ne tik j a - , sldėiusl gruodžio 29 d., rėme ne-
~ r f I— •„ • ' - • — . ! • • . • Har- j priklausomų ūkininku unijos ret-

'kalavimus. Apie 100 pramonės bininku dirba panašų laiką. 
I įmonių antradieni streikavo vie-

Vyriausybe ypač susirūpinusi: n ą v a l a n d ą . Vakar oanašus dvie-
akmens anglies produkcijos nu- Į j u v a l a n d u streikas'turėjo įvvkti 
kritimu. Anglis yra pagrindinė j R z e s z o w m i e s t e j i r g i p i e t r y č i u 
Lenkuos eksporto prekė, uždir- J Lenkijoje. 
banti valstybei užsienio valiutos.' 
Tuo tarpu kasyklų produkcija pernai atsiliko nuo užsibrėž-

, . _ lv. . . . , . j puso. Nemažos lenku kolonijos 
bei. Gruodžio men. ginklų s i u n - | y r a B e l g i j o j e i r V a karų Vokieti

joje. 
Prasidėjus darbininkų neramu

mams, nukritus gyvenimo lygiui, 
užsienio lenkai sustiprino para
mos siuntimą. Siunčiami maisto 
produktai, drabužiai ir pinigai gi
minėms, draugams ir kaimy
nams. Si parama vertinama ne 

timas buvo sustabdytas, nors bu
vo skirta 5 mil. dol. Amerikos ka
rinė parama apėmė helikopterius, 
sunkvežimius ir panašią karinę 
medžiagą. 

Kaimynai tremia 
Libijos diplomatus 

Niamey. —Nigerio vyriausy-
pasakė negalįs būti nei Nixono' bė^kaip"Anksčiau "MauretaniJM 
nei Kissmgeno teisėju, juos teis h N i g e r i j o s V T r i a u s y b e s , p a p , a š e 

l Libijos diplomatų išvažiuoti per 
Į 48 vai. Nors oficialiame pareiški-
Į me sakoma, kad ištrėmimas riša-
| mas su Libijos paskelbimu, kad 

- Britanijos karo aviacijos ba - ! 0 l a " d i J 3 neparduoti Taivanui 
zėje įvyko stiprus sprogimas. Bri- . dviejųpovandenmių _ laivų 
tų vyriausybės nariai gauna 
sprogstančius siuntinius. Slapto-

Buvęs valst. sekr. Kissinge-
ris baigė Maroke trijų dienų vi
zitą. 

Izraelis skelbs 
naujus rinkimus 

SovietŲ generolai Jeruzalė. —Nežinomi užpuoli-
I . T * . . j kai Izraelyje nušovė parlamento 

atvyko Į Lenkiją Į n a r į ) a r a b ą ^iką Hamad Abu Ra-
Varšuva. —Sovietų, Sąjungos biya. 

karininkų aukšta delegacija atvy- Premjeras Beginąs pareiškė 
ko į Lenkiją paminėti 36-tos su- ' spaudai, kad jo kabineto nariai 

Dievas ir istorija. 

Įkaitų derybos 
eina prie galo 

Washingtonas. — Iranas sten-

Sirija kaltina 
Jordano karalių 

ji Airių respublikos armija skel 
bia pradėjusi naują ofenzyvą. 

— Brazilijoje nuskendo per g ^ ka<j a u t 0mobilių pramonės 
daug žmonių priėmęs keleivinis į M,Į į, dar didesni sunkumai, jei 
upės laivas, nuskendo mažiausiai j n o b u s suvaržyti automobilių im-
120 žmonių. j pa^A n užsienių. 

— Salvadore nežinomi pikta-Į —Ženevoje vykusios derybos _ 
dariai nušovė tris vyrus, dirbu-Į dėl Pietvakarių Afrikos tenton-. 

kakties nuo Varšuvos išvadavi- j pasisakė už naujo parlamento 
mo iš nacių Vokietijos okupaci- .rinkimus. Jis irgi palaikąs tą idėją, 
jos. Delegacijai vadovauja Varšu- Į Pasitraukus finansų ministrui 
vos pakto kariuomenės vyriausias Į Hurvitzui, kabinetas nebeturi par 

— JAV transporto departamen- j v a d a s maršalas Viktor Kulikov. J lamente daugumos. Beginąs ga-
tas savo raporte įspėja ameriikie- Į g u juo atvažiavo Varšuvos pakto j lėtų valdyti tik paleidęs parla-

jėgų štabo viršininkas generolas Į mentą iki kitų rinkimų, kurie 
Anatoly Gribkov. Delegacijoje da- \ turėjo normaliai įvykti lapkri-
lyvauja ir Lenkijoje laikomų so-1 čio mėn., tačiau bus šaukiami ge-
vietų karinių jėgų vadas gen. A- j gūžės ar birželio mėn. 
fanasi Ščeglov. j 

Vakarų stebėtojų nuomone, š i | — Marinų kareivis Robert 

Boru tas . _ Sirijos viceprem- i amerikiečiai, atsiusti patart. Sal
ieras ir užsienio reikalų minist- I f į r o vyriausybe Arnenkos uni-
ras Abdel Halim Khaddam pa- I N federacijos centro AFL-CIO. 

jos ambasados paverčiamos "liau į g a k e kalbą, kurioje vėl puolė ! —Kubiečių pabėgėlių stovyk-
dies biurais", stebėtojai mano, j j o r d a n o karalių ir jo vyriausy- loję Fort Chaffoe, Ark. įvyko 

sius prie žemės reforrnos'įgvven-! jos iširo. Šia teritoriją, vadinamą I delegacija turi išreikšti Lenkijos į Ganvood, kuris teisumas. uz 'KO-
dinirno programos. Du jų "buvo Namibiją, vaMo Pietų Afrika, | komunistų partijai paramą ir kar- į laboravimą su pnesu Vietnamo 

kuri atmetė JT pasiūlymus dėl 
Namibijos nepriklausomybės 

giasi paskubinti paskutinius žy- kad santvkiu Dabloeėuma iššau-i ""*"%'." ~"«*-«»» J - ' * * — - - ųnK
m.m^T . ' ' "' i:. 

L~ i ! L ^ v ; o » ™ laitamc rL i , . , 2 S L ! J ! 5 S S L ^ . " ! b^- J l s Pagrasino, kad Sirijos j muštynes, kuriose peiliu nudur gius amerikiečiams įkaitams pa-1 kė Libijos žygis į Čado respubliką, 
leisti, tačiau grupė fanatikų tas' 
pastangas boikotuoja. Antradie- Į 
nį Irano parlamente nesusirinko Į 
pakankamai konstitucijos prie-, 
žiūros tarybos narių, kurie turi j 

Patvirtino ginklų 
sandelio sutartį 

Osfo. — Norvegijos parla-
patvirtinti parlamento nutari- mentas patvirtino vyriausybės su 
mus. Amerikos vyriausybė tikisi; tartį su JAV. Ji leidžia Amerikai 
užbaigti šį įkaitų klausimą iki; įruošti Norvegijoje karinius san-
sausio 16 d., tačiau abejojama, I dėlius. Juose bus laikomi vienai 
ar pavyks. j marinų brigadai reikalingi gink-

Irano parlamentas turi pra- Į lai, jų tarpe 24 artilerijos pabūk-
vesti įstatymą, kuris leistų spręs- lai, sunkvežimiai, amunicija^ skys 
ti įkaitų klausimą per tarptauti- ; tas kuras ir maisto produktai. Jei 

kariuomenė ateityje nebesustotų tas vienas vyras. Jo užipuolikas 
prie sienos, kaip neseniai padą- j suimtas., 
rė, bet nuverstų karalių ir Jor - j _ p r e z i den to patarėjas Brzerzins-
dane atidarytų bazes palestmie- ( y a t s i I jepė į ambasadoriaus Jung-
čiams partizanams, kurie kovo- Į t i n ė s e T a u t o s e kritiką. Brzezins-
tų prieš Izraelį. Sirijos minist- k j ^ ^ k&d y r a g a r bį n gas ke
ras vėl kaltino Jordaną, kad šis | l j a s p a s j t r a u k t i ' iš pareigų ir ne

garbingas. Jis pasirenkąs įpirmą remia Sirijos priešus, teroris 
tus, Musulmonų Brolijos na 
rius. 

— Airijos vyriausybė paskelbė 
planą atnaujinti Dublino mics-

nius tarpininkus, šiuo atveju — sovietai pultų Norvegiją, Ameri- j tą, išplėsti transportą. Planas 
Alžirą. Kitas įstatymas turi na-. kai tektų perkelti tik brigados vy

rus, kurie visus reikmenis rastų 
Norvegijoje. 

Sia sutartį piktai puola ne tik 

cionalizuoti šacho ir 52 jo šeimos 
narių turtus užsieniuose. Nacio
nalizavimas palengvintų Iranui 
ieškoti šacho turtų per užsienio į Soviotų Sąiunea. bet opozicija jai 
teismus. buvo ir pačioje Norvegijoje. 

kainuos 3.2 bil. dol 
— Burmos vyriausybė pasiun

tė kariuomenę naikinti opiumo 
aguonų plantacijas. Kareiviai su
naikino rytinėje Burmoj 8.000 
akrų aguonų. 

Irako — Irano fronte mū
šiai aprimo. Irakas skelbia atmu-
šęs visus iraniečių puolimus. 

— Šveicarijos teismas lygtinai 
nubaudė armėnų kilmės 24 me
tų Amerikos pilietę, kuri Šveica
rijoje gamino naminę bombą. 
Viešbutyje ji sprogo, padarė ža
los. Antras armėnas sprogime ne
teko akių ir kairės rankos. 

— Britu teisme jaunas arabas, 
kuris liko gyvas po nepasiseku 
sio bandymo užimti Irano amba-

jį, o ambasadorius, matyt, pasi- j sadą^ pasakė, kad į Britaniją jį 
rinko antrąjį kelią. j atsiuntė Irako valdžia. Jo penki 

— Žmogaus teisių Pietų Ame- [ draugai žuvo ambasadoje. 
rikoje priežiūros organizacija pa 
skelbė, kad daugiausia varžomos 
žmogaus teisės yra Salvadore ir 
Gvatemaloje. Po jų einančios Bo
livija ir Čilė. 

— Prezidentas Carteris pratę
sė dar vieneriems metams Ame
rikos javų Sovietų Sąjungai par
davimo suvaržynvus. 

— Buvęs Izraelio užsienio rei 
kalų ministras Abba Eban pareis 
kė spaudai, kad darbo partijai 
atėjus į valdžią, Palestinos ara
bams bus suteikta daugiau teisių. 

— Floridos apelsinų ir citri
nų plantacijoms daug žalos pa
darė šalnos. Vakar Daytona 
Beach buvo 19 laipsnių. 

tu įspėti streikuojančius darbinin! kare ir kuris gyveno Siaurės Viet-
kus. i name 14 metų po karo, buvo 

1 kankinamas ir prarado sveiką 
protą. Jau trys teismo kviesti psi
chiatrai pripažino, kad marinas 
turi protinių problemų. 

— Sekmadienį VVashingtone 
įvyko prezidento inauguracijos 
repeticijos. Išrinktąjį prezidentą 
Reaganą ir jo svarbiuosius sve
čius "vaidino" marinų kareiviai. 

— Britanijos uostų darbinin
kai paskelbė 24 vai. streiką. Jie 
reikalauja artlyginimų pakėlimo 
16 nųoš. 

KALENDORIUS 

Sausio 15d.: Mauras, Sekundi-
na, Dailius, Snieguolė. 

Sausio 16 d.: Marcelis, Prisilė, 
Jovaras, Gedanė. 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:44. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

riausybė ilgai neišsilaikys ir premje- j temperatūra dieną 25 1., naktį 15 
rui Beginui teks pasitraukti ! laipsnių. 

Izraelio darbo partijos pirmininkas 
Shimon Perės kantriai laukia savo ei
lės užimti Izraelio premjero vieta. 
Visi ženklai rodo. kad dabartinė vy-
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G A B U S J A U N I E J I 
V Y Č I A I 

Liet. vyčių seime buvo pa
skelbta, kuriems jaunuol iams 
vyčiams yra paski r ta piniginė 
p a r a m a mokytis. J i skir iama 
tik gabiems moksle ir veik
liems organizacijoje. Tokie 
šiais metais buvo: Adelė Mar-
tutė iš Pietinio Bostono, l i s a 
Saikalai tė iš Amsterdamo, 
Leonas S tungurys iš Mas-
petho, Marytė Bizinkauskaitė 
iš Brocktono, Paulą Marie 
Keany iš Pietinio Bostono ir 
A n n Karol Kreicioch iš Provi-
dence. 

Adelė Martutė Lietuvos vy
čių organizacijoje yra jau 
septynerius metus. Ketverius 
buvo Pietinio Bostono jaunu
čių kuopos pirmininke. Daly
vavo keturiuose vyčių seimuo
se. 2 a d a stoti j Northeastern 
universitetą ir studijuoti skai
čiavimo mašinų mokslo inži
neriją. 

Liza Saikalaitė ketverius 
m e t u s buvo A m s t e r d a m o 
jaunučių kuopos narė. dvejus 
metus jos pirmininkė, viene
rius metus vicepirmininkė. 
Žada stoti į Niagaros univer
sitetą ir ruoštis medicinos 
studijoms. 

Leonas S tungurys jau septy
ner ius metus yra Maspetho 
jaunučių kuopoje. Pakeltas j 
trečią vyčio laipsnį. Dvejus 
metus buvo jos pirmininku. 

vienerius — sekretoriumi. 
D a l y v a v o keliuose vyčių 
seimuose. Žada studijuoti 
metalurgiją New Yorko poli
technikos institute. 

Marytė Bizinkauskaitė jau 
penkerius metus yra Brock
tono jaunučių kuopos narė. 
Pakelta j antrą vyčio laipsnį. 
Dvejus metus buvo savo kuo
pos ,,Vyčio" korespondente. 
Dabar dirba kuopos Kultūros 
komitete. Mokėsi ir mokytoja
vo lietuvių kalbos kursuose. 
Dvylika metų dalyvavo Bos
tono tautinių šokių grupėje. 
P a s k u t i n i u s t re jus m e t u s 
dainavo solo lietuvių rengi
niuose. Studijuoja dainavimą 
Bostono konservatorijoje. 

Paulą Marie Keany yra 
Pietinio Bostono jaunučių kuo
pos narė. Yra buvusi kuopos 
sekretorė. Sportininkė, ypač 
mėgsta futbolą. Vidurinėje 
mokyklo je buvo futbolo 
komandos kapitonė. Žada 
studijuoti kriminalinę teisę 
Bunker Hill Community kole
gijoje. Ann Karol Kreicioch 
yra 103-čios Providence kuo
pos narė. Buvo valdybos sekre
torė vienerius metus, iždinin
kė dvejus metus. Baigė Rhode 
Island Junior kolegiją. Žada 
stoti į Texas „A ir M" univer
sitetą ir studijuoti vandens 
gyvūnų biologiją. 

' (Paimta iš „Vyču>") 

~i 

Sol is tas Alg i rdas Brazis d a i n u o s 
. .Lietuvos Ats imin imų" banke te , 
vasa r io 8 d. 

„LIETUVOS 
ATSIMINIMU" 

BANKETAS 

Vasario 8-tą Chicagoje bus 
vyčių ruošiamas „Lietuvos 
Atsiminimų" banketas. J i s 
vyks Martiniaue salėje, 2500 
West 94th Place, Evergreen 
Park. Jame bus pagerbtas 
Notre Dame universiteto spor
to vadovas mokytojas Eduar
das Kraus. Meninę programą 
bankete atliks solistai — Neri
ja Linkevičiūtė ir Algirdas 
Brazis. Akompanuos Alvydas 
Vasaitis. Šokiams gros puikus 
orkestras. Pradžia 4:30 vai. 
p.p. Vietas užsisakyti galima 
paskambinus telefonu FR 6-
6489. 

Vyčiai ir rengimo komiteto 
pirmininkas Haris Petraitis 
kviečia Chicagos lietuvius 
atvykti į tą banketą ir kartu 
su jais iškilmingai atšvęsti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. 

E. Pakalniškienė 

L I E T . V Y Č I U C H O R O 
M E T I N I S P O K Y L I S 

Liet. Vyčių choras, veikiąs 
nuo 1916 metų Chicagoje. 
rengia savo metinį banketą 
š.m. sausio 24 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Vyčių salėje, prie 
Campbell ir 47 gatvių kampo. 
Bus pat iekta ša l ta ir šilta 
vakarienė, šokiams gros Wally 
Tenclinger orkestras. Bus 
gausus dovanų paskirstymas, 
kur iam dail. Stasė Grigaliū
nienė dovanojo vieną savo 
paveikslą. 

Programą atliks Liet. Vyčių 
choras , i lgus metus vado
vaujamas muz. Fausto Stro-
lios. Šis banke tas yra vienin
telis pajamų šaltinis chorui 
i š s i l a i k y t i . Kvieč iami ir 
laukiami visi. kurie mėgsta 
lietuvišką dainą ir jaučia 
prielankumą Vyčių chorui. 
Choro ielėse darnus sugyveni
mas tarp senųjų ateivių jauni
mo ir vėlesniųjų ateivių. 
Vyrauja draugiška šilta nuo
taika. Choras, nors ir negau
sus, bet susidainavęs ir savo 
repertuare turi daug lietu
viškų liaudies ir kitokių dai
nų. Niekas negali paneigti, 
kad choras yra reikšmingas 
lietuvybės išlaikymui Chica 
gos lietuvių jaunosios kartos 
tarpe. Per dainą suartėja su 

Vyčių choro direktoriai, iš k.: muz. L. Šimutis. E. Zapolienė, muz. F. 
Strolia. gener. konsule J. Daužvardienė. P. Zapolis. sol. A. Brazis. 

l i e tuva ir jos kultūra. Ypač 
svarbu, kad lietuviškoji visuo
menė chorą paremtų ir savo 
a t s i l ankymu įve r t in tų jo 
pas tangas išlaikyti lietuvybę 
3-čios ir net 4-tos kartos lietu
vių tarpe. Choras džiaugiasi 
turėdamas savo dirigentu mu
ziką Faustą Strolią, kuris yra 
pasišventęs Vyčių chorui. 
Ilgametė choro pirmininkė 
Estella Rogers jam aukoja 
daug savo poilsio valandų. Jos 
dėka choras po 9 metų pert
raukos buvo vėl atgaivintas ir 
su užsidegimu dirba. Būtų 
gerai, kad į jį įsijungtų 
daugiau lietuviškos dainos 
mėgėjų. 

A.PB. 

D E T R O I T O Ž I N I O S 
SKAUTIJ TRISDEŠIMTMEČIO 

ŠVENTĖ 

Eleonora Zapolienė. vyčių veikėja, kasmet puošia lietuvišką eglutę su 
Šiaudinukais mokslo ir pramonės muziejui Chicagoje ''Science and 
Industrv Museum). kur visos tautybės turi savo eglutes kalėdiniu 
m e t ' ; 

ORGANIZACIJOS 
DYDŽIO REIKALU 

Centro valdybos vicepir
mininkui Jonui Adomėnui 
buvo pavesta rūpintis orga
nizacijos narių skaičiumi. Sei
me jis pranešė, kad organiza
cijos augimas praeitų metų 
bėgyje sulėtėjo. Nebuvo įkurta 
nė viena nauja kuopa. 
Neatgaivinta nė viena apmi
rusi. Narių skaičius argani-
zacijoje sumažėjo. Iš viso 
dabar organizacija turi maž
daug tris tūkstančius narių. 
Ypač nemalonu, kad užsidarė 
Cincinnati kuopa ir kad 
apygardos ir kuopos nevykdė 
praeitų metų seimo nutarimo, 
skatinančio traukti į orga
nizaciją kolegijų studentus. 

Vicepirmininkas Jonas Ado
mėnas rekomenduoja laiškais 
kviesti žmones į organizaciją. 
Duoda jis ir daugiau pasiū
lymų tuo reikalu. J is sako, kad 
per visas Jungtines Amerikos 
valstybes visuomet atsiranda 
kad ir nedidelis skaičius žmo
nių, kurie pasijunta esą lietu
viais ir ieško organizacijos tam 
jausmui realizuoti. Mes turime 
patraukti juos prie savęs. Tik 
visi sutartinai dirbdami galė
sime sustiprinti savo organiza-

* * * Iš „Vyčio" 
*^^™—* — — ^ » -

Baimė nežinoma tiems, ku
rie nežino pikto. 

A, Strinberg 

I š k i l m i n g o s 
p a m a l d o s i r s u e i g a 

Sekmadienį, sausio 18 d., 
10:30 vai. skautai, skautinin
kai, židinietės, akad. skautai, 
filisteriai organizuotai daly
vauja šv. Mišiose. Visi renkasi 
10:15 susitvarkymui. Iškil
mingų pamaldų metu giedos 
kernaviečių sekstetas, paly
dint gitarų muzikai. 

Jubiliejinė „Gabijos" ir 
„Baltijos" tuntų sueiga ir aka
demija įvyks 12 vai. Kultūros 
centre. Į šventę iš Chicagos 
atvyksta Lietuvių skautų są
jungos tarybos pirmininkas 
Sigitas Miknaitis. Sueigoje 
kviečiami dalyvauti ir kitų 
lietuviškų organizacijų nariai 
bei atstovai. Abejose šventės 
dienos ypač laukiami bet kada 
uniformą dėvėję skautai , uodų 
kandžioti Lietuvos ar Vokie
tijos miškuose, bei sesės ir bro
liai, skautavę Detroite. 

Nuo 1950 metų šimtai Det
roito lietuviško jaunimo jun
gėsi į skautų eiles, Dievo, Tėvy
nės ir Artimo tarnybai . Nuo 
vilkiuko, paukštytės, per skau
to ir vyr. skauto eiles augo, 
brendo ir jungėsi į platesnį 
lietuvišką bei vietinį pasaulj. 
Čia jau pajėgia duoti, kurti, 
vadovauti. Šį mėnesį sukanka 
40 metų nuo Lordo Baden-Po-
well mirties. J is savo origi
nalia žaismingos organizaci
jos idėja užbūrė milijonus 
pasaulinio jaunimo. J o idealai 
ir metodai padarė įtaką pla
čiai už skautijos ribų. Šių dvie
jų skautiškų sukakčių suta
pimas dar giliau įprasmina 
lietuviškąjį Detroito skautų 
trisdešimtmetį. 

„Per trisdešimt metų skautų 
laužas kūrenas. Lai niekad ne
gęsta šviesi jo liepsna!" 

(Plačiau apie Detroito skau
tų trisdešimtmetį bus „Skau-
tybės kelyje"). 

D. Jurgutienė 

S U S I R I N K I M A I 

Sausio 18 d. 12 vai. Šv. Ant; 
no parapijos patalpose įvyks 
du svarbūs metiniai susirinki 
mai: mokyklos klasės pat;> 
pose St. Butkaus šaulių kuopos 
ir kavinėje Jūrų šaulių Švytu
rio kuopos. Vienos ir kitos 
kuopos valdybos nariai pada
rys metinius pranešimus, bus 
perskaitytas revizijos komi
sijos aktas ir po pranešimų 
diskusijos. Taip pa t bus tiek 
vienoje, tiek kitoje kuopoje 
renkama nauja 1981 metams 
kuopos valdyba, revizijos komi
sija ir Garbės Te i smas . 
Išrinkus vaidybą, bus aptartos 
šių metų veiklos gairės. Susi
rinkimai svarbūs ir visi nariai 
privalo juose dalyvauti . 

VAKARONĖ SU POETU 

Kvieč i a į 
l i n k s m a v a k a r į 

Šį savaitgalį Detroito skauti-
ja švęs 30 metų veiklos sukak
tį. Šventė prasidės šeštadienį, 
sausio 17 d., l inksmavakariu 7 
vai. Meninė programa bus 
įvairi ir Detroite beveik nema
tyta. Ją atliks vietinis ir kaimy
n in ių kolonijų j a u n i m a s : 
Clevelando skautų orkestras, 
klevelandiškė skautų kanklių 
grupė. Iš Chicagos — Kerna
vės skaučių sekstetas, ten jau 
daug kartų pasirodęs. Iš Detroi
to pasirodys mums jau žino
mas Kristinos ir Reginos 
Butkūnaičių dainos duetas ir 
pirmą kartą išgirsime Almos 
Matvekaitės ir Vilijos Telyčė-
nai tės klarnetų duetą. Žiūrovų 
lauks dar keletas malonių 
s t a i g m e n ų . Sėdėt i neleis 
l inksmas R. Kaspučio „Roman
tikos" orkestras. Bus skanūs 
lietuviški valgiai:cepelinai.deš-
ros ir kt. (vyr. šeimininkė St. 
Matvekienė). Prieš programą, 
kuri prasidės 8 vai., tėvų komi
tetas vaišins kokteiliais. Stalus 
gal ima užsisakyti pas A. 
Sventickienę tel. 464-9157. 
Laukiami ir pavieniai asme
nys. 

Maloniai kviečiame visus 
detroitiškius ir apylinkių lietu
vius į šį kilnios sukakties lietu
viško jaunimo vakarą. 

D E T R O I T O L I E T U V I U 
V E T E R A N A I 

Neseniai Šventėme Kalėdas. 
Detroito lietuvių rajonuose yra 
žmonių nelaimintų šio pasau
lio gerybėmis. 

Šį kartą Kalėdų Senelis vi
sai netikėtai aplankė tokias čia 
gyvenančias šeimas su vaiku
čiais, dėka čia seniai įsikū
rusių Amerikos Lietuvių vete
ranų. 

Anksčiau Lietuvos Vyčiai 
šią pareigą atlikdavo. Džiugu, 
kad atsirado nauji pagelbinin-
kai. Lietuviai veteranai ne
pamirš ta ir savųjų; Dievo Ap
vaizdos kultūr-js centre yra 
pakabinta varinė lentelė su 
Detroite mirusių lietuvių ka
reivių vardais. Bažnyčioje sto
vi jų paaukotos vėliavos — 
Amerikos, Lietuvos ir Vati 
kano. 

Jie irgi nepamiršo senelių; 
vadindavosi "Golden Agers" ir 
susirinkdavo Dievo Apvaiz
dos bažnyčios salėje. Bažny
čią nugriovus veteranai su
teikė seneliams prieglaudą — 
leidimą susirinkti Veteranų sa
lėje. 

J ie kasmet rengia "kala
kutų" žaidimus prieš Padėkos 
dieną Dievo Apvaizdos salėje, 
šis renginys duoda pelno jiems 
ir parapijai, o taip pat proga 
pasisvečiuoti. 

Lietuvių veteranai — Detroi
to lietuviai jus sveikina! 

Antanas Dainius 
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E. H. C ha pi n 
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Henrikas Radauskas 
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Pomirtinė Poezijos knyga. 
Išleido Vytautas Saulius 1978. 
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sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
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LB apylinkės valdybos inicia
tyva, balandžio pradžioje Kultū
ros centre ruošiamas poezijos va 
karas, kurio pagrinde bus mūsų 
iškilusis poetas Bernardas Braz
džionis. Poezijos ir lietuviškojo 
dailiojo žodžio mėgėjams bus re
ta proga išginti gyvą poeto zo-
dį, susipažinti su juo, įsigyti jo au
tografuotas knygas, poezijos rin
kinius. 

• * • 

Smagus \"auju Metų sutiki
mas. LB Apylinkės valdybos 
ruoštas Naujųjų Mėty sutikimo 
pokylis Kultūros centro salėje, 

šiais metais buvo jaugus ir smagus. 
Skoningai ir puošniai dekoruota 
salė R. Polteraitienės ir talkos 
nuopelnas), skanus ir gausus 
maistas (S. Matvekienės paruoš
tas), geras ir visus patenkinęs 
"Continantai" orkestras prisidėjo 
prie pakilios nuotaikos ir iškil
mingumo. Po pirm. N. Udrio 
kalbos visiems sugiedojus Tau
tos himną, buvo sutikti Naujieji 
metai. 

NAUJA PASKIRTIS 
PAŠTO ŽENKLAMS 

Kongreso narys Barry M. 
Goldwater, jr.. iš Californijos 
turi pasiūlymą, kuriuo, anot 
jo, bus galima išspręsti 1.2 
milijardus dol. kainuojančią 
problemą. Jo idėja yra par
davinėti vietos ant pašto 
ženklų skelbimams. 

Pagal jo pereitą mėnesį 
įteiktą įstatymo siūlymą — 
Free En te rp r i s e P o s t a g e 
Stamp Act. — įvairios bend
rovės galės pirkti vietos an t 
pašto ženklų savo simboliams 
spausdinti. Už patarnavimą 
bendrovės mokėtų 20 centų už 
kiekvieną pašto ženklą. Tiki
masi uždirbti maždaug 1.2 mi
lijardus dol. per metus. 

P a s a k k o n g r e s m a n o 
Goldwaterio, jis šią mintį su
galvojo maudydamasis . Pašto 
žinybos pareigūnai yra palan
kiai pasisakę dėl šio plano, bet 
filatelistų organizacijos yra di
džiai nusivylė. 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal sus i tar imą 

Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal sus i ta r imą 

Ofs 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Vaiandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU H G 0 S - - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos Dagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTIJ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

61 3? S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arpą 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARI7 

OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuv iškai ) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid. 448 5545 
-

III. 
ršešt 

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

476-2112 
Vai pagai susitarimą Pirm . an t r . treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. REI iance5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penKt 
vai popiet ir 6 8 vai vak 
uMaryta 

nuo 12 4 
Tret*. ir sėst 

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W 14th Street 

Cicero, lilinois 
Tel 656-2441 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel HE 4 2123 namy GI 8 6105 

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

2 4 5 4 West 71st Street 
Vai pirm . antrad . ketv \r penktad 2 5 ir 
6 7 — is anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772 

OR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 WM( 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 
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Rusams patrankos 

LENKAMS SVIESTAS 
NAUJOJO VALSTYBĖS SEKRETORIAUS APYBRAIŽA 

• 

Senovėje, romėnams vieš
pataujant, minios reikalau
davo duonos ir žaidimų. Prieš 
keliasdešimt metų Hitleris 
klausė išrinktosios vokiečių 
tautos, ko ji nori: sviesto ar pa
trankų. 

Šiomis dienomis Lenkijoje 
liaudis prašo ir jau reikalauja 
daugiau laisvės ir daugiau mė
sos. Ten darbininkija yra pasi
ryžusi žygiuoti, pritariant gar
s ia jam komunistų inter
nacionalo raginimui: „Pir
myn vergai pažemintieji, iš
alkusi minia, pirmyn". 

Atrodo, kad visas pasaulis 
įtemptai seka kiekvieną So
vietų Sąjungos judesį; nuo jos 
priklauso tolimesnis Lenkijos 
likimas. 

Kyla klausimas, ką sovietai 
duos Lenkijai. Duonos ar "žai-

~ dimų", patrankų ar sviesto? 
Nors daugelis mano, kad So

vietų Rusija nebegalės toliau 
toleruoti Lenkijos didėjančio 
laisvėjimo todėl, kad toks lais
vėjimas užkrėstų ir kitas so
vietų pavergtas tautas, tačiau 
yra nepaprastai svarbi prie
žastis, kodėl rusai neskuba pra
dėti karinių veiksmų. 

Vakaruose yra nuomonių, 
kad viena svarbiausių priežas
čių yra ekonominė Lenkijos sui-

.rutė. Atrodo, kad sovietų Ru
sijai yra pakankamai savų 
bėdų, kaip pavalgydinti savo 
liaudį, ir todėl ji nedrįsta ekono
mines problemas dar daugiau 
padidinti. 

Ekonomiškame gyvenime so
vietams, aišku, nepadėjo nei 
Afganistano išprievarta
vimas, nei JAV-bių paskelb
tasis javų boikotas. 

* 

Neseniai paskelbtame savo 
straipsnyje "The New Leader" 
žurnale, žymusis komunistų 
bloko ekspertas James M. 
VVhitmire teigia, kad dabar
tinis Lenkijos 21 bilijono įsisko
linimas Vakarų bankams ru
sus sulaiko nuo invazijos 
Lenkijon. Taigi, lenkų skola ga
li tapti jų išganymu. Vien tik 
palūkanoms lenkai jau turi tuč 
tuojaus sumokėti apie 7 bilijo
nus dolerių. O jų kišenė tuščia, 
tauta alkana, valstybė komu
nistinių biurokratų nualinta. 

Anot Whitmire, rusus nuo 
invazijos stabdo ekonominė 
realybė. Jis teigia, kad šiuo me
tu sovietiškasis blokas Vakarų 
bankams yra įsiskolinęs apie 
80 bilijonų dolerių. Graži suma. 

Jeigu sovietai visiškai oku
puotų dabartinę Lenkiją, tai jie 
atsidurtų prieš tiesiog nebeiš-
sprendžiamą dilemą: tapti 
atsakingais už Lenkijos Vaka
rams įsiskolinimą, arba atsi
sakyti visiškai mokėti visas 
skolas. 

Pirmuoju atveju Sovietų Ru
sija netik sviesto, bet ir duonos 
pritrūktų pati, o antruoju at
veju, anot autoriaus, ji parklup
dytų Vakarų pasaulio banki
ninkus . Tuo pačiu tai galėtų 
iššaukti pasaulyje didesnę pini
ginę krizę už buvusią 1929-siais 
metais. Nėra abejonės, kad nie
kas dabar negalėtų numatyti 
tokios krizės galutinių pasek
mių. Tačiau visiems aišku, kad 
ji ekonomiją daugiau paliestų 
kaip 1973-jų metų alyvos kainų 
milžiniškasis pakėlimas. 

Jau senokai —1976 metais — 
londoniškis "Financial Times" 
nurodė, jog Vakarų pasaulio 
bankai, leisdami Lenkijai taip 
nepaprastai įsiskolinti, tapo 
įvelti į ekonominę situaciją, iš 
kurios nebėra kelio atgalios. 

Vakarų bankai Lebegali atsi
sakyti skolinti Lenkijai. Jei jie 
atsisakytų — lenkai galėtų 
bandyti a ts isakyt i skolas 
grąžinti. . Tokiu atveju Lenki

ja pajėgtų sužlugdyti daugelį 
didžiųjų Vakarų bankų. Tai 
turėtų nepaprastą ekonominę 
suirutę ir kartu psichologinę 
baimę. 

* 

Žurnalas "Fortune" rašė, 
kad 1980 m. balandžio mėnesį 
Varšuvoje įvyko slaptas po
sėdis tarp Lenkijos ir Vakarų 
bankininkų. Čia lenkai parei
kalavę 500 milijonų dolerių 
paskolos. Vakarų bankininkai 
sutikę.Tačiau su sąlyga, kad 
Lenkija sutinkanti "suveržti 
diržus", idant galėtų iš savo 
ekonomijos išspausti daugiau 
pajamų. 

Liepos pirmąją dieną lenkai 
pakėlė mėsos ir kitų būtinų pre
kių kainas. Rugpjūčio mėnesį 
Lenkiją nusiaubė streikai. Tai 
buvo pati pradžia Lenkijos 
"pavasario". Jis dar tebesitę
sia. O komunistinė Lenkijos 
valdžia vis dar tebejieško išei
ties. Ji bus nelengva. Iš Rytų 
pusės Sovietų Rusija siūlo pa
trankas "kontrarevoliucijai" 
sustabdyti, viduje išalkusi mi
nia pradėjo vadovautis komu
nistinio internacionalo žo
džiais "sukilkit , žmonės 
pavergtieji", o Vakaruose pa
saulis, ypač bankininkai, ner
vinasi. 

Šiuo metu JAV-bėse besi
lanką Lenkijos turistai pasako
ja, kad Lenkijoje padėtis yra 
įtempta, bet mažiau kaip i967-
siais metais, kai kariuomenė 
kruvinai numalšino Danzigo 
streikuotojus. 

Vienas Lenkijos lietuvis, da
bar viešįs Chicagoje, pasako
ja, kad Lenkijos krautuvės yra 
apgultos pirkėjų; visi perka, 
kas galima, ir laukia karo. 

Daugelis Lenkijos lietuvių 
kreipėsi į savo gimines, gyve
nančias okupuotoje Lietuvoje. 
Sovietai uždraudė bet ką siųsti 
Lenkijon. Lenkijos - Lietuvos 
siena uždaryta. Niekam nelei
džiama važiuoti Lietuvon. 

Kadangi Lenkijos ekono
minė padėtis yra nepavydėti
na, o sovietų Rusijos, turbūt, ir 
nedaug geresnė, Vakaruose vy
rauja nuomonė, jog Sovietai 
Lenkijon tankų bijo siųsti. Iš 
tikro sunku ir įsivaizduoti, kaip 
ubagas galėtų sušelpti tokios 
pat klasės komunistą. 

Komunistinio sąjūdžio pra
džioje internacionalas buvo už
degantis ir imponuojantis pa
vergtojo šauksmas visiems 
vergams. Dabar jis tapo komu
nistinių vergų daina. Tik šį kar
tą tas šauksmas jau yra nu
k r e i p t a s p r i e š p a č i u s 
internacionalo autorius. 

Ar Sovietų Rusija duos duo
nos, ar "žaidimų" Lenkijai, tu
rėtų išryškėti netolimoje atei
tyje. Dabar Laisvasis pasaulis 
su įtempimu ir baime laukia tos 
žinios iš laisvėjančios Len-

J. Šoliūnas 

p. 

Alexąnder Haig, Reagano 
nominuotas valstybės sekretorium 

JAV žinių tarnybos nepatenkintos gen. 
BR. AUŠROTAS 

Politinėse, kas ketveri me- — — — — — — — 
tai pasikartojančiose JAV par
tijų grumtynėse ne tik svarbu 
laimėti rinkimus, bet dar svar
biau įtikti visa galinčiai "me-
dia" — viešosios nuomonės 
manipuliatoriams. Jos pritari
mas yra net svarbus, kai lai
mėtojai pradeda pasirinkti sa
vo artimiausius padėjėjus -
sekretorius į ministrų kabi
netą. Visuomet už svarbiąsias 
"kėdes" tęsiasi viešumos nepa
siekiančios kovos; o ypač 
žiauriai šiais metais buvo 
"mušamasi", panaudojant pa
čius įmantriausius karate ko
vos triukus, už Valstybės sek
retoriaus kėdę! Mat nors šis 
asmuo ir nerinktas, pagal 
krašto konstituciją tuoj seka 
po Prezidento ir jo padėjėjo. Be 
to, jo įtaka šiame labai jau 
komplikuotame pasaulyje ir jo 
užsienynėje politikoje yra mil
žiniška. 

Kissinger: Ne! 
Įtakingoji žinių tarnyba, ir 

po ja pasislėpę specialūs in
teresai visais prieinamais šun
keliais, naujai išrinktajam 
Prezidentui, R. Reagan mė
gino prisispyrusiai įsiūlyti, šį 
svarbiausią JAV vyriausybės 
postą atiduoti savo numylė
tam, detantės "architektui" H. 
Kissinger. 

Visi, kurie prisimename R. 
Reagan vestą kovą prieš G. 
Ford, 1976, galime paskaityti 
šiuos R. Reagan žodžius H. 
Kissinger adresu: "H. Kissin
ger esąs atsakingas už pa
stangas perduoti Panamos ka
nalą panamiečių kontrolei; už 
per didelį nuolaidžiavimą ir 
pageidavimą bet kokia kaina 
sulipdyti SALT II sutartį; už 
pasirašymą Helsinkio Aktų, 
kurių dėka Amerika uždėjusi 
ir savo pritarimo antspaudą 
už okupuotų kraštų pavergi-
mą . 

R. Reagan tais metais teigė: 
"kai H. Kissinger vadovavo 
JAV užsienio politika^ tai tas 
laikotarpis kaip tik sutapo su 
Amerikos kariško pirmavimo 
nuosmukiu. Taigi G. Ford ir 
H. Kissinger prieš istoriją bus 
atsakingi, leidę Sov. Sąjungai 
kariškai iškilti ir JAV nustum
ti į antrąją vietą". 

"Mes negalime pasitenkinti 
tokia užsienio politika, kurios 
pagrindinis laimėjimas yra so
vietų leidimo gavimas par
davinėti Pepsi - Cola Sibire", 
— aiškino R. Reagan JAV vi
suomenei apie H. Kissinger 
vedamą užsienio politiką. 

Nežiūrint spaudimo, iš
rinktasis prezidentas liko kie
tos, lyg granitas: H. Kissinger 
teks pasitenkinti "važinėjan
čio ambasadoriaus titulu". 

K a r y s — sekre tor ius 
Konservatyvių pažiūrų sa

vaitraštis "Human Events", 
žvelgdamas į p. Haig pasky
rimą šiai svarbiai JAV vy
riausybės vietai, savo veda
majame XII. 27 nagrinėja: "Ar 
jau tikrai Haig toks vana
gas?" Kaip žinome, dalis sena
torių ir "media" dar 1974 m. 
buvusi nepatenkinta nega
lėjusi Nixon štabo viršininko 
apdarbstyti purvais, nors jis 
liko ištikimas savo Preziden
tui Ugi paskutinės valandos, 
pataręs jam verčiau atsistaty
dinti, negu toliau kovoti... 

Taigi, mūsų liberalinė spau
da ir vėl pradėjo knaisiotis po 
Haig privatų daržą, ieškoda
ma kokių nors jo nuodėmių, 
kad kuo ilgiau nudelsti jo 
patvirtinimą; na, ir kas žino, 
gal ir atmetimą... 

M i n ė t o s a v a i t r a š č i o 
vedamajame rašoma: "du 
įtakingieji dienraščiai — sosti
nėje išeinąs 'Washington Post' 
ir niujorkiškis 'New York 
Times' buvę žiauriai sukrėsti, 
išvesti iš lygsvaros, patyrę 
apie Haig pasirinkimą Vals
tybės sekretoriumi". Tų dien
raščių bendradarbiams atro
dė, kad "Haig galįs mus 
nustumti į holocaust!" Šio pa
skyrimo proga prisiminta, kad 
"Haig 1972 m. per Kalėdų 
šventes rėmęs Nixon už Hanoi 
bombardavimą". H.E. redak
toriai pastebi, kad "išblyškę 
liberalai skaitytojams ne
paaiškino, kodėl Nixon apsis
prendė bombarduoti Hanoi!" 

Negalės kontrol iuot i 

Liberalinio ir kairiojo spar
no grupių keliamas triukšmas 
prieš p. Haig rodo, kad tie 
sluoksniai yra baisiai išsigan
dę, jog šio sekretooriaus jie 
negalės stumdyti i r kont
roliuoti . Tikima, kad savo 
galvojimo gelmėse Haig yra 
visada buvęs priešingas tai 

Haig parinkimu 

liberalinei JAV užsienio poli
tikai, kurią minėti sluoksniai 
per eilę metų yra primetę šiam 
galingam kraštui. 

NYT žurnalistas Anthony 
Lewis rašo: "naujai išrink
tasis Prezidentas. R. Reagan 
privalėtų gerai išsiaiškinti su 
H. Kissinger, priimti jo klai
das ir pasirinkti H.K. vieton 
demono - kario, jojančio ant 
risto žirgo". 

Ne vien tik superliberalai 
pritrenkti Haig pasirinkimu 
užsienio sekretoriaus pozi
cijai. Taip pat ir konserva
tyviuose sluoksniuose nesama 
vienodos pažiūros apie buvusį 
NATO dalinių vyriausią va
dą. Vieni jų prileidžia, kad "jis 
taps valdančiojo sluoksnio 
įrankiu, paprastu biurokratu 
ar dar net blogiau, 'Kissinge-
riu uniformoje' ". 

Vienok, tie asmenys, kurie 
yra sąlytyje su krašto sau
gumu, neabejoja, kad "Haig 
būsiąs daug iškilesnis, sava
rankiškesnis negu bet koks 
konservatorių veikėjas galėtų 
šiandien nuspėti". 

Praei tyje 
Žvelgiant atgalios, prisi

menama, kad jau 1947-49 m. 
Haig tarnavo Tol. Rytuose, 
Japonijoje gen. Douglas Mac 
Arthur štabe, pastarojo admi
nistraciniu patarėju. Kiek vė
liau buvo nusiųstas į Korėjos 
karo laukus, kur užsitarnavo 
kapitono laipsnį. Grįžęs į 
JAV, per eilę metų jis baigė 7 
karo mokslų ir pilietinio išsi
mokslinimo koledžus, įskai
tant ir Georgetown universi
tetą. Pastarajame jis įsigijo 
tarptautinių santykių ma
gistro laipsnį. 

Kiek vėliau, prie Kennedy -
Johnson vyriausybių, jis dar
bavosi Pentagone, tapęs net 
Gynybos sekr. Robert Mc-
Namara spec. padėjėju. 1966-
68 m. jis taip pat dalyvavo ir 
Vietnamo kare; už parodytą 
drąsą Ag Pu mūšių metu jam 
buvo paskirti aukščiausi kari
niai pasižymėjimo ordinai. Iš 
Vietnamo karo grįžo į JAV su 
pulkininko laipsniu ir buvo 
paskirtas West Point Karo mo
kyklos viršininko pavaduo
toju. 

Po dviejų metų H. Kissinger 
pakvietė Haig į savo vado
vaujamą Tautinio Saugumo 
tarybą. Čia dirbdamas, jis ki
lo lyg ant mielių: jau 1973 m., 
aplenkus šimtus kitų aukšto 
laipsnio karininkų, jis buvo 
paskirtas JAV kariuomenės 
vyr. štabo virš. pavaduotoju. 
Gi 1974 m. G. Ford paskyrė 
Haig NATO karinių jėgų va
du į Europą. Šiame poste jis 
pasižymėjo kaip diplomatas ir 
NATO stiprintojas. 

Pr ieš ingas SALT II 
Išėjęs į atsargą, 1979 m. bir

želį, jis liudijo Senato ginkluo
tų jėgų komitete (tų metų lie
pos mėn.). Jis pasakė: "Jeigu 
mes nenorime nuo SALT II 
atsimesti, tai yra būtina šį 
susitarimą iš pagrindų per
žiūrėti. Per pastaruosius ke
lerius metus Amerikos gyny
bos biudžetai, numatyti net 
ligi 1984 m., yra ne tik ne
pakankami mūsų eiliniams 
reikalams, jau nekalbant apie 
mūsų įsipareigojimus NATO 
sąjungininkams". 

Žinantieji JAV aukštosios 
politikos užkampius teigia, 
kad gen. Haig tik todėl atsi

sakė iš NATO vyr. karo vado 
pareigų, kad J. Carter vado
vaujama vyriausybė nega
mino neutroninių bombų. 
Haig nuomone, tų bombų 
neturėjimas didžiai pažeidęs ir 
susilpninęs Vakarų valstybių 
sąjungą. 

Maskva Haig nekenčia! Gal
būt Kremliaus diktatoriai jau 
jaučia, kad baigėsi apgaudi
nėjimų ir nuolaidžiavimų die
nos. Tai geras ženklas: tai kas 
bloga bus Maskvai tai bus 
naudinga Amerikai ir visam 
laisvajam pasauliui. Tikėki
me, kad įvykių raida pakryps 
Vakarų pasaulio naudai, ko 
labiausiai ir laukia bolševikų 
pavergtos tautos. 

SOCIALDEMOKRATAI GINA 
LIETUVIŲ REIKALUS 

Lapkričio mėnesį Madride 
įvykusiame Socialistų inter
nacionalo kongrese dalyvavo 
taip pat ir lietuvių atstovas — 
Lietuvių socialdemokratų par
tijos užsienio delegatūros vi
cepirmininkas Juozas Vilčins
kas iš Londono. Lietuvių 
socialdemokratų vardu jis įtei
kė Socialistų internacionalui 
pareiškimą, kuriame iške
liama dabartinė beteisė Lie
tuvos padėtis. Dokumente pa
brėžiama, jog lietuvių tautai 
yra atimta teisė laisvai pa
sirinkti politinę santvarką ir 
krašto valdžią suderinamai su 
Helsinkio konferencijos bai
giamajame akte ir Jungtinių 
Tautų organizacijos Chartoje 
skelbiamais principais, pri
menami Lietuvoje sovietų vyk
domi visų kitų pagrindinių 
žmogaus teisių bei laisvių gru
būs pažeidimai, konkrečiai 
nurodomos kai kurių įkalintų 
lietuvių žmogaus teisių gynėjų 
pavardės, jų tarpe šiais metais 
suimtų Antano Terlecko ir Ju

liaus Sasnausko, kurie buvo 
nuteisti sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis už tai, kad pasi
rašė Maskvoje paskelbtą 45-
kių pabaltiečių pareiškimą, rei
kalaujantį atšaukti sovietų ir 
nacių prieš 40 metų pasirašy
tąjį susitarimą, kuriuo buvo 
panaikinta trijų Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybė. So
cialistų internacionalas, atsi
ž v e l g d a m a s į l i e t u v i ų 
socialdemokratų atstovo ir ki
tų Rytų Europos išeivių socia
listų pareiškimus, paskelbė 
rezoliuciją, kurioje socialistai 
reiškia savo solidarumą visom 
už žmogaus teises bei laisves 
kovojančiom pasaulio tautom, 
smerkia tuos kraštus, kurie,pri-
sidengdami socialistine skrais
te, žlugdo žmogaus teises, tuo 
būdu pakirsdami pasitikėjimą 
socializmo idealais. Socialistų 
internacionalas rezoliucijoje 
pabrėžia, jog kiekviena tauta 
turi neliečiamą teisę į laisvą 
apsisprendimą ir į savo tau
tinės bei kultūrinės tapatybės 
apsaugojimą. 

Visa prekyba komunistinėje Kinijoje yra suvalstybinta. Tik toks 
smulkmenų privatus pardavimas leidžiamas. 

1939 metų rugsėjo mėnesį, hitlerinei Vokietijai užpuolus Lenkiją, 
rytinę jos dalį užėmė Sovietų Sąjunga. Nuotraukoj Sovietų tankai 
rytinėj Lenkijoj. 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

UNTULIS 
Negalėdamas nieko konkretaus padaryti Bažny

čios ir valstybės santykiams pagerinti, prel. J. 
Laukaitis daug dėmesio pradėjo kreipti į švietimo sri
tį. Jis dirbo Švietimo komisijoj ir sielojosi Švietimo 
reikalais. Kaip rašo jo sesers sūnus A. Garmus: 

"Prelatas niekada nepriklausė tautininkų parti
jai, tačiau jis buvo artimas tautininkų bičiulis, ku
riuos jis respektavo, sakydamas, kad tautininkui yra 
vidurys tarp kairiųjų ir dešiniųjų. Su tautininkais jis 
ne visur sutikdavo ir ypatingai dažnai priešindavosi 
jų vedamajai politikai dėl per didelių pinigų skyrimo 
kariuomenės rikalams. Jis tai viešai pasakydavo 
vadovaujantiems tautininkų žmonėms. Jo manymu, 
daugiau pinigų turėjo būti skiriama švietimo ir kul
tūros reikalams, ką jis aktyviai vedė Seime, ban
dydamas įtikinti atstovus, kad švietimo pozicija yra 
pati svarbiausia ir ji, svarstant švietimo reikalus, vi
sų atstovų turi būti smarkiai remiama". Seime jis 
taip pat paruošė "Draugijų ir organizacijų" įstatymo 
projektą. Ruošdamas šį įstatymo projektą, jis buvo 
nuvažiavęs pas Kalvarijos tuometinį dekaną kun. M. 
Krupavičių gauti patarimų ir nurodymų, kad abi 
pusės būtų patenkintos. Apie buvusį savo mokinį 
prel. M. Krupavičių jis visą laiką buvo labai geros 
nuomonės, sakydamas: "Tik kun. M. Krupavičius, bū
damas Žemės ūkio ministru, galėjo taip diktatoriškai 
ir drakoniškai išardyti lenkiškų lizdų likučius ir per 
tokį trumpą laiką atlikti tokį milžinišką darbą atsi
kuriančiai Lietuvai". 

Preletas M. Krupavičius prieš pat mirtį parašė 
prel. F. Bartkui šį laišką: 

Mielas Brolau, 
Rašau šį laišką dar sieroj žemelėj. Kai jį gausi, 

būsiu ten kažkur. Adreso negaliu nurodyti. Kai nuke 
liausi ir tu ten kažkur, adresą gausi pas šv. Petrą. 
Laukaičio biografijai medžiagos surinkai nemaža, 
bet dar ne visą. Tačiau ir iš šitos galima rašyti. Bu
vau suprojektavęs parašyti platesnę biografiją. Su
kliudė mirtis. Nėra mano atsiminimų apie jį. Pri
minsiu tik, kad į tautininkų seimą Laukaitis nuėjo 
prieš vyskupo Karoso valią. Tą jo valią Laukaičiui 
perdaviau aš. Po kelių mėnesių seimavimo Laukaitis 
Marijampolėje, didesniam kunigų būriui, darė pra
nešimą. Jis tautininkų seimu buvo nusivylęs. Jis ėjęs 
ten, kad savo įtaka neleistų jam veikti antikatalikiš-
kai ir antidemokratiškai. Tos įtakos negalėjęs pa
daryti. Cia jis susijaudino ligi ašarų. Krikščioniu de 
mokratu formaliai jis niekad nebuvo, nebuvo įsirašęs 
į partiją. Bet simpatijų jiems rodė. Glemžos pasako
jimu, Dūmos laikais karo metu jis Dūmos darbu nesi-
interesavo, visą savo laiką buvo pašventęs lie
tuviams pabėgėliams. 

Testiprina ir globoja Tave Dievas. 
Tavo ir ten M Krupavičius 

1961.111.1. 
Kalbininkas ir Lietuvių 

kalbos mylėtojas 
Lietuvių kalba prel. J. Laukaitis domėjosi nuo 

ankstyvos jaunystės; ją buvo pamilęs ir į ją gilinosi 
kiek galėjo. Labai didelės įtakos jam padarė vysk. A. 
Baranauskas. Būdamas Seinų seminarijos profeso
riumi, pagrindinis jo dėstomas dalykas buvo lie
tuvių kalba. Jis labai gerai pažinojo gyvąją kalbą, 
turėjo aštrų kalbos jausmą ir dalyvavo mūsų kalbos 
bendriniame kūrime. Jis laikėsi Kriaušaičio 
(Jablonskio) "Lietuviškos kalbos gramatikos". Prel. 

J. Laukaičio asmens ir dėstymo ypatybės labai vei
kė seminarijos lietuvius auklėtinius. Kad ano meto 
Seinų seminarijos lietuviai kunigai mokėjo taisyk
lingai lietuviškai kalbėti ir rašyti, tai yra tikras prel. J. 
Laukaičio nuopelnas. Tai rašė kun. P Dambrauskas, 
buvęs prel. J. Laukaičio mokinys. 

Kun. Laukaitis negailestingai naikindavo visas 
kalbos svetimybes, pakeisdamas jas žmonių šneka
moje kalboje išlikusiais žodžiais ar tinkamais nauja
darais. Būdamas dar Leipalingio parapijos klebonu, 
jis nulietuvino poterius ir visas bažnytines maldas. 
Tai ne visiems kunigams patiko, ypač lenkuojan
tiems. Jie net buvo jj apskundę: kaip galima jiems 
patiems išmokti ir kitus mokyti tokių "naujų" po
terių, kuriuose yra tiek daug nesuprantamų žodžių. 

1930 metais jis išvertė ir išleido knygelę "Grau
dūs veksmai". Ji ir prieš tai buvo versta į lietuvių 
kalbą net du kartus (vieną kartą ir vysk. A. Bara
nausko). Tačiau abu vertimai buvo labai menkos ver
tės: per daug vergiški, griozdiški ir pilni netikusių žo
džių (kaip pvz. žemė judo, žemė drebo ir kt.). 
Versdamas šią knygelę, prel. J. Laukaitis turėjo ne 
mažą galvosūkį, kaip tinkamai išversti pirmutinė ei
lutė: "Gorzkie žale -rzybyvajcie". Vysk. A. Bara
nauskas buvo išvertęs: "Graudūs verksmai 
pribūkite", o kitas vertėjas: "Graudų verksmą pada
rykim". Tačiau abu šie vertimai aiškiai buvo netikę. 
Prel. J. Laukaičiui kilo mintis: pažiūrėt kaip čia 
išsireikštų patys žmonės. Juk verksmai, raudos jiems 
yra gerai žinomi. Tuoj jam prisiminė jų posakiai: 
"verkdamas pasakoja", "pro verksmus pasakoja". 
Kadangi "Graudūs verksmai" ne pasakojami, bet 
giedami, jam pasidarė aišku, jog pirmoji eilutė turi 
būti verčiama: "Graudžiai verkdami giedokime", ar 
"pro graudžius verksmus giedokim". 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. sausio mėn. 15 d. 

MOSU KOLONIJOSE Smagus Nauju Metu sutiki
mas. LB Apylinkės valdybos 
ruoštas Naujųjų Metu sutikimo 

n „ , - , n pokylis Kultūros centro salėje, 
.v, i . šiais metais buvo jaukus ir smagus. 7 •«" miMtn mpni, kad leistu įskelti „ , . . ' . . , . ° 

tografuotas knygas, poezijos rin- į pagundom 
kinius. 

Tokiomis aplinky-

B E A L £ S T A T £ 

su miesto meru 
Aleksandras Kasnickas grį- Lietuvos vėliavą miesto aikštėje 

žo iš ligoninės po sunkios opera- savaitę laiko. Minėjimo sva-r-
cijos ir sveiksta namuose. Švenčiu besnieji talkininkai: dr. S. Skrip-
dalį praleido ligoninėje ir gavęs' k us , inž. J. Kiaušas ir J Vaičkus. 
daug sveikinimų negalėjo atsa- j Vasario 21 d, šeštadieni, Lie-
kyti. Yra visiems dėkingas už ma ! tuviu kataliku bendruomenės 
lonų prisiminimą. Aleksą visą Ii j centro salėje numatytas parapijos i mingamo. p 0 pįrm. n_ udr io 
gos metų nuoširdžiai globojo į tradicinis metinis renginys. Kartą Į kalbos visiems sugiedojus Tau-
žmona Stasė, kuri taip pat susirgo | metuose parapiečiai mėgsta susi- t o s himną, buvo sutikti Naujieji 
•T dabar po operacijos sveiksta Šv. i rinkti įspūdžiais pasidalinti, pasi 
Antano ligoninėje, Michigano : vaišinti ir pasilinksmint. Bus pri 
mieste, Aleksą dabar ligoje prižiū; siminta ir Lietuvos Nepriklauso-
ri jo artimi draugai, Irena ir Vy- mybės atstatymo 63 metu sukak 

saugoja meilę nuo hedonistinių: 
Skoningai ir puošniai dekoruota . . , , - • 71^ „ , . „ , - M^, , 
Coii <v L - M ^ s ^ L . s . *-JI«W, ! « e * * N , sudaro palankią dirvą l salė (P. Polteraitienės ir ta lkos , . .. . 

, ' , '• naujos gyvybės priėmimui, gy -
nuopelnas), skanus n- gausus ^ ^ ^ ^ūte™* nėra 
maistas (S. Matvekienes paruoš- " tas), geras ir visus patenkinęs' 
"Continental" orkestras prisidėjo 
prie pakilios nuotaikos ir iskil-

metai. 

Brooklyn, N. Y. 
UŽDARYTA A N G E L U 

KARALIENĖS LIETUVIŲ 
PARAPIJA NEW YORKE 

Sausio 1 d. Brooklyne buvo 
uždaryta 92 metus veikusi An-

tautas Linartai, bei Irena ir Jur- tis, atl ikta kita vakaro programa 
gis Stankūnai. Stasei ir Aleksand \ Tikimasi sulaukti miesto aukštų 
rui Kasnickams draugai linki grei ! JŲ pareigūnu ir svečiv iš artimu 
tai pasveikti ir įsijungti į visuo- jų lietuvišku parapijų, 
meninį gyvenimą. j Paj-apįjos t a r ybos penkių nariu 

— Ona Pulkauninkiene, pabu į kadencija pasibaigė sausio mėn. 
vusi Floridoje, vėliau viešėjo i i - N a u j i rinkimai į v y k s v a s a r i 0 mėn. , v , 
gesnį laiką Los Angeles, kur gy- i Parapi ja bažnytiniam chorui į g e I v ^ " e 1 1 6 5 lietuvių parapija, 
veno dukters šeimoje. Čia aplan- į s u s t i p r i n t i r e ikalingi nauji choris- J ^ f S1° m i e s t 0 seniausiu kata-
kė daug pažįstamų, draugų. Su- ! t a i K a s n o r ė t u j c h o r ą ^^į^į^ **&* parapijų. 
laukusi 83 metų amžiaus, yra t e s i k r e i p i a j vargonininkę G. Ma- Parapija buvo įsteigta 1887 m 
veikh visuomeniniame darbe, se- 1 m I I a p k r i č i o 2Ą d D a b a r t i n ė b a ž n 

ka lietuvišką gyvenimą ir jaut-, ^ ^ ^ j č i a > ^ W m i a m s b u r į 
nai išgyvena organizacijų nesu-1 KITA VEIKLA | ^ ^ fr Ą ^ s | m » 
tarimus. Šiuo metu yra Beverly B a l f o 7 s k y r i a u s p r a e i t a i s metais 1 kunigo A. Miluko buvo nupirkta 
Shores Balfo skyriaus ptrminin- \ lįo m ė n p r a d e t a s p y į f r f c l iš episkopalų 1899 m. Pritaikius 

'vajus dar nebaigtas. Aukų rinki-! ją kataliku reikalavimams, baž 

bėmis tiktai tikėjime žmogus 
atranda neiškreiptą savo paties 
vaizdą, kuris taip pat pilnai at
sispindi Dievo įstatymais (pa
grįstoje krikščioniškoje šeimo
je. Ištikimybė santuokoje ap-; iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Netar ia tas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2283 

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

vien biologiniai - socialinis pro
cesas, bet yra dalyvavimas die
viškame kūrimo vyksme. 

Kūčiose dirbdavo IT tebedirba 
tik tuos darbus, kurie reikalingi 
šventmės. Taigi, l inų nebraukia, 
nekulia, miškan nevažiuoja, ne
verpia, nemala. Vyrai ruošiasi,! """MUMUHllliillli 
parūpina pašaro gyvuliams, kū- j 
rena pirtį. Moterys — valosi, ke- j 
pa pyragus, valgius gamina. 

(Zarasai) 

ŠIMAITIS REALTY 

— Petras Anužis, nuoširdus i r j m u rūpinasi: J. Mėlynis, J. Skrip 
veiklus Balfo rėmėjas, ilgus m e - į kienė, dr. S. Skripkus, inž. J 
tus buvęs aktyvus rudens v a j ų ! Kiaušas ir J. Vaičkus, 
talkininkas, šiais metais sudarė' Auky rinkimas nėra lengva už-
39 dėžes naujų, geru drabužių. d u o t i s > N e ^ § i r d y s l i n k u s i o s 

ir padovanojo Baltui. Per^ pasta- j labdarybei. Y ra geraširdžiu, kurie 
ruosius trejus metus jis Baltui pa-1 i r n e r a g i n a m i kasmet Baltui 
dovanojo apie 60 drabužių dezių,\ a u k o ] X y r a k t o k i u > k u r f e į v a i r i a i 

prašydamas juos išsiųsti i Lietu- : i š s i s u k i n ė j a i r a u k o s n e duoda . Tai 
vą ir Sibirą. Atšventęs 83 mėty ; d a r o įr k l u b a i ? i š s k v r u s R K M o _ 
gimtadienį, žemaitiška energija ; t e r u ^ ^ ^ 6 3 k u o p a > k u r i j a u 

kopia našiais mėty laiptais.: d a u g e l į m e t Ų B a l f o n e p a m i r š . 
Buvęs mokesčių inspektorium I t a -r a u k ą p a s k i r i a V a j u n o r i m a 

bei valsčiaus sekretoriumi dirbęs b a | g t i v a s a r f o m ė n > T o d ė l p r i m e _ 
visuomenini darbą, R seka dideliu n k a d & s v a r b u s re&alas n ė 

susidomėjimu, kiek galėdamas jį 
paremdamas. 

— Elena Pocienė, ( ž i n o n o 
tautininkų veikėjo inž. Kazimie
ro Pociaus žmona), sirgusi ilges
nį laiką gripu, ligai susikomplika
vus, dabar gydosi Šv. Antano Ii 

vieno lietuvio nebūty pamirš
tas. 

Švento Vardo draugija, kuri nuo 
1980 metų buvo atskirta nuo Lie
tuvių katalikų bendruomenės 
centro ir veikia kaip atskiras or 

goninėje, Michigano mieste, dr.; s a n i ą c m i s vienetas, 1981 me-
Algimanto Galinio priežiūroje. : į™ l s ™ * ° ™ują vadovybę: pir 

— Ini. Valerijonas Rodys, Be- ;E- Burokas, vicepirm. A. Zabody, 
Iv Shores lietuvių klubo p i r - ; i ž d - J- Bariou, sekr. J. Tamkus ir veriv 

mininkas, grįžo iš ligoninės ir sveiks tvarkdarys — A. Jasones. 
ta žmonos EI los globojamas. Lau 
kiame vėl sugrįžtant į aktyvy 
visuomeninį darbą. 

— Viva Bartkutė (Danguolės 
ir inž. Eugenijaus duktė) yra 'pa
vyzdinga mokinė, pasižymėjusi 
mokslo gabumais. Ji yra pirmau
janti sportininkė, aktyvi įvairiuo- j 

MIRIMAI 

Sausio 4 d. po ilgesnės ligos mi
rė Jurgis Bilaitis, sulaukęs 87 me
tų. Buvo kijęs iš Suvalkijos — 
Liudvinavo parap. Jaunas būda
mas atvyko į šį kraštą. Sunkiai 
dirbdamas, susitaupė pinigy ir 

se mokyklos būreliuose, mokosi \ grižo į Lietuva. Įsigijo Suvalkijo-
ir mėgsta muziką. Praėjusią vasa j je stambų ūkį ir pavyzdingai jį 
rą dalvvavo Norvegijoje tarptau- Į tvarkė. Antrasis pasaulinis karas, 
tinėje vaikų stovykloje ir lietuvių kaip ir kitus tremtinius nubloškė 
kalba parašė daug gražiy laiškų, Į j Vakaruį B ten 1948 m grjzo i 
kuriuos būtų gera pamatyti spau-i JAV. .Dirbo sunku f m n ; darbą h 
doje. Lanko lituanistinę mokyk . gi įsejo | pensiją, 
lą ir su broliu Darium kas šešta- j Velionis Juozas Bilaitis pri 

nyčia buvo pašventinta ir prade 
jo veikti tų pat metų lapkričio 
24 d. 

1963 m . bažnyčia buvo pagrin
dinai pertvarkyta, išpuošta mar
muro plokščių sienomis ir dail. 
Vytauto K. Jonyno vitražais. 

Angely Karalienės parapijoje 
nuo įsikūrimo iki jos uždarymo 
buvo šeši klebonai. Ilgiausiai šio
se pareigose išbuvo klebonas kun. 
V. Varnagiris. Pirmuoju vikaru 
buvo kun. Silvestras Remeikis, o 
paskutinis kun. Vytautas Piktur
na šioje parapijoje vikaru išbu
vęs net 31 metus. Vikaru čia yra 
buvęs ir prel. Jonas Balkūnas. 

Pirmuoju vargonininku buvo 
Stasys Mazalskis. Ilgiausiai var-
goninkavo Pranas Dulkė, kurio 
vadovaujamas choras, 1938 m. 
parapijai švenčiant 50 metų su
kaktį, turėjo net 108 choristus. 

Lietuvių skaičiui labai sumažė 
jus, klebonui hm. Antanui Pet
rauskui ir vikarui kun. Vytautui 
Piktumai išėjus ipsnsijon vysku
pija į jų vietas naujy lietuvių ku
nigų nebeskyrė. 

Ilga ir spalvinga Angely Ka
ralienės parapija buvo uždaryta, 
paskutines lietuviškas pamaldas 
jos bažnyčioje atlaikius, 19S0 m. 
gruodžio 2 8 d. 

fiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiii 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PBUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73. 

Insorunse — Income T«x 
Notary Public 

2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

D £ AI E S I O 

Užsakymus siųsti: 
4345 VV. 63rd St~ 
60629. 

DRAUGAS, 
Chicago, I1L 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
llllllimillllllllllllllllllUUllIlIlIIlUIlH'JI' •><3*9*3<i*S^><3^<3<S*3<a*a<&<9<S*1S' 

MlSCELLAMfiOUS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
AJLBIN BANYS, T d . 447-8806 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiirmiiiiiimiiiiniiiiNiiiiit 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , t e l 776-1486 

•ii'iiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiuJiiiiiiiiiii 

V k KAI Ut AlOTJ£KY& 

| PENSININKAI vyresni kaip 55 metų, 
be darbo jau 15 savaičių, jei jų paja
mos nedidesnes kaip 3,790 dol. per 
metus (ar vyro ir žmonos kartu nedi
desnės kaip 5,320 dol. per metus) gali 
gauti nepilno laiko valdžios įstaigų ap
mokamą tarnybą Alte. Kreiptis asme
niškai — 2606 W. 63rd Street, Chica
go arba telefonu — 778-6900. 

IEŠKOMAS PENSININKAS AR PEN
SININKE gyventi prie vyresnio am
žiaus asmens. Kambarys nemokamai. 
Manjuette Parke. Skambint po 6 vai. 
vakaro tel. 598-7899. 

už apdraudą nuo ogntea tr 
10% — 30% — 30% pigiau 
bilio paa mus. 

FRANK ZAPOLIS 
52081/, West 9*th Street 

Telef. — 6 A 4-8654 

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

Plauname ir vaškuojame 
visų rMiu grindis. 

Tel. RE 7-5168 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

I5NUOM. 5 kambarių butas 68-os ir 
Maplevvood apyl. Skambint nuo 7 iki 
9 vai. vak. teL — 422-7554. 

M I 8 C E L L A N E O U S 

PACKAGE E X P R E S S AGESCY 
MARIJA X O R F I K I v \ t 

SIUNTINIAI Į LIETUJ 
Labai pageidaujamoa geros rūales 

prekes. Maistas Ii Europos sandHtu. 
3608 W. 6ttb St., Chloago, VU 60623 

TEIi. — WA 5-2787 

"LITHUANIAN CAROLS AND KINGS'5 

on cassette by Emflia Benik is published at BENK MUSIC MANOR, INC., 
2631 Artington, Memphis, Tenn. 38114. 

SIDE I has nine carols sung in Lithuanian. SIDE II has Lithuanian Anthem 
ana stories of Lithuanian Kings narrated in English. 

"A LIPT FROM THE GOSPELS" 
Songs on cassette are in English, sung with organ accompaniment by Emilia į 
Benik in a Country Gospel style. 

S6.00 EACH 
Chedcs are payable to EMILIA BENK 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiuii 
M. A. $ I M K U S 
INOOMK TAX SERVICE 

NOTARY PURLIO 
4259 So. Maplew!K>d, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIKAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitofci* blankai. 
uinnTniiiiimninnimiiimnmiiiiiiinini 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iŠ toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TsJef. — WA 5-8063 

KRIKSCIONKKOJ1 SEIMĄ 

Vienos arkivyskupas kardino
las Koenig Romos Tarptautinio 
universiteto židinyje skaitė pas-

dienį bei sekmadienį vyksta 120 j klausė Sopulingosios; Dievo Mo- j kaitą 4 » H » H f l M » H 

mylių į Chicagą. 
Vytautas Kasniūnas 

Kearny, N. J. 
PARAPIJA 

Praėjusios Kalėdų šventės bū

tinos parapijai, Švento Vardo 
draugijai, Balfo skyriui ir Kear
ny - Harrison Lietuvių Bendruo
menės apylinkei. Buvo pavyzdin
gas ir taurus lietuvis, mylėjo Lie
tuvą ir dėl jos sielojosi. 

Atsisveikinimo vakarą į Show-
. . . Buvus koplyčią, kurioje velionis 

yo ispudmgo^Baznycia buvo gra- £ ^ ^ s u s i r i n k o d a u g 

žiai išpuošta. Prakartėlyj gaubusios £ ^ ^ ^ ^ . ^ 
eglutes .ure ipe visv d ^ e ^ b u ^ ^ s u k a l 

vo papuoštos lietuviškais o m a -
mentais — šiaudinukais. Papuo-
Šimą atliko Keamy — Harrison į 
R. K. Moterų sąjungos 63 kuo-
pos pirmininkė Julija Skripkienė. į 
Kitus bažnyčios išpuošimo darbus 

Sausio 7 d. po gedulingų Mišių 

mos vaidmenį šiuolaikiniame 
pasaulyje, š i tema, kaip žino
ma, buvo taip pat svarstoma 
paskutiniame vyskupų sinode. 
Kardinolas Koenig pažymėjo, 
kad krikščioniškais pagrindais 
pasiremianti šeima yra svarbiau
sioji atrama šių laikų pasimetu
siai visuomenei. Krikščioniškoji 
šeima y r a tartum mokykla, ku
rioje yra ugdomas pasitikėjimas 
ir pagarba žmogui, kurioje žmo-

ilga automobilių vilkstinė palydė-! gus yra auklėjamas gyventi tar-
jo į Šv. Kryžiaus kapines N. Ar- pusavio susipratimo dvasioje, 
lington, N.J. amžinajam poilsiui, kurioje tarpsta geraširdišku-

Paliko liūdinčią žmoną Albi-

sutvarkė paslaugus vyrai: F. Je-
nuss, P. Jenuss, F. Sluzas; mote
rys: M. Lovas, A. Shivinskis ir M. 
Leger. Bernelių Mišias 12 vai . 
naktį aukojo klebonas kun. Do
mininkas Pocius. Gražiai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės G. Mazur. Ka'lėdų 
rinkliava irgi buvo sėkminga. 

Vasario 15 d., sekmadienį, Lietu 

ną, sūnų ir tris dukteris su šei
momis, o taip pat ir gimines 
Chicagoj ir Keamy. 

J. Mėlynis 

Detroit, Mich. 
VAKARONĖ S U P O E T U 

mas, tarpusavio solidarumas ir 
pasiaukojimas. Kardinolas pa
žymėjo, kad ideologiniuose klyst 
keliuose pasimetęs žmogus 
lengvai pasiduoda materialisti
nio ir konsumistinio pasaulio 

'lUMiiimiHiiiiiimiiimmitimiiimiiiiii 
Kelias į altoriaus ga rbę 

PADE 
A . f A. 

FABIJONAS KAMINSKAS 

Mano mylimas vyras staiga mirė gruodžio 6 d. 1980 m., 
buvo palaidotas gruodžio 10 d. Visų Sielų kapinėse. 

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Dėkoju Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
klebonui kun. Gediminui Kijauskui, S. J., už tokį didelį nuoširdu
mą, parodytą man ir mano Seimai, už maldas koplyčioje ir 
laidotuvių dieną atnašautas šv. Mišias, asistuojant kun. A. 
Goldikovskiui. Širdingas ačiū Juliui Kazėnui už taip gražų 
giedojimą bažnyčioje. 

Nuoširdi padėka visiems atsilankiusiems koplyčioje ir daly
vavusiems laidotuvėse. Dėkoju už gėles, Šv. Mišių aukas ir užuo
jautas. Dėkoju karsto nešėjams, laidotuvių direktoriui Jakubs & 
Son. už tokį nuoširdų patarnavimą. Dėkoju iš visos širdies vi
siems, kurie suteikė stiprybės man tose sunkiose valandose 
mylimą Fabijoną laidojant. 

Žmona Nata l i ja , sūnus Rainutis , 
duktė Audra su š e imomis 

i tlIUIlHlIflimiHIIMIIIIIIIIIIIUlIlIllUIHIHl 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvėj ir vonios kabinetai Kerami
kos ir kt. pirtelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 6S6-2960 
•HIHHUIIIIIlllllllHHIHIIHUIIUIIIIIIIIUmi 

NAMŲ IR AUTO APSAUGAI 
{dedu naujus ir pakeičiu DURŲ SPY
NAS, RAKTUS IR KOMBINACIJAS. 
Darbą atlieku tiksliai, greitai ir sąži
ningai. Esu apdraustas specialistas. 
JULIUS ŽEBRAUSKAS, TeL 229-1648 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Aveaue, 
Chicago, D!. 80632, teL 927-5980 

IIIIIIIHIIIIIHIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIllttlII 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumi) 

TeL 376-1882 arba 876-5996 
UIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIUIB 

J. VAIŠNORA. MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati-
LB apylinkės valdybos inicia-

vos Nepriklausomybės atstatymo tyva, balandžio pradžioje Kultū-
63 mėty sukaktis kaip ir kas- ros centre ruošiamas poezijos va '• fikacijos bylos apžvalga. Gene-
met bus paminėta bažnyčioje. 2 u karas, kurio pagrinde bus mūšy ralinėa Postuliacijos leidinys 
\us iu ir kenčiančiu kalėjimuose iškilusis poetas Bernardas B ra z- 1969 m, 
intencija bus aukojamos lietuvis džionis. Poezijos ir lietuviškojo _ . , , f . e i /^ 
, . . . . . ,. ' . ., - .,. . _ ,_. ' . .. , Kaina su persiuntimu Ji.uo. 
kos Mišios, padėtas vainikas, pa- dailiojo žodžio mėgėjams bus Tesakytas momentui pritaikytas pa
mokslas ir giedamos lietuviškos 

ta proga išgirsti gyvą poeto žo
di, susipažinti su juo, įsigyti jo au-

Gaunama DRAUGE-

tfllIlHllllllIUUIUIIilUtlflIlIUIIIIIlIIIlIlIU 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
JuooMt Kaributą* 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4646 W. 6Srd S t , Chicago, DL 90629. 

^ 

y/ 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

•'Draugo" adresas: 4545 West 
8Srd St.. Chtaaco. Ifl. 9MB9 
uiniiiiiiiimiifiiiiHiiiiuiiHiiiimiuiiniiM 
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NUMIZMATIKA 

Jonas K. Karys 

Žodynas, raštai. 340 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maeulata Press, Putnam. Conn. 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųst i: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , 
Chicago, IL 60629 

•iiiiimiiiiiiiiimiiimiMiiiiimuiiMiiHMHi 

Perskaitę "Draugą", duokite 

ji kitiems pasiskaityti. 

miiiiiimtiiimiiimi iiiiiiiiimnnnii 
I; įvairiu preklq pastiialUna* • » . 

brangiai i i mūsa — S 8 S < t 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 68 St. , CUesco, I1L 60828 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas iiiiiiiiiiiimiMimiiiiiiuiuiiiiuiiiiiuiiiii 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiniit 

Marija Aukštaiti 

I Š E I V Ė 
Pasakojimai . 266 pusi . Iš leido 
A. Nav ikev ič ius 1 9 8 0 m. Spaus
dino Li tho-Art L t d . Toronto. 
Kaina su pers iunt imu $6.85. 
Užsakymus s i ų s t i : 

DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
iiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHii 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B . Kulnį, OFM, gar 
Ute gauti lapeli s u rytmet inėm, 
vakarinėm ir {vairiems reika
lams maldomis, g i s gražiai at 
spausdintas lapelis (6 pusla
pių) , kuris a t s t o j a maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesč io . Pasiųskite 
pašto ženkle!} s u pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
minktrarijai : 4 5 4 5 W . 68rd S t , 
CbJcago, m . 60629 . 

mnnmiiiniHimiiniiiiiiiiiiiiHiiiiHuiiiu 
JURGfES JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su peraiun-
timu $7.73. 

UI. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
ssBMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitntininiiiiuinitnii 
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POKALBIS SU M . PETRU KISIELIUM, 
PLB vakarienes organizatorium 

A. ]UODVALKIS 

pergyvenę ir jiems tas yra senu-, 
ju įspūdžių atnaujinimas. Jei ku- i 
rie jaunuoliai prisiverstų ty kai-1 
bų ir pasakojimų išklausyti, ži
noma, jiems tai būtų savotiška i 

j mokykla. Bet kasgi čia jau taip 
ma Bendruomenės renginių pini- n o r i mokytis. Be to, ir tos per mi-

Mūsų brangi motina 

gus nukreipti kitiems tikslams, 
nuėjo užmarštin, ir lai jie nie
kuomet nepasikartoja. 

— Platinant bilietus, susidu-

nėjimus išsakomos kalbos jau
niesiems dažnai nėra supranta
mos, ypač kai jose pasireiškia ne-
sutarimų šešėliai, vienų kitiems j 

riate su žmonėmis ir jaučiate vi- j (priekaištavimai, kas juos net ir! 
suomenės nuotaikas. Ar lietuvių! atbaido. 
visuomenė patenkinamai vertinai 0 tačiau tokie momentai, kaip J 

tautinių švenčių minėjimas, 
yra labai reikšmingos progos lie
tuvybei stiprinti. Ypač Vasario j 
16 d. šventė, ir jaunimui jos mi- i | 

PLB valdybos atliekamus darbus 
ir pritaria užimtai linijai palai
kyti tamprius ryšius su kitu kraš
tų bendruomenėmis? 

— Mano įsitikinimu lietuvių 

D r . P . Kisielius, PLB ruošiamos va
karienes komiteto pirmininkas. 

•• — Daktare* kas paskatino im
tis tokio nedėkingo darbo, kai 
Chicagoje kultūrinių ir pramogi
nių renginių yra gausu? 

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas V. Kamantas 
ir vicepirmininkas V. Kleiza ma
ne paprašė surengti Chicagoje 
vakarą, kurio tikslas būtų sukelti 
lėšų PLB kultūriniams uždavi
niams paremti. Gi tų uždavinių 
daug ir jie toli siekiantys. Reikia 
tik lėšų ir šiek tiek talkos. Pagel
bėti valdybai daugelis žadėjome, 
kai ją rinkome. Tad bendruome
ninė sąžinė man neleido ištarti: 
„Ne", ypač žinant, kiek daug 
gražių kultūrinių užmojų yra 
PLB valdybos .planuose. 

— Kaip sekėsi sudaryti komi
tetą ir kokiu principu vadovavo
tės: organizacijomis ar asmeni
mis? 

nėjimas yra daug reikšmingesnis 

resniuosiuose, bet ir lietuviškame 
jaunime, ypač organizuotame. 
Reikia tik tą paramą tinkamu 
būdu organizuoti. Bendruomenės 
ryšys su kitų kraštų lietuviais yra 
būtinas, jis visą laiką turi būti 
plečiamas ir gaivinamas. Tą už
davinį labai gerai planavo ir vyk
dė priešpaskutinio j i PLB valdy
ba, esant pirmininku Broniui 
Nainiui. Su labai didele energi
ja šį ryšį tarp įvairių kraštų lie
tuvių bendruomenių palaiko, 
plečia ir ryškina dabartinė PLB 
valdyba, pirmininkaujant. Vy
tautui Kamantui. Tenebūna tarp 
įvairių kraštų lietuvių bendruo
menių nei neperplaukiamų van
denynų, nei neperkopiamų kal
nų. 

— Kultūriniams ryšiams pa
laikyti reikalingo: lėšos. PLB val-

—- Žodis „sekėsi" čia labai |^y f c a gauna tik 15 proc. solida-
vietoje, nes komiteto nariai yra! rumo Pfįfa. k""V vos užtenka 
labai darbštūs, atsakingi ir paty- i susirašinėjimui vesti. Kitos PLB 
rę veikėjai. Gerai supratau, kad J pajamos yra atsitiktinės: Lietuvių 
jie dar ir dar kartą užsideda sau \ Fondo, JAV ir Kanados Kraštų 

visuomenė PLB darbus atidžiai j negu vyresniesiems. Jaunimas į 
seka, juos vertina ir juos remia, i bendruosius minėjimus nesilan-
nes lietuvybės išlaikymo idėja ir | ko, todėl reikėtų ieškoti būdų, i Į 
atsakomybė yra gyva ne tik vy-| kaip reikalą pataisyti. Sudaryti j 

švenčių minėjimo progas, kad 
jos tiktų skirtingų sluoksnių da-

darbo naštą ant pečių, kurie jau 
tiek daug įvairiausio visuomeni
nio darbo yra pakėlę. Komitetas 

valdybų didesnė parama priklau
so nuo jų malonės. 

Gal žinote kokį magišką būdą 
sudarytas iš Chicagos bei arti- Į P L B valdybos nuolatinėms paja-
mųjų priemiesčių Lietuvių Bend- j moms sudaryti? Ar verta būtų 
ruoraenės skyrių pirmininkų, or- Į panašų renginį ruošti kiekvienais 
ganizacijų atstovų bei pavieniųj rnetais, ar neapsunkintų čikagiš-
asmenų, kurie visi telpa po tuo 
pačiu Bendruomenės skėčiu. Su
darant komitetą, daug talkos pa
tyriau iš LB Vidurinės apygar
dos pirmininko K. Laukaičio, M. 
Remienės ir kitų. 

— Kaip sekasi Jums ir visam 
komitetui pakvietimų platinimas? 
Kiek numatote sutelkti žmo
nių? 

— Komitetą gera sėkmė lydi 
ir čia. Tikimės 350 - 400 dalyvių. 
Tad ir nuotaika turėtų būti paki
li. 

— Kaip naudosite gautą pel
ną (jei toks būtų). Ar visą per-
duosite PLB valdybai be jokių są
lygų, ar pageidausite kurį nors 
tikslą remti? 

— Neabejojame, kad pelno 
bus, jį visą be jokių sąlygų per
duosime PLB valdybai. Praeities 

kės lietuvių visuom.enės? Gal ki
tos didesnės lietuvių kolonijos ga
lėtų panašų renginį padaryti? 

— Jūsų abi sugestijos labai ge
ros ir vykdytinos, geriems svar
biems tikslams žmonės nešykštūs. 
Rinkimas didesnėmis sumomis 
aukų turi pasisekimą, kada lėšos 
telkiamos kokiam žymiam vien-
kartiniui įvykiui. 

— Pabaigai norėtųsi žinoti, 
kaip numatomas tvarkyti svečių 
saugumo klausimas, nes yra 
žmonių, kurie vakarais vaimina-
si lankytis Jaunimo centre? 

— Svečių saugumo klausimui 
komitetas skyrė daug dėmesio. 
Pažadėta stipri policijos apsauga. 

Tad nėra jokių kliūčių susiti
kimui šį šeštadienį, sausio 17-tą 
dieną, Jaunimo centre vakare 
pagyvinti Bendruomenės idėją 

precedentai, kada buvo bando- jaukioje lietuviškoje nuotaikoje 

Pastabos ir nuomones 

Vasario Šešioliktoji ir jaunimas 
Kasmet pasikartojanti didžioji 

lietuviška šventė —Vasario 16-
ji — kiekvienam lietuviui, kur 
jis begyventų, yra tautinio atsi
naujinimo momentas. Vyresnie
siems ji kartu yra jų pačių pa
tirto tautinės laisvės atgavimo 
prisiminimas, o dabar, kai tauta' 
tos laisvės vėl yra netekusi, tai — I 
(pakartojimas ryžto ją atgauti. II-Į 
giau begyvenant išeivijoje, natū
raliai susidarė generacijų skir
tumai. Vyresnieji aną tautai iški- j 
lųjį momentą — nepriklausomy- • 
bes paskelbimo dieną — dauge- i 
lis yra matę ir pergyvenę. Jos i 
vaisiais daugiau 20 metų yra I 
naudojęsi. Tačiau jaunesnioji! 
karta arba mažai aną laikotarpį' 
teprisimena, arba išvis nėra pa-1 
tyrusi, būdama gimusi jau išei
vijoje. Tuo būdu susidaro padė
tis, kad ir anų įvykių minėjimo 
sentimentas jau pajaučiamas! 
skirtingai. 

Vasario 16-tosios minėjimų sa
lės būna gana gausiai pripildo- i 
mos kone išimtinai vyresniosios j 
kartos tautiečių. Daug kas ima 
priekaištauti ir net piktintis, kad 

lyviams, yra sunku. Imkime ki
tus šiaip eilinius parengimus: | 
kur juos ruošia vyresnieji, tai juo- j 
se beveik vien vyresniuosius ir te- į 
matai, o į jaunimo ruošiamus — j 
būna pilna jaunimo. Šią žmonių • 
savybę reikia panaudoti ir mi-
nėjimus ruošiant: jaunimui ruoš
ti atskirai. Čia, žinoma, ne vie-1 
nas iš vyresniųjų pasijus liūdnai j 
kaip gi čia skirstytis? Ir tikrai, bū
tų gera ir gražu sueiti visiems! 
draugėn. Bet aiškiai matome, kad i 
tai nevyksta. O praleisti įprogą, 
ypač kaip Vasario 16-ją, kad jau- i 
nimas paliktų šalia tos šventės, 
yra didelis nuostolis. Tegul tad 
jie ruošia, kaip jie patys ir su- j 
pranta. 

Čia gal reikėtų pažymėti, kad | 
ir vyresnieji, kur tai įmanoma, j 
minėjimų programas pakreiptų, 
kad jos tarnautų ne vien savų
jų sentimentų žadinimui, bet I 
kad būtų iškeliami lietuviškiį 
reikalai į platesnę plotmę, kuri j 
pasiektų kitataučius ipolitikus bei i 
visuomenininkus. Kai dėl savojo į 
jaunimo, tai galime džiaugtis, kad I 
turime gana stambių jų organi- j 
zacijų, kaip pvz., ateitininkų, Į 
skautų, sporto, šokių ir dainų į 
ansamblius ir k t Jie kai kuriose' 
vietovėse imasi iniciatyvos savo j 
atskirus minėjimus suruošti. To-j 
kią iniciatyvą ne tik nereikėtų 
smerkti, bet būtinai skatinti ir 
remti, ir tai ne skirstymosi moty
vu, bet programos atitinkamu 
pritaikymu, jaunesniųjų ir vy- '• 
resniųjų tarpusaviu talkininką- j 
vimu.Tik joms nereikėtų užsida- į 
ryti savyje, bet imtis iniciatyvos I 
atverti duris plačiau, kviesti ir vi
sus kitus. Geriau pasiruošus ne
reikėtų nustebti, jei kai kur tokie 
jaunųjų minėjimai susidarytų i 
gal net gausesni negu vyresnių- i 
ju. 

Neapsiriksiu sakydamas, kad: 
jaunųjų nesilankymas į bend-1 
ruosius parengimus ar minėjimus' 
toli gražu nereiškia, kad jauni- j 
mas būtų sugedęs. Vyresnieji pri- : 
siminkime ir save, ar mes kitaip j 
darėme? Jaunųjų nutolimą ar-
nubyrėjimą dažnai patys iššau-' 
kiame, nesistengdami jo suprasti, j 
sudaryti atitinkamų sąlygų. Va
sario 16-oji yra ypatinga metinė! 
proga lietuvybei stiprinti ir rei
kalinga, kad ją visi, ne tik vyres-

jaunieji mažai tesilanko. Tačiau 
'priežastys to nesunkiai supran
tamos. Minėjimai paprastai pra-j nieji, bet ir jaunimas švęstų 
vedami taip, kad jie tinka vyrės- > jiems prieinamu ir suprantamu 
niesiems, kurie patys tą visą yra būdu. / . Kuprionis 

Mielą 
GABRIELC VARNELIENC 

ir šeimę, liūdinčią del Tėvelio mirties, nuo
širdžiai užjaučiame. 

BIRUTE KOŽICIENĖ 
GRAŽINA IR BENIUS MACIUIKAI 

A. f A. 
Med, Dr. Jurgiui Prialgauskui-Gedaugui 

m i r u s , 
jojo dukrai Akademinio Skautų sąjūdžio narei filisterei 
GABRIELEI-VARNELIENE3 bei josios ŠĖMAI nuošir
džią užuojautą reiškia 

F.S.S. CENTRO VALDYBA 

VJ 
• r a s * * * * * 

SOFIJA TAMOŠAITIENĖ 
BANEV1ČICTE 

mirė 1981 m., sausio 13 d., 6:50 vai. vakaro, sulaukusi 84 m. amž. 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje, Nemakštuose. 

Paliko liūdintys vaikai: sūnūs Vaclovas, Petras, Stasys su šeima 
ir Vytautas su šeima; dukterys Eugenija Grigienė, Janina Lalienė ir 
Ona Toliušienė su šeimomis. Brolienė Eugenija Tamošaitienė ir jos 
sūnus Vytautas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktadieni, 10 vai. ryto iki 10 vai. va
karo Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 17 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta j Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs ir dukterys su šeimomis. 

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

JONAS ARDICKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, McKinley Park apyl. 
Mirė sausio 13 d., 1981 m., sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Eleonora (Stankaitė), 2 duk

terys — Eleonora ir žentas Raimundas Švedai, ir Valerija Banys; 2 
sūnūs: Jonas ir Vytautas su šeima; Lietuvoje sesuo Ona Ardickaitė, 
dukterėčia Liucv:ka Bukauskaitė ir sūnėnas Petras Bukauskas; Ame
rikoje dukterėčios Olė Sumakaris, Uršulė Mikučis, Ona Kirsten ir 
Anelė Bliujus; 2 sūnėnai Kazys ir Vincas Bukauskai ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Philups-Labanauskas koplyčioje, 3307 S. Litua-
nica Avenus. 

Laidotuves įvyks penktadienį, sausio 16 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentas ir kiti giminės. 

Laidot direkt. Tomas J. Labanauskas. — Tel. YA 7-3401. 

Mielą 

IRENĄ VINCLOVIENC, 
liūdinčią dėl staigios ir netikėtos vyro mirties, užjau
čiame ir kar tu liūdime. 

Buv. Kybartų gimnazijos bendradarbiai: 

Regina (Andriušytė) ir Pranas Mickevičiai 
Danutė (Sabaliauskaitė) ir Pe t ras Brazdžioniai 
Eglė Rovinskaitė-Rožėnienė 
Marytė Beržinskaitė-Grubliauskienė 
Birutė čaplikaitė-Kožicienė 
Aleksas Vasauskas 
Onutė Puniškaitė-Runkienė 
Vincas Skladaitis 
Birutė Apanavieiūtė-Znotienė 
Leonas Rudaitis 
Julija Bargailytė-Rimienė 
Aldona Ilgūnaitė-Brauzienė 
Olina Narkeliūnas 
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Mylimai žmonai atsiskyrus su šiuo pa
sauliu, 

J U O Z Ą R A U D O N Į 
giliai užjaučiame. 

SCENOS DARBUOTOJAI CHICAGOJE 

Mielam broliui 
A. f A. VALENTINUI KUZMAI 

mirus, kolegei dantų gyd. Liudai Butikie-
nei su šeima gilia užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ DANTŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA 
CHICAGOJE 

Mielą Lidiją Dudenaite ir jos arti
muosius, brangiai motinai 

A. f A. EM. DUDĖNIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia 

VLADAS IR NIJOLĖ UŽUSALIAI 
PETRAS IR DOVILĖ BALČIŪNAI 

A. + A. 
PETRONĖLEI REŠKEVIČIENEI 

mirus, sūnui Albinui ir jo seimai reiškia gi
lią užuojautą ir kartu liūdi 

ADOMAIČIŲ ŠEIMA 
Jamestovm, North Dakota 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S i r GERALDAS 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 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel . 737-8600 
Tel . 737-8601 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 W e s t 7 1 St., Ch icago 
1410 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o 

T e l . 47e>-2345 

A I K Š T Ė A L T O M O B I I IAMS S T A T Y T I 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

330? S O . L I T U A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVtfICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PI ACE J e i . VIrginia 7-6672 
2424 VV. ooth STRFFT Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest H ig rmav , Palos Hills, III. Tel. «74-44l0 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S O . CAI IFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 S O . L I T L A N I C A AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S O . HALSTED STREET Tel. YArds 7-l«l 1 

VASAITIS - BUTKUS 
>446 So. 50th Av,.. ( K T RO. I I I , Tel OLympk 2-1003 

\ 
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X lietuviu tautodailės insti- j 
tuto Chicagos skyr iaus rengia- j 
mų audimo kursų pradinis susi- j 
rinkimas įvyks šį penktadienį, j 
sausio 16 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno pa- ; 
talpose, 2601 W. Marąuet te Rd. \ 
Susidomėję kviečiami daly-! 

X Kun, Jonas Borevičius, su- v a u t i -
negalavęs širdimi, dabar tiek j x Kun. Leonardas Andriekus 
pasveiko, kad buvo išleistas iš j pakviestas sukalbėti invokaciją 
ligoninės ir gali išvažiuoti poil- j J A V kongrese minint Lietuvos: 
sio galutinai sustiprėti. nepriklausomybės paskelbimą.; 

X Už a. a. Kazimierą Vatari Minėjimą organizuoja Altas, 
prisiminti dvejų metų mirties Į x Dr. K. Šidlauskas ir dr. J . 
sukaktį šeštadienį, sausio 17 d., į Valaitis World Without W a r 
marijonų koplyčioje bus atlai
kytos šv. {Mišios. Seserėnas 
Frank Kudulis prašo draugus ir 
pažįstamus prisiminti velionį 
maldose. 

Dariaus -
gramoje. 

Girėno mokyklos jauniausieji mokiniai Kalėdų eglutes pro-
N'uoįr. G. Plačo 

X Dr. Maria P. Ramūnas, Ot-
tawa, Ont., Kanada, atsiuntė už 
kalėdines korteles 25 dol. auką I 
kartu linkėdama Tėvams Mari- i 
jonams, "Draugui" ir jo bendra-1 
darbiams geriausios sėkmės 
1981 metuose. Nuoširdus ačiū 
už auką ir linkėjimus. 

X Algirdas T. Antanaitis ap
tars rašytojo Liudo Dovydėno į 
kūrybą, jo 75 metų amžiaus su- j 
kakties proga. Sofijos Barkuvie- j 
nės šeimos radijo valandėlėje J 
sekmadieni, sausio 18 d. Tal
kins Antro ka ;mo aktorė Vaiga-
lė Kavaliūnaitė ir Indrė Anta- j 
naitytė. Programos pradžia 7:30 
vai. ryto. Radijo banga 1490 
A. M. i 

X Dr. VitoKs Vengris atvyk
sta iš Washingtono dalyvauti; 
"Lietuvių ekslibrių" knygos su-! 
tiktuvėse, kurios vyks šį penk- i 
tadie i sa::sio 16 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Jis skaitys j 
p~-£ko."ta. apie Lietuvių elrslib-j 
ršas ir rodys skaidres. 
• 

X VJoVtn Stnroaoit.\ II-jų me
ti- ?vl,ther McAuley gimnazijos 
ifjuĘĮL.'Ai, vyksta į prezidento; 
R. R.^agan įvesdinimo iškilmes. 

I suorganizuotoje studijų dienoje i 
i Chicagoje informavo apie Lietu- ; 

! vos okupaciją, apie neleistiną 
| dabar Maskvos tebelaikomą ga- I 
' liojančiu Ribbentropo - Moloto-
I vo paktą, apie dabart inį Lietu-
j vos statusą ir kas da roma sie-
I kiant laisvės Lietuvai. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
KALĖDŲ EGLUTĖ DARIAUS 

— GIRĖNO MOKYKLOJE 

Gruodžio 20-tos ryte Dariaus 
— Girėno lituanistinėn mokyk-; 
lon rinkosi šventiškai nusiteikę 
mokiniai. Ne į pamokas, o didžio j 
jon Jaunimo centro salėn ipasku-

nės pirmininkas, pasibaigus tinei, bet pirmajai scenoje, repeti- i 
Australijos Lietuvių dienoms, j ciiai 
parašė "Draugui" laišką ir sako, 
kad dienos t ikrai buvusios įspū-

' ni repetuoja, kiti savo eiles lauk 

nę ir Daivą Barškėtytę, daina
vimo mokytoją muz. Faustą Stro 
lią ir programos koordinatorę Ir. 
Regienę. 

X Inž. Vytautas Kamantas . 
Pasaulio Lietuvių Bendruome-

Salėje didelis sujudimas — vie-

° ' I darni rengiasi kostiumais, jaudi-
x Liruaniea laimėjo trečiąsias ; naši. Tik mokytoja Indrė Tijūne-

salės futbolo rungtynes. Ji įvei-, lienė atrodo be jokio rūpesčio, 
k ė jugoslavų Seagull komandą \ šešto skyriaus mokinių sukur-
2:1. Įvarčius pelnė Al. Kryger is ' tais šiaudinukais scenoje eglu tę l s i o 30 dieną paskelbė Mažosios 
ir H. Jeningas, j r . šį sekmadienį, puošdama, šypsniu padrąsina sa- i Lietuvos susijungimą i vieną 
Lituanicos futbolo komanda žais vo eilutes užmirštančius "artis-! bendrą Lietuvos valstybę sekan

čiai: 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
VISUOMENES TILŽĖS AKTO 

MINĖJIMO DALYVIŲ 
REZOLIUCIJA 

Chicagos lietuvių visuomenė, 
gausiai susirinkusi Lietuvių tau
tiniuose namuose paminėti 62 
metų Tilžės Akto sukakties, ku
riuo Prūsų Lietuvos tautinė ta
ryba 1918 metų lapkričio mėn 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
SUVAHNfiJO 

URU6VAJUJ 
— Vyskupo dovana. Urugva

jaus vysk. H. Seijas, būdamas 
Romoje, susitiko su vysk. Liudu 
Povilioniu iš Lietuvos ir jam 
papasakojo, kad jo brolio kai-

Statybos darbininkas Claude j mynas yra lietuvis Eduardas 
Dye, 52 m., dirbąs pietvakarių j Jusys, geras katalikas. Tada 
tunely, Summit priemiesty, pa-į vysk. L. Povilionis parašė E. 
slydo ant bėgių ir tuo metu ant j Jusiui nuoširdų laišką^ pasiųs-
jo užvažiavo garvežys, jį šuva- | damas j am ir ganytojišką pa-
žinėdamas. \ laiminimą. Laišką lydėjo i r lie

tuviškos dovanos: medžio pa
veikslas religine tema, gintaro IEŠKO 140 MILIJONŲ 

Atsižvelgiant į tai, kad viskas, 
prieš vokiečių For tūna 7:30 rus". Viskas vyksta pagal planą 
vai. vak. Chicagos Armory sa-1 iki staiga, lyg žaibas iš giedro 
lėje. I dangaus, trenkia žinia, kad dai-1 k a * Y™, t u r i teisę gyventi ir į tai, 

išvykti kad mes lietuviai čionai Prūsų 
X Chicagos Skautų Kaziuko 

mugė įvyks kovo mėn. 8 d. Jau
nimo centre. Skautiškieji viene
tai jai jau sparčiai ruo
šiasi. 

X l i n o Regio ir Jono Malei-
šos darytos nuotraukos puošia 
• "Chicago Tribūne" dienraščio 
kalendoriaus gegužės ir gruo
džio rnėresio lapus. Lapt? deši
niame kampe talpinamos ir ne
didelės fonografų nuotraukos su 

Ji iš gimnazijos istorijos klasės trumpom pastabom apie juos. 
dalyvauti nepa-1 Ab:eių lietuviški vardai taisyk

lingai atspausdinti. 
b'.ivo išrinkta 
jflrsst^sf! iškilnėse. Pažymėtina, 
kati Violeta yra labai aktyvi 
M—ffiiTįjos veikloje ir lietuvių 
"~'T:-"-iri t ^ r r e : priklauso Gran-
• "•n ?ok\ių grupei, skautams. 
r'c-"inr-!kams "r lanko Donelai-
"•H- iro'utEfcsfją mokyklą. 

x Urtv.-iSkiems - kurtūri-
TJ5aris ;7.Vrncp'iTnarns įgyvendinti 
yra relkalingag lėšos. Tam tiks
lu; PLB ss specialiu komitetu, 
rengia bs :ketą su medine pro- : 

g; ».: Hanketas sausio 17 d.,: 
7 v \ r-1: Jaunimo centre. Bus 
puiki šalta-šilta vakarienė ir ge
ras orkestras. Be to, bus spe
ciali policijos apsauga iki 2 vai. 
nakties. Visi kviečiami. Bilie
tus galima įsigyti J. Vaznelio 
prekyboje, pas apylinkės pirmi
ninkus ir tą patį vakarą prie 
įėjimo. 

X Santa Morrica, Kalifornijo
je, reikalingas 36 butų namui į 
administratorius. Specialaus pa-L 

siruošimo nereikalaujama. Duo
damas geras butas ir per mėnesį 
200 dol. atlyginimo. Pageidau
jama, kad būtų vyras su žmo
na. Vyras gali turėti kitą dar
bą. Kreiptis: Manager, 901 
Ocftan A ve., Santa Monica CA. 
90403. TeL (213) 393-3013. 

(sk.). į 

X Uetavhi Hx Librhji knygos < 
sutiktuvės bus šį penktadienį, 

j 

sausio 16 d.. 7:30 vai. vakaro 
Jaunimo centro kavinėje, (pr.). 

x J-i SKIL\ND2IU tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MAPJKET Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West fi^rd St., Chicago, TŪ. 
80629. Tel. 43^1331. (gk/> 

navimo mokytojas turi 
anksčiau negu numatyta. Pro-j Lietuvoj gyvenantieji sudarome 
gramos koordinatorė mok. Ir Re- j šito krašto gyventoju daugumą, 
gienė, pranešėja Viva Bartkutė, rekalaujame mes, remdamiesi 
ir mokyklos vedėjas J. Plačas ban- j ant Vibono tautų paties apsis-
do skubomis pritaikyti programą ! prendimo teisės, priglaudimą 
prie netikėtai susidariusios pade- j Mažosios Lietuvos prie Didžio-
ties, o tuo tarpu dainų mokyto- į šios Lietuvos. Visi savo parašu si
jas jau rikiuoja dainininkus antj tą pareiškimą priimantieji pasi-
laiptelių prieš sceną. Dalies mo-įžada visas savo jėgas už įvykdy-
kinių dar trūksta, bet choras jau' mą minėtojo siekio pašvęsti" 
gieda kalėdines giesmes apytuš
tei salei, nes programa netikėtai 
pradėta pusvalandžiu anksčiau 
nei buvo numatyta. 

Chicagos miesto finansų ko
mitetas skatina užtraukti 140 
mil. dol. paskolą, kad miestas 
galėtų verstis, kol ims plaukti 
mokesčiai už nuosavybes. 

CHICAGOS FILMAS 

MGM TV bendrovė baigė fil
muoti "Chicago story". Filma
vimui vadovavo J. London. Fil-
muotojų grupė grįžo į Califor-
niją, bet befilmuojant net 29 jų 
čia susirgo slogomis. 

ČEMPIONUI PABAUDA 

Buvęs bokso čempionas Mu-
hamad Ali susitaikė be teismo 
su kaimyne "VVayne Platten, gy
venančia Deer Lake, Pa., sumo
kėdamas jai 10,000 dol. Ji nu
siskundė, kad Ali nupjovė 13 
medžių jos plote ir tuo panaiki
no jos privatiškumą. 

SUSIDOMĖJO BARIŠNIKOVU 

Chicagoje šią savaitę gastro
liuoja American baletas. Visų 
spektaklių, kuriuose šoka iš Ru
sijos pasitraukęs Barišnikovas, 
bilietai iš anksto išpirkti. 

15 ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Juozas Marcinoiris, 77 metų 
amž. staiga mirė 1980 m. gruo
džio 2 d. Buvo kilęs iš Kauno 
apskr. Argentinoje nuo 1927 

segtukai ir puiki juosta su už
rašu: "Kur Baltija ošia sena, 
ten mano šalis Lietuva". Ed. 
Jusys y ra vienas iš Urugvajaus 
lietuvių kolonijos tautinio ir re
liginio veikimo didžiausias fi
nansinis rėmėjas. "Žinios" rašo, 
kad jo asmenyje buvo pagerbti 
Lietuvos vyskupo visi Urugva
jaus lietuvių kolonijos katali
kai. E. Jusys gražiąją juostą 
įdavė lietuvių parapijai saugoti, 
kaip simbolinį ryšį tarp tėvynės 
ir lietuvių išeivių. 

Velionė gimė Kretingos apskri
tyje 1906 m. Į Vokietiją atvy
ko po Antrojo pasaulinio ka ro 
kaip repatriantė. 

i . A. VALSTYBĖSE 

VOKIETIJOJE 
— Mirė Elena Sklėrienė. Iš 

Vokietijos atėjo žinia, kad 1980 
m. gruodžio 23 d.,Schorndorfe, 
netoli Stuttgarto, mirė dailinin
ko Kajetono Sklėriaus našlė 
Elena Sklėrienė, beveik įpusėju
si 94-sius amžiaus metus. Pa
laidota gruodžio 29 d. minėto 
miestelio kapinėse. 

— Genda Romuvos kryžius. 
Prieš aštuonerius metus į Va
sario 16 gimnaziją. Romuvoje, 
buvo atgabentas Seligenstadto 
stovyklos lietuvių kryžius. Tuo 
metu kryžius buvo pastatytas 
gimnazijos kieme ir iškilmingai 
pašventintas vyskupo Deksnio. 
Perkėlimo ir atnaujinimo išlai
das padengė į JAV išemigravę 
buvę Seligenstadto stovykloje 
lietuviai, šiuo metu kryžiui vėl 
reikia atnaujinimo, nes oras ir 

— Kun. Jurgis Degutis, šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
Philadelphijoje, gruodžio 30 d. 
sulaukė 70 metų amžiaus. Ju
biliejui atžymėti parapiečiai va
sario 1 d. rengia jam pagerbi
mo pietus Lietuvių namuose. " '. 

— Vytautas Votertas, jr., 
gruodžio mėnesį baigė antrąją 
studijų šaką, Accounting, La 
Salle College. šiuo metu ruošia
si CPA egzaminams. 1977 m. 
toje pačioje mokykloje jis gavo 
BS laipsnį Operations manage-
ment srityje. , J 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Seitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d-

ir pagal susitarimą. 
Tai. 776-5162 arba 776-5165 

2649 W. 63 Street 
Chicago, BL 60629 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

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

Aš tau saulėtos 
vasaros linkiu 

Dainuoja 
STASĖ KUMATTĖ 

Benjamino Gorbulskio dainos. Groja 
Instrumentinis Ansamblis. Išleido 

, "GINTARAS", Hollywood, CA. Nuo-
kitos priežastys y ra jį nemažai, traukos, viršelis ir techniškas paruo-

y NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamo* mažais mė-
aeair.iaia jrr.okėjimais !r priei
namu* nuošimčiais Krankite* į 
Matosi Federal Savings. 2212 
We»t O — a k Road 
• I T-7T47 

X Anelė Žukauskienė, Sunny 
Hilb. F!., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 20 dol. auką su 
trumpu laiškeliu: " . . . s i u n č i u 
nuoširdžius linkėjimus 'Drau
gui' nuo saulėtų Sunny Hills 
kalnelių ir pridedu mažą pen
sininkės auką". Mielą mūsų 
skaitytoją skelbiame garbės 
prenumeratore, o už paramą di
delis ačiū. 

X P. šimoliūnas, Chicago. 
EI., Vincas Paulaitis, Kingston, 
Cnt.. Kanada, a ts iuntė po 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių, išreikšdami pasitenkini
mą, kad "Draugas" jų nepa-

] miršta. Dėkojame už linkėjimus 
: ir aukas. 

x Bronė čižikaitė, Chicago, 
111.. atsiuntė didesnę auką už 
kalendorių su pr ierašu: "Nuo-

: širdžiai dėkoju už įdomų-lietu-
višką kalendorių". Ačiū už 
auką. 

X Napoleonas Zajančauskas, 
Danutė Žilevičienė, A. Satrai t is 
ir L. Radvila, visi čikagiškiai, 
atvyko į "Draugą" ir ^ igi jo 
naujausių leidinių. 

X Helen ir Wm. Kareiva, 
; Roswell. N. M., a ts iuntė "Drau-
1 gui" didesnę auką su gražiu 

laišku: "...Mes esame nuo 'Drau-
! go' įsteigimo ne tik skaitytojai, 
: bet ir rėmėjai. Nors dabar gy-
! vename tarp svetimtaučių, bet 
į 'Draugas' visuomet su mumis. 

Linkime daug pasekmių ir kad 
Nauji Metai būtų laimingi i r lai 
Dievas laimina visus dirbančius 
'Draugo* redakcijoje, labiausiai 
geros sveikatos ir nepavargstan
čiai darbuotis, kad 'Draugas ' 
gyvuotų per amžius". Nuošir
džiai dėkojame už linkėjimus 
ir auką. 

Tolimesnėje programoje sc?-
noje pasirodo antro ir trečio sky
rių smiges ir grakšti septinto; Jagomastas, Jurgis Lėbartas, Jur 

Ti'žėje lapkričio 30 d 1918 m i m - &* ^ ^ ^ivų mechaninė-; 
Pasirašo- J Vanagaitis, Vikto-1 Je dirbtuvėje, iš kurios jau buvo i sugadinę. Atnaujinimo ir kon- , šimas Pauliaus fesiukonio. 

ras Gailius, 'Martynas Jankus, išėjęs į pensiją. Liko sūnus Al-'Rervavim 
Mikelis Deveikis, Mikas Banai- j bertas su žmona Marija, anūkai: 
tis, A. Smalakys, Kristupas Paura, : Stella Maris ir Walter Alberto. 
Mikelis Lymantas, D. Kalniškys,] — Antanas Ma.ianskas mirė 
F. Zūbaitis, Kristupas Kiupelis, į spalio 23 d., turėdamas 76 m. 

$8.75. 

skyriaus "sniego karalaitė" Vi
da Urbaitė, gabi baleto mokinė. 

Antro ir trečio skyrių berniu
kai jauno mokytojo Viktoro Kel
melio išmokyti gyvai insceni
zuoja "Sniego senį". 

Ketvirto skyriaus ir spec. kla
sės mokiniai pašoka suktinį. 

Seka vaidinimas. Šiemet jis 

i gis Amašius, Z. Deivikas, Jo-
• nas Užpurvis, Jurgis Gronavas, 

Mikelis Mačiulis, E. Bendikas, M. 
Reidys, V. Didžys, J. Juška, M. 
Klečkus ir Jurgis Margys. 

Chicagos lietuvių visuomenė, 
vertindama šį visą tautą didžiai 

amžiaus. Buvo gimęs Kaune. 
Argentinoje nuo 1929 m. (Nu
liūdime liko žmona Konstancija 
Kepalaitė ir du sūnūs: Antanas 
su žmona Angelą ir dviem vai
kais — Marcelo ir Alejandro; 
Armando-Jose su žmona Marija 
Elena ir vaikais — Hugo Daniel. 
Palaidotas San Martin kapi-

servavimo darbai siekia daugiau j G r a ž į o s i r gfa&.. . , . . . . „ J į 
negu 2O00 DM. Išlaidoms pa- Į n0Sj k u r i o s dekada y 
dengti yra skelbiamas vajus. I rūmo. Puiki dovana kiekvienai progai. 
Aukas galima siųsti tiesiog eina- į 
mojon sąskaiton Volksbank j 
Bergstrasse, Kreuz Konto Nr.; 
8.9846; BLZ 509 914 00. 

— Ona Prlšmantaitė - Pallue- ' 
nė mirė 1980 m. spalio 10 d. f 

Kaina su persiuntimu 
. . i . 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street. 

Chicago, IL 00629 
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įpareigojantį Prūsų lietuvių tes 
tamentą ir su gilia pagarba prisi- j nėse. 
mindama šio Akto signatarus, j — Julijonas Rysens, 89 m. 

veno Villa Lugano rajone. Buvo 
į kilęs iš Biržų apskr. Palaidotas • 

Liko brolienė 

trumputis — rašytojos Birutės! pabrėžtinai tuos, kurie už šį drąsų j amž. mirė lapkričio 29 d. Gy-
Pūkelevičiūtės eiliuota "Kalėdų 
dovana". Vaidina: pasakotojos — 

Į Daina Žliobaitė ir Marytė Rau-
1 dytė. Ežys — Vaidas Užgiris, vo-
iveraitė — Daiva Viktoraitė, kiš
kiai —Melisa Mackevičiūtė ir 
Marytė Končiūtė, šeškas — Pet
ras Skirpstūnas, lapė — Vida Da-
miįonaitytė, pelytės — Renata 
Naudžiūtė ir Aldutė Norkutė. 
Būrys zuikučių — vaikų darže
lio ir pirmo sk. mokinukai. 

žygį buvo vėliau mirtinai nu 
kankinti nacių kacetuose, reika 
lauja, kad Lietuvos valstybine j Flores kapinėse 
ateitimi besisielojantys politiniai j Elena Ryselienė, kuri jį pasku-1 
veiksniai ir visuomeninės organi- j tiniuoju metu globojo ir pasirū- j 
zacijos dėtų visas pastangas, kad • pino palaidojimu. 
Tilžės Aktas būtų nuolat prisi-' — Apolonija Kaušitoitė - Sa-
menamas ir pilnai įgyvendintas.' .mšenė, mirė lapkričio 29 d. Nu- j 
Lietuvių tauta turi būti laisva I liūdime liko vyras Mykolas Sa- į 
abiejuose Nemuno krantuose. 

Paminėjime dalyvavusios vi
suomenės vardu įgalioti pasirašo: 

X A. T. Antanaiti*. Chicago, 
111.. F. Ziziunas-Engel, Montreal. 
Kanada, Algirdas Gustaitis. Los 
Angeles, Cal., užsisakė naujau-

Telef. į sių leidinių už didesnes su-
f»V.) mas. 

Po vaidinimo dzūkų ipolką pa
šoko septinto ir ašttmto skyrių 
mokiniai. Programa baigiama 
masine penkto ir šešto skyrių 
deklamacija — Bern. Brazdžio
nio "Artojų malda Kalėdų Kris
tui" . Cia ligų "išravėtus" dekla
matorius kur reikia pavaduoja 
programos pranešėja Viva Bart
kutė. 

Mokyklos vedėjas visus pasvei 
kiną artėjančių švenčių minti
mis ir linkėjimais. 

Mokiniams vaišinantis jų mėgs 
tarnais "hamburgeriais", o tėve
liams gurkšnojant tėvų komite
to paruoštą kavą, džiaugsmin
gai visų sveikinamas pasirodo 
Kalėdų Senelis. Visi apdovano
jami mėlynais marškinėliais, 
kurių krūtines puošia Vytis ir 
mokyklos pavadinimas. Mokiniai 
tokia dovana buvo labai paten
kinti. 

mas, duktė Juana Marija su vy-1 
ru Edgardu Steger, anūkas Ed- \ 
gardas. Palaidota Moron kapi- j 

Dr. Jurgis Anysas į nėse. 
Vilius Trumpjonas Į — Konstancija Aukštikalnytė-

Jonas Tijūnas j Korsakienė, 76 metų amž. mirė 
Algis A. Regis j lapkričio 1 d. Jose Ingenieros 

Chicago, 111. ' mieste. Liko duktė Albina. Pa-
1980 lapkr. 30 d. I laidota Chacarita kapinėse. 

Prez. Reagano pasirinktam Prekybos sekretoriui, žymiam Waterburio pramo
nininkui Malcolm Baldrige, jam išvykstant į Washingtoną, respublikonai 
surengė didingą išleistuvių puotą, kurioj dalyvavo 500 įvairių politinių pa 
žiūrų, pramonės, verslo, bendradarbių bei asmeniniai artimesnių asmenų, 
lų tarpe, dr. P. Vileišio rūpesčiu, dalyvavo ir trys Baldrige artimesni lietuviai 

Šokti mokin ius išmokiusias mok. : respublikonai. Iš k: Adolfas Campė, Balco'.m Baldrige. Danutė Venclaus-
Nijo le Pupiene, Rūtą Galinaiti"- i kaitė ir dr Petras VileiSis 

Nors programa dėl netikėto 
įvykio buvo kiek pakrikusi, visi 
įvertino mokytojų darbą ypač 

Atsiuntė „DRAUGUI" aukų 
už kalėdines korteles, 

kalendorių ir kitomis progomis: 

A. Dirsė, St. Petersburg Beach, FL $18.00 
V. K. PalČiauskas, St. Petersburg Beach, FL 15.00 
Vincas Brazys, Livonia, MI 10.00 
Jonas Kuprionis, Van Nuyes, CA- 10.00 
John Lukšys, Oakville, CT 10.00 
Mečys Purius, Rochester, NY 10.00 
D. Zakaras, Phoenix, AZ 10:00 
Kun. F. Bulovas, Maspeth, NY 10.00 
Jorūnė Jonikas, Carmel, CA 10.00 
Jonas Užubalis, Toronto, Kanada 9.00 
I. K. Šankus, Oak Lawn, IL 8.00 
Simas Brizgys, Chicago, IL 8.00 
P. Sidaras, Ontario, Kanada 8.00 
Bronius š l iažas , Chicago, IL 8.00 
Emilija Mitkus, Los Angeles, CA 6.00 
Vytautas Keršulis, EI Paso, TEX 5.00 
Vincas Kezenius, Baltimore, MD 5.00 
Fili Kapočius, Racine, WI "5.00 
P. Seniūnas, St. Petersburg, FL 5.00 
Pranas Jucius, Scranton, PA 5.00 
Stasys Lukas, Chicago, IL 5.00 
G. Bakuckienė, Delran, NJ 5.00 
Antanas Ciakas, E a s t Chicago, IN 5.00 
Pr. Jakutis, Dorchester, MA 5.00 
Vaclovas Viliūnas, Mays Land, N J 5.00 
Ona Ambrose, Detroit, MI 5.00 
V. Butvydas, Parsippany, N J 5.00 
Romas Viskanta, W. Lafayette, IN 5.00 
Viktoras Bulkaitis, Omaha, NE 5.00 
J o n a s Nargelas, Rodney, Kanada 4.00 
J o n a s Mikšys, Hamilton, Kanada 4.00 
R. Namikas, Toronto, Kanada 4.00 
Virginia Gureckas, Oxon Hills, MD 3.00 
Kazys Sragauskas, Detroit, MI 3.00 
Bruno Jasevičius, Dearborn, MI 3.00 
Paul Balčiūnas, Gulfport, FL 3.00 
Juozas Duoba, Nonvood, MA 3.00 
Kęstutis Leveckas, Los Angeles, CA 3.00 
Henry Kogelis, Dolton, IL 3.00 
K. 2ygas, Cleveland, OH 3.00 
E. J . Silgalis, Baltimore, MD 3.00 
S. V. Staras, Oxford, MA SOO 
Anthony Dubauskas , Baltimore, MD 2.00 

Visiems mieliems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. 

i 




