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KRATOS IR TARDYMAI 
(Tęsinys) 

1980 m. rugpjūčio 12 d. tar
dytojas Jucys su grupe milici
ninkų ir saugumiečių atvyko į 
gyd. Julijos Kuodytės butą (Kau
nas, Donelaičio 36). Neradę jos 
namuose, Jucys padarė pas visus 

•to namo gyventojus kratą, kai 
tuo tarpu kratos orderis buvo iš
rašytas tik J. Kuodytės vardu. 

Iš Aldonos Nominaitytės pa
imta: 14 fotografijų, 4 juostelės 
rašomajai mašinėlei, knygos — 
„Eucharistiškas pašnekesys", 
„Naktinė adoracija" — 4 egz., 
„Naktinė adoracija namuose", 
Dudko „Apie mūsų viltį", Dud-
ko „Pasikalbėjimai", „Vienuoliš
kojo gyvenimo problemos Lietuvo
je" ir k t 

Padaryta krata ir Nijolės Cicė-
naitės rankinuke ir iš ten paim
tos 8 fotografijos ir kt. 

Aldonos Raižytės bute rasta ir j 
paimta: 8 fotografijos, megneto-1 
fono kasetė, spausdintas kreipi- j 
masis Į jaunimą, vienuolių stu-1 
di'jų programa, „Malda už Tė-! 
vynės laisvę", 8 puslapiai dainų j 
tekstų, „Švenčių Mišių maldos 
vaikučiams", „Patarimai, kaip 
laikytis tardymo metu", knygos 
— „Vytauto Didžiojo mirties 
500 sukakčiai paminėti", „Švie
sos akimirkos" — 2 egz., „Mažų
jų maldos". „Vienuolė visa sie
la", „Pasaulėžiūros klausimai", 
Šapokos „Lietuvos istorija". 

Iš Olimpijos Stakūnaitės kam
bario paimtos 6 fotografijos. 

Genutės Bružaitės kambaryje 
rasta ir paimta: 8 fotonuotrau

kos, adresai, 12 ženkliukų, 21 
magnetofono kasetė, pažymėji
mas, išduotas Bružaitei, 10 mag
netofono juostų, sąsiuvinis, I 
fotonegatyvas; knygos — „Mano 

j kelias į kunigystę ir patirti išgy 
venimai per 5 metus kunigau 

i jant", „Ar Sv. Raštas teisus?" — 
j 4 egz. ir kt. 

Iš kratos metu atvykusios Re 
! ginos Teresiūtės portfelio paim-
i ta: 3 nuotraukos, 16 „Vyties' 
I ženkliukų,užrašų knygutės, star 

tinis pistoletas, Lietuvos žemėla 
pis, fotonegatyvas ir <kt. 

1980 m. rugpjūčio 13 d. KGB 
darbuotojai padarė kratą vilnie-

Į tės Irenos Stumbrytės bute (Žir 
i mūnų 52 — 31). Kratai vadova-
t vo LTSR Prokuratūros ypatingai 
i svarbių bylų tardytojas A. Jucys 
j ir V. Zedelis. Kviestiniai — Re 
i gina Maiduk ir Galina Marcin-
į kevičiūtė. Tardytojams padėjo 
į dar 4 pareigūnai. Krata užtruko 
j 3 valandas. Jos metu paimta: dvi 
j gipsinės atliejos (Vytautas Didy 
| sis ir Lietuvos žemėlapis), 7 mag
netofono kasetės, knygos: "Gyve 
nimo problemos sprendimas", 
"Dabarties sutemos", Dudko "O 
našem upovanii","Įžymiųjų Lietu 
vių tautos veikėjų pasaulėžiūra" 

"Psichiatrės patarimai", "Zna 
čienije Vladimirą Solovjeva"; lei
diniai "Tiesos kelias", 3 užrašų 
knygutės, Visuotinė žmogaus tei
sių deklaracija, Jadvygos Stane-
lytės darbo sutartis ir darbo pažy
mėjimas, fotografijos, paveiksliu
kai ir kt. 

MASKVA PASKELBĖ 
CENTRO KOMITETĄ 

Dar sustiprėjo "Dniepropetrovsko mafija" 

Sovietų vyriausybe vėl iššaukė Lenkijos vadus į Kremlių ir dar kartą įspėjo, kad komunizmas Lenkijoje atsidūrė 
pavojuje ir visų komunistinių valstybių pareiga "ginti socializmą". Kairėje Lenkijos delegacija: politbiuro nariai 
Zabinski, Wojtaczek, gen. Jaruzelski, Kania ir vertėjas. Dešinėje, iš kairės: Ustinov,, Andropov, Tichonov, Bretnev, 
Suslov, Gromyko ir Rusakov. 

Maskva. — Sovietų spauda tre
čiadienį paskelbė naująjį parti
jos centro komitetą. Jame 231 na
rys yra likęs iš 1976 m., septyni 
buvo paskirti tarp 1976 ir 1980, ir 
81 yra naujai paaukštintas, jų 
tarpe 36 buvę komiteto nariai — 
kandidatai. Užsienio 
pripažįsta, kad centro 

ūkio ministru, vėliau išsiųstas am
basadoriumi į Čekoslovakiją. 

Pilnais komiteto nariais tapo 
Brežnevo asmeninis užsienio poli
tikos patarėjas Andrei Aleksan-
drov - Agentov, trys aukšti sau
gumo milicijos karininkai, kurie 

stebėtojai j saugoja Brežnevą: Viktor Čebri-
komitete . kov, Georgi Cinev ir Semiion Cvi 

Akcija prieš 
Reagano programą 

Juodieji mobilizuoja aktyvią opoziciją 

TRUMPAI 
M VISUR 

(Bus daugiau) 

— Tailandijos koalicinė vy-
1 riausybė suiro, pasitraukus vienos 
I partijos ministrams. Generolas 
! Prem bando sudaryti kabinetą 

Washingtonas. — Nors demo- j apžvelgiami Reagano programos1 ^ likusių partijų atstovų, 
kratų tarpe jau girdisi prezidento j padariniai. Raporte nurodoma, i — Clevelando teisme kaltina-
Reagano pasiūlytos ekonominės . kad apie pusė tų, kurie neteks i m a s ' s ukrainietis Demjanjuk pa-
programos kritikų, pirmieji prieš i maisto kuponų, fn juodieji, apie | n e igė, kad jis buvo nacių kon-
šią programą viešai ir energingai j pusantro milijono žmonių. Iš 2.6 i centracijos lagerio prižiūrėtojas, 
išėjo juodieji. Praėjusią savaitę nilijonų žmonių, kurie neteks dar-
Chicagoje įvyko svarbesniųjų or- bų ar šansų išmokti profesijų per 
ganizacijų suvažiavimas, kuriame į uždaromą CETA nrogramą, apie 
buvo aptarti akcijos prieš vyriau- j 51 nuoš. bus juod:. Bedarbių pa-
sybę planai. i šalpų numatomas sutrumpmi-
Akcijoje dalyvaus 16 organrzaci-, mas palies 162,00': juodų ilgalai-

i kių bedarbių. Panašiai ir kiti biu-
| džeto apkarpymai daugiausia pa

lies juoduosius, sakoma lygos ra
porte. 

Plačią propagandą, kuri vadi 

Joseph Lovvery SCLC preziden
tas (Southern Christian Leader-
ship Gonference) pasakė, kad vy
riausybės planai reiškia puolimą 

dar daugiau sustiprėjo Brežnevo \ gun. Komitetan pakeltas ir 
klika. Tarp naujųjų narių kandi-\ Dniepropetrovsko partijos vadas 

į datų yra Brežnevo asmeninis pa- i Jevgeni Kačalovski. 
tarnautojas Anatoly Blatov, kan- j ———— 
didatu į komitetą tapo Brežnevo 
sūnus Juris, kurs yra pirmasis už
sienio prekybos viceministras. Brež 
nevo žentas Juris Čurbanovas, vi-1 
daus reikalų pirmasis viceminist- į 
ras. 

Tarp naujai paaukštintų yra i 
penki saugumo milicijos karinin- : 
kai, devyni armijos karininkai. I 
Pakeltas ir Georgi Arbatov, kuris 
laikomas užsienio reikalų minis
terijos Amerikos klausimų specia
listu-

Nežiūrint bolševikų kalbų apie 
lygias teises, centro komitete vie
toj anksčiau buvusių 9 mo^rų li
ko tik aštuonios. Šiame aukščiau
siame proletariato diktatūros or
gane darbininkų tėra 11. 

Pakeldamas savo giminaičius ir 
draugus, Brežnevas išstūmė kai 
kuriuos aukštus pareigūnus, ku
rie galėtų sudaryti jam konku-

PRINCO PLANAI 
LAISVAI KAMBODIJAI 

gerbėjai gali supykti, kad jis susi
deda su Pol Potu. Sihanoukas pa-

Sihanoukas sutinka jungtis su Pol Potu 
Singapūras. — Buvęs Kambo-

dijos princas Sihanoukas vėl pa
keitė savo nuomonę apie Kambo-
dijos bendrą frontą prieš Vietna
mo agresorius. Jis buvo atme
tęs pasiūlymą sudaryti bendrą or
ganizaciją su Pol Poto komunis
tine Raudonųjų Kmerų grupe, ta
čiau dabar sutiko įsijungti su 
tam tikromis sąlygomis. 

Princas Sihanoukas siūlo su
daryti demokratinės Kambodijos 
jungtinį frontą, kuriame be jo ir 
Raudonųjų Kmerų, kuriuos remia 
Kinija, dar dalyvautų Prancūzi- Į 
joje veikianti konservątyviųjų kam į 
bodiečių organizacija su buvusiu 
premjeru Son Sann priešaky. To
je grupėje yra daug pabėgėlių 
nuo Pol Poto žudikiškos dikta
tūros. Todėl Sihanoukas siūlo tik 
tada jungtis su Pol Poto jėgomis, 
jei jos pažadės įsileisti tarptauti-

prieš juoduosius. Tą puolimą rei
kia atmušti, todėl mes patys pul
sime, pasakė jis. 

i NAACP (National Association 
i for the Advancement of Colored 
į People) paskelbė mobilizaciją jė 
I gų, kurios ims spausti Kongreso 
į narius. Washingtone kovo 9 — 
I 12 dienomis šaukiamas organiza-
I cijos aktyvistų suvažiavimas. Da-
j lyvaus skyrių pirmininkai, sekre-
į toriai. Jiems bus parodyta, kaip , . . . . , r - n ,. , . - . . ! „ . . . V • i - i . ishmgtono NAACP direktore Al užpilti Kongreso nanus laiškais!., ° „ . .— . j _ : 

Atsakydamas į savo advokato 
John Martin klausimą, kaltina
masis pasakė, kad jis buvo vo
kiečių karo balaisvis iki pat Vo
kietijos pasidavimo. Jis pripaži
no melavęs amerikiečių konsu
lui, nes bijojęs, kad jo neverstų 
grįžti į Sovietų Sąjungą. 

— Islamo valstybių delegaci- renciją ar pretenduoti į jo postą, 
jai, kuri lankė Iraną ir Iraką, va- | Centro komitete nebėra Nikalo-
dovauįa Ginėjos prezidentas Se- j jaus Podgorno, buvusio "trium- į kiši, kad Lenkijos ekonominė ir 

Maskvos įspėjimas 
Lenkijos vadams 

Varšuva. — Kovo 4 d. Mask
voje įvyko svarbus Sovietų Sąjun
gos — Lenkijos vadų susitikimas, 
kuriame dalyvavo iš sovietu pu
sės: prezidentas Brežnevas, saugu
mo viršininkas Andropovas, už
sienio reikalų ministras Gromv-
ko, politbiuro ideologas Suslovas, 
premjeras Tichonovas, gynybos 
ministras Ustinovas ir partijos 
centro komiteto ryšių su užsienio 
komunistų partijomis sekretorius 
Konstantinas Rusakovas. Iš Len
kijos: partijos sekretorius Kania, 
premjeras gen. Jaruzelskis, polit
biuro narys Andrzej Zabinski ir 
Emil Wojtaszek, buvęs užsienio 
reikalų ministras. 

Varšuvos žinių agentūra pa
skelbė, kad abiejų valstybių va
dai pripažino, jog imperialistinės 
ir lenkų vidaus reakejos jėgos ti-

į narna masiniu švietimu, pradė-
j jo ir Chicagoje verkianti "Opera- palestiniečių vadas Arafatas. 
| tion PUSH". Suvažiavimo kalbė-1 — Sovietų kalinamas disiden-
! tojai pabrėžė, kad bus imtasi visų Į tas Anatoly Ščaranski iš darbo 
Į legalių priemonių, kad Reagano į stovyklos buvo perkeltas į griež-
' programa nebūtų įgyvendinta. į to režimo kalėjimą, pranešė jo 
Bus einama į teismus, skelbiami | brolis Leonidas, 
masiniai boikotai, ruošiamos ma
sinės demonstracijos, nes, priė
mus prezidento Reagano planą, 
juodiesiems prasidės kančios. Wa-

mesti iš savo krašto svetimą oku
pacinę kariuomenę. 

Korespondentai priminė Siha-
noukui, kad daug kambodiečių ! skyrius, tačiau mobilizuojami pir-
nekenčia Raudonųjų Kmerų ir jo, moie eilėje tie skyriai, kurių vie-

thea , , . , . . • T J • »iea Simmons pareiškė spaudai, ir telefonų skambinimais. Juodųm; , , . ,.,. • • . %. ..mm -i • i oAn; kad juodieu bus mobilizuojami organizacna tun Amerikoj 1,800 f „ 2 , , , per bažnyčias, klubus ir visas or
ganizacijas. 

tovėse juodieji sudaro 20 nuos. 
visų gyventojų ar daugiau. Tų 

sakė suprantąs šį pavojų, tačiau | miestų kongresmanai bus ypatin- • I N l k a r a g V ^ v a i O V S 
jis norįs išbandyti visus kelius iį gai spaudžiami, nes ju perrinki- f r v s s a f l d i n i s t a i 
Kambodijai išlaisvinti. Jis kas-! mas prilausys nuo juodųjų bal- * 
dien vis senstąs ir norįs dar prieš. sų. Managva. — Nikaragvos val-
mirtį matyti laisvą, nepriklauso- j Kongreso juodieji nariai jau i dančioji chunta paskelbė, kad vy-
mą, demokratinę Kambodiją. | ruošia biudžeto projektą, kuria- j riausioji valdžia bus sukoncent-

kou Toure. Delegacijoje yra ir j virato" nario, kuris kartu su Brež
nevu ir Kosyginu perėmė vyriau
sią valdžią iš Chruščiovo 1964 m. 
Podgornas buvo iki 1977 m. sovie
tų prezidentas. 

IŠ centro komiteto išnyko Ki
rilas Mazurovas, buvęs vieeprem-

— Egipto prezidentas paskyrė j jera^ iki 1978 m. Dingo Dimitri-
naują gynybos ministrą gen. Ab-ijus Polijanskis, buvęs pirmasis vi-
del Halim Abu Ghazzala. Jis : cepremjeras ir žemės ūkio minis-
kartu bus ir vyriausias kariuo- i t ras. Jis buvo išsiųstas ambasado-
menės vadas. Iki šiol generolas j n'umi į Japoniją. Iš centro komi-
Ghazzala buvo kariuomenės šta-'. teto pašalintas ir Vladimiras Mac 
bo viršininkas, o anksčiau buvo j kevičius, ilgus metus buvęs žemės 
karinis atašė Washingtone, nuo! 
1976 iki 1980 metų. 

— Kuvvaito premjeras ir sosto 
— Rabinas Meir Kahane, Žy

dų Gynybos Lygos įsteigėjas, pa-
ipėdinis šeikas Abdullah ai Sa- j reiškė, kad jis pasirengęs įsteig 
bah sudarė naują 15 narių ka-j t i antrą žydų valstybę — Judė-
binetą, kurį patvirtino Kuvvaito į ją, j e j Izraelis atsisakytų terito-
emiras Jaber al-Ahmad ai Sabah. į r j j 0 S j kurią laimėjo karo metu. 

— Italijos vyriausybė patvir- Kahane, žinomas izraelitų „va-

Popiežius meldėsi 
lietuvių koplyčioje 

Roma, — Popiežius Jonas 
Paulius II Sv. Kazimiero šventės 
proga kovo 5 d. lietuvių koply
čioje Sv. Petro bazilikos kriptoje 
atnašavo Mišias, pagerbiant lie
tuvių Sv. Kazimiero kolegijos glo-

nės taikos priežiūros jėgas po to, , b ė j ą _ ( K o v o 4 į_ Į W O pelenų die-

! me bus siūloma neatimti lėšų iš 
| maisto kortelių, Medicare, Medi-
j caid ir kitų programų, kurios svar-
I bios juodiesiems piliečiams ir ki-
I toms mažumoms. 
| 

Dar kita juodųjų organizacija 
I — Urban League — siuntinėja 
i savo nariams raportą, kuriame 

Ištrėmė diplomatus 
Washingtonas. — Mozambiko 

I valdžia pareikalavo, kad per 48 
i valandas išvažiuotu trys JAV di-
I plomatai ir jų žmonos, kurių vie-
! na irgi dirba ambasadoje. Nors 
i Mozambiko valdžia kaltina di

plomatus šnipinėjimu, valstybės 
departamentas atidengė, kad Ku-

, bos saugumo aukšti valdininkai 
i Fernandez ir Galan neseniai lan-
j kėši Mozambike ir buvo pagro-

kad dulkė bu J į v i e n ą . amerikietį diplomatą, 
kurį grasinimais ir dideles pini
gų sumos pažadais bandė užver-

Paklausas, ar Amerika pritartų ] žius priėmė apie 50 ukrainiečių, I įu o t i j Į M " " Kubai Amerikie-
Pol Poto jėgoms, departamento' h, tarpe du naujus vyskupus: Chi- Į m n • » * « " * . J» d a b a ^ . A t 
spaudo* sekretorius William į c a R O S , y s ku P ą Innocent Lotocky! ™ a m a s " Mozamb.kos pohciją »r 

saugumo reikalus tvarko kubie-

kai iš Kambodijos pasitrauks viet 
namiečiai. Bijoma, kad jungti
niam frontui laimėjus Kambodi
jos laisvę, ten vėl įsiviešpataus 
Pol Poto raudonieji kmerai. Si
hanoukas tik tuo atveju sutinka 
duoti savo populiarų vardą, jei 
polpotininkai prižadėtų nusigink
luoti po pergalės. 

Valstybės departamentas pa 

na) . Pamaldose tarp kitų daly
vavo kun. Donaldas Petraitis, ir 
kun. Juozas Vašnora, generalinis 
prokuratorius ir arkiv. Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos vedėjas. 

Pelenų dieną popiežius atnaša
vo Mišias Santa Sabina bažny
čioje, Romos centre. Savo žodyje 
jis ragino susirinkusius, apie 8,000 
žmonių, melstis, atgailauti ir pas
ninkauti kovojant prieš Blogį. "At reiškė praėjusią savaitę, kad Kam 

bodijos nacionalistų planai suda- j simink, žmogau 
ryti bendrą išsilaisvinimo frontą | Vai ir dulke vėl pavirsi", pasakė 
sekami su dideliu susidomėjimu. Į popiežius. Tą pačią dieną popie 

judos sekretorius 
Dyess paa-skė, kad departamentas; j r Philadelphįjos arkivyskupą Ste-
domisi žmonėmis, kurie siekia iš- fano Sulyk. čiai. 

ruota trijų valdžios vyrų ranko
se. Iš chuntos tarybos pasitrau
kia Artūro Cruz Porras ir Moi-
ses Hassan Morales. Chuntoje 
lieka Ortega Saavedra, dr. Gor-
rloba Rivas ir Sergio Ramirez 
Mercado. 

Komentatoriai nurodo, kad 
daugelyje kraštų komunistai pa
tenka į valdžią drauge su kito
mis kairiosiomis grupėmis, o vė
liau pamažu jas išstumia ir val
džia lieka ju vienų rankose. Trys 
chuntos nariai visi yra „tikrieji" 
sandinistai. 

Užsienio stebėtojai nurodo, 
kad Nikaragvos kalėjimuose dar 
pilna buvusio diktatoriaus Somo-
zos kareiviu. Jie laikomi labai 
suspaustose patalpose, maitina
mi labai prastu maistu. Pernai 
512 karių buvo prieš Kalėdas pa
leisti, paskelbus amnestiją, ta
čiau kalėjimuose dar liko apie 

I 4,000. Jaunesni buvę kariai „per-
į auklėjami" specialiose stovyklo-
I se. Kalėjimams trūksta tinkamų 
i prižiūrėtojų, daugelyje vietų 
į vyksta nelegalus teismai, žuriy-
i mai, kankinimai. 

tino Fincantieri bendrovės sutar
tį su Iranu, kuris užsakė Italijo
je 11 karo laivų. 

— Salvadoro prezidentas Du-
arte pratęsė savo paskelbtą am
nestiją iki balandžio 11 d. Visi 
sukilėliai, kurie pasiduos vyriau
sybei ir padės ginklus, nebus 
baudžiami. Iki šiol amnestija pa
sinaudojo 1,500 vyrų. 

nagas", tvirtina, kad Vakarų 
kranto žydai gyventojai pritaria 
jo planams, jis jau surinkęs nau
jai valstybei nemažas sumas pi
nigų. 

— I Salvadorą jau atvyko pen
ki amerikiečiai, kurie padės Sal
vadoro karo laivynui gaudyti jū
roje laivelius, kurie gabena suki 
lėliams ginklus. 

politinė krizė atneš pasikeitimų 
pasaulio jėgų pusiausvyroje, susilp 
nins socialistinę bendruomenę ir 
tarptautinį komunistų judėjimą. 
Todėl labai svarbu duoti stiprų 
ir rimtą atkirtį visokiems bandy
mams susilpninti komunizmą. So 
cialistinė bendruomenė yra neiš
ardoma. Jos gynimas nėra tik 
kiekvienos atskiros valstybės rei
kalas, bet visos socialistinės bend
ruomenės uždavinys. 

Toliau pareiškime sakoma, kad 
sovietų vadai pareiškė, jog So
vietų Sąjunga davė ir duos socia
listinei Lenkijai pilną paramą, 
rems Lenkijos komunistus jų sun
kiame darbe gydant susidariusią 
jų šalyje padėtį. Sovietų liaudis ti
ki, kad Lenkija buvo ir bus stipri 
socialistinės bendruomenės gran
dis. 

Komentatoriai šį susitikimą lai 
ko paskutiniu sovietų valdžios įs
pėjimu Lenkijos vadams greit su
sitvarkyti namie, nes Kremlius 
pasiruošęs įsikišti, jei padėtis ne
pagerės. 

Tuo tarpu Lodzėje "Solidaru
mo" skyriaus vadai įsakė darbi
ninkams pasirengti streikui, nes 
buvo atleisti iš darbo penki uni
jos veikėjai. Unijos reikalavimas 
juos vėl priimti į darbą ligoninė
je, kur jie dirbo, iki šiol nedavė 
rezultatų. Lodzės unijų vadai pa
skelbė, kad jų planams streikuo
ti pritarė ir unijos centras Gdans
ke Nutarimas streikuoti bus pada-
rvtas šeštadienį susirinkime, ku
riame dalyvaus visų įmonių atsto
vai. 

KALENDORIUS 

Kovo 6 d.; Marcijona, Rožė, 
Norvilas. Raminta. 

Kovo 7 d.: Rūbas, Felicija, 
Rimtautas, Vaidilutė. 

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:45. 

O R I S 

Irvl7.^: mif^tp studentai tariasi ar įSeiti Į streiką, paremiant darbininkus I Jebesuota, 
Penk- "Solidarumo' unijos veikiat buv0 pasa!mr. ;S darho !<2oninp;r temperatūra 
Del to unija grasina praduti stmką visame mieste I 30 1. 

su pragiedmliais, 
dieną 40 1., naktį 
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31-SIOS S. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS NETOLI 

31-eios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės įvyks š. m. 
gegužės 16-17 d. Baltimorėje. 
Md. J a s vykdo Baltimorės Lie
tuvių atletų klubas. Prog
ramoje: krepšinio, tinklinio, 
plaukymo ir individualinės 
Šachmatų varžybos. 

Krepšinis vysks šiose kla
sėse: vyrų, jaunių A,B ir C, mo
terų ir mergaičių. Tinklinio: vy
rų, moterų, mergaičių A ir B. 
Krepšinyje ir tinklinyje jaunių 
ir mergaičių A klasei priklauso 
gimę 1962 - 64 m.. B. klasei — 
1965 - 66 m. ir C klasei — 1967 
m. ir jaunesni. Krepšinyje kiek
vienoje klasėje galės dalyvauti 
nedaugiau ^-nių komandų. Rei
kalui esant, jos bus atrinktos 
pagal apygardines varžybas 
arba pagal Centro Valdybos 
parėdymą. Vyrų A ir B klasės 
bus skiriamos tik tada, jei atsi
ras pakankamai komandų. 
Tinklinyje komandų skaičius 
neribojamas. Galutinis krep
šinio ir tinklinio varžybų for
matas bus nustatytas po preli
minarinės registracijos, kuri 
privalo, būti atlikta iki š.m. ko
vo 20 d. Šiuo adresu: Algirdas 
Veliuona. 118 Stonevvall Rd., 
B a l t i m o r ė , Md. 2 1 2 0 1 . 
Tel.301—744 - 2044. 

Plaukymo pirmenybės bus 
pravestos šeštadienį, gegužės 
16 d.. Catonsville Community 
College baseine. Varžybų lai-

MŪSL' 
REPREZENTANTAI 

AUSTRALIJOJE 

Jonas Karpis mūsų jaunių 
r inktinės, centro puolėjas 
Australijoje paliko gerą įspūdį 
ne tik savoįspūdingu metimu iš 
viršaus, bet ir švaria technika, 
kamuolių ėmimu bei kovos dva
sia. Susidomėjo juo net austra
lai ir pasiūlė pasilikti ar atvyk
ti vėliau. 

kas nuo 12:00 iki 4;U0 P.M. Šios 
varžybos bus Š. A. pabaltiečių 
pirmenybės, iš kurių bus išves
tos ir lietuvių pirmenybės. Jo s 
vyks šiose klasėse: vyrų, mo
terų, jaunių ir mergaičių 13-14 
m. ir 11-12 m. 
Regisi mot i s iki š.m. gegužės 9 

d. šiuo adresu : Arvydas Barz-
dukas, 3322 Hartvvell Ct., Falls 
Church, VA 22042. Telf. 703 — 
560 -1410 namų, arba 703 — 533 
- 2884 darbo . 

Šachmatų pirmenybės įvyks 
Lietuvių namuose , 851-853 
Hollins str., Baltimorė, Md. 
21201. T u r n y r a s bus pravestas 
5 ratų šveicarų sistema. Trys 
ratai bus vykdomi šeštadienį, 
(geg. 16 d.), ir du sekmadienį. 
Žaidėjų skaič ius neribojamas. 
Registruotis iki š.m. gegužės 9 
d. šiuo adresu-: Pe t ras Okas, 
1250 Elm. str . Baltimorė. Md. 
21227. Telef. 301 — 242 - 3112. 

Žaidynių organizacinio ir 
varžybinio komiteto pirminin
kas yra Algirdas Veliuona, 
dabar t inis Rytų Sporto apy
gardos vadovas . ŠALFAS S-
gos Centro valdybos įgalioti
nis vicepirmininkas Algirdas 
Bielskus. 

Smulkesnės informacijos dėl 
nakvynių, motelių, viešbučių, 
įvairių renginių bei provizo
rinio žaidynių plano bus 
praneštos vėliau pačių ren
gėjų. 

mūsų jaunių r inktinės žaidėjų 
Australijoje. 

Pa tenkin tas jis grįžo iš 
Australijos įgautu patyrimu 
bei pasitikėjimu ir nepa
mirš tamais įspūdžiais. Tuo 
pačiu dėk ingas visiems savo 
treneriams, visiems jį parė
musiems šiai kelionei moraliai 
ir materialiai ir, žinoma, aus-
traliečiams, kurie jį taip pui
kiai priėmė ir globojo. 

R O B E R T A S KALVAITIS 

ger iaus ias mūsų 
išvykos Austra-

J o n a s Karpi:-
jaunių rinktine 
lijon žaidėjas. 

Jonas gimė 1963 metais To
ronte. Septynių metų amžiaus 
jis jau buvo daugiau ištysęs ne
gu kiti. Tėvas pristatė jj į krep
šinio aikštę ir ,.Vyčio" klubą. 
Pirmieji jo treneriai buvo M. 
Duliūnas ir J. Balsys, o pati 
pradžia ,,Vyčio" jaunučių C 
komandoje. Būdamas aukšto ū 
gio, jis dažnai gaudavo žaisti ir 
jaunių B ir net A komandose. 
Tuoj pamatė, kad vien ūgio ne
užtenka. Išprašė tėvo, kad kie
me įtaisytų krepšinį ir pradėjo 
rimtai dirbti, praleisdamas čia 
didžiausių dalį savo laisvalai
kio. 

Pažanga pasirodė; bema
tant pasidarė vienas geriausių 
„Vyčio" jaunių žaidėjų, pateko 
į mokyklos komandą tapo iš
rinktas jos kapitonu. Su ta ko
manda laimėjo Ontario meis
terio v ardą.Nen uos t abu. kad jis 
buvo ir vienas pačių geriausių 

Zigmo ir Marijos Kalvaičių 
18 metų sūnus Robertas krep
šinį žaisti pradėjo pradžios mo
kykloje, tač iau tuoj pasirodė, 
kad jis y ra vispusiškai talen
tingas bet kurioje uniformoje. 
Pirmose varžybose lengvojoje 
atletikoje jis laimi 3 pirmas vie
tas (600 mtr. bėgimas, rutulio 
s tūmimas ir beisbolo metimas) 
ir vieną a n t r ą 400 mtr. bėgime. 
Dar ir d a b a r gimnazijoje jis šio
je šakoje ak tyvus ir skina lai
mėjimus. Negana to. jis y ra 
mokyklos futbolo komandos 
var t in inkas , per 5 rungtynes 
neįleidęs nei vieno įvarčio, ko
mandai la imint pirmą vietą. 
J i s pasipuošė trofėjomis ir 
kanad ienškame futbole, kur 
pasižymėjo kaip geriausias ko
mandos žaidėjas tiek puolime, 
tiek gynime. 

Tačiau mokyklos žvaigždė jis 
yra krepšinyje. P a d a r y d a m a s 
po 20 taškų ir sur inkdamas po 
i 6 kamuolių nuo lentų per rung
tynes, jis neabejotinai yra ge
riausias komandos žaidėjas ir 
kapi tonas . Tikisi ir čia iškovoti 
titulą. Nekar tą jis jau buvo ap
rašytas ir Hamil tono spaudos 
puslapiuose. Nuo pa t pirmųjų 
dienų a ts tovauja ir Hamiltono 
lietuvių spor to klubui ..Kovui". 
Iš Australijos grįžo taip pat la
bai pa tenkin tas su didžiuliu ba
gažu pa ty r imo ir įspūdžių. J i s 
buvo pagr indinio penketo kraš
tinis puolėjas, vienodai efek
tingas tiek puolime, tiek gy
nime. 

Savo ateitį jis mato gero ly
gio VVaterloo universitete ir 
architektūroje, o po to tik seks 
krepšinio ir bendrai sportas ir 
tik pagal laiką ir galimybes. 

TRUMPAI 
— Švedija pateikė sensaciją 

pasaulio ledo rutulio pirmeny
bėse, la imėdama prieš Sov. 
Sąjungą 6-1 ir pasaulio meis
terio titulą. 

— Angl i ja laimi prieš Švedi
ją 5-2 Europos komandinėse 
stalo teniso pirmenybėse ir kar
tu su Vegrija e ina be pralai
mėjimo. Sov. Sąjunga pralai
mėjusi Vokietijai 6-1 stovi 
paskutinėje vietoje. 

— Toronto . .Aušra" savo 
salėje įveikia latvių .Vanags" 
krepšinio komandą 122-87. 
Daugiausia taškų pelnė R. 
Kaknevičius — 32. S. Žulys — 
20 ir S. Arlauskas — 28. 

— Pr ince ton u-to krepšinio 
komanda, kurioje puikiai reiš
kiasi R. Šimkus, pratęsimo 
paskutinėse keturiose sekun-
dėse įmetė 2 baudas ir įveikė 
Howardą 52-50, o taip pat ir 
Darthmouth 60-46. Princeton 
savo lygoje tik su vienu pralai
mėjimu stovi pirmoje vietoje. 

ĮVAIRUMAI 
x Paskutiniais laikais mado

je rinkti geriausius metų spor
tininkus. Renkami jau ir 
dešimtmečio sportininkai, o ge
gužės mėnesį bus pagerbtas 
Pelė, kaip geriausias šio šimt
mečio sportininkas. 

Vienas vokiečių laikraštis už
pyko ir išrinko geriausius visų 
amžių sportininkus! Štai kele
tas jų: buriavime laimėjo Kris
tupas Columbus, šaudyme Wil-
h e l m T e l l . f e c h t a v i m e 
Hamletas ir t.t. 

x Sūrimo mieste Tailande bu
vo surengta sporto šventė, ku
rios dalyviai buvo 150 dramb
lių! J i e va ržės i furboie, 
kliūtiniame bėgime ir šuolyje į 
tolį. Bėgimą laimėjęs dramb
lys išvystė 35 myl. per valan
dą, tačiau daugybė žiūrovų la
biausiai džiaugėsi futbolu, kur 
kamuoliai sproginėjo, kaip vai
kų balionai... 

FUTBOLAS 
Pietų Amer ikos futbolo 

žinovai ir žurnalistai didele 
balsų dauguma geriausiu 1980 
m. futbolininku išrinko 19 m. 
argentinietį D. Maradoną. Jis 
lyginamas su garsiuoju Pelė, 
kuris, gan keista, už jį nebal
savo. 

Urugvajaus žvaigždė W. 
Victorino, kurio įvarčiai lai
mėjo Urugvajui, o taip pat ir 
Motevideo klubui National 
taurės varžybas, nori emigruo
ti. J i s turi pasiūlymų iš Italijos 
ir Ispanijos, bet linksta į Ang
liją. 

Belgi ja vos įveikia Kyprą 3-
2. o Olandija laimi lengvai 3-0. 
Tačiau toje grupėje dėl kvali
fikacijos pasaulio pirmeny
bėse pirmauja Belgija. Olan
dija stovi 4-je vietoje ir 
kvaiifikuotis beveik nebėra vil
ties. 

Ispanija Madrido stadijone 
draugiškose rungtynėse laimi 
prieš Prancūziją 1-0. Įvartis pa
siektas paskutinėse minutėse 
baudos šūviu. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

ST. LOZORAIČIO 
ŽODIS 

Lietuvos nepriklausomybės 
a ts ta tymo aktas. Valstybės 
Tarybos paskelbtas mūsų sos
tinėje Vilniuje. 1918 metų va
sario 16 dieną, "buvo teisingu
mo aktas, kuris išreiškė visos 
tautos valią. Savo pritarimą ji 
paliudijo gausiu savanorių sto
jimu į kariuomenę pirmaisiais 
nepriklausomybės metais, o 
vėliau kūrybiniu darbu, pa
žanga visose gyvenimo sri
tyse. Sovietai sulaikė šį lai
mingą Lietuvos vystymąsi, 

KOMUNISTIŠKASIS 

PAVELDĖJIMAS 

1980 m. lapkr. 12 d. Rygoje, 
Latvijos komunistų partijos 
CK Politinio auklėjimo būs
tinėje įvyko Latvijos PSRS 
Aukščiausios Tarybos sesija. 

Ši sesija, kaip ir visos kitos 
sesijos, būtų praėjusi nuobo
džiai, jei čia nebūtų įvykęs 
kuriozas. 

..Pademju Jauname" lapkr. 
13 d. nr. rašo: „ Salėje rinkosi 
deputatai... Laikrodis rodė 10 
valandą. Vietas užima drau
gai Voss, Andersons, Auš-

brutališkai užpuldami Lietuvą kaps, Cemms, Dmitrijevs? Kas 
ir įjungdami ją į Sovietų Są- jis toks? Kaip jis pateko tarp 
jungą. Tai įvyko prieš 40 metų. 
bet padaryta lietuvių tautai 
žaizda lieka kruvina žaizda, 
kurią pagilina smurtas, var
tojamas kaip valdymo forma, 
Bažnyčios persekiojimas, tau
tos rusinimas. Tokioj pat pa
dėty yra Estija ir Latvija. 

Tarptautinės priemonės kaip 
Helsinkio, Belgrado ar Madri-

deputatų? Peržiūrint Aukš
čiausios Tarybos deputatų 
sąrašus, ten tokio vardo nėra. 

Kaip gi Dmitrijev pakliuvo į 
aukščiausią Latvijos išrink
tųjų atstovų kėdę? Žvelgiant į 
netolimą praeitį pasirodo, kad 
Valentin Dmitrijev 1980 m. 
spalio 17 d. atvyko iš Maskvos 
į Rygą ir jį tuoj „visiems pri
ta rus" latvijos draugai išrinko 

. savo centro komiteto antruoju 
do konferencijos mažai tegali s e k r e t o r i u m . T e n k a pridurti, 
pataisyti padėtj, nes jos svars- k a d I ) m i t r i j e v iki tol niekad ne
to žmogaus teisių problemų, o r a t u r ė j ę g r y § i ų g u L a t v į j a j i g 

šios teisės arba jau yra ger- dirbo Celiabinske ir Maskvoje, 
biamos — civilizuotose valsty 
bėse. arba yra grubiai pasto
viai pažeidžiamos, kaip tai 
daroma sovietuose nuo pat jų 
revoliucijos laikų, nepaisant 
jokių teisės ir moralės prie
volių. Šitokiomis aplinky
bėmis kalbamos konferencijos 
teturi mums tiek reikšmės, kad 
mes galim jų civilizuotus daly
vius informuoti apie padėtj 
okupuotoje Lietuvoje. 

Mūsų tautos ateičiai svarbu, 
kad bendravimas su sovietais 
krašte, jų propaganda, mokyk
los, priespauda nepakeistų il
gainiui žmonių sielose ir pro
t u o s e i š t i k i m y b ė s 
nepriklausomybės idėjai, mei
lės savo tautai, prisirišimo prie 
Bažnyčios, tautinių jausmų, 
palankumo atmosferos lie
tuvių savitarpio santykiuose 
Lietuvoje. Laimingu būdu tau
ta yra patriotinė ir vieninga. 

f* 
Šia kilniaf Nepriklausomy

bės šventės T proga Lietuvos 
Diplomatinė* tarny os vardu 
nuoširdžiai 'sveikinu tautą 
krašte. Lygih būdu sveikinu 
užsienio lietuvius ir jų organi
zacijas, linkėdamas, kad jų 
s a v i t a r p i o bendradarb ia 
v imas Lietuvos klausimais bū
tų glaudus ir darnus. Baig
damas aš dėkingai prisimenu 
draugingas lietuvių tautai 
valstybes ir jų pirmoj eilėj 
J u n g t i n e s Amerikos Val
stybes, kurių palankumas Lie
tuvos laisvės bylai yra mums 
ypač svarbus. 

S*S5 ~ ~ 11 I L -

T H E LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

Second claae postage paid at Chicago, 111. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter by the 
Lithuanian Catholic Press Society. 

Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $42.00 — Chicago, Cook County, Illinois and 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $40.00. Foreign countries $42.00 

R o b e r t a s K a l v a i t i s pasižimjs net 
kel iose spor to s a k o s e . 

IŠ LIETUVOS 
P A D A N G Ė S 

Leng. At l e t ikos sąjungos 
salės pirmenybėse Minske 
saly va vo 5(K) longv atletų. Lie
tuva su 30 dalyvių užėmė 6-tą 
vietą Naują Lietuvos rekordą 
trišuolyje pasiekė G. Žižys, nu
šokęs 1 6, 28 mtr.. tačiau čia užė

męs tik 6-tą vietą. Šuolyje į tolį. 
Arvydas Sabonis padaro pui
kų šuolį 7,91 mtr. ir laimi si
dabro medali R. Sausaitis 3000 
mtr. bėgime visą laiką pirmau
ja, tik paskutiniuose metruose 
buvo pralenktas, ir laimi sidab
ro medalį. Taip pat su sidabro 
medaliu grįž<) ir M. Butkienė, 
nušokusi į tolį 6,35 mtr. 

Rankinio tarptautiniame 
turnyre Sofijoje Kauno „Grani
tas" , kad ir be rinktinės žai
dėjo V. Novirkio, pasiekia eilę 
puikių pergalių ir iškovoja ant
rą vietą. Laimi prieš Vengrijos 
rinktinę (olimpiadoje 4-tą vie
tą) 28-27, prieš Rumunijos jau
nių rinktinę 29 - 27, prieš Bul 
gar i ją 28-26 ir paga l i au 
Olandiją 27-20. Finale pritrūko 
jėgų ir pralaimi Ispanijai 30-17. 

Sta lo tenisininkų "sąraše 
1980 metais kaunietė J. Dani
levičiūtė stovį 7-je vietoje, o vy
rų grupėje vilnietis M. Krejeris 
13-tas. 

Krepšinio komandoms šie 
metai nelabai sėkmingi. Šešių 
pirmųjų komandų prieš pasku 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
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Dmitrijevo pirmtakas Igor 
Strelkov Maskvos parėdymu 
buvo perkeltas kitur, nors jis 
buvo oficialiai išrinktas LPSR 
Aukščiausios Tarybos depu
tatas. Kaip matyti, jo vietą užė
mė iš Maskvos atsiųstas Dmit
rijev. Gaunasi įspūdis, kad 
Aukšč. Tarybos manda tas pe
reina paveldėjimo teise — 
Dmitrijev yra parėmęs iš Strel-
kovo Aukščiausios Tarybos 
mandatą! 

Vadinasi dar kartą pasitvir
tino faktas, kad Latvija nėra 
nei laisva, nei demokratiška 
respublika, visai priklauso nuo 
Maskvos ir priversta pažeisti 
net savo įstatymus ir demo
kratiškus principus. J a u anks
čiau latvių socialdemokratas 
tremtyje Bruno Kalninš yra 
n u r o d ę s , kad L a t v i j o s 
komunistų partija yra tik Sov. 
Sąjungos komunistų partijos 
dalelė, ji nėra atskira Latvijos 
partija, ji neturi net savo prog
ramos,, nei statutų. LKP turi 
liek pat teisių kiek pvz. Psko
vo ar Novgorodo apygardų 
partijos organizacija. 

(sutrumpinta iš „Latvijos" 
sausio 10 d. nr.) T. 
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vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel. ofiso ir buto*. Otympic 2 - 4 1 5 9 

DU. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- > ' . 
1 4 4 3 So. 501*1 Ave, Cicero --• • 

Kasdien 1-3 va), ir,6-fj vai vak j šsky ru i . 
treč Sešt 1^*1 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street ' 
Tel - G R 6 2 4 0 0 

Va1 paga1 susitarimą pirmad ir ketv 1 4« 
T 9 antrad irpennt 10 4 šeštad 10-3va: 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDvT0JA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR IRENA KURAS 
GYDYTOJA 'fR*'CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAtKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
. . 3 2 0 0 W. 81st Street 

Vai Kasdien naq įįį v rr foiki i v^p.p 
Ofiso tel RE 7-1*68: rezid 239-2919 

Ofs. HE 4 1818; Rez. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDY70JAS4RCH4RURGAS • 

• •Specialybė vidaus iigos > i 
2 4 5 4 West 7 lst Street 

(71-mos ir CampbeU Ave., kampas) 
iVal p i 'mad ant'ad . ketvirtad" 
3 ifc< 7 v- p D T<k š-asiįarife- • 

' oenkfad 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specialybė Akiu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Vaianclos pagal susi tar imą 

Ofs. 742-0255 Namų 584 5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS L I G O S - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372 5222. 236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU HGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

Vilniaus „Statyba" Rygoj ko
voja dėl 7-13 vietų. Netikėtai 
smarkiai pralaimi Rygos VEF 
64-83 ir Talino „Kalevui" 85-86, 
bet įveikia Minską 84-76 ir sto
vi 8-je vietoje. 

Liūdniausiai sekasi Vil
niaus ..Kibirkšties" mergi
noms. Žaisdamos be A. Rupšie
nės ir V. Beselienės jos 
Novosibirske nepajėgia lai
mėti nei vienerių rungtynių. 
PralaimėjusiosMaskvošSpar-
takui" 82-90 ir Minskui 73-74 
jos krenta j 9-tą vietą. Taip dar 
nėra niekada buvę. 

Kyla klausimas, ar krepšinis 
kartais nebus nustumtas j an
traeilę vietą Lietuvoje. Stipriai 
grasina plaukimas ir rankinis. 
-Juk tokie plaukikai, kaip L. 
Kačiušytė, R. Žulpa net A. 
Buzelytė yra pasaulinės kla
sės, o šiuo metu abu pastarieji 
skina pergales tarptautinėse 
varžybose įvairiose Vak. Euro
pos kraštuose. Rankinis neno
ri atsilikti. Kauno „Granitas" 
įveikė eilę valstybinių rink
tinių Bulgarijoje/) sąjungos pir-

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd . 

va landos pagal susi tar imą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

tiniame rate Tbilisyje Kauno menybėse aukščiausioje lygoje 
• Žalgiris" pralaimi Maskvos 
CASK 81-94, bet įveikia I,enin-
grado ..Spartaką" 94-65 ir 
Maskvos ,.l)inamo" 94-88 ir 
baigia 5-je vietoje. Paskutinis 
ra tas bus Maskvoje. 

stovi pirmoje vietoje. Kauno 
žalgirietes ir Vilniaus „Eglė" 
taip pat pirmųjų tarpe, jau ne
kalbant apie nuolatinius žai
dėjus sąjungos vyrų ir moterų 
rinktinėse. 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS L IGOS 

KOSMETINIS CHIRURGIJA 
Valandos oaeai susitarimą 

įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAftD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49 tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus tred ir šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 7 3 7 5 1 4 9 
Vai oagai sasflv •a Uždaryta treį 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Val antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso t d 776 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 i k i 6va l Sestad 10 iki 1 vai 

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

Cicero. Illinois 
Tel. 656-2441 

Valandos pagal susitarimą 

Tel RE I iance5 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet f 6 8 vai vak Tret ir šešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai., p i rm , antrad , ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 — 7) šeštadieniais pagal susitarimą 



JAV kongresas reikalauja 

LAISVĖS LIETUVAI 
Su dideliu džiaugsmu stebi

me, kai visose lietuvių kolo
nijose buvo paminėtas Lie
t u v o s n e p r i k l a u s o m y b ė s 
atkūrimas, net didesne auka 
paremiant naujas pastangas 
Lietuvos laisvei a tgau t i . 
Tačiau ypatingai džiugu, kad 
taip gerai paminėta Vasario 
16 d. ir laisvai Amerikos žmo
nių i š r i nk t ame kongrese 
Washingtone — senate ir 
atstovų rūmuose. 

Lietuvos atstovas dr. St. 
Bačkis, kuris uoliai kasmet 
šiuos minėjimus seka, džiau
giasi, kad vien iki vasario 26 
d. JAV kongrese Lietuvos lais
vę gindami pasakė kalbas 17 
senatorių ir 80 kongresmenų. 
Tai skaičius, pralenkiąs net ir 
ukrainiečių tautos šventės 
(sausio 22 d-) minėjimą kong
rese. Ukrainos laisvę gindami 
iki vasario 19 d. pasakė kal
bas tik 9 senatoriai ir 42 
kongresmenai. Lietuviai susi
laukė žymiai didesnio dė
mesio negu turinti daugiau 
kaip 50 milijonų ukrainiečių 
tauta. O reikia žinoti, kad ir po 
vasario 26 d. kai kas iš kong
reso žmonių prabilo už Lie
tuvą. 

Visų pirma tai rodo, kad Lie
tuvos reikalai kongreso na
riams gerai žinomi. Antra, tai 
rodo, kad lietuviai turi šiltus 
ryšius su kongreso žmonėmis, 
kurie yra gerai informuojami 
ir kurie nori susilaukti lie
tuvių tautos prielankumo bei 
randa mūsų tautą nepriklau
somybei pribrendusią ir lais
vės vertą. 

Senate Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas buvo mini
mas vasario 17 d. Šį reikalą 
čia globojo senatorius Charles 
Percy, senato užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas. Jo nuo
širdus ir stiprus žodis lietuvių 
laisvės reikalu mums labai 
reikšmingas. Po minėjimo jis 
rado progos šiltą žodį pasa
kyti į kongreso rūmus atsilan
kiusiems ir su juo susitiku
s i e m s W a s h i n g t o n o 
lietuviams, iš Chicagos atvy
kusiems Alto atstovams ir ki
tiems. 

Lietuvos laisvės reikalus gy
nė senatoriai Bumpers (Ark.), 
D'amato (N.Y.), Dixon (111.), 
Dole (Kans.), Heinz (Pa.), Le
vin (Mich.), Percy (111.), Riegle 
(Mich.), Sarbanes (Md.), Spec-
ter (Pa.), Thurmong (S.C.), 
Williams (N.J.), o vėliau ir ki
ti. J ų ir aštuoniasdešimties 
atstovų rūmų kongresmenų 
kalbos ginant Lietuvą iš
spausdintos „Congressionai 
Record", kurį gauna užsienio 
atstovybės, universitetų ir 
miestų bibliotekos, žymesnieji 
va l s tyb in inka i ir visuo
menininkai. Tai mums nieko 
nekainuojanti didelės reikš
mės parama Lietuvos laisvės 
r e i k a l o p o p u l i a r i n i m u i . 
„Congress ionai Record" 
pasklinda daugiau kaip 60,000 
egzempliorių tarp įtakingiau
sių žmonių ir svarbiųjų biblio
tekų. Tuo mes galime tik pasi
džiaugti. 

SVARBŪS JAV VYRIAUSYBES PAREIŠKIMAI 

Atstovų rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybes atkūrimas 
buvo minimas vasario 18 d. 
Taigi abiejose institucijose la
bai arti Vasario 16 dienos, 
daug geriau kaip daugely kitų 
metų, kada kartais būdavo ati
dedama vėlesniam laikui. Ats
tovų rūmuose minėjimą glo
bojo demokratų a t s tovas 
Frank Annunzio iš Illinois. 
Čia buvo leista kun. Leonar
dui Andriekui sukalbėti mal
dą, kuri buvo išspausdinta tos 
pačios datos „Congressionai 
R e c o r d " . K o n g r e s m e n a s 
Annunzio rado reikalo specia
liame žodyje savo kolegas po
sėdžio metu supažindinti su 

lietuviu poetu, suminint jo 
kūrybinius laimėjimus. Savo 
kalboje Annunzio atkreipė dė
mesį į Lietuvos priespaudą 
vergijoje, pacitavo ištisai Lie
tuvos himną anglų kalba, pri
minė Amerikos Lietuvių Tary
bą, net i š v a r d i n d a m a s 
Chicagos skyriaus valdybos 
narius, priminė okupantų vyk
domus areštus ir trėmimus Lie
tuvoje, rusifikaciją, per-
tekstą lietuvių memorandumo 
Madrido konferencijos daly
viams, įjungė ir tekstus Lie
tuvos tikinčiųjų teisėms ginti 
komiteto keturių raštų apie 
tikinčiųjų persekiojimą, kur 
suminimi kankiniai Pliumpa, 
Buzas, Janulis, Navickaitė ir 
kiti. 

Kongresmenas James L. 
Nelligen (resp. , Pa.), priminęs 
nebuvimą spaudos ir kitų lais
vių pavergtoje Lietuvoje, pa
brėžė, kad „tautos, esančios 
sovietų dominuojamose sri
tyse, žiūri į mus su pasitikėji
mu, kad ginsime jų reikalus". 

Kongresmenas Charles F. 
Dougherty (resp. Pa.) pasakė, 
kad „mes amerikiečiai turime 
pareigą kalbėti prieš sovietų 
priespaudą, prieš sovietų įvyk
dytą Lietuvos okupaciją. Mes 
turime pareigą kalbėti už lie
tuvių tautos laisvę, kol Lie
tuva vėl taps laisva, kol lie
tuvių tauta nepasieks laiko, 
kada daugiau nebebus tos 
priespaudos ir tos sovietinės 
naštos". Pasisakęs, kad jis yra 
vienas iš pirmininkų naujo 
kongreso komiteto — Ad Hoc 
Committee on the Baltic 
States, ragino jungtis ir kitus 
k ongresmenus, siekiant pa
rodyti Sovietų Sąjungai, kad 
jie nepasiliks tyloje, kol Lie
tuva bus okupuota. Toliau jis 
prijungė savo stiprų pareiš
kimą Lietuvos laisvės reikalu, 
padarytą jam dalyvaujant Lie
tuvių Bendruomenės suruoš
tame Lietuvos nepriklau
s o m y b ė s minė j ime 
Washingtone. 

Kongresmenas Samuel S. 
Stratton (dem., N.Y.) pri
minė, kad Lietuva yra rasų 
imperializmo auka, bet lie
tuvių tauta išlaikė savo kul
tūrines tradicijas ir laisvės 
troškimą. „Mes čia susirinko
me šiandien, — kalbėjo kon
gresmenas Stratton, — parem
ti Lietuvos teisę į laisvą 
apsisprendimą ir laisvę". 

Kongresmenas Brian J. 
Donnely (dem., Mass.) Lietuvos 
užgrobimą pavadino brutaliu 
kriminalu. Tai nepalaužė lie
tuvių tautos laisvės troškimų. 
Priešingai, tas laisvės ilgėji
masis auga kasdien. „Mūsų 
dėmesys Pabaltijo valstybių 
padėčiai, drauge su parama tų 
ryžtingų tautų laisvės troš
kimams, turi būti mūsų vy
riausybės įsipareigojimas. 
Atsimindami, kad jų siekimai 
yra tie patys, kaip ir mūsų pro
tėvių sukilimas prieš sve
timųjų dominavimą, sužadin
kime savo susižavėjimą jų 
pastangoms ir pažadėkime 
mūsų nenuilstamą paramą jų 
šventai kovai" 

Visada lietuviams palankus 
kongresmenas Edv. Der-
win8ki (resp., 111.) priminė, kad 
Lietuvos žmonėms neleidžia
ma švęsti Vasario 16 priminė, 
kaip okupantas varžo lietuvių 
tautinę kultūrą ir religiją, pa
neigdamas žmogaus teises 
Lietuvoje ir vykdydamas kul
tūrinį genocidą. Pranašiškai 
apie Lietuvą prabilo: „Jų ne
palaužiama dvasia nugalės 
komunistinę priespaudą ir bus 
atstatyti jų idealai: asmens 
laisvės, tautinės nepriklau
somybės ir pagarbos žmogui... 
JAV privalo ir toliau remti 
Lietuvos žmonių laisvės ir ne
priklausomybės siekimus". Ir 
šie skatinimai skambėjo kiek
vieno JAV kongrese kalbėju
sio pareiškimuose. 

J. Pr. 

Vasario mėn. Valstybės 
Departamentas paskelbė pa
reiškimą, pavadintą „Pabal
tijo respublikos: JAV politika". 
Jame išdėstytas JAV nusista
tymas Pabaltijo valstybių at
žvilgiu, kurį dėl jo svarbos, išti
sai čia pateikiame: 

„Pagrindas. Jungt inės 
Valstybės nepripažįsta prie
vartinio ir neteisėto Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą 1940 m. Kaip 
išvada šios nepripažinimo poli
tikos, mes pripažįstame ir 
toliau santykiaujame su trijų 
paskutinių nepriklausomų 
Pabaltijo vyriausybių diplo
matiniais atstovais. Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Charges 
d'Affaires Jungtinėse Valsty
bėse naudojasi pilnomis diplo
matinėmis privilegijomis ir 
imunitetais. Jų pareiga yra 
palaikyti laisvos Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos idealą. 

Helsinkio Baigiamasis 
Aktas. 1980 m. gruodžio 15 d. 
pirmininko pavaduotojas 
Jungtinių Valstybių delegaci
jos Europos saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijos, Madrido peržvalgos 
posėdyje pareiškė: 

,Aš nebūčiau tiesus abiejų 
partijų keturiasdešimties metų 
principinei JAV-bių politikai, 
jei nepaminėčiau vieno ypa
tingo atvejo. Jungtinės Valsty
bės nepripažįsta Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos neteisėto 
įjungimo, įvykdyto Sovietų 
Sąjungos ginklais. Norėčiau 
taip pat priminti IV Principo 
nuostatą (Valstybių teritorinis 
integralumas),kad nebus pripa
žinta teisėta jokia okupacija ar 
teritorijos įgyjimas, pažei
džiant tarptautinę teisę. Ir 
norėčiau pakartoti savo 

DR. D. KRIVICKAS 

vyriausybės nesikeičiantį 
aiškinimą, kad šis nuostatas 
yra t a ik in t inas Pabaltijo 
valstybėms'. 

Nepripažinimo reikšmė: 
Mums buvo pakartotinai 
išryškinta, pradedant 1940 
metais, kad daugelis žmonių 
Pabaltijo valstybėse žiūri į 
mūsų nepripažinimo politiką 
kaip į priminimą, kad mes jų 
neužmiršome ir kaip j simbolį 
vilties ateičiai. Mes jaučiame, 
kad laikotarpyje po Helsinkio 
Baigiamojo Akto, su pasau
liniu mastu padidėjusiu inte
resu žmogaus teisėmis, mūsų 
Pabaltijo politika lieka rele 
vantinė ir svarbi bendriems 
JAV-bių interesams. 

Pabaltijos diplomatinės 
misijos: Pabaltijo atstovybės 
Jungtinėse Valstybėse pasi
lieka svarbiu simboliu Pabal
tijo žmonėms; mūsų tęsiamas 
pripažinimas ir akreditavimas 
jų diplomatinių atstovų yra 
manifestacija mūsų nepripaži
nimo politikos. Tačiau mes 
nelaikome atstovybių vyriau
sybėmis ekzilėje. 

Trys atstovybės yra diplo
matinės institucijos, nepri
klausančios JAV-bių finan
savimo. Jos finansuojamos iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybių fondų, kurie buvo 
užblokuoti Jungtinėse Valsty
bėse 1940 m. 

Taikymo politika: Mūsų 
nepripažinimo p< :itika pasi
reiškia įvairiais būdais: 

V a l s t y b ė s Sekretorius 
kasmet išleidžia Tautinės 
Dienos proga sveixinimus, per 
Charges d'Affaires. Pabaltijo 
tautoms, ir Valstybės Departa
mento atstovai ianko oficia

lius tautinės dienos trijų atsto
vybių parengimus. Idant 
JAV-bių vyriausybė kalbėtų 
suderintai, kiek tai liečia nepri
pažinimo politiką, mes stengia
mės suderinti veiksmus ir kitų 
JAV-bių agentūrų kaip tai 
antraščių ir vietovių pavadini
mai, liečiantys Estiją, I>atviją 
ir Lietuvą oficialiuose JAV -bių 
žemėlapiuose. 

Mes bandome palaikyti 
ryšius su Pabaltijo tautomis 
per Amerikos Balsą ir Laisvės 
Radijo transliacijas jų kalbo
mis. 

Mes pakartojame visomis 
atitinkamomis viešomis pro
gomis mūsų nusistatymą, kad 
mes nepripažįstame teisėtu 

prievartinio įjungimo tų trijų 
valstybių į Sovietų Sąjungą. 

Mūsų ambasadoriui Maskvo
je ir Jungtinių Valstybių 
Kabineto lygio pareigūnams 
nėra leidžiama lankytis Pabal
tijo valstybėse. 

Įtaka į Jungtinių Valstybių 
— Sovietų santykius: JAV-bės 
santykiauja su Sovietų Sąjun
ga įvairiais reikalais, liečian
čiais JAV-bių piliečių inte
resus Estijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, kad 
padėtume šeimoms susijungti, 
palengvinant šeimos narių 
išvykimą iš Pabaltijo, mes 
turime bendrauti su sovietų 
pareigūnais. Taip pat, Jungti
nių valstybių piliečiai, norin
tieji aplankyti Pabaltijo 
respublikas, turi gauti sovietų 
vizas. Tačiau būtinybė santy
kiauti su sovietais specifiniais 
reikalais, mūsų nuomone, 
nemažina nepripažinimo poli
tikos integralumo". 

Kai kurie skirturruu su 
ankstyvesniais pareiškimais. 
Šia proga norėtume atkreipti 
dėmesį į tuos skirtumu1 kurie 
yra pereitų metų liepos mėne-

LietuviŲ atstovai su Atstovg rūmu nariais Vasario 16-
kairės: <ir. L. Kriaučeliūnas — Alto \ icepirm.. koner. 
r iekus, konęr. J. ^ right. AtSt. rūmų pirm. koriirr. Th 
Vaičiulaitis, dr. S. Bačkis — Lietuvos atstovas. V 
Biinstrubas — Alto vicepirm. 

tosios minėišme ^ ashinetone. D. C , vasario 18 d. Is 
Frank \ n n u n / i o . globojęs minėjimą, kun. L. And-

O'Nciil. kon»r. E. Dervvinski, dr. J . Genys, prof. A. 
Pctrutis —• Amerikos Balso liet. skvriaus vadovas irT. 

Foto K. Je*ell 

JAV-bių prezidentas R. Reagan 
ir Jamaico8 — Seaga. 

sio išleistame Valstybės 
Departamento pareiškime tuo 
pačiu reikalu. 

Pirmiausia, yra žymus 
skirtumas, abibūdinant santy
kiavimą su Pabaltijo valstybių 
diplomatais, nusakant jų 
paskyrimo kilmę. Šių metų 
pareiškime pasakyta, kad „mes 
pripažįstame ir toliau santy
kiaujame su diplomatiniais 
atstovais", tuo tarpu pernykš
čiame pareiškime sakoma 
„mes pripažįstame ir toliau 
santykiaujame su atstovais 
įgaliotais kaip diplomatais 
(„commissioned as diplo
mais"). Taigi žodžiai „com
missioned as d ip lomais" 
šiemet yra išleistas. Šio iš
leidimo reikšmę geriausiai 
paaiškina ir sekančio sakinio 
i š le id imas š i e m e t i n i a m e 
pareiškime. Tai: „Pabaltijos 
diplomatai akredituoti Jungti
nių Valstybių yra individai, 
kurie buvo diplomatiniai parei
gūnai vienos ir kitos paskuti
niųjų Pabaltijos vyriausybių 
1940 m.". 

Atrodo, kad šie pakeitimai 
yra tie, apie kuriuos kalbėjo 
Stephen Aiello Amerikos 
Lietusių Bendruomenės Tary
bos suvažiavime, kad būtų 
užtikrinta Pabaltijo valstybių 
diplomatinės tarnybos tęstinu
mas. Aiello pareiškė, kad 
„Valstybės Departamentas yra 
pasiruošęs koordinuoti su 
trimis dabartiniais Pabaltijo 
Charge d'Affaires dėl pasky
rimo jų įpėdinių, kad užtikrin
tų reprezentacijos tęstinumą, 
kai dabartinis sąstatas Pabal
tijo diplomatų nebus pajėgus 
toliau veikti" (The White House 
Office of Ethnic Affairs News. 
Fall/Winter I980,p.6). 

Antra, taip pat reikšminga 
yra įjungimas naujo sakinio į 
šių metų pareiškimą, liečiantį 
Helsinkio Baigiamąjį Aktą. 
Tai rodo, kad naujoji admi
nistracija palaiko pareiš
kimus, padarytus Madrido 
konferencijoje, l iečiančius 
Pabaltijo valstybes. Iškėlimas 
tarptautinėje konferencijoje 
Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimo neteisėtumo ir pakar
tojimas šio nus is ta tymo 
Valstybės Departamento 
pareiškime, apibūdinant JAV 
politiką Pabaltijo valstybių 

atžvilgiu, yra ypatingai svar
bus ir reikšmingas žygis. 

Be to, tektų dar pridurti, kad 
V a l s t y b ė s S e k r e t o r i a u s 
Alender M. Haig, Jr. sveiki
nimas vasario 16 d. šventės 
proga, adresuotas dr. S.A. 
Bačkis, Charge d'Affaires of 
Lithuania, yra taip pat daug 
reikšmingesnis, negu pvz. 
Valstybės Sekretoriaus Cyrus 
Vance pereitais metais. Antro
ji to sveikinimo dalis skamba 
šitaip: 

„Šios šventės proga mums 
primenama lietuvių gilus įsipa
reigojimas visur išlaikyti savo 
tautinį ir religinį palikimą. Su 
pagarba aš pritariu lietuvių kil
mės amerikiečiams Jungtinė
se Valstybėse ir kitur rodomą 
pasišventimą apsisprendimo, 
laisvės ir nepriklausomybės 
principams". 

Tuo tarpu pereitų metų Cyrus 
Vance pareiškimas skamba: 

„Mes prisimename šia proga 
gilų pasididžiavimą, kurį lietu
viai turi dėl jų turtingo pali
kimo. Amerikiečiai ypač ger
bia gilų tautinės sąmonės 
jausmą ir pasišventimą reli
ginėms ir žmogaus teisėms, kas 
yra c h a r a k t e r i n g a lietu
viams". 

Apsisprendimo, laisve's ir 
nepriklausomybės principų 
pabrėžimas yra naujas padrą
sinimas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 

Soviet J e w i s h Affairs , t. 
10, nr. 2, 1980 m., išspausdino 
Dov Levino straipsnį „The 
Jews in the Soviet Lithuanian 
Es tab l i shment , 1940-41". 
Jame autorius gvildena žydų 
dalyvavimą sovietinėje Lietu
vos valdžioje, komunistų parti
joje, komsomole, profsąjungo
se ir MOPRe (tarptautinė 
organizaci ja revoliucinin-
kams remti). Pasak jo, daug 
žydų buvo skiriama valdi
nėms pareigoms dėl to, kad 
daugumas lietuvių partiečių 
joms netiko dėl menko išsi
lavinimo. Autorius, remda
masis daugiausia sovietiniais 
šaltiniais, nurodo kompartijos 
narių — žydų ir lietuvių skai
čių, aukštesnių pareigūnų 
pavardes, iškelia žydų įtaką 
visoje Lietuvos komunistų 
veikloje. Esą jie labai plačiai 
talkino sovietinei sistemai, 
įskaitant ir žmonių siuntimą 
Sibiran. Straipsnio autorius 
baigia šia išvada: „Tuo būdu 
tautinė lietuvių gėla dėl 
t rumpala ikės nepriklauso
mybės telkėsi iki tam tikro 
laipsnio žydų adresu. Si 
neapykanta ir gėla prasi
veržė, kai naciai užėmė sovie
tinę Lietuvą paskutinėmis 
1941 birželio dienomis. Tai 
buvo reikšmingas veiksnys 
žydų-lietuvių san tykiuose 
tame nelemtame Lietuvos 
žydų laikotarpyje". 

K R I Z Ė 
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS 
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Sargenis uoliai kalbino Viktutė rimtais ir ne

rimtais klausimais, gėrėjosi jos sumanumu, jos la
kiu protu ir išsilavinimu, susitikdavo kartas nuo 
karto jos šiltą žvilgsnį ir atvirą šypsnį, bet vogčio
mis pro Viktutės veidą jis žvilgčiojo ir į aną pusę, 
kur sėdėjo Kristina, linksmai pono direktoriaus kal
binama ir kartkartėmis nugerdama raudono vyno 
gurkšnį. Kai jis susitikdavo į save atkreiptas jos 
akis, jam pasirodydavo, kad jis skaito jose tylų, 
bet kartų priekaištą, kam jis piktinosi ir smerkė ją, 
kai ji buvo vasariška, linksma, kasdieniška ir no
rėjo paišdykauti laisve, pažaisti jaunyste. Ir vėl ji 
darėsi jam nesuprantama ir intriguojanti. Ir jis ne
iškentė nepakalbėjęs apie ją su Viktutė. 

— Man atrodo, kad ponia Kristina ne visai ge
rai nusiteikusi. Anksčiau ji buvo daug judresnė, 
linksmesnė. 

Viktutė nežymiai žvilgterėjo į tą puse. 
— Taip, ji dabar kitokia, — pritarė, — bet tai 

nereiškia blogo nusiteikimo. Tamsta pripažinsi, 
kad ir šitokia ji labai graži. Gal net įdomesnė? 

— Iš tiesų. Aš stebiuosi jos sugebėjimu taip 
savotiškai pasikeisti. Aš, rodos, jau trečią kartą esu 
tokio keitimosi liudininkas. 

— Tamsta seniai pažįsti mano brolienę? 

— O, ne ką seniau, negu Tamstą. 
— Patinka? 
— Kas? Ji, ar Tamsta? — pajuokavo Sargenis. 
— Žinoma, ji. Kas per klausimas? 
— Aš manau, kad nėra tokio vyro, kuriam ne

patiktų graži moteris. 
— O, Tamsta diplomatas 1 
— Judvi draugaujate? 
— Kaip gi mudvi draugausime? Ji Kaune — 

aš provincijoj. Be to, per sunkaus aš būdo, pone 
Petrai, draugauti su tokiomis įdomiomis moterimis, 
kaip mano brolienė. 

Sargeniui iš šių žodžių pasidarė aišku, kad jos 
santykiai su Kristina nebuvo labai nuoširdūs. Savy
je jis pripažino, kad teisi yra Viktutė, bet jo akys 
tebekrypo į Kristiną. 

Observuodamas jos elgesį ir sekdamas žvilgs
nius, jis sugavo ne vieną reikšmingą jos požvilgį, 
pasiųstą ponui Andriui, matė, kaip šis, kartas nuo 
karto, pakildamas iš savo vietos, rasdavo progos 
prieiti prie jos šio bei to paklausti arba įsitikinti, ar 
jai ko netrūksta. Kiekviena tokia proga, kiekvie
nas jųdviejų žvilgsnių ir rankų susilietimas, Sar
genis tai matė, buvo paslėptos simpatijos, susipra
timo ir kažkokio intimaus ryšio ženklas. 

Nė vieno karto glostąs Kristinos žvilgsnis 
nenukrypo į Povilą, taisi jo visai čia nė būti ne
buvo. O Povilas tarp Visvydo ir kaimynės dvari
ninkės sėdėjo tylus, savyje susikaupęs, akis paslėpęs 
po gaubtais akinių stiklais, kuriuose žybčiojo at
sispindėję žvakių liepsnelės. Jis daug gėrė ir valgė, 

nenoromis atsakinėdamas į kaimynų kalbinimus. 
Sargenis savų sumetimų vedamas, vėl kreipėsi 

Į Viktutę: 
— Įdomu kartais pažinti vienos šeimos narius. 

Štai Tamsta ir du broliai, viens į kitą visai nepana
šūs. O esti ir priešingai: neapsirikdamas pasakysi, 
kad tai vienų tėvų vaikai. 

— Taip, mūsų būdai gana skirtingi. Be to, ir 
gyvenimo aplinkybės žmogų paveikia, — pastebėjo 
Viktutė. 

— Andrių aš pažįstu dar iš gimnazijos. Tada, 
kaip pamenu, jis neatrodydavo toks gyvas ir vikrus. 

— O Povilas, žinai Tamsta, atvirkščiai. Seniau 
jis buvo toks pat optimistas, kaip ir aš. Ak, gaila 
man Povilo! — nejučiomis prasiveržė jai tas ato
dūsis. 

— Dėl ko gaila? — kvošė Sargenis. — Būdo 
pasikeitimas tai dar nėra nelaimė. Mano išmany
mu, ponas Povilas gali būti dar laimingesnis už An
drių. Turi gerą vietą, žavingą žmoną, rūpesčių 
jokių, gyvenk ir norėk. 

Viktutė nustebusi pažiūrėjo į Sargenį. 

— Tamsta tur būt juokauji... Bet tai būtų 
per skaudūs juokai. Tamsta manai, kad laimei pa
kanka geros vietos ir gražios žmonos? 

— Žinoma, jeigu yra meilė ir santarvė, kas sa
vaime suprantama, — pasitaisė Sargenis. 

Viktutė karčiai šyptelėjo: 
— Taigi, jeigu yra meilė ir santarvė... 

(Bus daugiau) 
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DDRAUGAS, penktadienis, 1981 m. kovo mėn. 6 d. bankete, kuris įvyks kovo 7 d., j kad be vieno kito vyresnio, tą i negalavimų. Mirė staiga, širdies j 
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7:30 vai. vak., Lietuviu namuo- komitetą sudaro mūsų jaunieji, 
[se. Pagrindinę kalbą pasakys po-' jau čia mokslus baigę verkėjai. 
Į etas ir kritikas Ivar Ivask, Ok- Tuo reikia tik džiaugstis. 
j lahomos modernių kalbu ir Ii-1 Kun. Gediminas Ignas Blynas, 
• teratūros profesorius. Šis fenome- j prieš metus lankęs savo artimuo-
: nalus kalbėtojas, mokslininkas ir I sius Amerikoje, mirė vasario 10 
' eruditas kalbės tema: "Trys Pa-' d.. Jis buvo gimęs 1917 m. lie-

PIANISTAS VYTAUTAS 
SMETONA 

įsteigėju G-
planus, kaip 

I tos organizacijos 
į Brodhead pateikė 

*. . . .v, ., . . šis projektas bus bandomas įgy-
Šis jaunas ir įskilus pianistas vendinti J s t a i g a ^ ^ 1 S t a t . 

susilaukia vis daugiau pripažini
mo muzikiniame pasauly. Šią va
sarą jis, kaip solistas, skambins su žinomais St. Louis ir Toronto 

lerio Office Tower, Clevelande 

REKOLEKCIJOS 
Dievo Motinos parapijos reko-

simfonmiais orkestrais, o kovo 1, j l e k d j a s H e t U v i ų k a l b a p r a v e s 
sekmadieni, 3 vai. p.p., koncer-1 p r a n c i š k o n u provinciolas kun. 
tuos LaKeland Commumty Colle-1 P a u l i u s B a l t a k i s balandžio 13-
ge Performing Art Center, Me- \., 5 aienomis. 
nor, Ohio. £ u n pugevičius praves rekolek-

Sio koncerto programoje klau-1 c i j a s a n g l u k a l b a > k o V Q 2 3 - 2 5 d. 
sytojai be Bacho, Beethoveno ir j K o v o 2\ d., 7 vai vak., kalbės 
Nchuberto kurmiv, pirmą kartą i R e l i g i n ė s ^pos parodos atidary

me, DMNP parapijos didžiojoje 
salėje. 

Rekolekcijas studentams ren
gia Clevelando studentai ateiti
ninkai kovo 27-29 dienomis Ran-
kin House, netoli Geauga Lake. 
Rekolekcijų vadovai kun. A Sau-
laitis ir ses. Igne. Kadangi skai
čius ribotas, prašoma registruo-

išgirs pianisto variaciją liaudies 
dainų tema "Kas bernelio su-
mįslyta". 

RŪTA MARIJA ŠVARCAITĖ, 

gimusi vasario 22 d., suteikė 
džiaugsmo tėvams Vidai ir Ra
mūnui Švarcams, broliukui Ri
mui ir seneliams Birutei ir Vla
dui Cyvams, Malvinai ir Jonui į t i s~ p a s Z i t ą * Kripavičiūfę, tel. 
Švarcams. 946-2527. Rekolekcijos skiriamos 

ATEITININKUOS ŠVENTĖ j visam lietuviškam, studentu am
žiaus, jaunimui. 

Šių metų Ateitininku šeimos I 
šventė sujungiama kartu su Atei-
tininkijos 70 metų jubiliejumi. 

Dviguba šventė bus gegužės 1 
-3 dienomis. Numatyta susi- i 
kaupimo valanda, koncertas ir j 
akademija. Į šventę atvyks ir Atei- j 
tininku federacijos vadas Juozas 
Lauoka. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Dievo Motinos N.P. parapija 
kovo 8 d., 4 vai. p.p., rengia 
kultūrinę popietę, kurioje smuiki
ninkas Izidorius Vasiliūnas ir pia
nistas Vytenis Vasilūnas atliks 
programą. 

STASYS BARZDUKAS 

baltijo balsai". Bus vaišės. Šo
kiams gros R. Strimaičio orkest
ras. Kaina 17.50 dol. asmeniui. 

Pelnas — Kento universiteto li
tuanistikos studijv fondui. 

JAUNIMO SVARSTYBOS 

Vasario 19, įvykusiose jaunimo 
svarstybose tema: „Ar vartotina 
anglų kalba jaunimo organizaci
jose" dalyvavo Paulius Staniškis, 
Virginija Juodišiūtė, Mirga Ban-
kaitytė, Sigutė Lenkauskaitė ir 
Kristina Rociunaitė. Moderatorė 

— Sigutė Lenkauskaitė. Pokal
biams įžanginį žodį tarė Vikto
ras Mariūnas, LB Clevelando apy
linkės vicepirm. Pilna DMNP ma-1 
žoji salė klausytoju su dėmesiu 
sekė jaunimo pasisakymus šiuo 
aktualiu klausimu. 

V.R. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
MOKYKLOS PARODA 

Parapijos mokykla užbaigė Ka
talikiškų mokyklų savaitę, su-
ruošdama pereitą sekmadienį mo
kyklos parodą. Tai graži proga 
mokiniams, tėvams ir seneliams 
pasidžiaugti mūšy mokykla. O ji 
tikrai graži! Ne tik klasės, bet 
ir koridoriai buvo pasipuošę mo-

pos 21 d. Pazūku km., Pušaloto 
valsčiuje, gausioje — 12 vaiku 
pasiturinčioje Blynu šeimoje. Iš 
tos gausios šeimos šiuo metu yra 

priepuoliu. Palaidotas Kupreliškio j 
kapuose vasario 13 d. Ten jis pas-' 

j taruoju metu klebonavo. 
Lietuvos kariuomenės savano

riu ir Klaipėdos krašto vaduoto
jų skaičius visur, dėl metų naš-

] tos, labai mažėja. Šiais metais, 
: minint Vasario 16-tąją, į pagerbi-
! mo eilę Clevelande įsirikiavo tik 
j 6. Toje eilėje buvo J. Barniškis, 
j V. Bartuška, A. Johansonas, P. 

CLASSIFIED ADS 

likę dar gyvi 5 vaikai, jų tarpe 
ir kun. Laimutis Feliksas. Kun. Ge • Mašiotas, S. Lozoraitis ir V. Šen 
diminas turėjęs nemažu sveikatos 1 bergas. 

Dievo Motinos parapijos mokyklos mokytoja Regina Silgalienė ir IV skyr. 
mokiniai. 

RAMOVĖS VALDYBA \ i kiniu darbeliais. Ypač įdomiai, 
. • , , - mokinių piešiniais, buvo atvaiz-.\auioji LKV sąjungos Cieve- , , n - I .. , , V • u j . - i - duota mokyklos istorija. .. lando skyriaus valdyba pasisxirs-; * stmite of Health Betnesdapne ^ ? * g j ! M o k y k l a p r a d ė j o d a f b ą m i 

^asnmgtono, D.C., g n z o O e v e - ; ^ ^ i r m ' J o n a s S k a v i č i u s j metais. Kiekviena feksė apriipin-
landan dukters Aušros ir Ryto, ^ ^ .^ ^ ^ į t a t e l e v i z i j a { r k i t o m m o d e m i o m 

Babic.<ų g.obon. Rarane^atrofi-1 ^ . ^ ^ ^ fr i n f o r m a c i j a i | mokyklinėm priemonėm. Veikia 
—Jonas Citulis, renginiams —! š r a ž u s I r turtingas knygynas. 

Jonas Raškauskas ir vėliavinin-1 Mokslo kambarys, be kitų įdo 
kas — Juozas Šlapelis. 

PLB garbės prm. beveik du: 
mėnesius praleidęs National In- '-

RAIMUNDAS KUDUKIS 

turįs savo inžinerijos firmą ir ak
tyviai dalyvaująs lietuviškame 
gyvenime, buvusio Clevelando 

ja ir regėjimo susilpnėjimas, šį į 
energingą visuomeninką jau ge
roką laiką yra prirakinęs prie lo
vos ir uždaręs kambaryje. 

S. Barzdukas balandžio 23 d. 
švęs 75 metu amžiaus sukaktį. 
Nors leisdamas ligos ir prieblan
dos dienas, Stasys Barzdukas ne
nustoja vilties pasveikti, seka lie
tuviškąjį gyvenimą iš jam pa- j v o įkviestas į vyskupijos biu-
skaitomu laikraščiu, žurna'.y, iš ažeto komisiją. Naujasis Cleve-
lietuviškv Tėvynės garsu translia- j ] a n d o v y s k - Anthony Pilla, per-
cijų, iš asmeninių jį a p l a ^ a n - ! t w a i j t 7 j a B a s § i ą ^joJikos na-
čiųjv pasakojimų bei komentarų. riu komisiją, pakvietė R. Kudukį 

pasilikti ir toliau šioje ekonomi
niams reikalams institucijoje. 

EKSKURSIJA J ITALIJĄ 

Europa Trave! Service, Inc. 
i gegužės 5-14 dienomis organi-
i zuoja kelionę į Milaną, Floren

ciją, Asyžių ir Romą. Kelionės 
vadovas kun. Juozas Bacevičius, 
Šv. Jurgio parapijos administra-

i torius. Kelionės kaina 1,100 dol., 
i įskaitant lėktuvą, autobusą, vieš-! 
; bučius, audienciją pas Šv. Tėvą, ! 

pusryčiai bei vakarienė. Skam-1 
| binti 626-1700, Europa Travel 

Service, Cleveland. 

\TVAT ACADEMIA 

1 mybių, turi eilę naujų, modernių 
mikroskopų. Mokykla yra Cleve
lando diecezijos pažiba, ne tik 
tvarkingumu, bet ir aukštu moks
lo lygiu. Jai vadovauja seselė 
Rose Marie. Šiuo metu joje dir-

diecezijos vyskupo J. Hickey bu- b a t r v s lietuvės mokytojos — Zi
ta Kripavičiūtė, Carolyn Prikoc-
kienė ir Teresė Garnytė-Coleman. 

Regina Silgalienė 

Lituanistinei programai Kent 
universitete remti yra susidaręs 
komitetas, kurį sudaro: dr. H. 
Brazaitis, R. Bridžius, R. Bublys, 
dr. A. Idzelis, dr. K Kliorys, dr. 
A. Pliodžinskas, A. Kalvaitis, V. 
Leparskas, A. Rukšėnas, dr. V. 
Stankus, dr. D. Tamulionytė ir 
dr. K. 2ygas. Iš sąrašo matyti, 

Vasario 16 gimnazijos reikalu kalba K. 
2iedonis ir J. Mikoms Dievo Motinos 
parapijos patalpose, š. m. vasario 8 d. | 
įvykusiame susirinkime. 

GRAŽINA KUDUKIENĖ 

aktyviai prisidėjusi prie įvykusių 
Carterio-Reagano debatų Cleve
lande, neseniai paskirta vykdo
mąja direktore organizacijos, ku
ri nori Clevelandan sugrąžinti 
ar įkurdinti 100,000 naujų gyven
tojų. 

Sušauktame pasitarime, vasa
rio 20 d., miesto rotušėje daly
vavo per 40 kviestų prekybos, 
pramonės, unijų, spaudos ir ko
munikacijos atstovų. Čia G. Ku-
dukienė su kitais šios organiza
cijos tarybos nariais: M- Levin ir 

Komitetas remti Kento litua-
nistinę programą, globojant JAV 
LB Clevelando apylinkės valdy
bai, kviečia lietuvius dalyvauti 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii WOpA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot). Šeštadieniais ir sekmadieniais 
oao 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Trtef. 484-8413 
1489 AM 

71S§ S. MAPLJCTOOD A VE. 
CHICAGO. ŪUL 

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

J. & J. PHARMACY 

v&Mal vitaminai, Importuoti kveptdal. oydomoe iolee r U 
važiuojamos kedse. ramentai k ttt, pirkti ar nuomoti: 

Nemokamai supakuojama dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Geriausias 
pasaulyje konjakas. 

Marteli. 

H E L P W A N T E D 

LPN WANTED 
Weekends, 7 am. - 3 pm. f or 

smaJl nursing home. 
Pershing Convalescent Home 

Tel. 484-7543 

HUSCELJLAMEOLS 

l< 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pačius į gazinius. 
ALsUN BANYS, Tai. 447-884* 

B E A L B » T A T B 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBaMBBanB 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

BSfCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedade Ave. — 778-2233 
IIIIIIIIIIMUHIIIIUIII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiimimiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastas. Radijai, 

Stsrso ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St , tai. 776-1496 
••HitiiiiiItlIHMIlIlIUIIIIIIIIINIIUlUIIIIHtlI 

• 

V A L O M E 
ULBfTJS IB BALSŪS 
Plautame ir vaškuojame 

visu rftiią grindis. 
Tfl. RE 74168 

M I M U H K H I I I a»a I H U t O 

MOVI NG 
J£R£NAS perklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli nuėsto leidiniai ir 
pilna apdraudė. 

MASTEJt CHAJtGE ir VISA 
Teist - WAI 

•. > -

V-"-
M. A. t I M K U S 

ilMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2»1 WEST 63rd STREET 

TeL 438-7878 ar 839-5568 

Mūrinis namas — 7 kamb. (4 miega 
mi), 1 vonia ir dvi l/i vonios. Pilnai 
Įrengtas rūsys. 2 maž. garažas. ApyL 
69-os ir Rockwell, l/2 bloko nuo Svč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios. Skamb. 
434-1368 arba 436-4655. 

Btoomingdale: 2/2 yr. Tri-lvl, Z-\ BR, 
2 ba., patio, view lot, wtr softnr, frpl, 
CA, cptg. 2 C att. gar. w-opnr, Indian 
Lakęs CC area, assum mortg. By own-
er & appt. only. $85,900. No Brokers. 

Caū — 543-6761 

NAUJI 2-JŲ BUTŲ NAMAI 
Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 12 iki 4 valandos 
6117-19 S. Parkside Aveaue 

Pageidaujant, ribotam laikui duodama 
sąlyginė paskola už U%% 

nuošimtį 29 metams. 
FTTZGERALD CONSTRUCTION 

TeL — 767-3200 

DfOOKB TAX SERVICE 
NOTARY PCBLIC 

4U6 So, Mapleuuod, teL 294-74M 
Taip sst daromi VERTIMAZ. 
OIMINIV Nkviatlmai, pildant 
PIUETTBH8 PRAJTMAI Ir 

kitokie bl*nk*L 
mnimrnnnimnmtniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

• 

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

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

Apdraustai perkrauitymas 
{•airių ttstumv 

TaL 376-1882 arba 376-5896 
ijiiiiiiiiMHiHiiiiiiimimimimummmii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiimniiniiii 
1; lT»in« prekių psatrlaM 
brancfaU Ii maaą •aadello. 

COSMOS PABCELS 

Didelis 4 kamb. mūr. namas su piinu 
rusiu. Puikiam stovy. Centrinis oro 
vėsinimas. 2 maš. garažas. Pamatę 
įvertinsite. Apyl. Pulaski ir 53-čios. 

Skambint 581-1694 
Į VAKARUS U2 PULASKI 

10 metų sėmimo namas — 2 butai po 
3 miegamuosius. Atskiri apšildymo vie
netai. 2/2 maš. garažas. Priedai. Ge
riausiam stovy, tuojau galima užimti. 
$147,900. 

CENTURY 21 — CAHILL BROS. 
T REALTORS T 

4100 W. 63rd St. — TeL 585-6100 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

tad onS»vtnf« 

asmai compouod*d 
3.i l , an<l P** Qu»rt«rty 

»•• ut for 

AT 0U1 10W IATB 

2»01 W. 60 St., CbJeaco, DL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Teist. — 915-ni7 

Vytautas Valantinaa 

IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUUIU 

iMUII i l l l l l l l l l l l I f l I l I l I l in i l l lUl I l I l I lHl l l in 

P LU MBING 
Llcansed, Bonded, Insnrad 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvas ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2880 
nnniiinmmmiimiuiiiniiiiiiiiiuiHunti 

NAMQ APSITVARKYME 
ką perstatyti, pakeisti, 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [̂  

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
P«ter Kazanauskas. Pro*. Tel.: 847-7747 

I souasi Moa.Tue.rr 1.9-4 Thur.e-a tat. e-i 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A L B 8 T A T B 

Rezidencinės ir Komarein*a Nuosavybes 
Apartmentai • Kondormniumai • Nuoma*irna$ FLORIDA 

REAL tB Angelė E. Kamiene 
ESTATE ? 

KKALTOn • • • B R O K E * • • • t tOTART 
I onV Bhrd., St Fatarrtmrg Beach, FL 36761 

(813) 360-2446. Vakare (813) 647-2413 

ataaajintl. Garai*. Vidoje ar ii lauko 
asam. Rūpinatės? Visuomet Oa Jam 
tu satyriniu, ut pritinamą kainą pa
ėst, tkamblnant po 6-aas T. 

TEL. — 4764800 

HELP WANTEP — VTBAI 

W A N T E D 
Ezperienced Diesel & Industrial 

Starter Rebuilder 
Apply jn person. Contact Mr. CBiien 

5414 S. Archer Avenue 

P A B D A V I TJ I 

ELEKTRINĖ TARKA 
Bulvėms tarkuoti 

Patogi naudoti bizniui, taip pat šei
mos reikalams. Lengva operuoti. Leng
va išvalyti — nes išardoma į dalis 
Darbą atlieka greitai. Kaina nebrangi. 

Skamb. (312}-776-7952 

D B M E S I O 

N U R S E B Y S C H O O L 

C H I L D C A R E 
Kiddle Kove is a professional nursery 
tchool. Lowest price on the Southwest 
side. Open 5 days a ark, 6 a.m. to 6 
p.m. Open Sat. 7 to 1 p.m. Enrollment 
now open. 6692-4 S. KedzU, 4144126 

Apsimoka skalbtis dian. DRAUOB. 
aaa Jta plačiausiai skaitomas Ue» 
tanią dienraitla. gi skelbiau kai-
aoa yra 

EILĖRAŠČIAI 
Iš VILNIAUS 
KALĖJIMO 

Lest u PO j nnfodyto poeto Ki l io 
rankraatinia psiBd. 

i Va*a«oa ir 16-
GbkMgtiį BJnkinya gaiv-
iDnag*, 4M6 W. 63rd 

St , mm/k XLJB0«». Kaina — 
I #oL, am pnbmtiam — 3 doL 

file:///auioji
file:///TVAT


MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kearny, N. J. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS 

Šiemet Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 63 m. sukaktis bu
vo paminėta vasario mėn. 15 d., 
(sekamdienį). Tėv. Viktoras Gid
žiūnas, O.F.M., 10 vai. ryto au
kojo šv. Mišias lietuviškai žu
vusiu ir kenčiančių lietuviu in
tencija ir pasakė turiningą pa-, 
mokslą, suminėdamas didžiuo
sius nepriklausomybės metu nu
veiktus darbus ir padarytą pažan
gą visose laisvo gyvenimo srity
se. Mišių metu parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės G. 
Mazur, gražiai giedojo įvairias 
tautines giesmes, o Mišioms pasi
baigus, visu bendrai sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

11.30 vai. miesto aikštėje vy
ko mūsų tautinės vėliavos iškė
limo ceremonijos. Susirinko gau
sus lietuvių būrys. Atvyko kle
bonas kun. Domininkas Pocius, 
miesto aukštieji pareigūnai su 
meru Henry J. Hill, kuris tarė 
draugišką ir palankų žodį lietu
viu kovai už savo krašto laisvę 
ir nepriklausomybę. Buvo per
skaityta mero Henry J. Hill iš
leista mūsų tautinės šventės pro
ga proklamacija ir įteikta klebo
nui kun. Domininkui Pociui. Padą 
rytos nuotraukos su įvykio ap
rašymu bus patalpintos vietinia
me „Observer" laikraštyje. 

Aukų rinkimu Lietuvos laisvi
nimo reikalams rūpinasi Lietuvių 
Bendruomenės Kearny-Harrison 
apylinkės valdyba — dr. S. Skrip-
kus ir J. Vaičkus. Jie buvo ir di
džiausieji minėjimo ruošimo tal
kininkai. 
NAUJI PARAPIJOS TARYBOS 

NARIAI 
Šiemet penki parapijos tarybos 

mariai baigė savo kadencijas. Juos 
balsavimo tvarka pakeitė šie pa-
rapieeiai: A. Tamkus, L. Rokas, j 
Dorothy Gerguson, J. Barin ir S. į 
Rimgail. Taryba veikliai reiš
kiasi visuose parapijos reikaluo- į 
se. Ji padeda klebonui valdyti pa-! 
rapiją. 

Vak. Vokietija 
i 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
MIUNCHENE 

Nepriklausomybės sukakties j 
minėjimas įvyko vasario 14 d. j 
„Susitikimo namuose". 

Pirm. R. Hermanas, atidarymo! 
žodyje priminė dar ir kitą š.m. j 
vasario 16 d. sukaktį, būtent —! 
180 metu nuo vysk. Motiejaus! 
Valančiaus gimimo. „Susitikimo j 
namų" naujasis vedėjas latvis p. Į 
Liepinš pasveikino minėjimo da- i 
lyvius Miuncheno latvių ir na- j 
mų kuratorijos vardu. 

Paskaitininkas, dipl. teisininkas 
J. Lukošius, LB Vokietijos kr. 
valdybos reikalų vedėjas, kalbė
jo apie Vasario 16 aktą ir jo 
reikšmę mūsų tautai. 

| tiek paskaitos mintis, tiek Viole-
I tos dainų interpretaciją, tiek „Ra-
. tuko" šokius. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" šj mano pareiškimą patalpinsi- j samprotavimus išreikšdamas įvar-
te "Drauge". jdžiu „mes". Įdomu, ką jis at-

Šia proga naudodamasi, iš stovauja: savo profesinės srities 
anksto reiškiu Jums pagarbą ir darbuotojams, „Draugo" redakci-

DDRAUGAS, penktadienis, 1981 m. kovo mėn. 6 d. 

gilų dėkingumą. 
Ses. O. Kibelkaitė, SSCC 

jai ar visiems jo skaitytojams? 
Be to, šio vedamojo eilutėse 

Gerbiamas Redaktoriau, 
Mes kreipiamės j jus, nes ne

galime įsivaizduoti, kas taip ne-
i teisingai "Drauge" sausio 3 d. 
laidoje paskelbė žinias apie mū
sų seseles Paryžiuje. 

Labai prašome atšaukti 
••DraugtjT, kas buvo rašyta n e - ; p a r a š ė i apgailestaudamos mūsųitės?), milijonierių klubo nariai, 

padėtį. Ir neteisybė virto dos- kombinatoriais; pats prezidentas 
numu, nes jau gavome knygų apibūdinamas kaip kažkoks ne-
ir vienas geradaris man užpre- atsakingas tipas, „šaudantis nuo 

šlaunies". 
Sunku suprasti, kaip J. Šoliū-1' 

Paryžius, 1981 m. vasario 1 7 . ! ^ ™ d a«? skaitytojui nesupran-
jtamos tendencijos, k.a.: preziden-

P. S. Dar noriu priminti, kad Į tinio kabineto nariai vadinami 
I kelios šeimos iš Amerikos man „ministrais" (kam čia tos kabu-

i teisingai. Ta informacija mums, 
seselėms, ir kun. J. Petrošiui 
sudarė didelį nemalonumą, net 
pasipiktinimą. Kun. S. Petro- j n u m e r a v o «DraugS 
sius su dideliu pasišventimu ap-
tarnauja Prancūzijoje gyvenan- j MAŽIAU TOKIU VEDAMŲJŲ , ^ , a : _ | 
čius tautaecms. Paryžiaus lie-i v ^ r f o 2 4 d . ( N r 4 5 ) > D r a u . įminimas JAV užsienio reikalui 

: igo" vedamaiame,pasirašvtame J. j sekretoriaus pavaduotojas turėtų, 
g, ^ į šo l iūno , autoriaus išlieta daug žinoti^kur yra Medvėgalio kal-

tuviai kas pirmą mėnesio sekma
dienį turi susirinkimą, šv. Mi 

i daug nepasitikėjin kritikos'nas- Id<>mu> kiek net ir mūsų šias ir bendrus pietus, 
jo pastangomis kas metai yra 

.minima Vasario 16 ir šv. ^rl^em^neSmmį p ^ r a m c * Dėl; *n°> kur yra Medvėgalis?! 
dėl naujosios JAV vyriausybės j tautiečiu, ypač jaunesnes Kartos, 

Violeta Rakauskaitė dainuoja 
cheno Vasario 16 minėjime. 

Miun-

Buvo išstatyti čikagietės daili
ninkės M. Stankūnienės spalvo
tos grafikos paveikslai, vaizduo
ją moters darbus. Gaila, kad sa
lės sienos buvo užimtos kitais pa
veikslais ir dail. Stankūnienės gra
žius darbus teko išdėstyti ant 
stalų. 

Moterų ir merginų gausiai su
neštais skanėstais pasigardžia-

i zimiero šventė. Pas jį galima. 
1 gauti įvairių knygų, plokštelių. 

Mums seselėms kas metai yra j 
ruošiamos (dvi savaites) poil-' 
sio ir maldų dienos. Ir mes lais
vai dalyvaujame tuose susirin
kimuose. Tai jau iš to galite 
spręsti, kad mums nei lietuviš
kos kalbos, nei spaudos ne
trūksta. 

Antras neteisingas dalykas 
yra, — mes šiuose namuose 
esame trys, o ne dvi — sese
lės — ses. Marija Stakauskaitė, 
(lenkė tiktai), 84 m., atvažia
vusi 1933 m., Antanina Gudry-
tė, atvažiavusi 1934 m., ir aš, 
(telšiškė) Antanina Kibelkaitė, 
atvažiavusi 1932 m. Aš neatsi-

jų gali būti ir skirtingų nuomo 
nių. Anot seno lietuviško priežo
džio: „Kas galva, ta: protas". 

Tačiau yra visai neaišku, kie
no vardu autorių;, kalba, savo 

Beje, autoriaus pacituotas Ci
cerono posakis anuomet buvo už-1 
rašytas taip: „O tempora! O mo- Į 
res!" 

Sof. Jelionienė 

vus, visi bandė savo laimę lote-1 menu, kalbėjusi su lenkų kilmės 
rijoje, d po to be pertraukos' vienuoliu, nes nesu lenkė ir len-
skambėjo daina. ! kiškai nekalbu. 

Gaila, kad dėl gripo epidemi-l Gerbiamas Redaktoriau, kaip 
įos ir gal dėl kai kurių tingu-! jau minėjau, kad su dideliu ne-
mo, dalyvių buvo mažiau nei ki- j malonumu skaitėme šią "Drau-

Pranešarrve, kad 1981 m. kovo 4 d. Floridoje staiga 
mirė mūsų brangus tėvas, uošvis, senelis ir švogeris 

A. f A. 
Bernardas Oleškevičius - Olis 

Pašarvotas bus penktadienį, kovo 6 d.r 4 valandą 
po pietų Mažeikos - Evans koplyčioje Chicagoje. 

Laidojamas šeštadienį 9-tą valandą ryte. 

Liūdinčios Olių ir Grinų šeimos ir 
Elena Chmeliauskaitė 

tais kartais. go" žinią, turėdama viltį, kad 

.•:ia •' 

K A Z Y S GLIOŽERIS 
,-

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė kovo 4 d., 1981 m., 5 vai. popiet, sulaukęs 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sophia (Petrikaitė), duktė 

Jolanda Mockaitienė, žentas Algis. 3 anūkai Audra, Romas ir Vitas, 
švogerka Jadvyga Petrikas su dukra Violeta, duktės uošviai Petras 
ir Marija Mockaičiai, ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje — 2533 West 
71st S t r e e t 

Lankymo valandos šeštadieni ir sekmadienį nuo 3 vai. popiet 
iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 9 dieną. Iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Teisininkas J. Lukošius kalba Miun
cheno Vasario 16 minėjime. 

Meninėje programoje pynėsi 
daina su šokiu. Estrados daini
ninkė Violeta Rakauskaitė pa
dainavo devynias naujausias V. 
Telksnio, M. Vaitkevičiaus, B. 
Gorbulskio dainas, o „Ratukas", 
naujos vadovės Kristinos Zutau-
taitės, M.A.-Dreslerienės rankose 
ir M. Landui akordeonu paly
dint, pašoko tris, kad ir ne nau
jus, bet nauju sąstatu šokius. 

Publika priėmė labai šiltai 

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir dėdukas 

A. f A. LIUDAS STAŠAITIS 
mirė vasario 22 d. ir buvo palaidotas 26 d. Šv. Kazimiero kapinėse. 

Mes nor ime padėkot i visiems, kurie suteikė j am paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplvčioje, už šv. 
Mišias ir pamokslą bažnyčioje, bei palydėjimą velionio į kapus. 

Dėkojame sol. Vazneliui už gražias giesmes bažnyčioj. Nuošir
džiausią padėką reiškiame p. Onai ir Vytui Žilinskams už tokią dide
lę pagalbą mūsų šeimai ne savaitėm, bet metais. 

Nuoširdi padėka p. D. Valentinaitei , kuri paskut inėse savaitėse 
jo ligoje mums daug padėjo. 

Dėkojame kun. Garšvai, broliui Petrui , a ts i lankiusiems koply
čioje. 

Dėkojame kun. P. Dauginčiui . atsilankiusiam koplyčioje ir 
užprašiusiam šv. Mišias. 

Dėkojame visiem* už pareikštą užuojautą žodžiais, laiškais, bei 
per spaudą. 

Dėkojame visiems užprašiusiems šv. Mišias už jo sielą, bei 
p r i s iun tus iems gėlių. 

Dėkojame grahnešiams p. V. Žilinskui. A. Clavinskui . Z. Naciui. 
Dėkojame laidotuvių dirk. D. Petkui už patarnavimą. 
Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, kur ie dalyvavo 

laidotuvėse. 
Visiems nuoš i rdus ačiū. 

Lieka nu l iūdę : Žmona Maria, dukterys, žentai ir anūkai. 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 40S* Archer Av«nM, 
Chieaga. I t t f M * 3 , t*L K 7 - 9 M * 

10% — 90% — M % pl«Mi mmkšm 

FRANK ZAPOLIS 
smyt w«* M * stnat 

T*U. — OA t « M 

A. f A. ANTANUI KONCEI 
m i r u s , 

jo mylimai žmonai Marijai, dukroms Biru
tei, Danai, Daliai, Virginijai, sūnui Alvy
dui ir ]ų šeimoms reiškia gilia užuojauta. 

z 
Į 

\ ANTANAS IR LEOKADIJA BRAZDŽIAI 
SU ŠEIMA 

Mūsų mielam ilgamečiui nariui 

A. f A. PAUL MASIOKUI mirus, 
velionio žmonai MARY, dukrai BERNICE su ŠEI
MA ir artimiesiems giminėms reiškiame giliausią už
uojautą ir kartu liūdime. 

MAROUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 

VALDYBA IR NARIAI 

A. f A. LIUCIJAI ŠAUDZIENEI 
mirus, jos seseriai Jadvygai Kačionienei ir 
jos anūkui Sauliui Elertui giliausia užuo
jauta reiškiame ir vienkart liūdime. 

JUOZAS IR BRONĖ BANĖNAI 

A. f A. ANTANUI KONCEI mirus, 
I velionio žmonai, sūnui, dukterims su šei-

v» J v « v [momis ir giminėms nuoširdžia užuojauta 
I reiškiame. 

JONAS KELERTAS 
ALGIMANTAS KELERTAS 
ANTANAS RŪKAS 

A. f A. JUOZUI KONDROTUI mirus, 
jo liūdintiems dukrai GRAŽINAI BROWN, ANŪKAMS, 
seserims: STASEI SIVTCKIENEI, KAZEI ČELEDINIE-
NEI, ONAI JUODIŠIENEI jų ŠEIMOMS ir kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

V. ir J. PETRAUSKAI 
A. ir J. JANUSONIAI 
K. ir T. KAZLAUSKAI 

A. f A. 
VINCAS LAPINSKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė kovo 4 d., 1981 m., sulaukės 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Poškaitytė), brolis 

Juozas Lapinskas, 2 seserys Lietuvoje, dukterėčia Aušra Saulis su 
vyru Algirdu, švogerka Angelą Poškaitis, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė "Krivūlės" klubui ir Saulių draugijai. 
Kūnas pašarvotas Phillips - Labanauskas koplyčioje, 3307 So. 

Lituanica Avenue. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 7 dieną. Iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, brolis ir kiti giminės. 

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

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

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

Mažeika & Evans 
M M 

g 1 1 

W " 

g 
st 
ts 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1410 S o . 50 th Av. , C i c e r o 

T e l . 9TO-2345 
A I K Š T Ė A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 S O . L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 VV. 69th STREET Tel . REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Hij?hway, Palos Hills, 111. Tel. 074-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S O . L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S O . H A I S T E D STREET Tel. YArds 7 - I Q I i 

VASAITIS - BUTKUS 
144*. ->o 50th A>e., CK F.RO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DDRAUGAS, penktadienis. 1981 m. kovo mėn. 6 d. 

x Vladas Polikauskas, "Drau
go" skaitytojas ir rėmėjas, ''Pir
myn", "'Dainavos" ansamblių 
choristas, baigia stiprėti po sun- j 
kios širdies operacijos dr. M. j 
Nemicko priežiūroje ir šią savai- j 

i te grįžta namo. 
j x Ona Piežienė, kuri su savo I 

X Dr. K. Šidlauskas, Ameri-1 y ^ g y v e n a g a n p ^ I n d a_ 
KOS Lietukų Tarybos vardu ; g e s n - f ^ ^ ^ ^ P o r t e 
sveikindamas Teisingumo depar-1 I n d l i g o ^ ^ . ^ b a r b u v o pe r . 
tamento (sekretorių William k e l t a . R u s h S t L uke-Presbv-
Smith, atkreipė-jo dėmesį, kad j t e r i a n U g o n i n e Chicagoje, ir 
speciali komisija, kuriai pavesta p a g t l l d v t a š i r d i e s s kvriuje . č ia Į 
tirti karo nusikaltėlius, turi do- . p a m a ž u sveiksta ir tu r i vilties 
mėtis ne tik kolaboravusiais su | a t e i n a n č i ą ^ ^ g ^ n a m a 
naciais, bet ir ko laboran ta i s su D a b a r jos vyras redaktorius 

Stasys Pieža dažnai keliauja 
ta rp Chicagos ir Indianos ir rū
pestingai globoja savo žmoną. 
Be to, jis aktyviai dalyvauja 
San Piere mieste ir Lit t le Com-

bolševikais. padariusiais krimi
nalinius nusikaltimus. Turi būti 
baudžiami ne t ik nusikaltimai 
prieš žydus, bet ir nusikaltimai 
prieš lietuvius, estus, latvius. 

X Sol. Elena Blandytė giedos \ pany of Mary seserų vedamos 
De Andreas bažnyčioje Lemon- ligoninės patikėtinių direkto-
te kovo 15 d., 1 vai. p. p. šv. riate. Vienuolija turi prieglau-
Mišių metu. Jos bus aukoja-1 dą prie San Piere ir ligoninę 
mos už a. a. dr. Joną Grinių. Chicagoje. 
Tolimesnė programa vyks tuoj j x Altos visuomeninių reikalu 
po pamaldų Ateitininkų namuo- k omisi ja , vadovaujama dr. L. 
se, dalyvaujant Almai Skrup- \ Kriaučeliūno, pasiuntė kvietimą 
skehenei, kun. dr . Juozui Pruns- , v l i k o i r Lietuvių Bendruomenės 
kini ir Julijai gvabienei-Gylienei. .vadovybėms suruošti viešas 

X Beverly Shores, šv. Onos svarstybas, kaip visi t ie trys 
bažnyčioje priešvelykinės šv. veiksniai galėtų sėkmingiau 

iŠ ARTI/R TOLI 
Kapinės apaugusios alyvomis. 
Laiške, kuris oro paštu ėjo 32 
dienas, rašoma, kad kun. Gavė
nas buvo labai gilios ir plačios 

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ 
— Naujosios Zelandijos LB 

pirmininkė Milda Hartley savo 
laiške PLB pirmininkui V. Ka. | erudicijos, labai aukšto inte 
mantui rašo, kad ten sumažė jo ! I e k t o žmogus, plačiai apsiskai 
lietuvių, emigruojant jiems į ki-! ^ i r 

tas šalis. Bet vistiek ruošiami 

Daugelis 
vių yra sudarę mišrias seimas, 
tai džiaugiasi nors susirinkimuo
se galėdami lietuviškai pasikal
bėti. Pirmasis lietuvių trans
portas iš Vokietijos į N. Zelan
diją atvyko 1949 m. .— iš viso 
250 lietuvių. Vėliau atvyko 

filosofiniais klausimais 
buvo labai jdomus pašnekovas. 
Buvo labai kilnios ir jautrios Vasario 16 minėjimai, Motinos 

dienos iškilmė. Daugelis lietu- s i e l o s> v i s a d a optimistas ir 
giedrios nuotaikos. Nežiūrint 
aukšto intelektualinio pakilimo, 
buvo labai paprastas, kuklus, 
visiems savo patarimais prieina
mas ir be jokių pretenzijų. Jei 
kas su kastuvu dirbdavo sode, 
tai ir jis imdavo kastuvą ir pa-

Vytauto Didžiojo šaulių rinktines tautinu 
rias lietuvių programas. 

šokėjai Auroros mieste. 
daugiau ir buvo susidarę" a r t i ' d ė d a v o • * * Įį* b a i s i a u " 

Iki 1963 m i s l o S e skausmų kančiose po ope-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

šokių ratelis "Vytis" atlieka įvai- j 4 ° ° 6 e * W * | šeimų. 
Nuotr. c. Genučio | gana stipriai veikė Aucklando, 

Wellingtono, Dunedin Lietuvių 
Bendruomenės. Buvo daug susi-

racijos, vėžiui iš žarnų išsiplė
tus į kitus kūno organus". Bu
vo gimęs 1908 m. Liko, dalinai 

Mišios bus atnašaujamos balan
džio 12 d., 12 vai.. Verbų sek
madienį. Išpažintis bus klau
soma nuo 11 vai. ryto. 

X Aleksandras Kasnickas, po 
sunkios operacijos sveiksta na- I 
muose, mylimos žmonos Stasės 
globojamas. J i s dėkoja drau
gams už atsiųstus linkėjimus. 

dirbti Lietuvos laisvinimo sri
tyje. 

X Lietuviu Prekybos rūmu 
narių susirinkimas bus kovo 
11 d., trečiadienį, Dariaus-Girė
no posto salėje. Prasidės 7:15 
vai. vak. Nauja valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Juliuf 
R. Kuzas, I vicepirm. A. Baliu 

GEN. T. DAUKANTO JCRŲ 
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS 

Vasario 22 d. Chicagoje, Vy
čių salėje, vyko Gen. T. Dau-

valdybos bendrarašt is , duodan
tis nurodymus, kur, kada ir ką 
laidoti pridengiant taut ine vė
liava. 

- :_ :c - . "„sau : :* kuopos nariu L ^ I S ^ S S e i n a n t j Pabaigą, 
. I uen . T. Daukanto jūrų šaulių metinis susirinkimas. Susirin 

kimą pravedė kuopos pirminin 
kas R Vengianskas, darbo pre 
zidiumą sudarė moterų vadovė į g ^ U 0 ^ vadovavimą buvo pa 
A. Janušauskienė, kuopos G a r . ; keltas kuopos garbės šauKu 

kuopos pirmininkas E . Vengians. 
kas už ilgametį darbą ir sėkmin-

Metinis kuopos narių susirin
kimas buvo baigtas Lietuvos 
himnu ir kuopos vėliavos išne
šimu. Po susirinkimo visi da-

bės teismo pirm. K. Juškaitis, 
kontrolės kom-jos pirm. E. 
Holtzas ir sekretorius V- Utara. 
Susirinkimą atidarius buvo įneš- . . . 
t a kuopos vėliava, perskaitytas l y V i a l

 +
b u v o P * 1 ™ * 1 " " ^ P a" 

gamintiems uzkandziams ir ka-

laiškus ir dar dabar negali ' nas, II vicepirm. Ch. D. Macke 
jiems atsakyti. Taip pat dėko-1 I I I vicepirm. R. Wertelka, iždin 

Tėvynės prisiminimas ir pri
saikdinta 10 naujų kuopos na
rių, buvo išklausytas kuopos 
pirmininko praėjusių metų veik-

vutei su pyragaičiais. 
P. M-ta 

ja draugams, padėjusiems ligos V. Samaška ir sekr. Josepb j ^ P r a51f sunas-
metu. Žmona Stasė, kuri ne
seniai pergyveno operaciją, su
stiprėjusi labai rūpestingai pri
žiūri vyrą. 

X Vytauto D. šaulių rinktinė 
kovo 8 d. savo namuose rengia 

Stanaitis. Susirinkime bus su
pažindinti nariai su nauja vai i 

VASARIO 16 — 
VILTIS LIETUVAI 

Pavasariškai šilta diena, šven-
Pirmininkas E . Vengianskas 

oranešime nurodė, kad praeitais 
ivba i r " ' i i i ~ h ' Y i apie1 m e t a i s ^ P 0 3 v e i k l a b u v o gy- , t i ška nuotaika daugelį atlydėjo 
taksų reikalą ! v a i r darbinga Surengti 8 ren- j į Marąuette Pa rko lituanistinės 

• giniai, įvairių švenčių bei minė-; mokyklos ruošiamą Vasario 16 
i jimų metų Chicagoje ir už jos minėjimą. Minėjimas vyko pa-
! ribų 14 kartų reprezentuotasi j mokų metu parapijos salėje. 
: su vėliava, dalyvauta 3-se išvy- Įnešus Amerikos ir Lietuvos 

X Philomena D. Pakel, Chi-
ago Savings and Loan prezi-

šaulių pcurėio Vlado Putvio mi- dentė, užsisakė specialų anglų ir 
nėjimą. Apeigos prasidės 2 vai. į lietuvių kalba leidinį, kad padė-
p. p. Numatyta turtinga ir jdo- : tų jai pagerinti lietuvių kalbos 
mi programa. Kviečiama visuo-, žinojimą. Ta proga, mokėda-
menė gausiai atsilankyti ir pa- ma sąskaitą, pridėjo 15 dol. 

Puodžiūnas, 8 sk. mok. 
Programą paruošė mokyto

jos Ona Jagėlienė ir Bronė 
Prapuolenienė. 

Pamokų metu Regina Pleny-
tė, 7 sk. mok., anglų kalba pa
pasakojo visiems amerikiečiams 
mokiniams apie Lietuvą, Vasario 
16-tos reikšmę. 

Minėjimui pasibaigus, kun. Z. 
Gelažius įteikė stambesnę auką 
mokyklai paremti. Esame jam 
labai dėkingi! Tai pirmoji 
kregždė! jLaukiame daugiau 
atskubančių, kurie įgalintų iš
leisti vienkartinį mokinių kūry
bos laikraštėlį "Vyturėlį". 

O. J. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

AR VĖL KOMUNISTŲ 
DARBAS 

rinkimų, suvažiavimu, koncertą pasveikusi, jo žmona ir trys duk-
pasirodymų, gegužinių, b a i i ų , ! ros. ištekėjusios ir^ aupnancios 
lietuvių kalbos pamokų. Dauge
liui išvykus į JAV ir Australi
ją, kaip rašo pirm. Hartley, N. 
Zelandijoje lietuvių teliko tik 
maža saujelė. Džiaugiasi, kad 
jai pavyko vienam Texas valsti
joje įgyvenančiam lietuviui su
rasti N. Zelandijoje jo motiną 
ir seserį, su kuriomis buvo iš-

po vieną įpėdinį. Prieš susirgi
mą kun. Gavėnas tvarkė evan
gelikų parapijas Sudarge, šakių 
rajone ir Sauguose — Šilutės 
r. Sibiro tremtyje j is išbuvo 10 
metų. 

PRANCŪZIJOJ 
— Prancūzijos Lietuviu Ben-

skirtas Vokietijoje ir dabar po j druomenė Lietuvos nepriklauso-
30 metų galėjo vėl ryšius at- mybės šventės minėjimą rengė 
naujinti. | Paryžiuje, šeštadienį, vasario 

! 21 dieną. Po šventų Mišių už 
0KUP. LIETUVOJE Lietuvą, kurias aukojo Pary-

- A. a. Antanas GumaoskasJ * a u s * • * « • * kapelionas kum 
vienuolis marijonas nuo 1929 I>«Pire ivyko akademine imne3i-
m. kovo 25 d., mirė Mariiamno- i ™ d a l f u

J o j e Pafnndimupas-
lėje šių metų sausio 13 d." Velio- i Raitininku buvo pakviestas Pran-
nis buvo specialistas batsiuvys f zų-Baltų draugijos pirmmin-
ir nepriklausomoje Lietuvoje i * " -Prancūzijos ambasadorius 
vadovavo batų siuvimo mokyk-i d e I a * £ * * * * J g * * 
lai. Buvo gimęs 1908 m. l a p - ' P a t Gabnel Marcei vardo pran-
kričio 19 d. Marijampolės apy- CŪ2U d r a W s generalinis sek 
linkėję. Pasižymėjo nuoširdų-

i mu i r pagalba artimui. 
— Mirė kun. Jurgis Gavėnus, 

į vasario 21 d. "Drauge" rašėme 
Policija t i r ia galimybes, k a d l a p i e e v a n ? e l i k ų liuteronų kun. 

gerbti didi mūsų tautos vyrą 
V. Putvį. Po programos visi bus 
pavaišinti kavute ir užkandžiais. 

X Po 3 dol. atsiuntė: Angeli-
na Garbačauskas, Jeronimas Či
biras, Ged. Sakevičius ir dr. 
Rūta Butnis. Po 2 dol. — Wil-
liam Kumel. Albertas Mateika 
ir Joseph Talandis. Labai ačiū. 

X šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. rytais). Marijonų koply-
čiije, prie "Draugo' -. Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiūtis: 

auką. Nuoširdus ačiū. 

koše, surengtos metinės šaudy-i vėliavas, buvo sugiedoti himnai . ' jugoslavas Melan Androvich, Gavėno sunkų susirgimą ir 
mo varžybos ir kt. Paminėjo, i Minėjimą pradėjo viena iš mo- j 45 m., yra nužudytas Jugosla-1 Į j " " " J į ° * " į P * . a p i e J 
kad 1980 metais į kuopą įstojo : kyklos vedėjų, Bronė Prapuolė-j vijos komunistų. Jo žmona" ™ o n o ^ dantų gydytojos Mom-
21 naujas narys ir mirė 2. Mirų- j nienė. Ji mokiniams supranta- ! Ljuba papasakojo, kad suskam-1 JJĮĮ Navickaitės, kilusios nuo 
šieji nariai M. Mikėnas ir O. j mu sakiniu. |>atriotiniu žodžiu | bėjo durų skambutis ir velionis j A i v t a u s - P U S e ^ ^ n o paralyžių 

X Marija Vilutfenė, Chicago,' Muliolienė buvo pagerbti atsi-! nusakė šios šventės reikšmę. - nuėjo atidaryti . Pasigirdo š ū - 1 d e l k r a u J ° išsiliejimo į galvos 
III., pratęsdama "DraugV pre
numeratą, atsiuntė 13 dol. už 
kalendorių. Mūsų rėmėjai taria- | 
me ačiū. 

x Kum dr. Ignas Urbonas, 
Gary, Ind., atsiuntė 20 dol. auką 
lietuviškos spaudos paramai. 
Nuoširdus ačiū. 

X Dr. Bronius Valadka, Elm-
wood Park, DJ., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 10 dol. i 
auką. Taip pa t atsiuntė po 10 
dol.: I rena Janušauskienė, Los 
Angeles, Cal., Petras Venckus, 
Sudbury, Kanada, V. česnaka-
vičius, Hamburg, Pa., B. Gajaus- j 

Vi- ! 

PO 50 METŲ KALĖJIMAN 
Trys vyrai, M. Jackson, 29 gražaus Nemuno kranto. Kita-

m., G. Fuller, 25 m., ir E. Ro- me (krante matyti Pagėgiai. 

Marian Fathere, 6336 So. Kil-
bourn Ave., Chicago. IU. 60629. kienė. Santa jMonica, Cal. 

(pr.). • į šiems labai ačiū. 

X Union Pfcr, M3ch., parduo
damas labai gerame stovy 7 
kamb. namas. Kreiptis į savi
ninką tel. 616 — 469-2713. 

(sk.). 

x Emil. J. Misiūnas, Chicago, 
: IU., atsiuntė 8 dol. Po 5 dol. 
i a ts iuntė: Antanas Garkūnas, 
Ont., Kanada, B. Mudėnas, Wor-

; cester, Mass., Kazys Karvelis. 
! Novi, Mich., A. Baltrushunas, 

Abiturientą baliaos rengi- ^ ^ ^ M a s s A 2ihfytią Ont., 
mo komisijai sudaryti. LMKF 
Chicagos klubo valdyba kviečia 
abiturientų tėvus ir motinas 
pasitarimui, kuris įvyks Kaziu
ko mugės metu. kovo 8 d., 8 vai. 
popiet Jaunimo centro kavinėje. 

(pr.). 
X Viktoras Šimaitis pildo In-

come Tax — Šimaitis Realty 
įstaigoj 2951 W. 63 St. Darbo 
valandos nuo 10 vai. ryto. Tel. 
436-7878 arba 763-0337. (sk.). 

X Kelionėms j Europą ir j 
kitas kraštus parūpiname bilie
tus bei dokumentus pavieniams 
asmenims arba grupėms. Marius 
KMa 7S7-1717. ( s k ) . 

X "Margučio" radijas š. m. 
balandžio 11 d. pradės 50 veik
los metus. Balandžio 11, 12 d. 
"Margučio" pastangomis Jauni
mo centre s tatoma Antano Gus
taičio 4 veiksmų tragikom<xlija 
'Mėnulio užtemimas". Visi kvie
čiami atsilankyti. Bilietai Vaz-
nelių prekyboje ir 'Margučio" 
raštinėje. (pr.). 

Kanada, Ramunia Vyšnia, Chi
cago, UI., Joe Mikulskis. Cicero, 
111., Rimantas ir Rita Penčylai, 
Palos Hts.. Ed. Sakalauskas. 
Ellicott City, Md., Stasys Sli
žys. Dearborn Hts, Mich., Anu
pras Krinickas, Maspeth, N. Y., 
V. Vaičiulis, VVoodhaven, N. Y. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

stojimu ir minutės susikaupi- Pasidžiaugė, kad Vasario 16-tos viai, ir ji nusiskubinusi rado vy-
mu. j proga Marąuette Parko litua- • rą parkritusį koridoriuje. Tai 

Kuopos pirmininko pranešimą I nistinė mokykla tebetęsia gra- jau kelinta tokia įtartina t ra -
papildė moterų vadovė A. Janu- ; žias tradicijas: mokiniai auko- j gėdija Chicagoje. 
Šauskienė, susirinkimą painfor- j a Lietuvių Fondui. Mūsų mo-
mavusi apie kuopos moterų kykla j a u y ra sukaupusi 
veiklą. Parengimų vadovas V.'2192,21 dol. j tą didelį aruodą 
Utara aptarė paskirus parengi- į įvairiems lietuviškiems reika-
mus. Ligonių lankytojas V. j l ams: mokykloms, spaudai i r ' g e r s ' * m - ' n u t e i s t i kalėti po J 
Galeckas ir kuopos iždininkė G. j kitiems poreikiams. i50 m e t l*- J įe 1979 m. įsibrovė j 
Kuzmienė supažindino su kuo- ! Lietuvos Nepriklausomybės j i Hampton šeimos butą, Chica- j 
pos iždu. Kontrolės komisijos j paskelbimo aktą skaitė Eglė ! g ? j e - k u r b u v o švenčiamas tėvo j 
finansinių reikalų patikrinimo į Liutkutė. 8 sk. mokinė. Para- i gimtadienis. Atėmė 2000 dol.,; 
aktą perskaitė J. Utara, kuria- ' pi jos mokyklos vedėja seselė M. j P e r š ° v ė du žmones, o 9 metų 
me nurodė, kad kuopos finansi-1 Edvardą pasakė gražių minčių, mergaitei liepė kristi ant grin-
niai reikalai buvo kruopščiai ir | paskatindama mokinius di-• d l* * taikstėsi nušauti. Kai j i ' 
gerai tvarkomi, posiūlė susirin- džiuotis savo kilme, stengtis Prašėsi palikti gyvą, banditas 
kimui išreikšti padėką buv. iž- geriau pažinti Lietuvos isto-! Paleido šūvį į koją. Kulka ta ip 
dininkui N. Martinkui ir iždinin-; riją. Ta proga kun. A n t a n a s ' ^ t r iušk ino kaulus, kad reikėjo 
kei G. Kuzmienei už gerą ir ' Markus t a r ė gražų žodį, pa- . k°Ja nupiauti. 
tvarkingą kuopos iždo tvar- sveikindamas visus mokinius ir Į KLAUSD4AI MEKE3 
kvmą. i svečius. r-.- . T _ i Chicagos mere J Byme vasa-Garbės teismo pirm K. Juš- Mokytojai istorikei Alicijai | rfo 2 6 J d ė j o ' ^ ^ ^ 
kaitis pranešė, kad 1980 metais • Rūgytei nurodant, aš tunto sky- j r a d i j o ^JL ^ ^ į n e t i i telefonu 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių' r iaus mokinys Marius KatUius-; j a i p a t e i k i a m u s klausimus apie 
kuopoje didesnių prasuengimų Boydstun, paruošė išsamų refe-; m i e g t o t v a r k p e r J a . 
nebūta ir kuopos Garbes teisme ratą. Skaitė puikia suvalkiečių i ^ ^ ^ £m£ dau-
bylų neturėta. tarme. Mar.\-tum, kad tas ;iau- _.— , . -. — - , , 

T? . , •, . , ,. , - ' . '' . giau kaip dešimt paklausimų. Visi kuopos vadovaujamų pa- nuolis būtų g m ę s i r augęs Lae- : ttL__~^r - , . , -_. . 
'• • vw. J - J • ^ • X 7 V^ ., Buvo skundų del nuvirtusių me-

smegenis. (Dabar pranešama, 
kad kun. Gavėnas jau mirė ir 
sausio 24 d. palaidotas Sudargo 
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
trys evangelikų kunigai ir labai 
daug žmonių. Palaidotas ant 

retorius Bousse, o Karolina Ma
siulytė skaitė ištraukas iš Ni
jolės Sadūnaitės Sibiro tremties 
pergyvenimų. Akademijos me
ninę dalį atliko Paryžiaus lie
tuvių jaunimas. 

ARGENTINOJE 
— Mariana Meškinytė Beris-

so miesto Imigrantų šventėje 
išrinkta Pavasario karalaite. J i 
yra "Mindaugo" draugijos šo
kėja. 

— Lapkričio 15 d. "Mindau
go" draugijos jaunimas su su 4 
muzikantų palyda pasirodė Be-
risso mieste pas graikus ir La 
Platos mieste su lietuviškų šo
kių, programa. 

džių ir kitr klausimų, bet buvo 
ir pagyrimų už jos darbą. 

MOTERIMS PRIMOKĖS 
300,000 DOL. 

JAV aukščiausi? s teismas 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
l-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. , 
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip raio 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

^ 

reigūnų pranešimai be didesnių tuvoje. Garbė šeimai 
diskusijų buvo priimti. Prade-į Išnešus vėliavas, buvo meni-
dant einamuosius reikalus P. ] nė dalis. Rima Polikai tytė ir 
Utarui buvo įteiktas Saulių, Tarvydą Rudaitytė, 6 sk. mok., j 
žvaigždės medalis, kuriuo jis padeklamavo patriotinį Antano; 
1980 m. Vasario 16-tosios die- Skirkos eilėraštį — Ilgiuos ta-1 
nes proga buvo apdovanotas. j ves, Tėvyne. Penkto , šešto ir į p a t v i r t i l l 0 a n k s t v b e s n į "teisme -

Einamuose reikaluose susirin- septinto sk. mokiniai suvaidino n d i ' j ^ J . ^ . ^ H 
kima* buvo supažindintas _su'vaizdelį - pašnekesį apie Va-1 g o s I m e s t a s t u r ė g svanok6uM 
1981 m Gen. T. Daukanto jurų sario šešiolikta ir jos reikšmę. m o t e n m s ^ „ ^ d a u ^ a . k a j 'S 
saulių kuopos numatomos veik-, Paulius Bindokas, 6 sk. mok., ir j 300.OOO dol., ^ nes j o . gaudavo ^ I 
los planu ir metine pajamų bei, Robertas Kulys, 5 ak. mok., de- m a ž e s n - a t l y g i n i m ą ^ vyrai, Š 
išlaidų sąmata. Buvo kalbama; klamavo Viktoro Simaičio "Lie-1 d i r b a n t 5 e j i ^ ų d a r b į N u T n a _ ! 
apie spaudoje padarytus nepa-! tuva". Vyresniųjų skyrių moki- " 

3 salos Bgėjaus jūroje, prie matuotus priekaištus dėl kuopos ] niai pašoko "žilvitį" ir **Kal-
Graikijos. pasipuašusios sniego laivo pardavimo, dėl didesnio velj". Mokyklos choras padai-

kuopos narių jsitraukimo j ak- navo: "Mūsų dienos". Pražydo 
tyvią veiklą, šauliškosios unifor- jazminai", "Kur gintarais" . 
mos gerbimą, jūrų šaulių "Ne-1 Tautinius šokius paruošė mo-
muno" rinktinės reikalais ir jū-, kytoja Stasė Bacevičienė ir pa- • 
rinės programos privačiais lai-|dėjėja Vida Momkutė, da inas ! dalis sekmadienį kri to ant me-iS 
vais vykdymą kuopoje. B . Kli-j išmokė mokyt. Dar ius Polikai-į chaniko Edv. Cimochowskio,' į 

V 

Užsakymus siųst]: 
DRAUGAS, $51,5 West 6Srd Stt Chicago, IL 60629 
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I DR. ANTANAS KUČAS | 

X Dail. V. O. Virkau tapybos 
paroda vykstanti 'Galerijoje". 
744 N. Wells St., atidaryta šio
kiadieniais nuo 11 v. r. iki 6 v. 
vak. ir sekmadieniais nuo 1 iki 
4 vai. popiet. (pr.). 

X Apgina. Poros ir Hydra — 

i 

baltumo pastatais, senais vie
nuolynais — jas lankys "f kiškai 
lietuviams" grupė, keliaudama 
laivu. Išvyksta iš J A V balan
džio mėn. 25 d. - - skubėkite re
gistruotis pas American Travel 
Service Bureau. 9727 So. We«*-
t em Ave., Chicago, UI. G0643. 
TeJ. f312) 238-^787. (sk.). 

ARKIV, JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie a 
tomą, kad ir kitų rūšių t a r n a u - ! | Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- E 
to joms moterims miestas turės | Hšicą veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- | 
duoti primokėjimus dėl jų g a u - ! | čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos Š 
tų mažesnių algų. I £ Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti 

UŽSPAUDE TARNAUTOJA | S v - T ė v ^ i is* beatifikacijos bylą pagreitinti. 1 
Betaisant motorą, sunki j o j š 

mavičius, turintis laivą, kvietė' tis. 
kuopos narius jo laivu pasinau-i Himnus ir taut inius šokius 
doti. Buvo perskaitytas centro akordeonu palydėjo įViktoraa 

48 m., ir mirtinai jį užspaudė = 
US Steel South Works fabrike, j | 
Chicagoje. 

Veikalas yra 592 pel., didelio formato, kietais viršeliais. S 
Kaina: $15.00, pasiuntimui paštu reikia pridėti $1.03. 5 

Gaunama DRAUGO administracijoje, Ą5Ą5 W. 6Srd St., S 
Chicago, IU. 60629. § 
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