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KGB terorizuoja jaunimą 
(Tęsinys) 

Rugsėjo 17 d. klasės auklė
tojas Navickas pranešė dešim
tokams, kad po pamokų reikės 
aptarti vienos jų draugės elge
sį. Mokiniai, išgirdę, kuo kalti
nama Loreta, pradėjo vienas 
per kitą šaukti: „Kur ji nori, 
ten tegul ir važiuoja! Cia jos 
asmeninis reikalas..." 

1981 m. rugsėjo 21 d., 
dalyvaujant mokyklos direkto
riui S. Ciesiūnui ir auklėtojui 
R. Navickui, buvo apsvarsty
tas Loretos Vorobjovos elge
sys. Kadangi mokinė tvirtai 
laikėsi savo pažiūrų, tarybi
niai pedagogai pradėjo mer
gaitę auklėti: reikia neklausyti 
tėvų. „Yra jau penkiolikmečių 
vaikų, kurie jau neklauso moti
nų, o tu tokia didelė — 
septyniolikos metų, — ir nega
li pasipriešinti tėvams!" 

— Mokykloje sako, kad gali
ma tėvų neklausyti nuo 15 
metų, o milicijoje, — nuo 18-
kos. Kieno klausyti? — pasitei
ravo Loreta. Susirinkime Lore
tai buvo paskirtas bandomasis 
laikotarpis. 

Spalio 5 d. L. Vorobjovą, 
paaiškinusi, jog ryšium su įvy
kiais Molėtuose nuo rugpjūčio 
20 d. ji nelaikanti savęs 
komjaunuole. Komjaunimo 
bilietą atidavė komiteto sekre
torei, direktoriaus pavaduo
tojai Zaleckienei. Mokytoja 
pradėjo mergai tę visaip 
bauginti, grasinti, kad už jos 
tokį elgesį motinai atims teisę 
ją auklėti, o ją pačią atiduos į 
internatą... Be to, dar maldavo 
palaikyti pas save komjau
nimo bilietą. 

— Ačiū, ne! Dabar jau jūs 
saugokite, — tarė išeidama 
Loreta. 

Vaikų kambario inspektorė 
Štemberg pranešė Loretai ir 
jos motinai, kad už „buvimą be 
tėvų priežiūros po 22 vai. L. 
Vorobjovą įtraukiama Vaikų 
kambario įskaiton. 

* * * 

Vilkaviškis. Š.m. lapkričio 
14 d. pas Kelmelius (Vilka
viškis, Statybininkų 43) grupė 
jaunimo susirinko švęst i 
gimimo dieną. 

Apie 18 vai., jaunimui 
dainuojant ir linksminantis, 
įsibrovė milicija ir civilių 
asmenų grupė. Viena mergai
tė atpažino, jog civiliai — tai 
saugumiečiai iš Vilniaus. 

Neprisistatydami, nepateik
dami jokių pateis inančių 
d o k u m e n t ų , p a r e i g ū n a i 
reikalavo iš jaunimo pateikti 
pasus. Jaunimas pasų netu-
tėjo, todėl jiems buvo įsakyta: 
„Važiuosit į skyrių ir ten išsi-
aiškinsim!" 

Kieme jaunimo laukė „voro-
nokas" (kaliniams vežioti 
automašina, -Red.) ir dar kelios 
mašinos, kuriomis atvyko 
pareigūnai. 

Atvežus į skyrių, vienas iš 
Vilniaus atvykęs saugumietis 
užgarantavo: „Kol nepasa
kysite savo tikros pavardės ir 
adreso, tol nė vienas iš čia 
neišeisite!" 

Asmenybių išaiškinimas 
užtruko 4, 5 vai., nors, išvežda-
mi jaunimą, pareigūnai paža
dėjo negadin t i švent inės 
nuotaikos ir neužtrukdyti il
giau kaip 15 minučių. 

Pareigūnai su jaunimu elgė
si grubiai, ir vieną mergaitę 
ištiko nervinis priepuolis. 
Jaunimas ryžtingai reikalavo 
suteikti ligonei medicininę 
pagalbą. Tik po ilgų įtikinė
jimų pavyko išreikalauti, kad 
milicijos pareigūnai iškviestų 
med. pagalbą. Atvykusi med. 
sesuo elgėsi su ligone labai 
netaktiškai: praėjus priepuo
liui, med. sesuo pasiūlė mer
gaitę nubausti 15-kai parų, 
kadangi ji esanti girta. 

(Bus daugiau) 

Reaganas Chicagoje 

Chicaga . — Prezidentas 
Reaganas vakar Chicagoje 
Nacionaliniame Katalikų Švie
timo draugijos suvažiavime 
atidengė savo pažadėtą planą 
paremti privačias mokyklas 
federalinėmis lėšomis. Numa
toma suteikti mokesčių paleng
vinimus tėvams, kurie leidžia 
vaikus į privačias pradžios ar 
vidurines mokyklas. Tokių 
vaikų yra apie 5 milijonai. 
Projekto rėmėjai, jų tarpe New 
Yorko sen. Moynihan, tvir
tina, kad privačios mokyklos 
palengvina viešųjų mokyklų 
tinklo sunkumus, kurių 
didžiausias dažnai būna — 
lėšų stoka. 

Pripažįstama tačiau, kad 
šiais sunkiais laikais, kada 
vyriausybė „taupo" įvairiose 
programose, bus sunku 
Kongrese pravesti reikiamus 
įstatymus. Visa parama galė
tų Vainuoti iždui apie 4 bil. dol. 
Sis projektas turi daug priešų, 
ypač tarp tų amerikiečių, kurie 
visada kovoja už valstybės ir 
tikėjimo atskyrimą. 

Įspėjo sovietus 

Wash ing tonas . — Prezi
dentas Reaganas trečiadienį 
įspėjo sovietus „išsinešdinti" 
iš Falklando salų krizės. Jis 

Italijoje prasidėjo raudonųjų brigados teroristų teismas. Nuotraukoje du 
svarbiausi kaltinamieji: kairėje Prospero Gallinari, kuris kaitinamas 
paleidęs šūvius, kurie nužudė buvusį Italijos premjerą Aldo Moro, pa
grobtą 1978 m. Apie 60 teroristų teismo salėje giedojo „internacionalą", 
kėlė triukšmą. Dešinėje — kalinys Vincenzo Guagliardo, vienas svar
besniųjų komunistinės gaujos vadų. 

Falklando salos 
ir jūrų įstatymai 

atsiliepė į klausimą, ar tikrai 
sovietai padeda Argentinai 
siųsdami savo žvalgybos ži
nias ir kitą slaptą informaciją. 
Prezidentas pabrėžė, kad 
Amerika bando toliau būti 
sąžiningu tarpininku. Jis atsi
sakė atsakinėti į klausimus, 

kad jo atsakymai nepakenktų 
jautriems taikos išlaikymo 
pasitarimams. 

Panama palaiko 
Argentinos pusę 
New Y o r k a s . — Panamos 

ambasadorius Jungtinėse Tau
tose reikalavo pradėti nefor
malius pasitarimus Saugumo 
Taryboje apie britų karo laivų 
žygį į Falklando salas. Šie 
karą kurstantieji laivai ir 
ekonominė agresija prieš 
Argentiną gresia tarptautinei 
taikai ir klausimą reikia svars
tyti, pareiškė Panamos amba
sadorius Carlos Ozores Typal-
dos. Kaip žinoma, Saugumo 
Taryboje 10 valstybių reika
lavo Argentinos išvežti savo 
kareivius iš Falklando, tik 
Panama balsavo prieš šią 
rezoliuciją. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II-sis įsteigė naują JAV vysku
piją Victoria, Texas. Vyskupu 
paskirtas 50 metų Charles 
Grahmann. 

N e w Y o r k a s . — Jau daug 
metų Jungtinėse Tautose 
svarstomas pasaulio jūrų ir 
vandenynų įstatymas, kurio 
vis nesiseka užbaigti. Įstaty
me būtų nustatytos ir visiems 
vienodos teritorinės ribos. 
Kaip žinoma, Britanija, 
atsiliepdama į Falklando salų 
okupaciją, paskelbė, jog bus 
ginama 200 mylių nuo salų 
riba. Argentina irgi savo teri
torinius vandenis skelbia 200 
mylių nuo krantų. Jungtinių 
Tautų teisininkams neaišku, 
kodėl britai paskelbė Šitokią 
blokados zoną. Jei Britanija 
nėra paskelbusi Argentinai 
karo, tai ji negali varžyti toje 
zonoje laivų judėjimo nei 
Argentinai, nei kitoms šalims 
Je i Britanija laiko save karo su 
Argentina stovyje, tai jokių 
zonų nereikia. Britai gali skan
dinti Argentinos laivus, kur jie 
bebūtų, išskyrus kitų neutra
lių valstybių teritorinius 
vandenis. 

Šiuo metu jūros įstatymuose 
nėra tvarkos. Atskiros valsty
bės skelbia savo vandenims 
kokį tik nori atstumą. Norma
liai teritoriniais vandenimis 
laikoma 3 ar 12 mylių zona nuo 
pakraščių. Tokių ribų laikosi 
visos „civilizuotos" šalys. 
Tačiau praeityje 25 valstybės 
paskelbė savo teritorinėmis 
zonomis didesnius vandens 
ruožus. Argentina, Peru, Pana
ma, Urugvajus, Sierra Leone 
turi pretenzijų į 200 mylių 
vandenis. Gabonas skelbia 100 
mylių, Tanzanija ir Mada
gaskaras — 50 mylių, Sirija — 
35. 

Pietų Amerikos valstybės, 
paskelbusios platesnius teri
torinius vandenis, aiškina, kad 
precedentą nustatė JA V-bės II-
jo Pasaulinio karo metu, kada 
prezidentas Rooseveltas buvo 
paskelbęs 300 mylių saugumo 
zoną visoje hemisferoje. 

Dėl nevienodo teritorinių 
vandenų traktavimo yra įvykę 

daug nesusipratimų. Dau
giausia pagarsėję yra Libijos 
teritoriniai vandenys, jų nepri
pažįsta Amerika, kuri tyčia 
siunčia į tuos vandenis savo 
karo laivus, o paskutinį kartą 
teko numušti du Libijos 
naikintuvus, kurie pakilo ginti 
„savo" vandenų. Peru karo 
laivai reguliariai areštuoja 
amerikiečių žvejų laivus, kurie 
atvyksta gaudyti tūnos Peru 
vandenyse. 

Naujas jūros įstatymas 
numato platesnius teritorinius 
vandenis tik ekonominiais 
sumetimais — žuvavimo ar 
jūros dugno mineralų eksplo
atavimo tikslais. Todėl Brita
nijos paskelbta 200 mylių apie 
Falklandą zona laikoma nele
gali, pagal dar nebaigtą svars
tyti pasaulinį jūrų įstatymą. 

T R U M P A I 
IŠ VISUR 

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas atvyko į Japoni
ją pradėti derybų dėl prekybos 
išlyginimo, nes japonai 
parduoda daugiau, negu perka 
Prancūzijoje. 

— Ispanijos karalius Juan 
Carlos su žmona Sofia pradėjo 
vizitą Norvegijoje, kur viešės 
tris dienas. 

— Anglijos karalienė Elzbie
ta atvyko į Kanadą, kur šešta
dienį įteiks Kanadai pirmą 
valstybės konstituciją. 

— Vakarų Vokietija para
gino sovietų prezidentą Brež
nevą priimti prez. Reagano 
siūlymą ir važiuoti į New 
Yorką, į JT nusiginklavimo 
konferenciją, kur ta proga 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
galėtų pradėti ginklų apribo
jimo derybas. 

— Pernai Amerikoje eidami 
pareigas žuvo 91 įstatymų 
saugotojas, paskelbė FBI 
statistikos biuras. Tai yra 13 
mažiau, negu žuvo užpernai. 

— JAV vyriausybė nuspren
dė parduoti Irakui 12 didžiųjų 
transporto lėktuvų. Irakas 
buvo išimtas iš sąrašo valsty
bių, kurios remia tarptautinį 
terorą. Šį pardavimą dar turės 
patvirtinti Kongresas. 

— Anglikonų Bažnyčios ar
kivyskupas Robert Runcie bri
tų parlamento Lordų rūmuose 
parėmė vyriausybės žygius 
Falklando salų krizėje, tačiau 
priminė, kad argentiniečiai 
yra krikščionys, su kuriais 
anglus daug kas riša. 

— Sovietų „Literaturnaja 
Gazieta" išspausdino daug 
laiškų, kuriuose skaitytojai 
skundžiasi dėl drabužių ir kitų 
prekių trūkumo parduotuvėse. 

— Buvęs nusiginklavimo 
agentūros direktorius Paul 
Warnke pasakė Spaudos klube, 
kad sovietai nėra Amerikos 
pralenkę branduolinių ginklų 
srityje. J is ragino atnaujinti su 
sovietais ginklų apribojimo 
derybas. 

— Prancūzų spauda 
paskelbė, kad vyriausybė 
pažadėjo parduoti Indijai 
modernių Mirage 2000 lėktu
vų. 

— Lenkijos vicepremjeras J. 
Obodowski paskelbė, kad 
Lenkijoje iki metų galo bus at
šauktas maisto produktų 
normavimas, išskyrus mėsą. 

Sekretorius Haigas 
vėl ieško taikos 

Falklando salose 
Buenos A i r e s . — Argenti

nos pakrančių sargybos įstai
ga paskelbė, kad du Argenti
nos karo laivai pralaužė britų 
paskelbtą blokadą ir atplaukė 
prie salų, kur dabar jie 
patruliuoja. 

Argentinos spauda rašo apie 
Falklando salose prasidėjusią 
infliaciją. Stanley mieste 
naudojami Falklando svarai, 
britų svarai ir Argentinos 
pezai. Kareiviams uždrausta 
lankyti salos parduotuves, 
tačiau ten perka argentinie
čiai civiliai. Falklande ar 
Malvinų salose yra apie 9,000 
argentiniečių. Keliuose išdažy
tos strėlės, kad vietiniams būtų 
lengviau įprasti važinėti deši
ne kelių puse. Pirmomis dieno
mis įvyko keli susidūrimai. Į 
Stanley aerodromą jau perkel
ta eskadrilė Mirage lėktuvų, 
kurie saugo salas. Transporto 
C-130 lėktuvai nuolat atveža 
naujų kareivių ir karinę 
medžiagą. 

Arkivyskupas ieško 
Lenkijoje taikos 

Varšuva . — Lenkijos katali
kų primas arkivyskupas 
Glemp pareiškė užsienio 
korespondentams, kad katali
kų Bažnyčia aktyviai sieks 
dialogo tarp suskilusių Lenki
jos visuomenės grupių. Jis 
pabrėžė, kad Bažnyčia vengs 
„politikos", nes jos uždavinys 
skleisti Evangeliją, tačiau 
turint geros valios, Lenkijoje 
būtų galima atstatyti tautinę 
santaiką. Jis pareiškė viltį, 
kad popiežius galės aplankyti 
Lenkiją rugpiūčio mėnesį, 
kada bus švenčiama 600 metų 
Juodosios Madonos sukaktis. 

Nikaragva 
sutinka derėtis 

Londonas . — Britanijos 
premjerė Thatcher pasakė 
parlamente, kad Argentina 
turėtų susilaikyti ir nebandyti 
pralaužti paskelbtos jūros 
blokados 200 mylių aplink 
Falklando salas. Jei blokadą 
bus bandoma pralaužti, tai bus 
įrodymas, kad taikingi 
sprendimai yra atmetami. 
Tada mes imsimės reikiamų 
veiksmų, pasakė premjerė. Ji 
pridėjo, jog sekretoriui Haigui 
buvo aiškiai pasakyta, kad 
užpuoliko kariuomenė turi 
pasitraukti, tada galima tartis 
dėl kitų klausimų, o salų suve
renumas nebus derybų objektu, 
pasakė Thatcher. 

Sekretorius Haigas vakar 
vėl išskrido į Buenos Aires 
ieškoti taikos. J i s pareiškė 
spaudai, kad padėtis labai 
pavojinga, abi pusės turi paro
dyti daugiau lankstumo. 

Falklando salų krizė parodė, 
kad abi pusės, Britanija ir 
Argentina, pasiryžusios kovoti 
dėl savo tautinės garbės. Jei 
konfliktas nebus išspręstas 
diplomatiniais keliais, abi 
valstybės pajus aštrų ekono
minį spaudimą. Britanijos 
ekonominė padėtis neleis jai 
ilgesnį laiką laikyti didelę dalį 
savo karo laivyno atviroje 
jūroje, kovos pozicijose, nuolat 
pristatant skystą kurą ir kitus 
reikmenis už 8,000 mylių esan
tiems laivams. Nepasitenki
nimas vyriausybe didės ir 
premjerė Thatcher gali būti > 
priversta pasitraukti. Ji turi šį 
konfliktą laimėti. 

Argentinos karinėje valdžio
je lengvai gali įvykti pasikeiti
mų, jei karinis susikirtimas 
atneštų kokių nuostolių Argen
tinai. Grupė karininkų gali 
pakeisti dabartinę chuntą, o 
žmonių nepasitenkinimas 
nedarbu ir milžiniška inflia
cija gali pasiųsti į gatves mili
jonus argentiniečių. Prezi
dentui Galtieri gresia ir tai, 
kad, tarptautinei opinijai spau
džiant, gali atrodyti, kad jis 
nusileido, „pasidavė", „pabė
go iš kovos lauko". Todėl 
komentatoriai vadina šia kri
zę ne tiek karine, kiek — poli
tine. 

Iki šiol argentiniečiai remia 
vyriausybės žygius. Tūkstan
čiai savanorių siūlosi į 
kariuomenę. Net vyresnio 

Baigiama tartis 
dėl naujos sienos 
Je ruza lė . — Valstybės de

partamento sekretoriaus pava
duotojas Walter Stoessel vakar 
kalbėjosi su Izraelio premjeru 
Beginu. Izraelio gynybos 
ministeris Sharonas nuvyko 
tartis į Kairą. Manoma, kad 
Izraelis pasitrauks iš Sinajaus 
paskutinės dalies, nors dar esą 
15 neišspręstų klausimų, kurie 
liečia naująją sieną tarp Izrae
lio ir Egipto. Pastarasis reika
lauja griežtai laikytis 1906 m. 
Turkijos ir Britanijos nusta
tytos sienos. Šiuo metu ji turės 
perkirsti kai kuriuos Sinajuje 
išaugusius miestelius. Ypač 
Izraeliui gaila palikti prie Aka-
bos įlankos pradėtus statyti 
kurortinius viešbučius. 

amžiaus buvę kariai teiraujasi 
įstaigose, kur ir kaip jie gali 
būti tėvynei naudingi. Prie 
Comodoro Ri vada via miesto 
karinės įstaigos jau apeliuoja į 
savanorius neapsunkinti 
kariuomenės, nes valdžia netu
ri tinkamų darbų, nei patalpų 
savanorius apgyvendinti. 
Argentinos pajūrio miestuose 
vykdomi šviesų gesinimo ir oro 
puolimų pratimai. Sudaryti 
gyventojų evakuacijos planai. 
Ligoninės paruoštos priimti 
didesnius skaičius sužeistų. 

Argentinos finansų minis
teris Roberto Alemann paskel
bė, kad atidaromas Patriotinis 
fondas, kurio lėšomis bus 
finansuojama karinė Malvinų 
salų administracija. Turtin
gesni argentiniečiai išima 
savo sutaupąs iš bankų, bijo
dami, kad valdžia gali užkrau
ti „patriotinius mokesčius". 

Bolivijos karo aviacijos 
viršininkas gen. Natalio Mo
rales Mosquera paskelbė, kad 
visi Bolivijos karo lėktuvai 
sutraukti arčiau Argentinos 
sienos, kad galėtų greičiau 
atvykti Argentinai į pagalbą, 
jei jos reikės. Peru ir Ekva
doras irgi paskelbė, kad jos 
mielai suteiktų Argentinai 
savo paramą. 

Dar neaiški Čilės pozicija. 
Stebėtojai mano, kad Argen
tinai įsivėlus į ilgesnį karą su 
Britanija, Čilė gali bandyti 
užimti žemes, dėl kurių vyksta 

«. su Argentina ginčai. 

Washingtonas . — Nikarag
vos sandinistų vyriausybė, 
atsiliepdama į JAV pasiūly
mą pradėti pasitarimus dėl 
santykių pagerinimo, pranešė 
valstybės departamentui, kad 
ji pasiruošusi derėtis ir 

svarstyti visus klausimus, 
kurie skiria abi vyriausybes, 
įskaitant Amerikos pasiūlytą 
santykių planą. Manoma, kad 
pradiniai susitikimai tarp dėle 
gacijų prasidės Meksikoje. 

Islamo kraštų 
protesto streikas' 
Beirutas . — Daugelyje 

islamo valstybių trečiadienį 
įvyko protesto streikas. Jo 
mažiausiai buvo laikomasi 
Egipte, tačiau streiką palaikė 
ir Kipro sala, uždariusi savo 
tarptautinį aerodromą. Irane 
įvyko masinės protesto 
demonstracijos. Ajatola 
Khomeini ragino arabus 
sustabdyti naftos tiekimą 
Izraeliui ir „tiems, kurie jį 
remia". Streiką iššaukė Jeru
zalės Uolos mečetės išnieki
nimas. Musulmonai tiki, kad iš 
tos Jeruzalės vietos pranašas 
Mohamedas pakilo į dangų. 

Visose Izraelio okupuotose 
vietose: Vakarų krante, 
Rytinėj Jeruzalėj ir Gazos 
pakrašty įvyko protesto riau
šės. Du arabai buvo sužeisti, o 
taip pat 11 izraelitų kareivių. 
Suimta šimtai žmonių, visos 
arabų mokyklos uždarytos iki 
sekmadienio. 

Pakistane arabai studentai 
Karachi mieste sudegino 
Amerikos vėliavą, Hyderaba-
de buvo deginamos prezidento 
Reagano ir premjero Begino 
iškamšos. Beirute įvyko kauty
nės tarp musulmonų, kurie 
remia Iraką ir tų, kurie remia 
Irano ajatolą. Žuvo 14 žmonių, 
sužeisti 32. 

KALENDORIUS 

Balandžio 16 d.: Urbonas, 
Bernadeta, Giedrius, Didjana. 

Balandžio 17 d.: Anicetas, 
Stefa. Dravenis, Sigita. 

Saulė teka 5:11. leidžiasi 
6:31. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedru

liais, gali lyti su perkūnija, 
temperatūra dieną 70 1., naktį 
50 1. 
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2 DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 16 d. 

/PORTO 

Redaguoja Vyt. Grybauskas 
Tek i . — namų 847-1729 

APŽVALGA 

4144 So. Maplewood. Chicago, IL 
Įstaigos 2o9-7.V>7 60632 

DAR INFORMACIJŲ 
DĖL ŽAIDYNIŲ 

— Galutinė registracija 
ŠALPAS s-gos sporto žaidy
nėms, kurios įvyks Clevelan-
de geg. 8 ir 9 d., turi būti atlik
ta iki bal. 17 d. Nespėję to 
padaryti klubai gali dar šį sa
vaitgalį skambinti varž. k-to 
pirm. A. Bielskui telefonu 
216— 481-7161; arba vicepirm. 
V. Cyvui tel. 216 - 486-3228. 

— Nustatyta galutinė žaidy
nių programa: krepšinyje vy
rų A ir B., jaunių A, B ir C ir 
moterų varžybos; tinklinyje 
vyrų, moterų, jaunių ir mer
gaičių A ir B varžybos ir šach
matai. 

— Registracijos mokestis: 
vyrų krepšinio A — 60 dol., vy
rų B — 50, jaunių A — 40, B — 
30 ir C — 20, moterų — 25; mo
terų ir vyrų tinklinio — 40 dol., 
merg. A — 30, jaunių ir merg. 
B - 20. 

— Varžybų lentelių sudary
mą tvarkys naujas ŠALFAS s-
gos krepšinio k-to vadovas 
Kęstutis Ambutas iš Chicagos 
ir naujas s-gos tinklinio k-to 
vadovas Rytas Babickas iš 
Clevelando. 

— Primenama, kad visi 
dalyviai turi būti atlikę 1982 
m. metinę ŠALFAS s-gos 
narių registraciją. 

— Galutinė ir tiksli žai
dynių programa yra tokia: 

Penktadienį, geg. 7 d., nuo 
6 vai. vak. registracija, infor
macija ir susipažinimo vaka

ras Lietuvių Namuose. 877 
East 185 Str. 

Šeštadienį, geg. 8 d., nuo 7 
vai. ryto per visą dieną veiks 
informacijos centras Howard 
Johnson's Lakefront Motor 
Lodge, 5700 So. Marginai Rd.; 
Nuo 9 vai. r. iki 6 vai. p.p. 
krepšinio ir tinklinio varžy
bos paskirose salėse; nuo 9 
vai. ryto šachmatų varžybos 
H. J. Lakefront Motor L; 7:30 
vai. vak. žaidynių banketas su 
programa, vakariene ir šo
kiais Slovenian Auditorium 
virš. salėje (kaina 15 dol. 
asmeniui); tuo pačiu laiku apa
tinėje salėje šokiai ir bufetas 
(kaina 5 dol. asmeniui). 

Sekmadienį, geg. 9 d., 10 
vai. šv. Mišios D.M.N.P. lietu
vių parapijos bažnyčioje. 10:30 
vai. šv. Mišios Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 
Nuo 9 vai. ryto krepšinio, tink
linio bei šachmatų varžybų tą
sa; nuo 12 vai. pagrindiniai fi
nalai, iškilmės ir uždarymas 
State u-to salėje. 

— Žaidynių sąmata sieks 
6,000 dol. Tam reikalinga vi
suomenės ir organizacijų pa
rama. Aukas galima siųsti 
org. k-to vicepirm. Vladui Pleč
kaičiui: 4450 Rabun Lane, 
Richmond Heights, Ohio, 
44143. Čekius rašyti Lithua-
nian Athletic Union vardu, 
aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčio. 

FUTBOLAS 

PIRMENYBĖS 
PRASIDEDA 

1982 metų Chicagos futbolo 
— soccer pirmenybės Natio
nal Soccer Lygoje, kurioje 
"Lituanica" dalyvauja, prasi
deda ši savaitgalį, balandžio 
17-18 d. 

Pirmenybėse dalyvauja sep
tynios "Lituanicos" koman
dos įvairaus amžiaus klasėse. 
Šeštadienį, 1 vai. po pietų, ma
žiukų komanda žaidžia Mar-
ąuette Parko aikštėje prieš 
Blue Island "Stars". Koman
dą treniruoja ir vadovauja dr. 
Julius Ringus ir Brian Frame. 
Tuoj po jų, 2 vai. 30 min. žais 
jaunučiai prieš „Slovaks". 
Jų komandos vadovas ir tre
neris Jonas Žukauskas. 4 vai. 
p.p, žais veteranai prieš "Vi-
kings". Komandos vadovas 
Algis Malinauskas. 

Sekmadienį, 10 vai. ryte, 
jauniai žais prieš "Slovaks" 
Morton West H.S. aikštėje, S. 
26-th Street ir Harlem Ave. — 
Bervvyn. Jaunių vadovas ir 
treneris Alb. Glavinskas. 

Vyrų pirmoji komanda žais 
prieš italų „Roosters" 1 vai. p.p. 
Priton College stadijone, River 
Grove, Illinois. Ko
mandai vadovaus Ričardas 
Jenigas ir Ged. Bielskus. Nors 
oras ir labai nepalankus prieš 
futbolo sezono pradžią, bet 
vadovai sugebėjo suorgani
zuoti porą bandomųjų rung
tynių: prieš italų "Maroons" 
pralaimėta 5:6 ir prieš lenkų 
"Lightning'" laimėta 1:0. Kiek
vieną kartą "Lituanica" žaidė 
skirtingu sąstatu. Apie jos pa
jėgumą spręsti nėra pagrindo 
nė spėliojimui. 

Rezervas žais toje pačioje 
aikštėje 4 vai. 30 min. 

Mergaičių komanda pir
menybių rungtynes pradės 
balandžio 25 d. Ligi to laiko 
jos turės progos geriau pasi-

Ričardas Šimkus, Princetono universiteto krepšinio koman
dos žaidėjas kovoja dėl kamuolio. 

ruošti ilgam pirmenybių sezo
nui, kuris tęsis be pertraukos 
ligi rugsėjo mėnesio. Koman
dai vadovaus Pijus Stončius ir 
Ramunė Cibas. Treneris P. 
Doherty. 

S a n d a r a r emia 
" L i t u a n i c a " 

Viena iš seniausių lietuvių 
ateivių organizacijų Sandara, 
tarpininkaujant tos organi
zacijos 77 kuopos pirmininkui 
Vitui Uzniui, apsiėmė finan
suoti jauniausiuosius "Litu
anicos" futbolininkus. Paža
dėtą paramą Sandara jau 
suteikė. "Lituanicos" — Liths 
soccer club — vadovybė už 
reikšmingą paramą Sandarai 
nuoširdžiai dėkoja. Jaunieji 
žaidėjai prie savo uniformų dė
vės įrašą "Sandara". 

J. J. 

— Europa ir visas pasaulis 
jau smark ia i ruošiamas 
pasaulio pirmenybių įkarš
čiui. Kaip žinome, tos pirme
nybės įvyks birželio ir liepos 
mėn. Ispanijoje. Įkarštis ir 
susidomėjimas didėja; visi 
viešbučiai jau užimti, nežiū
rint labai aukštų kainų. 
Daugeliui rungtynių bilietai 
jau išparduoti, spaudos pusla
piai pilni aprašymų; televizi
joje vis daugėja programų, ku
riose rodomos atvykstančios 
rinktinės, jų treniruotės, geres
nieji žaidėjai, stadijonų didini
mas, miestų puošimas ir t.t. 

— D i d ž i u l ė s p remi jos 
žadamos komandoms, kurios 
pasieks pusfinalius ar finalus. 
Bene tikrus „aukso kalnus" 
žada mažytė, bet turtinga 
Kuvait valstybėlė. Jų žaidėjai 
j au s m a r k i a i r u o š i a s i ; 
apgyvendinti ištaigingose 
vilose, važinėjami brangiomis 
mašinomis. Žinoma, sunku 
patikėti, kad jų rinktinė laimė
tų bent vienerias rungtynes... 

— Europos jaunių pirmeny
bėse iš vienos pusės pusfina
lius jau pasiekė Škotija, 
nugalėjusi Italiją 1-0 ir 0-0 ir 

IS LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Vi ln iaus „ E g l ė " finale. 
J i antrose Europos rankinio 
taurės rungtynėse nugalėjo 
Olandijos Reormondo „Svif
to" komandą 27-20. Su šia 
pergale „Eglė" kvalifikavosi 
finalui prieš Zagrebo „Treš-
jevką", kuris savo ruožtu 
įveikė Berlyną. 

Tuo būdu, po puikaus Kauno 
„Granito" pasirodymo Pary
žiuje Vilniaus „Eglė" vėl 
pademonstravo, koks stiprus 
ir jau tarptautinės klasės yra 
Lietuvos rankinis. 

Tuo tarpu Sov. Sąjungos 
pirmenybėse „Granitui" vėl 
nepasisekė, kai jis pasku
tinėse minutėse pralaimėjo 
Prieš Celiabinską 28-30. 

— K a u n o „ Ž a l g i r i s " krep
šinio pirmenybėse prigrūsta
me Kauno stadijone pasiekė 
sunkią ir labai svarbią perga
lę prieš Maskvos „Dinamo" 
97-94. Su šia pergale „Žalgi
ris" vėl atsistojo į trečią vietą 
su vienu tašku daugiau negu 
, , D i n a m o " i r g a l i m y b e 
pasipuošti bronzos medaliu. 
Viską nulems sekančios dve
jos rungtynės Minske ir Kije
ve. 

P r i e š , , D i n a m o " v i s a 
komanda sukovojo ryžtingai; 
geroje formoje pasirodė 

Chomičius ir Masalskis, o 
jaunasis Sabonis vėl buvo 
įspūdingas, padaręs 23 taškus 
ir metęs 70 proc. tikslumu. 

Vilniaus „Statyba" baigė 
sezoną su pralaimėjimais 
prieš Kijevo ASK 96-74 ir Kije-

dama 95-85. Sekančios rungty
nės laukia Alma Atoje, o 
pergalė ją pakeltų į 6-tą vietą 
lentelėje ir priartintų prie 
pirmųjų. 

Lietuvos jaunių ir mergai
čių krepšinio rinktinės daly
vauja Sov. Sąjungos pirmeny
bių f inal inėse va ržybose 
Minske. Merginoms pradžia 
nesėkminga, jos pralaimėjo 
latvėms 45-55 ir Leningradui 
80-86. Geriau sekasi jauniams; 
jie nugalėjo latvius 64-55 ir 
Rusijos rinktinę net 106-82. 

— Lietuvos krepšinio taurės 
varžybose jau paaiškėjo 
paskutinės 8 vyrų ir moterų 
komandos, kurios netrukus 
susirinks į Kauną išaiškinti 
nugalėtoją. 

- Vi ln iaus „ Ž a l g i r i s " 
paskutines futbolo pirmeny
bėms pasiruošimo rungtynes 
Vorošilovgrade sužaidė 1-1. 
Pirmosios pirmenybių rungty
nės bus prieš Nikopolį, o iš viso 
tai 36-tas sezonas, kai „Žalgi
ris" reprezentuos Lietuvos fut
bolą Sov. Sąjungos pirmeny
bėse. 

T R U M P A I 
— Patiksliname šiame 

skyriuje a n k s č i a u duotą 
žinutę, kad Princeton u-to 
kreipšinio komanda šiam sezo
nui negavo aukštesnio centro. 
Paaiškėjo, kad aukštesnis 
centras buvo gautas, tik jis 
buvo silpnokas ir mažai gavo 
progos žaisti (maždaug tas 
pats). Vėl visa naš ta krito ant 
Ričardo Šimkaus, kuris trečio
se lygos rungtynėse nusilaužė 
koją ir t ik neperseniausiai 
buvo nuimtas gipsas. Todėl 
Princeton kreipšinio sezonas 

r 

Dalis klausytojų Mokslo ir Kūrybos suvažiavimo sporto sek-

Nuotr . Z . D e g u č i o cijoje. 

vo „Strojtelį" 93-81. Ji liko 
šioje finalinėje grupėje pasku
tinėje (aštuntoje) vietoje, 
tačiau pasiekė savo tikslą, 
išsilaikydama aukščiausioje 
lygoje ir davė daug progos 
išbandyti eilę jaunesnių žaidė
jų-

Vilniaus „Kib i rkš t i s " mo
terų lygoje vėl pasiekė puikią 
pergalę Sverdlovske, laimė-
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Juk taip darėme kovodami 
už Lietuvos laisvę ir carų 
okupacijos metu, kai jokia 
svetima valstybė nė žodeliu 
nenorėjo mūsų užtarti ir dėjosi 
nieko nežinanti apie Lietuvą ir 
jos teises į nepriklausomybę. 
Tada teks visiems lietuviams 
išeiviams glausti savo gretas ir 
d a u g i a u p a r o d y t s av o 
pasiaukojimą, atsižadėjimą 
asmeniškumų, ryžtą, drąsą ir 
tėvynės meilę. Tai bus kilnus 
lenktyniavimas su mūsų parti
zanų herojiška kova ir pasi-
švent imu. X u n M Krupavičius 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Ar brangini gyvenimą? Tad 
saugok laiką, nes iš jo susi
daro gyvenimas. 

B. Franklin 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą...„ 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-^4 

6—8; arttr. 12—c; penkt. 10—12, ,1—6. 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 • 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 vai 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vak vak. 
išskvrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS— 
SPECIALISTĖ tl«tiwi 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

Sov. Sąjunga, įveikusi Prancū
ziją 0-0 ir 4-2. Kiti du pusfina-
listai paaiškės iš rungtynių V. 
Vokietija — Ispanija ir Angli
ja — Lenkija. 

— Besiruošiant pasaulio 
pirmenybėms. Peru rinktinė 
gavo pamoką iš New Yorko 
„Cosmos" net 5-1, o Kuvait 
nugalėjo Jung. Arabų Emira-
tą 2-1. 

Kūne Kultūros rūmai Kaune. 

Princeton krepšinio sezonas 
šiais metais buvo silpnesnis, ir 
savo lygoje baigė trečioje 
vietoje. 

— Bostono maratonas , bene 
populiariausias ir garsiausias 
pasaulyje , įvyks sekant į 
pirmadienį. J is šį kartą žada 
būti kitoks, negu per visus 86 
savo gyvavimo metus. J i s jau 
pasiryžęs pasidaryti komer
ciniu, profesiniu ir mokėti 
laimėtojams pinigines premi
jas. Ir j a m jau įgriso tie nevy
kę ir atgyvenę „mėgėjo" 
principai. Nusibodo išmokinė-
ti „po stalu" kelionės, viešbu
čio ar pragyvenimo išlaidas; 
nebenori atsilikti nuo kitų 
didžiųjų maratonų, kaip New 
Yorko, Tokyo ar Londono. 

74 metų amžiaus Kelly, 
laimėjęs šį maratoną 1935 ir 
1945 metais, žada vėl daly
vauti. Tai būtų jo 51-mas 
kartas, nors trijų iš jų j is 
nepajėgė pabaigti. J a m šis 
naujas maratono polinkis, kad 
ir ne prie širdies, bet supran
tamas. Juk gyvenimas keičia
si, praėjo tie laikai, kad k a s 
nors būtų daroma iš grynos 
meilės kuriam dalykui ar idė
jos... 
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Įstaigos ir buto tel. 652-1381 
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Nauja Sovietų kolonija 

AMERIKOS 
PUSRUTULY 

Pasaulio įvykius stebin
tiems žmonėms nemažą susi
rūpinimą sudaro Kuba. Tai So
vietų Sąjungos prietiltis tik 
apie šimtas su viršum mylių 
nuo JAV. Sovietų Sąjunga šį 
prietiltį uoliai išnaudoja, siųs
dami ginklus į Nicaraguą ir 
Salvadorą, slapta taiksty
damasi įsistiprinti ne tik tose 
šalyse, bet turi prieš akis ir 
Meksikos žibalą, kur, sustip
rinus Maskvos įtaką, būtų sun
kus ekonominis smūgis Ameri
kai. 

Tačiau paskutiniu metu 
spauda ėmė rodyti daugiau 
susirūpinimo nauju Maskvos 
prietilčiu Amerikos pusrutuly
je — Grenados saloje. Tai la
biausiai į pietus išsikišusi sala 
Karibų salyne, — tik 90 mylių 
nuo Venecuelos, kuri irgi yra 
svarbus punktas savo gau
siais žibalo šaltiniais. 

Grenada yra nedidelė sala, 
teturi tik 133 kvadratines my
lias, užimanti maždaug tiek 
ploto, kaip išsiplėtęs Washing-
tono, D.C. miestas. Gyventojų 
teturi gal apie 110,000, kurių 
apie 52% juodųjų, apie 43% 
mulatų ir tik apie 1% baltųjų. 
Šią salą dar 1498 m. aptiko 
Kristupus Kolumbas, ją koloni
zavo ispanai, nuo 1627 m. ji bu
vo britų, o 1650-1783 m. pran
cūzų, kurių įtakai revoliucijos 
metu susilpnėjus, vėl perėmė 
britai. Taigi joje labiausiai var
tojamos kalbos yra anglų ir 
prancūziškas — afrikietiškas 
dialektas. 

Saloje 1979 m. kovo 13 d. bu
vo įvykdytas perversmas ir 
valdžią į savo rankas perėmė 
marksistinės orientacijos 
ministras pirm. Maurice Bi-
shop, esąs Kubos ir Maskvos 
įtakoje. Dabar net tvirtinama, 
kad tikroji tos salos vyriau
sybė yra Kubos pasiuntiny
bėje to krašto sostinėje — St. 
George mieste. I Grenadą yra 
suplaukusių Kubos darbinin
kų, technikų ir mokytojų, nors 
jie nesiskubina viešumoje gar-
sintis. Dabar Kubos technikai 
ruošia naują aerodromą su 
9,500 pėdų ilgumo takais lėk
tuvams. Aišku, kad tai ne 
turistams. JAV valstybės 
sekretorius Alexander Haig 
pabrėžė, kad aerodromas yra 
daromas toks, kad būtų tin
kamas bet kokiems Sovietų 
Sąjungos ar Kubos lėktuvams. 
Kiti kubiečiai dirba prie dar 
slaptesnio užmojaus. Yra duo
menų numatyti, kad tai bus 
povandeninių laivų bazė. Ki
tados ši sala buvo gana mėgs
tama amerikiečių turistų, bet 
dabar ten tokia atmosfera, kad 
amerikiečiai verčiau pasiren
ka kitas Karibų jūrų salas. 

DAINININKĖ ELENA BLANDYTĖ 
SCENINIO MENO KELYJE 

Pokalbis su sol. Elena Blandyte 

Karibų salų sritimi susirūpi
no ir prezidentas Reaganas, 
pasirinkdamas ir savo atos
togas tose apylinkėse. Bū
damas kaimyninėje Barbados 
saloje, prez. Reaganas pareiš
kė, kad Grenada yra Kubos ir 
Sovietų Sąjungos įtakoje ir ta i 
reiškia, kad „ji stengsis plėsti 
marksizmo virusus". Savo 
pasitarimuose su Barbados ir 
keturių kitų Karibų jūros salų 
vadovais prez. Reaganas pa
reiškė, kad Salvadoras nėra 
vienintelis kraštas, kuriam 
grėsmę sudaro marksizmas. 
,.Mes esame susirūpinę ir nu
vertimu VVestminsterio par
lamentarinės demokratijos 
Grenadoje",- kalbėjo JAV pre
zidentas. Grenados vyriausy
bė nebuvo pakviesta į Rea-
gano sušauktą Karibų salų 
vyriausybių konferenciją. 

Gerai informuotas žurnalas 
„U.S. News & World Report" 
balandžio 12 d. numery duoda 
straipsnį: „Grenados posūkis į 
marksizmą". Pažymi, kad į 
Grenados sostinės universite
to medicinos fakultetą mėgda

vo stoti tie amerikiečiai, ku
riems nepavykdavo įeiti į JAV 
medicinos mokyklas, bet da
bar jiems tą kraštą teks palik
ti. Grenados pamėgtos pramo
gos — kalipso — melodijose 
dabar girdimi revoliuciniai to
nai. Jų dainose imama aukš
tinti Kuba ir raudonųjų kubie
čių veikimą Granadoje. 
Dabartinė Bishopo vyriausy
bė gyventojus bando gąsdinti 
amerikiečių invazija. Vyriau
sybės globojamas jaunimo 
sąjūdis dėvi kubiečio marksis
to revoliucionieriaus Gue-
varos biretes . ir dainuoja: 
„Pasakykite jiems apie sal
džiąją Grenadą. Skelbkite vie
ną revoliuciją. Jei ateis 
samdytieji kariai, mes 
panaudosime AK (Sovietų ata
kos ginklais) prieš juos". -
JAV atsisako su Grenada 
pasikeisti ambasadoriais, kol 
Grenada nesugrįš į demokra
tinę santvarką, o premjeras 
Bishop tą panaudoja patei
sinti savo kariniams pasi
ruošimams. Tiesa, Grenados 
armija nedidelė, tik apie 1000 
karių, bet ji prilygsta gretimų 
salų — Trinidad ir Tobago — 
armijoms, o šios salos yra 10 
kartų didesnės ur Grenadą. 

Ūkiniame gyvenime dar nė
ra įvesta marksistinė tvarka. 
Parduotuvių, restoranų savi
ninkai tebėra privatūs as
menys. Tačiau britų stiliaus 
demokratija, kurią Grenada 
paveldėjo 1974 m. tapdama ne
priklausoma, yra panaikinta. 
Krašte įvesta vienos marksis
tinės partijos kontrolė. Visi 
opoziciniai laikraščiai uždary
ti. Betgi posūkis į marksizmą 
nenusiavė ankstyvesnių vy
riausybių tarpe buvusios ko
rupcijos. Naujieji marksisti
niai valdovai važinėja 
brangiais automobiliais, o sa
vo vaikus leidžia į geriausias 
Grenados privačias mokyklas. 

Pati Grenada būtų malonus 
kraštas. Tai vulkaninės kil
mės sala. Klimatas švelnus ir 
malonus. Yra derlingų dirvų, 
kur auga bananai , kakavos 
medžiai, kokoso palmės, med
vilnė. Geri paplūdimiai. Gy
ventojų tikyba daugiausia ka
talikų ir anglikonų. Pati 
Grenados sala turi kalnų. Ja i 
dar priklauso Carriacono ir 
Mažosios Martiniąue salelės. 
Grenada gana tirštai ap
gyventa: maždaug po 812 gy
ventojų kvadratinėje mylioje. 
Vienam gyventojui tetenka tik 
penkios šimtinės akro dalys 
dirbamos žemės, bet žemės ū-
kiu užsiima 31% gyventojų, o 
62% yra darbininkai, tarnau
tojai. Likusi dalis — įmonių 
vadovai. Iki šiol didžiąją dalį 
savo gaminių Grenada išvež
davo į D. Britaniją, Vakarų 
Vokietiją, Olandiją. Prekyba 
su JAV tesudarė apie 8%. 
Grenados sostinė St. George 
yra kartu ir krašto svarbiau
sias uostas. Natūralus gyven
tojų prieauglis negausus*, apie 
2.2%. Gana aukštas vaikų mir
tingumas: apie 23.5% kiekvie
nam tūkstančiui naujagimių. 

Grenados sala turbūt 
yra mažiausia nepriklau
soma valstybė Vakarų pusru
tulyje, bet tapdama marksistų 
kontroliuojama baze Sovietų 
Sąjungos ar užmaskuotai Ku
bos lėktuvams ir laivams bei 
submarinams gali suvaidinti 
nemažą vaidmenį Maskvos 
kolonialiniame veržlume. 

Nicaragvos, Salvadoro, 
Guatemalos įvykiai ir Grena
dos posūkis maskvinio mark
sizmo link turėtų daugiau išju
dinti visus, kuriems rūpi šio 
žemyno likimas, daugiau 
įžvelgti Maskvos koloniali-
nius siekimus, stengiantis tam 
pasipriešinti, ypač išryš
kinant komunistinės diktatū
ros ir teroro grėsmę. 

Juoz. Pr. 

Elena Blandyte yra šakota 
menininkė: dainininkė, akto
rė, deklamatorė. Su koncertais 
apkeliavusi beveik visas di
desnes lietuvių kolonijas. Prieš 
porą metų buvo pakviesta net į 
Australiją. Po jos koncertų ra
šė Adelaidės lietuvių žinios: 
„Menininkės talentas — šako
tas jos gabumų lobis; be to, ža
vinga sceninė išorė. Puikus ir 
pajėgus spalvotas mezzo - sop
ranas ir tiek dainų, tiek dailio
jo žodžio meninė interpretaci
ja... Be mažiausių pastangų, 
kartais naudodama mikro
foną, ji persijungia iš vieno 
stiliaus į kitą, jos atlikimas — 
gyvas, spalvingas kaleidosko
pas. Ar tai būtų liaudies dai
na, ar operos arija, ar estradi
nio pobūdžio lengva melodija 
bei dailiojo žodžio per
davimas, ji visur skirtinga, įta
kinga. Savo įvairiaspalve ar
tistiška asmenybe lengvai 
užkariavo tautiečių susižavėji
mą, kurie audringai plojo". 

Susitikę ją po repeticijų 
Jaunimo centre, paklausėme: 

— Gaila, kad išsiskirstė ketu
rios seserys Blandytės (Stasė, 
Ona,»Benigna, Elena). Jau ne
beturime to puikaus kvarteto. 
Ar vėl kada nors nesueis ketu
ri ratai į vežimą? 

— Tikriausiai nebesueis. O 
jeigu ir sueitų, kažin ar tie ra
tai beįstengtų vienu vežimu 
darniai važiuoti, kai tiek daug 
laiko jie riedėjo skirtingais ke
liais. 

Prisimenu, kaip mielai klau
sydavomės jūsų kvarteto. Kaip 
ilgai šis kvartetas gyvavo? 

— Labai trumpai — tik dve
jus metus. 

— Vienai ištekėjus, pasiliko 
tik trio. Ar ilgai jis egzistavo? 

— Iki vėl labiau pradėjo skir
tis mūsų keliai: Onutei ir man 
atsidėjus dainavimo studi
joms, o Benignai — šeimos au
ginimui. 

— O dabar, rodos, dainuo
jate tik Jūs viena. Ar jau daug 
koncertų esate turėjusi? 

— Turiu su džiaugsmu pa
sakyti, kad dainuoju nebe aš 
viena. Tebed. inuoja ir Onutė, 
nors ir augindarr a nemažą šei
mą J i gana dažnai atlieka 
programas Floridos lietu
viams, kur ji gyvena. Kartais 
suėjusios draugėn, ruošiame 
duetų repertuarą. Jau esame 
abi pakartotinai koncertavu
sios Miami mieste, o prieš po
rą metų atlikome religinių gies
mių koncertą Detroite. Būtų 
labai malonu, kad kas nors ir 

V Y T A U T A S KASNIŪNAS 

mums sudarytų sąlygas su 
duetais aplankyti lietuviškas 
kolonijas. 

— Na, kiek turėta koncertų? 
Daug. Vien rečitalių, atliktų 
Amerikoje ir užsienyje, būtų 
daugiau kaip dvidešimt. Bet 
ar jų gausa ką nors pasako? 
J u k kiekvieną kartą, einant į 
sceną, k a n k i n a t as p a t s 
nerimastis. 

— Jūs ne tik dainuojate, bet 
koncertuose reiškiatės kaip 
viena ryškiausių dailiojo žo
džio deklamatorių. Kas Jus pa
traukė prie šios meno šakos ? 

— Ne tik išdainuotas, bet ir 
iš tar tas žodis gali būti gra
žiausia muzika: su įvairiaspal
viais tonais, niuansais, ritmi
niu polėkiu. Jeigu prie to dar 
bus autoriaus dailiai suklosty
tas sakinys, prasmingas gilus 
turinys štai jau ir visa simfo
nija. 

Kieno esu skatinama ieškoti 
grožio čia, o ne kitur — konk
retaus atsakymo neturiu. Ma
nau, kad visa buvo „užrašyta" 
Kūrėjo planuose. Jeigu tai bū
tų mano galioje, mielai šią 
Dangaus duotą dovaną pa
keisčiau kita, kur kūrybiniam 
procesui nereikia nei žiūrovo, 
nei klausytojo. Norėčiau mo
kėti ką nors gražiai parašyti, 
ką nors nupiešti, tačiau tokių 
talentų neturiu. 

— Ar nepasiilgote teatro? 
Kai kuriuos Jūsų sukurtus 
charakterius ir dabar prisime
name. 

— Palietėte jautrią vietą. Ar 
tik kokiu nors slaptu instru
mentu nepamatavote tos nos
talgijos, kurios lydima išeinu 
iš mūsų operos spektaklių? 
Gėriuosi ir labai vertinu sa
vąją operą, tačiau, ją stebint, 
a ts i randa didelis gero drami
nio, komedijos ar kitokio spek
taklio ilgesys, kuris pajudintų 
kraują, verstų susimąstyti, gal 
ir rimtai pasijuokti. Tada la
biau negu bet kada labai išgy
venu šią mūsų kultūrinio gy
venimo spragą. 

Dėl mano sukurtų vaidme
nų? Malonu, kad Jūs kai ką 
prisimenate. Išskyrus Nastės 
vaidmenį „Nemunas žydi" vei
kale (rež. G. Velička), aš pati jų 
n e b e a t m e n u (greič iausia i 
nenoriu atsiminti). Jie visi bu
vo ne prie širdies. Vaidinau iš 
reikalo, tikėdama ir laukdama 
progos (kaip ir kiekvienas jau
nas žmogus) Dievo duota do
vana plačiau atsiskleisti. De
ja... 

Sol. Elena Blandyte 

— Jūsų ryšys su klausyto
jais išskirtinai šiltas. Ar tai 
scenos aktorinė išraiška, ar vi
dinis natūralus išgyvenimas 
— įsijautimas? 

— Scenine išraiška niekuo
met nesirūpinau. Stengiausi 
ieškoti vidinės tiesos. Jaučiau, 
kad dažnu atveju nepadarau 
jos tokios, kokia išgyvenu, ko
kia norėčiau pasakyti. Daug 
kartų fizinių jėgų išteklius ką 
kita padiktuoja... Tai sunki ir 
kankinanti dilema. Laimingi 
menininkai, kurie jos neturi. 

Dėl „išskirtinio ryšio su 
klausytojais" tai padėka klau
santiems, kad jie jautrūs ir šil
ti. Širdim į širdį prakalbėti juk 
reikia abipusio atvirumo. Ar 
įmanoma sušildyti ledinę kal
no viršūnę? 

— Kaip vertinate kritiką? 
— Turiu pageidavimų: kad 

rašantieji turėtų jautrias sąži
nes, gerą valią, vienodus rei
kalavimus draugams ir ne
draugams, kad atskir tų 
esminius dalykus nuo neesmi
nių ir kad turėtų bent mažą no
rą suprasti, kokiomis sąly
gomis i š e iv i j o s s cenos 
menininkai turi dirbti, augti, 
bręsti. Juk ne vienas čia po 
sunkaus dienos darbo atidavė 
ne tik brangų laiką, jėgas ir 
poilsį, bet ir sunkiai uždirbtą 
dolerį, kuris jokiais tariamais 
„honorarais" nė dalimi negrį
žo. 

Vienintelė paskata dažniau

siai būna geras žodis — gyvas 
ir ypač rašytas. Prisipažinsiu, 
kad vienu laiku rimtai ir ilgai 
svarsčiau, ar beverta lietuviš
koje scenoje rodytis. Ir štai — 
laiku atėjęs toks žodis lyg nau
jai pakėlė, davė jėgų ir stipry
bės Dievo duotu talentu iki šiai 
dienai dalintis. Ačiū už jį jums, 
kurie tai pasakėte, parašėte, iš
spausdinote. 

— Jūs koncertavote ir kitų 
kontinentų lietuviams. Kokius 
įspūdžius iš ten parsivežėte? 

— Prieš dvejus metus kon
certavau Australijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Anglijoje. Įspū
džius aprašyti reikėtų atskiro 
straipsnio. Trumpai — labai 
mielai važiuočiau ten ir antrą 
kartą. 

— Kokie ateities užsimoji
mai? Teko patirti, jog mūsų 
kultūrinės institucijos norėtų, 
kad Jūs su koncertais aplan
kytumėte ir kitus kraštus. 

— Būčiau laiminga, jei atsi
rastų galimybė aplankyti Pie
tų Amerikos lietuvius. O kad 
taip abi su sesute galėtume pa-
gastroliuoti! Savojo kontinen
to lietuvių kolonijas norėčiau 
aplankyti su grožinio žodžio 
spektakliu (ji Jau atlikau 
Kennebunkporte ir Los An
geles), kurį paruošti ir pribran
dinti reikėjo daugelio metų. Tu
riu sumanius gražią programą 
(pasakų popietę ar vakarą) mo
kyklinio amžiaus jaunimui. 
Gal kas kada nors susidomės? 

O kaip būtų malonu ir gera 
turėti savo dainų plokštelę! 
Juk tai visų dainininkų svajo
nė. Ypač užjūrio lietuviai jos 
pasigedo. Kartais pagalvoju, 
jei visos tos organizacijos, ku
rioms per trisdešimt metų dau
giau ar mažiau savo talentu 
esu padėjusi, bent maža dalele 
prisidėtų prie plokštelės išlei
dimo, ją tikrai turėčiau. Ta
čiau vienai tai padaryti sun
ku. 

— Su dideliu susidomėjimu 
laukiame Jūsų naujo pasiro
dymo „Laiškų lietuviams" 
koncerte balandžio 18 dieną. 
Kokią programą mums pateik
site? 

— Ačiū „Laiškų lietuviams" 
redaktoriui kun. J. Vaišniui už 
pakvietimą tame renginyje 
atlikti programą. Chicagoje 
tikrai seniai bedainavau. Šio 
renginio meninė dalis bus net 
iš keleto „veiksmų" (taip kun. 
Vaišnys ją apibūdino). Pirmas 
veiksmas — rimtoji dalis, liau
dies bei mūsų kompozitorių 
dainos ir operos anja. Antras 
veiksmas — dailusis žodis (tru
putį rimtai, truputį ne). Tre
čias veiksmas — mažai išdai
gai bei scenos žaismui pora 
lengvesnio, pramoginio žanro 
dainų. O visa to paįvairinimui 
pianistas M. Motekaitis pa-

BALTŲ LAISVĖS 
REZOLIUCIJOS 
JAU IR SENATE 
Kovo 22 d. senatorius Jesse 

A. Helms (R-NC) pasiūlė rezo
liuciją S.J.R.172, kurią prave
dus, kiekvienais metais birže
lio 14-ji d iena special ia 
Amerikos prezidento prokla
macija būtų skelbiama Bal tų 
l a i svės d i ena . Ši rezoliucija 
nėra patariamosios prigim
ties, o turi įstatyminę galią. 
Priėmus abiejuose rūmuose, 
Senate ir Atstovų rūmuose, ji 
taps krašto įstatymu. 

Pirmaisiais šios rezoliucijos 
rėmėjais pasižadėjo būti 
sen. Pete V. Domenici (R-NM) 
ir sen. Carl Levin (D-MI). 
Amerikos Baitų Laisvė^ lygos 
delegacija, kurios sąstate buvo 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkė Aušra 
Zerr, kovo 16 aplankė sena
torių Helms ir gavo jo užtikri
nimą, jog ne tik pasiūlys rezo
liuciją ir dirbs jos priėmimui, 
bet ir visomis kitomis priemo
nėmis rems Baltijos valstybių 
laisvės bylą. 

Lygiai tokią pa^ rezoliuciją, 
H.J.Res. 386, Atstovų rūmuose 
sausio 27 d. pasiūlė kongr. 
Henry J. Hyde. Iki šiol ši 
rezoliucija jau susilaukė arti 50 

rėmėjų. 
„Ad Hoc Committee for the 

Baltic States and Ukraina" 
Atstovų rūmuose kopirminin-
kas kongresine nas Brian J. 
Donnelly (D-MA) pažadėjo 
kovo 31 d. sukviesti specialų 
šio komiteto posėdį Baltų 
laisvės dienos rezoliucijos 
pra vedimą aptarti. „Ad hoc" 
komitetas, kuriam jau priklau
so 77 kongresmenai, buvo 
suorgan izuo tas J A V LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
iniciatyva. Komiteto pirminin
kai Brian J. Donnelly ir Char
les F. Dougehrty (R-PA), arti
mai bendrada rb iau ja su 
Amerikos Baltų Laisvės lyga. 

Laiškais, telegramomis ir 
telefonais lietuviai turėtų 
spausti savo distriktų kongres-
menus ir savo valstijų sena
torius, kad taptų tų rezoliucijų 
rėmėjais. 

skambins sol» Jis taip pat 
akompaou; a koncertui. 

Ačiū Jums. p. Kasniūnai, už 
dėmesį, ačiū „Draugui" už su
teiktą galimybę pasidalinti su 
skaitytojais šiais menkais žo
džiais ir savo lūkesčiais. Dėko
ju visiems, kurie atsilankys į 
„Laiškų lietuviams" šventę -
koncertą. 

EPIZODAS PRIE 
ŠVENČIONIŲ 

ANSLAVS E G L I T I S 

V e r t ė J u r g i s Gl iaudą 

14 Policijos būstinė buvo sunaikinta, taip pat ir 
telefono-telegrafo įvedimas. Buvo nuniokota ir artima 
vokiečių įstaiga. Seifai susprogdinti. Kaimo vaikai 
buvo suvaryti mokyklon ir mokytojams įsakė 
sudeginti visus lietuviškus vadovėlius. Vaikams 
įsakė laukti nepriklausomos Lenkijos atstatymo ir 
stropiai mokytis lenkų kalbos. 

Sugrįžęs į Švenčionis aš nuėjau pas Kazimirą. 
— Ar tu supranti, — be įvado pasakiau jai, — kad 

ataka prieš beginklį kaimą jums gali daug kainuoti. 
Tu apie tai žinojai iš anksto. Krašto Armija seniai 
suplanavo puolimą. Tu nepainformavai apie sker
dynes, net parengei pasilinksminimą atakai paslėpti 
ir prigirdei mūsų vyrus! Juk mes lenkų vokiečiams 
neišduotumėm, bet įspėtumėm policininkus, kad pasi
slėptų. 

— įspėti policininkus? Kodėl? — ji suriko, ir jos 
akys užsidegė. — Tu radai piūvį mano rembrandte. 
Tai policininkas lietuvis durtuvu pradūrė paveikslą. 

— Visų pirma tai nėra tikras paveikslas, bet 
apgailėtina kopija. Antra gi dėl nužudytų poli
cininkų bus nužudyti lenkai, kurie liudijo prieš polici
ninkus tame linčo teisme. Tai kvailas kivirčas tarp 
dviejų vienodai pavergtų, nualintų tautų dėl menko 
žemės kąsnio! Taip netinka sveikai manantiems žmo
nėms! Jūs elgiatės kaip kvaili vaikai ir verti geros 
rykštės! O gi ir jūsų aristokratija turi daug lietuviško 
kraujo savo gyslose. Tavo motinos pavardė skamba 
visai lietuviškai. Dargi tavo prezidentas Paderevskis 
buvo kilęs iš lietuvių. Kalbų negali būti. lūs atkirpote 

nuo Lietuvos Vilniaus rajoną klasta ir smurtu. 
— Jėga, tai galbūt, bet ne klasta! 
— Klasta! Veidmainingiausias visų taikos 

sutarčių sulaužymas. O kas liečia Tešeno miestą, jūs, 
lenkai, pagrobėte jį, kada vokiečiai puolė merdinčią 
Čekoslovakiją. Du didžiuliai nusikaltimai visiems 
laikams sutepė lenkų herbą! Užtenka! — aš riktelėjau 
į jos prieštaravimo pastangas. — Tu esi verta 
ištrėmimo į vokiečių fabrikus. 

J i nuodingai nusijuokė: 
— Tavo pulkininkas niekados tokių žodžių 

netoleruos. 
Aš gi pagalvojau — dabar jau kivirčas su ja nebe

pataisomas. 0 taip nebuvo. Sekantį rytą ji atėjo į 
mano raštinę visiškai rami, drovi ir pasakė: pagal 
mano norą, ji atėjusi mane informuoti. Naujienos 
visai blogos. Krašto Armija pasiruošė dideliam para
dui kažin kur netohmame miške. Ir viršila Sprogis 
minėjo man gandus apie tokį paradą. Aš gandų 
nevertinau. Bet Kazimirą pavadino tikslią parado 
datą. Ji išdidžiai pasakė, kad egzilinė Lenkijos 
vyriausybė Londone atsiunčia į šį paradą savo 
atstovą, aukštą generolo Andersono štabo kariškį. Aš 
atkirtau: tai neįmanoma! Vienintelis kelias iš Lon
dono į Lietuvą yra oro kelias. Bet vokiečių oro pajėgos 
atidžiai šią erdvę kontroliuoja. Kazimirą turėjo 
atsakymą: atstovas atkaks per Rusiją, o iš ten terei-
kalingas tiktai trumpas šuolis per fronto liniją. Ji 
pasakė, kad lenkų brigados atvyksta į parado vietą iš 
visų krypčių. Pagal jos skaičiavimą susidarys 80,000 
partizanų! Tai didelė armija už vokiečių kautynių 
linijos. Ar tai buvo teisybė, ar tai buvo lenkų manija 
viską padidinti? Kazimirą dar pasakė: rytoj apie 
vidudienį lenkų dvidešimt pirmoji ir dvidešimt ketvir
toji brigados paradiniu maršu pereis per Švenčionis! 

Aš buvau išgąsdintas. Mes galime palaikyti su 
lenkais slaptus ar pusiau slaptus santykius, bet buvo 
visai neįmanoma ieisti jiems maršuoti Švenčionių 
gatvėmis, pro mūsų bataliono būstinę! Neiš
vengiamai tektų kautis. Kautynės pasibaigtų mūsų 
pralaimėjimu, vis išku mūsų sunaikinimu. 
Pulkininkas užtikrino, jis vykdysiąs jam pavestas 

pareigas ir kovosiąs su lenkais, jeigu jie įžengs į 
miestą. Jis įsakė batalionui pasirengti kautynėms ir 
pradėjo gerti kaip niekad. Aš supratau, jis ir vėl man 
vienam paliko „lenkų reikalus". Arba galbūt man ir 
Kazimirai. 

Vienintelė galimybė man beliko. Pasiėmiau 
viršilą Sprogį, du kareivius ir Kazimirą būti vertėja ir 
nuvažiavau 10 ar 15 kilometrų susitikti su artėjan
čiais lenkais partizanais 

Netrukus sutikome pirmuosius žvalgus, gerai 
atrodančius vyrus ant eiklių žirgų. Vadovavo kari
ninkas, apsirengęs buvusios lenkų kariuomenės uni
forma. Jis turėjo itin ryškią kvadratinio viršaus kari
ninko kepurę. Aš paprašiau jo painformuoti brigadą 
apie sunkią padėtį, apie mūsų pageidavimą aplenkti 
Švenčionis. Mes nenorime kautis, bet, būdami pri
versti, kautynių nevengsime. Karininkas pasiuntė 
pasiuntinį pas savo vyresnybę ir sėdo su savo kariais 
prie kelio laukti atsakymo. Šnekėjomės draugiškai. 
Daugiausiai kalbėjo Kazimirą. Grįžome į Švenčionis. 
Ir laukėme parengties stovyje. Tai buvo nervinga 
diena. O vokiečiai žandarai, nenujausdami pavojaus, 
stumdėsi ir stoviniavo gatvėje, ties mūsų būstine. 
Bijodamas, kad žandarai neatsargiai neišsišoktų, aš 
painformavau juos paskutinę minutę. O nieko neatsi
tiko. Lenkai apėjo miestą taip vykusiai, nė nepalietę 
mūsų sargybų prie geležinkelio. 

— Ar tebepyksti, — paklausė Kazimirą. — kad 
nepainformavau tavęs apie kaimo užpuoiimą? 

— Šešių policininkų gyvybės ant tavo sąžinės. 
— Mano sąžinė nesudrumsta, — ji piktokai 

atkirto. — Aš tarnauju Lenkijai ir niekad neignoruo
siu Krašto Armijos įsakymų. 

Man atrodė, kad tas rengiamas didysis paradas 
buvo įžanga į lemtingą lenkų partizanų generolo Bor-
Komarovskio bendradarbiavimą su rusais, kas nuv
edė Krašto Armiją į pražūtį ant kairiojo Vislos 
kranto, kur rusai nepajudino nė pirštu gelbėti savo 
sąjungininkus. Su pasitenkinimo šypsniu rusai leido 
vokiečiams atlikti kruviną lenkų patriotų sunai
kinimą. 

(Bus daugiau) 

v - ' * - * ' 
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Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 25 m. 
sukakties minėjime Lana Vyšnionytė sega gėlę buvusiai mo
kyklos direktorei Mirgai Kižienei, stebint Džinarui Kižiui. 

Nuotr. V. Bacev ič iaus 

P A V A S A R I N I S 
„ D I R V O S " BALIUS 

Sį šeštadienį, balandžio 17 
d., 7:30 vai. vak. Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
Clevelando skyrius Lietuvių 
namų salėje rengia pavasari
nį balių „Dirvai" paremti. 

Meninę programą atliks 
„Keturių sesučių" — Stanku-
čių muzikinis vienetas iš 
Sudbury, Kanados. Šokiams 
gros Gendriko kapela. Maistą 
paruoš „Gintaro" restoranas. 
Įėjimas 15 dol. asmeniui. Bilie
tus galima rezervuoti ir „Dir-

l^oje", tel. 431-6344. 
„ D i r v a " jau 67 metus 

tarnauja ne tik Clevelandui, 
bet ir visai lietuvių skaitan
čiai visuomenei. Visi žinome 
šių dienų spausdinto žodžio 
leidimo sunkumus . Pašto 
nuolat keliamas mokestis, dar
bo jėgos, popieriaus ir kitos 
didėjančios išlaidos sunkina 
kiekvieno laikraščio piniginę 
padėtį. 

Atvykdami į šį nuotaikingą 
balių, paremsite mūsų vietinę 
spaudą. 

ATEITININKŲ 
ŠEIMOS Š V E N T E 

Tradicinė Clevelando atei-
t ininki jos Šeimos šventė 
šiemet vyks balandžio 30, 
gegužės 1 ir 2 dienomis. 
Numatyta plati ir įvairi 
programa. 

Penktadienį, balandžio 30 
d.. 7 vai. vak. Lietuvių namų 
apat inė je salė je paskai tą 
skaitys kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, „Ateities" žurnalo 
vy r . r e d a k t o r i u s , t ema : 
„Suaugusiųjų psichologinė 
odisėja pro iliuzijas ir dūžius". 

Šeštadienį, gegužės 1 d., 7:30 
vai. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje koncertas, kurio 
meninę dalį atliks pirmą kar
tą Clevelande pasirodąs New 
Yorko mišrus kvar te tas 
„Harmonija". 

T rupu t i s apie 
„ H a r m o n i j ą " 

„Harmonija", mišrus vokali
nis kvartetas, įsikūrė 1980 
metų rudenį New Yorke. 
Kvartetas buvo sudarytas iš 
Apreiškimo parapijos choro 
narių, kurie norėjo paįvairinti 
giedojimą šv. Mišių metu. 
Kvartetas įtraukė į savo 
repertuarą giesmių iš pereitų 
šimtmečių, dabartinių kompo
zicijų ir kitų kurinių, kurie 
retai buvo girdimi bažnyčioje. 

Kvartetas greitai praplėtė 
savo repertuarą lietuviškomis 
liaudies dainomis. Su nauju 
repertuaru kvartetas pirmą 
kartą pasirodė pereitą vasarą 
Lietuvių dienose, šenando-
riaus slėny, Pensilvanijoje. 
Siame angliakasių krašto 

festivalyje kvartetas giedojo 
per iškilmingas Mišias ir 
atliko pagrindinę meninę 
programą šventės bankete. 

Nesenia i „Harmoni j a" 
pasirodė Amsterdame, N.Y., 
Vasario 16-tos minėjime, giedo
dami per šv. Mišias ir atlik
dami meninę programą minė
jime. 

Pradžioje kvartetas buvo 
žinomas kaip „Apreiškimo 
parapi jos kva r t e t a s" . J o 
repertuare „priaugus" gies
mių ir dainų, kvartetas, savo 
vienerių metų gyvavimo suka-
ties proga, pasirinko vardą 
„Harmoniją". 

Kvartetą sudaro sopranas 
Rasa Bobelytė-Brittain, altas 
Birutė Ralytė-Malinauskienė, 
tenoras Viktoras Ralys, bosas 
P e t r a s J . T u t i n a s i r 
a k o m p a n i a t o r i u s M a t a s 
Yatkauskas. Matas Yatkaus-
kas yra baigęs Manhattan 
School of Music konservato
riją ir dabar vargonininkauja 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Elizabethe, New Jersey. Vikto
ras Ralys, kvarteto steigėjas, 
taip pat vadovauja N.Y. Vyrų 
chorui „Perkūnui" ir yra 
Apreiškimo parapijos vargo
nininkas bei choro vadovas. 
Jis muziką studijavo Queens 
kolegijoje, New Yorke. 

„Harmonija" sudaryta iš 
jaunų žmonių, su skirtingom 
profesijom ir charakteriais, 
bet juos visus jungia vienas 
dalykas — daina. 

Visi kviečiami 

Po koncerto — vaišės ir 
šokiai, kuriems gros Strimai
čio orkestras. Bilietų kainos: 6 
dol. ir 4 dol. Mokslus einan
čiam jaunimui 2 dol. Bilietai 
jau gaunami abiejų lietuvių 
parapijų salėse po pamaldų. 
Bilietus galima rezervuoti pas 
Romą Bridžių, tel. 481-9097 ir 
Jadvygą Kliorienę, tel. 291-
3607. Koncerto salėje eilės 
numeruotos, o vietos ne. 

Sekmadienį, gegužės 2 d. 
ateitininkai organizuotai ir su 
vėliavomis dalyvauja pamal
dose DMNP šventovėje 10 vai. 
ryto. Po pamaldų — akademi
ja didžiojoje DMNP salėje. 
Akademijos metu kalbės Gintė 
Damušytė iš New Yorko. Įžo
džiai, sveikinimai, trumpas 
jaunučių pasirodymas. 

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami dalyvauti visose 
ateitininkų šventės programos 
dalyse. 

SPORTO 
ŽAIDYNES 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
Sporto žaidynės vyks gegužės 
7-9 dienomis. Jose laukiama 
600-700 sportininkų. Penkta
dienį, gegužės 7 d. registra
cija, informacija ir susipažini

mo v a k a r a s L i e t u v i ų 
namuose, Šeštadienį visas 
informacijos centras bus 
Howard Johnson viešbuty, 
5700 S. Marginai Rd. Paski
rose salėse vyks šachmatų, 
krepšinio ir tinklinio varžy
bos. 

Žaidynių banketas ir šokiai 
šeštadienį, gegužės 8 d. 7:30 
v.v. Slovėnų auditorijoje. Spor
to žaidynių komitetas, kuriam 
vadovauja Vytautas Jokū
baitis, kviečia iš anksto rezer
vuoti vietas bankete. Progra
mą atliks instrumentalinis 
duetas: Dalia Miškinytė ir 
Ginius Mačys, bei skautų okte
tas „Budėk". Bus šilta vaka
rienė, veiks baras, šokiams 
gros Giniaus Mačio kapela. 
Stalus rezervuoti skambinant 
Nijolei Motiejūnienei, tel. 531-
2131 (darbo valandomis) ir tel. 
486-0881 vakarais ir Romai 
Tatarūnienei, tel. 531-5924. 
Pakvietimo kaina 15 dol. 
asmeniui. 

Visų žaidynių išlaidos sieks 
per 6,000 dol. Rengėjai tikisi, 
kad tų išlaidų dalį padengs 
rengiamas banketas, kur visi 
maloniai ir linksmai praleisite 
laiką ir paremsite mūsų 
sportuojantį jaunimą. 

Kaip jau buvo skelbta, bus 
išleistas sporto žaidynių leidi
nys, kur bus pažymėti visi 
mecenatai, garbės rėmėjai ir 
rėmėjai, parėmę šių žaidynių 
s u o r g a n i z a v i m ą . V l a d a s 
Pelčkait is yra komiteto 
vicepirmininkas lėšų telki
mui. Jo adresas 4450 Rabun 
Lane, Richmond Hts„ Ohio 
44143; tel. 531-3474. Išsiuntinė
ti laiškai organizacijoms ir 
pavieniams asmenims, kvie
čiant tapti šio didžiulio rengi
nio rėmėjais. 

Sekmadienį, gegužės 9 d. 
pamaldos abiejose lietuvių ' 
šventovėse. Sekmadienį popiet 
bus tęs iamos varžybos . : 
Pagrindiniai finalai ir uždary
mas 1 vai. p.p. Cleveland 
State universiteto Woodling 
sporto salėje. 

Komitetas kviečia visus 
lietuvius dalyvauti įvairiose 
žaidynių programose. 

MIRĖ 
ŽURNALISTAS 

VYTAUTAS 
BRAZIULIS 

Po ilgos ir sunkios ligos 
balandžio 6 d. Clevelande mirė 
Alfonsas Vytautas Braziulis, 
Lietuvos kariuomenės savano
ris ir Klaipėdos atvadavimo 
d a l y v i s . Buvo d a u g e l i o 
laikraščių bendradarb i s , 
redaktorius. Mirė sulaukęs 82 
metų. 

Velykų pirmosios dienos 
vakare Jokūbauskų laido
tuvių namuose atsisveikinti 
susirinko daug klevelan-
diečių. Po kun. G. Kijausko, 
S.J., maldų ir jo pasakytos 
tur in ingos ats isveikinimo 
kalbos, LB apylinkės vardu 
kalbėjo Jurgis Malskis. Ramo-
vėnų vardu — Antanas Jonai
tis, birutiečių — Jadvyga 
Budrienė, šaulių — Bronius 
Nainys, Čiurlionio ansamblio 
vardu — Vladas Plečkaitis. 
Atsisveikinimui vadovavo 
Aurelija Balašaitienė, kartu 
nupasakodama velionies nuei-

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1981 
METAIS CLASSIFIED ADS 

(Tęsinys) 

ORGANIZACIJOS: 
42,122.33 dol. Tautos Fondo 

Atstovybė Kanadoje (50,000 — kana-
diškais). 

5,713.35 dol. Tautos Fondo Atsto
vybė. Sidney, Australija. 

4,000 dol. Amerikos Lietuvių Tary
ba. Čikaga, 1L. 

3,650 dol. Tautos Fondo Atsto
vybė, Melbourne, Australija. 

2,165 dol. Tautos Fondo Atsto
vybė, D. Britanija. 

ir kultūrinį palikimą. Giesmes 
giedojo Čiurlionio ansamblis, 
diriguojamas Ryto Babicko. 

Pirmadienį, balandžio 12 d., 
po šv. Mišių, laikomų kun. G. 
Kijausko ir kun. A. Goldikovs-
kio, giedant sol. Juliui Kazė
n u i i r s m u i k u g r o j a n t 
Clevelando simfoninio orkest
ro smuik in inku i Vitoldui 
Kušleikai, velionis buvo palai
dotas Visų Sielų kapinėse, 
Chardon, Ohio. 

Ilsėkis ramybėje, Vytautai! 
V.R. 

N A U J A 
LB VALDYBA 

Balandžio 4 d. įvykusiame 
LB Clevelando apylinkės susi
rinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Jurgis Malskis, VI. 
Bacevičius, Ingrida Bublienė, 
Zita Kripavičiūtė , Sigutė 
Lenkauskaitė, Viktoras Mariū-
nas, Aldona Miškinienė ir V. 
Skirpstas. Kontrolės komi-
sijon išrinkti J. Kalvaitis, A. 
Sušinskas ir J . Žilionis. 

300 dol. Lietuvių Fronto Bičiulių 
Taryba, CA. 

250 dol. LB Grand Kapids apylinkė, 
MI. 

Po 200 dol.: Amerikos Lietuvių 
Tai. inė sąjunga, Lietuvos Aidai radi
jo, iL, Lietuvos Darbo Federacija, 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų są
junga. 

190 dol. Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Waterburio Klubas. 

176 dol. LB Omahos apylinkė, NB. 
170 dol. Palm Beach Lietuvių 

klubas, FL. 
156.34 dol. Sioux City Lietuvių 

kolonija, IA. 
150 dol. Buffalo Lietuvių klubas,, 

NY. 
148 dol. LB Baltimore apylinkė, 

MD. 
(Bus daugiau) 

Nori nepriklausomybės — 
mokėk aukotis ir būti kantrus. 
Be ištvermės vergu būsi. 

A. Smetona 

PRANEŠIMAS 
Bilietai į Grandinėlės naujos 

programos koncertą, šių metų 
gegužes 2 d., gaunami sekmadie
niais DMNP parapijos kavinėje, 
pas L. Sagį (teL: 442-8674) ir 
pas Grandinėlės narius, (pr.). 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiimiii 
NAMŲ APSITYARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-8950 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII1I1IUIIIUII1IIIUH 

I E Š K O D A R B O B E A L « S T A T K 

Karpenteris ieško darbo 
Beismentų - ofisų įrengimai. Langų, du
rų, virtuvės kabinetų, vonios plytelių 
pataisymai ir visa kas jums reikalinga. 

Tel. 925-2456 

M I S C E L L & N E O V S 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir psįamJraiVį 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, ^eterf Pttf&ife 
2951 West 63rd St. — T A flMM 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 776^363 

I&J.PHARMACY 
Vaistai vttamJnaį Imponuoti kvspalat, gydomo* iol§» k t t 

Važiuojamos ttdes. remontai ir kt, pirkti ar noomott 
Nemokamai supakuojame dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRK1A1 savininkai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARI PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ «.3kvietimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

ititokie blankai. 
iiiiimmnnnTnuniiiiiiiiiiuuiutiiiiiiitii 

iililllililiiililllllilllllllllllllllillllllillllllii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS E X P R E S $ 
2501 W. 69th Sf, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUY4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Licensed, Boaded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 
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BUTU i m H A f B t t i 

Draudimas — IfaūBjmm 
Namų pirkimas —» T?so?«fcwita!*<? 

INCOME TĄX 
Notariatas — ¥®z?$me& 

BELL REALTORS 
J. B A C E 7 S C I U S 

6529 S. Kedzie SBML — T&8423S 
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PASSBOOK 
SAVINGS '••• 

InMrtst Ra*«* 

!ntef»»t CompouiKJed 
Daily aw) Pa«J Quart«ly 

» • • ut for 

AT OUI 10W IATB 

Mutual Fedetal 
Savinas and Loan 12 

• 

CHICAGO, ILL. 60608 
Tel.: 847-7747 
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SERVING CHICAGOLAND SINCE1905 

2212 WEST CERMAK R0AD 
Peter Kazanauskas. Pres. / 

J 
5 

tą kelią, jo žurnalistinį darbą 

NUO 
1715 

JŪSŲ protėviai cardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 rru. 

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Imported by The Jo*. Gomeou Co . N.Y, N.Y. c 1981. 80 proof 

Atdari apžiūrėjimu.? šcgteai- &r sekj»v*& 
nuo 1 iki 5 sjfcjL vak, 
3906 W. 63 STREET 

Nauji 2-jų mieg. "conda^-Mum", Ąžuo
lo spintelės virtuvėje. Centr. oro vėsi
nimas. Kilimai. 12%% "fised" morgi-
čius. Vi bloko iki bjyoko, autobuso, 
mėsos krautuvės ir siepyklos. Skubėkit 

— o — 
Atdaras apžiursimu* sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vai. 
6740 W. 63 STREET 

Naujas 3-jų butų namas po 3 mieg.-v 
mus, 1H vonios 12% <% palūkanos. 
Priedai. Skubėkite. 

— o — 
3-JŲ BUTŲ — 62-ra ir KOUN 

3—3—2 miegami. Moderniška, virtu
ve su spintelėmis. Pilnas rūsys. 2 maS-
mūr. garažas. Aukštos nuomos. 2emi 
išsimokėjimai. Arti autobusų ir krau
tuvių. Skubėkite. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TEL, 434-7100 . 

IŠNUOMOJAMA — ^OB BENT 

I5NUOM. apšild. 4 kamb. butas Mar-
ąuette Parko apyl. Šaldytuvas ir pe

čius. 250 dol. mėn. Skamb. RE 7-7720 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

iiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I R A S TV 

2346 W. 68 S t , tel. 776-1486 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkiaustymas 
{vairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
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HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga angliškai susikalbanti 
MOTERIS KOMPANIONE 

prižiūrėti senyvą moterį. Gyventi vie
toj gražiuose namuose 01enview, KJ. 
Atskiras kambarys. Skambint — 

498-2409; po 6 vaL vak, 724-574S 

REIKALINGA MOTERIS oriž/urgti 
vaikus. Gyventi vietoje — Fox Lake, 
Illinois. Skamb. tel. (815)—-OMUI. 

CHILD CARE — HOUSEKEEPER 
Live in, Western Spri~i~s. Illinois. Ĉ sK 
9 to 5 — 938-1900, E3SL 331. 

HELP WAmm> YYftAl 

A U T O M E C E A N I C 
Journeyman mechanies aeeded in our 
busy shop. Mušt have GM exp. on en-
ginęs and auto transmissions. Contact 
Ray Glow. Rogen Pootiac tm So. 
Michigan, teL 225-43:* 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
ui apdrmidą nuu nutilęs ir automo
biliu pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208U West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

N O R I P I R K T I 

WANTED TO BUY LETHUANIAN 
CLUB IN CAUFORNU 

VV'rite to 
Miss O. Barkauskas, F.C. Box 35; 

Collegeville, Pa. 19426 

DĖMESIN 

VEOTINIŲ K0RTEUŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mą. 

wnniiimmiiiiiiifuiimii!im?iiuiiimiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 
na» jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbiron kainos yra vi
siems prieinamos. 
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LEONAS BALTRUS, 
tenoras 

• 
Jo įdainotoje plokštelėje yra 

garsių lietuvių kompozitorių 
kaip Šimkaus, Tallat-Kelpšos ir 
Dvariono kūrimai: Kur bakūžė 
samanota, Ne margi sakalėliai, 
Žvaigždutė, Liepė tėvelis. Be to, 
Puccini-La Boheme, Madam But-
terfly, Verdi-Rigoletto, Donizet-
ti-L'Elisir d'Amore ir kiti. 

Kaina su persiuntimu 18.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5Jf5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 
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ALKOHOLIZMO LIGA 
Yra atsakymas 

Alkoholiks Anonymous galima 
rasti žmonių įvairių profesijų, po
litinių, ekonominių ir socialinių 
padėčių ir visokių tikybų. Nor
maliai mes nebendrautume vie
ni su kitais. Bet yra tarp mūsų 
broliškumas ir draugiškumo 
Jausmas, kuris yra neapsakfjkmai 
puikus. Mes esame kaip keleiviai 
išgelbėti nuo skęstančio laivo, 
pajutę draugiškumą ir bendrą 
tikslą. Skirtingai nuo keleivių 
džiaugsmo mes, kai išsiskirstom 
savo keliais, negalime pamiršti, 
kad išvengėm nelaimės. Pajau
timas, kad buvome visi pavoju
je, yra tik vienas elementas, ku
ris galingai mus jungia. Bet tik 
pajautimas negalėtų išlaikyti 
mus kartu taip, kaip mes šian
dien esame susijungę. 

Kiekvienam iš mūsų yra ne
paprastas faktas, kad mes rado
me bendrą sprendimą. Mes atra
dome išeitį, su kuria visi sutinka
me ir kuri mus jungia į brolišką 
ir vieningą veikimą. Šita yra di-

. . džioįi naujiena, apie kurią rašo Kongresmanas Henry J. Hyde Scanlan, JAV politikos pietų Azi-, Al1, , ,., . , v. , i- •• ; . , , . K • Y» Aikoholiks Anonymous knygoje 

Rita Stukaitė su jaunaisiais margučių ritinėtojais velykiniuose pusryčiuose 
Jaunimo centre. Nuotr. Rūtos Musonytės 

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE 

VYTAUTAS KUTKUS 

jnese kongrese rezoliuciją, pa-1 jos klausimu — asistentas Peter 
gal kurią birželio 14 diena būtų į Constable ir JAV politikos rytų 
paskelbta Pabaltiečių Laisvės Azijos klausimu — asistentas 
diena, kaip šiandien kovo 21 d. j John H. Koldridge. 
buvo paskelbta Afganistano die
na. Ta proga 2:00 vai. po pietų 
JAV LB Krašto valdybos pirm-
Vytautas Kutkus, PLB valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas, Vi
suomeninių Reikalų Tarybos 
pirm. Aušra Zerr, Baltic Free-
dom League pirm. Antanas Ma
žeika, JAV LB ryšininkas tarp
tautiniams reikalams Algimantas 
Gureckas ir estų atstovas Kaljo 
Popp aplankėme kongresmaną 
Henry J. Hyde kongreso rūmuo
se ir jam padėkojome. Panašią re
zoliuciją senate įnešė senatorius 
Donald W. Riegle, o ten pat kon
greso rūmuose mums prašant se
natorius Carl Levin sutiko bū
ti tos rezoliucijos co — sponso-
rium. 

Visi Baltuosiuose rūmuose da
lyvavę tautybių atstovai 2:30 vai. 
p. p. buvo pakviesti į Valstybės 
departamento Dean Acheson au
ditoriją, kur aukštų Valstybės de
partamento pareigūnų buvo su
pažindinti su JAV užsienio po
litika. 

Šiam supažindinimui vadova
vo ambasadorius Gerald Helman. 
Rytų Vakarų santykių klausimu 
kalbėjo Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Walter Stoessel, 
JAV politikos Rytų Europos klau
simais — asistentas John D. 

Visų kalbose buvo ryškūs kal
tinimai Sovietų Rusijai, ypač už 
tautų pasmerkto biologinio karo 
vedimą, už tautų grobimą ir už 
žmogaus teisių laužymą. Įdomu, 
jog ne vienas jų priminė, kad JAV 
nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą. 

Daugumas tautybių atstovų 
klausimų buvo taiklūs ir nedė
kingi kalbėtojams. Buvo klausia
ma, kodėl prezidentas Ronald 
Reaganas atšaukė grūdų embargo 
ir tuo padeda maitinti rusų ka
riuomenę, kuri dabar žudo afga
nistaniečius ir laiko daug kitų 
tautų vergijoje. Taipgi buvo klau
siama, kodėl Amerikos bankai 
padeda komunistiniams reži
mams, o JAV vyriausybė garan
tuoja jų paskolas. Tai reiškia, 
kad, komunistiniams kraštams tų 
skolų nesumokėjus, jas turės su
mokėti JAV piliečiai taksų for
ma-

Po to visų tautybių atstovams 
buvo suruoštos vaišės Valstybės 
departamento diplomatų priė
mimo kambaryje, kur begurkšno
jant ir užkandžiaujant buvo ga
lima asmeniškai pasikalbėti su 
visais ten dalyvavusiais Valsty-
6ės departamento pareigūnais. 

tiems, kurie kenčia nuo alkoho
lizmo. 

Šitokia liga — mes priėjome 
prie tikėjimo, kad yra liga — 
įtraukia visus aplink mus taip, 
kaip jokia kita liga. Jeigu žmo
gus turi vėžį, visi jo gailisi ir nie
kas nepyksta ar užsigauna. Bet 
priešingai su alkoholizmo liga, 
nes ji sunaikina viską, kas ver
tinga gyvenime. Ji praryja vi
sus, kurie yra paliesti sergančio. 
Ji atneša nesutarimus, žiaurias 
neapykantas, finansinius nesau
gumus, pasibiaurėjimus draugų 

liko pasitikėjimą per keletą va
landų. Mažai ar visai nieko bus 
pasiekta, jeigu nebus tokio su
pratimo. 

Tas, kuris bando prieiti prie 
sergančio, turėjęs tuos pačius sun
kumus, aiškiai žino, apie ką kal
ba ir, kad jo visas elgesys parodo 
naujokui, kad jis turi tikrą išeitį, 
kad jo požiūris nėra kokio šven
tuolio, nieko panašaus, tik nuo
širdus noras padėti: kad nėra na
rio mokesčio, nereikia ką nors 
aiškintis ar patenkinti, nereikia 
pamokslų klausytis — priėjimas 
su šitokia sąlyga yra efektin
giausias. Po tokio priėjimo daug 
pasveiksta. 

Šis užsiėmimas nėra vieninte
lis mūsų darbas ir negalvojame, 
kad tai padidintų efektingumą. 
Panaikinimas mūsų girtuokliavi
mo yra tik pradžia. Daug svar
biau yra mūsų principų įgyvendi
nimas namuose, užsiėmimuose 
ir darbe. Mes taip pat skiriame 
pastangas laisvalaikiams. Yra to
kių, kurie gali visą savo laiką pa
aukoti A. A. 

Jeigu mees tik tik sugebam, be 
abejo bu s mažai naudos 
ir gal tik labai paviršutiniška. 
Mes, kurie gyvename dideliuose 
miestuose, matome kasdieną šim
tus, kurie krenta pasmerkti už
miršimui. Daug galėtų pasveikti, 
jeigu turėtų palankias galimybes, 
kuriomis mes džiaugiamės. Tai 
kaip galime perduoti tą, ką mes 
gavome laisvai? 

MŪJŲ PRENUMERATŲ 
KONKURSAS - VAJUS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės valdyba skelbia lietuviš
kiems patriotiniams laikraš- i 
čiams bei žurnalams naujų pre
numeratų rinkimo konkursą -
vajų Pietų Amerikoje. Konkur
so mecenatas yra kun. dr. Juo
zas [Prunskis, t am tikslui pa
skyręs 1000 dol. 

2. Konkursas prasideda 1982 
m. gegužės 1 d. ir baigiasi rug
sėjo 1 d. 

3. Konkurse gali dalyvauti 
visi Pietų Amerikoje gyvenan
tys lietuviai. 

4. Terminui pasibaigus, kon-

apie kitus ir kaip mes galėtume 
jiems padėti. 

Gal jau ne kartą klausėte sa
vęs, kodėl mes taip labai susir-
gom nuo alkoholio gėrimo. Be 
abejonės jums įdomu sužinoti, 
kaip mes išsigydėm nuo beviltiš
kos kūno ir proto padėties, kai 
ekspertų nuomonės sako atvirkš
čiai. Jeigu esi alkoholikas ar alko
holikė ir nori pasveikti, turbūt, 
dabar klausi savęs "Tai ką man 
daryti?" 

Šios knygos tikslas atsakyti į to
kius klausimus. Mes papasako-
sim, ką mes darėme. 

Deimantė 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 16 d. 5 

kurso dalyvis gauna iš laikraš- valdyba paskelbia konkurso lai-
čių ir žurnalų leidėjų liudijimą 
apie jo surinktas naujas prenu
meratas, šiuos liudijimus jis 
persiunčia savo krašto Lietuvių 
Bendruomenės arba jai atsto
vaujančios organizacijos valdy
bai ne vėliau spalio 1 d. 

5. Kraštų valdybos visus gau-

mėtojus ne vėliau gruodžio 1 d. 
6. Konkurse yra skiriamos 

trys premijos: pirmoji premija 
— 350 dol., antroji — 250 dol. 
ir trečioji — 150 dal. 

7. Laikraštis ar žurnalas, ku
riam konkurso metu buvo su
linkta daugiausiai naujų prenu-

tus duomenis pasiunčia PLB i meratų, gauna 250 dol. 
valdybai iki lapkričio 1 d. PLB' PLB valdyba 

Mes nutarėme išleisti anano-
mišką knygą, pateikdami pro-

ir darbdavių, iškrypimus nekaltų! bIemž*> kaip mes ją matome. Mū-
vaikų gyvenime, liūdesį žmonoms! Sl* t i k s l a s sujungti ir pristatyti 
ir tėvams — kiekvienas gali pa-1 m u s u patyrimus ir žinias. Mes 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
LB RINKIMAI 

Jei dabartiniu demokratijos 
laikotarpiu nedidelis skaičius 
tepasinaudojo asmeniui svarbia 
privilegija, tai laisvųjų rinkimų 

• ja, nes ne tik visiems buvo leis-
, ta, bet buvo ir kviečiami, pra
šomi ateiti į balsavimo punktus 
ir pasinaudoti savo demokratine 
teise. 

Š. m. gegužės 8-17 dienomis 
pasinaudokime dar likusia savo 
teise, dalyvaukime LB tarybos 

esmės nenuvertina: neįrodo ne-1 ir seimo rinkimuose, 
rinkiminės vadovybės pranašu-į ^ Valiuškis 
mo. Mažas ar didelis balsuoto
jų skaičius, rinkimų prasmė lie
ka toji pati: teisė pačiam asme
niui apsispręsti, balsuoti ar ne, 
jei nenori. Kai rinkimų nėra, 
tai nei asmeninis apsisprendi
mas nebereikalingas. Kol da
bartiniu demokratijos suprati
mu remsimės, laisvi rinkimai 
bus svarbi rinkėjų nuomonės 
pripažinimo teisė. Laisvo apsi
sprendimo teisės net iš nedidelio 
balsuotojų skaičiaus nevalia 

P \Iilsij kolonijos 
NewYork.N.Y. 

TORONTO VYRAI 
NEW YORKE 

'Laisvės Žiburio" radijas bent 
du kartu į metus surengia dides
nio masto koncertus _ balius, 

atimti. Svarbų demokratišką į dažniausiai Kultūros židinyje, 
vaidmenį atlieka daugumą bal- Į Brooklyne. šį pavasarį tradici-
sų surinkę, nors jų ir nedaug j nį s "Laisvės Žiburio" koncertas 

ir balius bus šeštadienį, balan
džio 17 d., Kultūros Židinyje. 
Koncerto programą atliks To
ronto vyrų choras "Aras", va
dovaujamas Vaclovo Verikaičio, 
kuris taip pat atliks kelias solo 

tebūtų. Vis dėlto jie yra įga
lioti. Sunkiau y ra paklusti va
liai tų, kurie iš viso nebuvo 
rinkti. 

Amerikoje nebalsuoja 99r^ 
turinčiųjų teisę j asmeninį apsi
sprendimą, bet po rinkimų jie j dainas. Chorui ir solistui akom-
nepamiršta. kad tą teisę turėjo, j panuos Dalia Sakaitė. "Arą" 
Kandidatai ir rinkėjoi barėsi, iš-1 sudaro arti 50 vyrų grupė, tad 
sikalbėjo, dažnai net aštrokai, o | nesistebėsim, jei balandžio 17 d. 
po rinkimų vėl drauge dirba, j sudrebės Kultūros Židinio sie-
nors ne visi laimėtojai yra jiems i nos. Po koncerto bus šokiai, 
priimtini. Pranyksta demagogi-1 grojant Kazio orkestrui, veiks 

ilginti šį sąrašą. 
Mes turime vilties, kad ši kny

ga informuos ir paguos tuos, ku
rie yra arba gali būti paliesti šios 
ligos. Labai kompetetingi psichi
atrai, kurie svarstė mūsų pro
blemą, rado, kad kartais yra neį
manoma alkoholiką priversti pa
diskutuoti jo situaciją be slaptu
mo (reserve). Keisčiausia, kad 
žmonos, tėvai ir artimiausi drau
gai dažniausiai randa mus visiš
kai neprieinamus, negu psichi
atrai ir daktarai-

Bet tas, kuris turėjęs problemą 
su alkoholiu, radęs išeitį ir įsisą
moninęs faktus apie save, gali 
dažniausiai laimėti kito alkoho-

valgių ir gėrimų bufetai visose 
Kultūros Židinio salėse, bus lai
mėjimai. Bet svarbiausia, "Lais
vės Žiburio" koncertuose atsi
lanko daugybė žmonių, ir čia 
yra puiki proga susitikti senus 
draugus, o taip pat pamatyti ir 
naujų veidų. 

Koncerto pradžia 7 va i punk
tualiai. Įėjimo auka — 8 dol. 
Radijo vadovybė kviečia Nevv 
Yorko ir apylinkės lietuvius gau
siai atsilankyti. L. Ž. 

°opular Lithuanian 
R E C I P ES 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jaozajiina DaužvardJen*" 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
J.monoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
Mirimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
'•ijose. 

Pžsakymus piųsti: 
DRAUGAS, Knygq Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chtcago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dai 
20 centų mokesčiams. 

siūlome naudingą programą kiek
vienam, kuris rūpinasi alkoholiz
mo problema. 

Reikalui esant turės būti dis
kusijos, liečiančios medicinos, psi
chiatrijos, socialinius ir religi
nius klausimus. Mes žinome, kad 
šitie klausimai iš savo prigimties 
yra kontraversiniai. Daug malo
niau parašyti knygą, kurioje ne
būtu pagrindo ginčams ir įrodi
nėjimams. Mes stengsimės pa
siekti šio idealo. Dauguma iš 
mūsų jaučiam, kad tikra toleran
cija kitų žmonių trūkumams ir 
pažiūroms, geerbiant ju nuomo
nes ir protavimo būdus (attitu-
des) padaro mus naudingesnius 
kitims. Turint problemą su 
alkoholiu, mūsų gyvybė priklau
so nuo mūsų tvirto galvojimo 

.Ulllillllllliuillllllllllllllllllllllllilllllllli 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
N e w Jersey, New York ir Connecticut 
l i e t uv i ams ! 

Kas šeštadieni Iš WEVD Stotie* 
N"ew Yorke nuo 8 Iki 9 vai. vakaro. 
97.9 rr.eg FM. Taippat klausykitės 
"Music of L l thuan ia" programoa kaa 
t reč iad ien i , nuo 6:05 iki 7:00 vai 
v a k a r o , iš Seton Hal i Universiteto »to-
tiea. 89.5 FM. (WSOU) 

Dlrekt . DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Driv« 

Watchung , N. J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 

usnmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHitiimiiiiiJiimu 
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DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros. Mir 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėi jdo 
mių vietovių aprašymo ir dei jo? 
gausios istorines medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, bei> 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
jovėmis Knyga didelio formato, 44f< 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
'Drauge". 
iiiiiiiiiimHiiimiimmmmimmiiiiimiii 
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Į GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA § 
| SOL. DANOS STANKAITYTES I 
i (Įdainuota lietuviškai) | 
| O P E R Ų A R I J O S I 
I Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 5 
= Dirigentas Alvydas Vasaitis = 
1 GRAŽINA. AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 1 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

5 Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siusti: 1 
1 DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St., Chicago, TU. 606*9. 1 
= m. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. S 
^Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiuuiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiin^ 

BRONIUS KVIKLYS 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

i-mas tomas. Telšių Vyskupija 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 

palikti ateities kartoms galimai tikresnj 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 rašo 
autorius knyg-s jvadjje. 

"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdmo MORKŪNO spaustuve Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 

UZsakymus siųsti: 
DRAUGAS, kStf West 63rd St, Chicago, IL 606t9 

Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

A D Ė K A 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

MA. 
JUOZAS VALENTINAS 

mirė 1982 m. kovo 21 d., palaidotas kovo 25 d. Sv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse. 

Nuoširdi padėka J. E. Vysk. V. Brizgiui už nuoširdžią tėvišką 
paguodą mūsų skausmo valandoje, už gedulingų šv. Mišių atlaikymą 
ir už jautrų pamokslą. 

Kun. V. Mikolaitiui už maldas koplyčioje ir kapinėse. 
Nuoširdi padėka solistei D. Kučėnienei ir sol. J. Vazneliui už 

giesmes bažnyčioje. 
Kun. Ant. Saulaičiui už pravestas maldas koplyčioje. 
Dėkojame visiems draugams, dvasiškiams ir pažįstamiems, da

lyvavusiems koplyčioje ir laidotuvėse. 
Dėkojame visiems, kurie žodžiu, raštu ir spaudoje pareiškė 

užuojautą. 
Aukojusiems šv. Mišioms ir Lietuvių Fondui. 
Nuoširdi padėka karstnešiams: J. Balučiui, Vyt. Kasniūnui, H. 

Lauciui, K. Pociui, Ant. Santarai ir R. Vedegiui. 
Mūsų padėka visiems, kurie teikėsi velionį kokiu nors būdu 

prisiminti. 
Nuoširdi padėka laidotuvių direkt. D. Petkui už tvarkingą ir 

malonų patarnavimą. 
Nuliūdę: Žmona Olga, dukros Danguolė ir Žvaigždė 

sūnus Romualdas su šeima. 

BRANGIAM TĖVELIUI LR UOŠVIUI 

A. + A. POVILUI VALANTINUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai, sesei EMILIJAI, 
žentui VYTAUTUI KUTKAMS su ŠEIMA ir visiems ar
timiesiems. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 
DETROITO SKYRIUS 

E U D EI 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 3-9852 

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

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpabUc 7-1213 
11028 Sonthwest HiRhw»y, P*lo* Hills, m. TeL 974-4410 

^ 

PETRAS BIELIŪNAS 
4548 SO. CALIFORNIA AVE TeL LAfayette S-S5T2 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRTET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. Mth AVE., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-100S 

^ 

file:///Iilsij


X Skautininkai Albina ir Liu
das Ramanauskai su dukra Re
nata ir jos drauge Aušra Ja-
saityte, praleidę Velykų atosto
gas Surfside, Fla., ir pasidžiau
gę šiltu Floridos oru bei jū
ros bangomis, grįžo Chicagon 
prie savo darbų. 

X Dr. Algis Paulius lituanisti
kos katedrai a. a Laimos Čepai-
tytės - Paulienės ir Stasio Gas-
nerio prisiminimui paskyrė 2000 
dolerių. Antanas Dundadla pa
skirdamas tūkstantinę rašo: "Šį 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 16 d. 

x Kun. Juozo Prunskio kuni
gystės 50 metų sukaktis bus mi
nima Lemonto lietuvių gagužės 
16 d. De Andreas seminarijoje. 
Šv. Mišios bus 12:45 vai., o tuoj 
po pamaldų seminarijos patal
pose bus priėmimas — pietūs. 
Kviečiami visi, kurie nori daly
vauti priėmime, nedelsiant re
gistruotis pas Lemonto LB val
dybos narį Romą Burbą telef. 
739-5361. 

x Rašytojas Algirdas Lands
bergis skaitys ištraukas iš vė
liausios savo kūrybos balandžio 
23 d. rengiamoje literatūrinėje 
vakaronėje Jaunimo centro ka
vinėje. Kviečia Santaros-Švie
sos Cbicągos skyrius. 

X Už bėgimas ligai už akių — 
gydytojo pranešimas, kultūrinė 
programa Sodybos pažmonyje 

CHICAGOS ŽINIOS 

Įsipareigojimą darau, norėdamas Į H sekmadienį nuo 2 vai. p. p. 
dalinai atsiteisti visuomenei už Užkandis. Visi laukiami. 

X Southwest Symphony or
kestras kviečia į savo koncertą, 
kurį turės balandžio 25 d. 8 vai. 
vak. Trinity Liuteronų bažny
čios salėje (97 ir Brand Ave., 
Oak Lawn, 111.). Be to, kviečia 
dalyvauti orkestrantų konkurse, 
kuris bus gegužės 2 d., sekma-

uz 
mano sūnaus stipendijas, moks
lą bei lituanistinį ugdymą uni
versitete". 

X Pedagoginio lituanistikos 
enstituto neakivaizdinis skyrius 
priima visokio amžiaus studen
tus iš bet kurios laisvojo pasau
lio vietovės. Skyriuje mokoma
si korespondenciniu būdu. Dės-

Chicagos skautininkai,-kės LSS Seserijos Vyriausios Skau tininkės pareigų perdavimo - perėmimo sueigoje kovo 28 d. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE _ L B Santa Monica - West 

Los Angeles apylinkė iš metinio 
Floridos "The Post" kovo; pelno parėmė tuos lietuviškus 

21 d laidoje paskelbė ilgą strai- j laikraščius, kurie lietuviškas 
Kuris ra^guzes ,; a , ^ ^ pa_ i b l e m a s s v a r B t o m o r a l ė S ir 
dieni Oak Lajvn I^blic Library { ^ J J ^ a g e ntūros irior- S visame kultūringame pasaulyje 

tomi kelių lygmenų ir visų sričių j patalpose, iki Daiandao A) a. ( m a c v i l n i a u s straipsnyje j priimtais spaudos etikos dės-
Kursan-1 reikia užsiregistruoti pas.Mary ; c i t u o

J
j a m a I r e n a S k u o d i e n ė W j n i a i s i r l i8tuvišku sąžiningumu. 

I užsienio reikalų ministerijos pa- j Piniginės aukos pasiųstos "Pa
reigūnas Mikolas Yatskyavi- j šaulio Lietuviui", "Draugui' 

vadovaujamos 
Vaičiulaitytės. 
k!amavo Lilė 

mokyt. Joanos 
Eilėraščius de-
Burškaitytė ir 

BOSTONE GYVENTI 
NESAUGU 

Iš 25 JAV didmiesčių saugiau
sias yra Indianapolis, o pavojin
giausias — Bostonas. Pagal 
FBI paskelbtus 1981 m. nusikal
timų duomenis, Bostonui atite
ko 14,146 nusikaltimai kiekvie
nam šimtui tūkstančių gyvento
jų, o Indianapoliui tik 4,837. 
Įdomu, kad Chicaga atsidūrė 
priešpaskutinėje vietoje (5,767 
nusikaltimai kiekvienam šimtui 
tūkstančių gyventojų). Žemu 
nusikaltimų skaičiumi užsireko
mendavo ir MUwaukee (22-oj 
vietoj) bei Philadelphia (23-ioj 
vietoj). Antrąją vietą, vos ne
nukaudamas Bostoną, "laimėjo" 
St. Louis, Mo. 

CHICAGAI 5 MIL. DOL. 

Cbicągos miestas iš Federali
nio iždo gavo 5 mil. doL I š jų 
1.5 mil. dol. skiriama Lincoln 
parko Brauer kavinę padaryti 
pirmos klasės restoranu, o 3.5 
mil. dol. — atnaujinti senus dr. 
Senoli rūmus Chicagos senamie-

Monika Gaižauskaitė ir dainavo Į sty «" paversti daugiabučiais. 

Ave., Chicago, IX 

lituanistikos dalykai. 
tams per Lietuvių Fondą parū- į Ann Krupa 
pinamos dalinės stipendijos. Re- St., Cnicago, UI. 60614 (tel. 
gistruotis galima bet kada. Re- J 935-9138). Konkurse gali daly-
gistracijos blankai ir smulkes-Į vauti jaunuoliai nuo 15 iki 24 
nės informacijos gaunamos, krei- metų amžiaus ir gyvenantieji 
piantis šiuo adresu: Lithuanian \ pietinėje Chicagos dalyje. 
Institute of Education, 5620 So. 
Claremont 
60636. 

X St R. Pūkelis, jaunimo glo
bai paskirtas Chicagos policijos 
tarnautojas, balandžio 15 d. iš
spausdino dienrašty 'Sun-Times' 
laišką, aptariantį FBI agentų 
pastangas tirti policijos ko
rupciją. 

X B. Lesevičius, V. Meilė, Ju-
lia Žičkus, F. Krumplis, K. Jo
nynas, visi iš Chicagos, J. Mar
kauskas, Cicero, EI., Alfonsas 
Baliūnas, Euclid, Ohio, Justinas į 
Ulaitis, Clawson. Mich., Charles | 
August. Sioux City, Iowa, A.! 
Sadauskas, Hot Springs, Ark., 
visi įvairiomis progomis, atsiun- ; 
tė po 5 dol. aukų. Ačiū. 

mergaičių chorelis. Kun. Alf. 
Bernatonis priminė gimnazijos 
krikšto tėvą prel. Mykolą Kru
pavičių. Popiet skautiškas jau
nimas toje pačioje salėje davė 
skautišką įžodį. Skautiškus 
mazgelius raišiojo dir. J. Kava
liūnas, kun. A. Bernatonis, s. 

chyus (taip raidžhioja "The į ''Darbininkui'', "Dirvai" ir "Tė-
Post"). Paminėti ir kiti JAV viškės žiburiams". Apmokėjus 
piliečiai, kuriems Sov. Sąjunga j PLB ir JAV LB krašto valdybai I Antanas ir Laimutė Veršeliai, 
nepripažįsta JAV pilietybės bei j priklausančius mokesčius, didės-t j u r a t ė Lemkienė, Joana Vaičiu-

SOCIALINfl DRAMA 

Victory Gardens teatras, 2257 
N. Lincoln Ave., Chicagos šiau
rėje, pastatė socialinę dramą 
"Blind Mice", sukurtą D. Ryan. 
Režisierius — Loyolos univ. 
dramos prof. D. Zacek. Dramo-

AR GUBEKNATORIEN*: 
BUS TEISĖJA? 

Illinois gubernatoriaus žmo
na Jayne Thompson nori tapti 
teisėja, tačiau Elinois teisininkų 
sąjunga atsisakė jos kandidatū
rą remti. 

MASINOS KINAMS 

Melrose Parko pramonininkas 
O. Clark pasirašė sutartį su Pe
kino Kinija pagaminti jiems 
200,000 kopijavimo mašinų, ku
rios kainuos netoli 250 mil. do
lerių. 

PREMIJA FOTOGRAFUI 

"Sun-Times" fotografas J. H. 
White laimėjo 1982 m. Pulitzer 
premiją. 

ŽYDAI IŠ RUSUOS 

Chicagoje gyveną daugiau 
kaip šimtas paskutiniu laiku iš 
Sovietų Sąjungos atvykusių žy
dų. Jie džiaugiasi dabar galėję 
laisvėje atšvęsti žydų Passover 
šventę. 

CHICAGOS BUTAMS 

Chicagos miesto pigesnių bu
tų kolonijoms palaikyti ir plėsti 
federalinis iždas vėl paskyrė 
14.5 mil. dol. 

IŠTRAUKĖ SKĘSTANČIA 

Lisle policijos seržantas Gary 
Benda balandžio 14 d. buvo tik-

kartu su Skuodžiu 1980 m. teis
ti Gintautas Iešmantas ir Povi 
las Pečeliūnas (pavardės strai- I lygai 
nsnvie netransliteruotos iš rusų j _., 
* •yj „ . ,1 A - a Pranas I rbonas-Ur-
kalbos). Taipgi rašoma, kad « • . ?~ ^ m , o m , 4. • • v „A ^^^,r+i Vo/> niežius, sulaukęs 90 metų am-prokuratonai bandę įrodyti, Kad . 
Skuodis talkinęs "Alma Mater 

nė auka paskirta energingai vei- Į laitytė. Iškilmes pravedė skau-
kiančiai Amerikos Baltų laisvės gįų vadovė Lydija Kairytė. 

žiaus, mirė kovo 8 d. 

bei "Perspektyvų" leidime ir į na a. a. Angelė mirė 
J o žmo-
dešimčia 

,• ^rZT? 1 » J ~ - T ^ L *m anksčiau, vasario 27 d. 
aiškinę, kad yo veikalas | ™ J J " J * * § v p ^ ^ 

kaus kapinėse. Velionis buvo nis genocidas Lietuvoje" prasi
žengė su įstatymu, draudžiančiu 
priešvalstybinę agitaciją. 

X Ramoną žygaitė paskirta 
Chicago Savings and Loan As-

personalo skyriaus 

x Inž. Romas Shatas, H u n t s 
ville, Alabama, Stasys Melnin-
kas, Philadelphia, Pa., Antanas 
Vieškalnis, Centerville, Mass.. 
J . Gudėnas. Euclid, Oh., Juozas 
Zalensas. Saginaw, Mich., Pe t ras 
T. Norkus. Orange, Cal., Pe t ras 
M. Staras, Worcester, Mass., 
Elena Majauskas, Baltimore. 
Md.. Juozas Bujauskas. Detroit, 
Mich., VV. Macianskas, Giendale, 
Cal., G- Plukas, Santa Monica, 
Cal., B. Žemaitis. Los Angeles. 
Cal., visi atsiuntė po 7 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

X Už a. a Edmundo Vaitkaus 
sielą, suėjus mėnesiui po jo mir
ties, šv. Mišios bus atnašauja
mos balandžio 17 d., šeštadienį, 
9 vai. ry to T. Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiame draugus ir pažįsta
mus kar tu pasimelsti. (pr.) . 

X Parduodamas pianinas — 
Scholze. Kreiptis tel. 581-3643. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, I n e , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.). 

X St. Oasanrir Memoriate, I n e , 
S914 W. 111 S t (1 blokas nuo 
6v. Kazimiero kapinių), telef. 
233-6335, geniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di-
<ižiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 

x Vytauto Virkau ir Henrie-
tos Vepštienės ex nbrių paroda 
atidaroma "Galerijoje" šį penk
tadieni. Svečiavimasis nuo 5 iki 
9 va i vak. Visi kviečiami. 

fpr.). 

_ Philadeiphi joj, Pa., Atvely
kio sekmadienį, balandžio 18 d., 
1 vai p. p. Lietuviu namų Čiur
lionio salėje Lietuvių Tautodai
lės instituto Philadeiphijos 
skyrius pirmą kartą Philadel-
phijoje ruošia tradicinį Velykų 

vedėja. Eidama šias atsakingas į stalą. Bus ir trumpa meninė 
pareigas, ji ir toliau tęs studi-' programa. Bilietus reikėjo įsi-
jas Illinois universitete, Chica- j gyti iki Verbų sekmadienio, t. 
goj. R. Žygaitė yra baigusi Pe- '• y. balandžio 4 d. Dėl informa-
dagiginį lituanistikos institutą j ei jų kreipus į skyriaus pirmi-
ir šiuo metu pirmininkauja skau- į ninkę G. Mačiūnienę, 
tams akademikams. 

A. a. Martynas Iiorencas 
(Lorenz) mirė teausio 8 d. 
Schwetzingene. Palaidotas Brue 
hle kapinėse, 
apskr. 

je vaizduojami t rys darbininkai, rinamas ir gydomas ligoninėje, 
padedą perkelti butų reikmenis. į nes jis peršalo nerdamas į prū-
Jie yra pasimetę, ginčijasi, be | do vandenį ir išgelbėdamas skes-
gilesnių pažiūrų ir planų. 

BĖGIMAS IR SVEIKATA 

1 tančią moterį Evelyn Clemens. 

APIE MOKYKLAS 

Psichologijos profesorė K. 
Rindskopf, dėstanti vienoje Chi-

Kilęs iš Tauragės cagos priemiesčio kolegijoje, 
į skelbia, kad mankšta, ypač bėgi

mas, yra sveikas ne vien širdžiai, 
bet ir galvai — padeda atsikra-— Memmjngen© lietuviai Va-

kilęs iš Ramygalos apylinkės, 
Lietuvoje, o jo žmona — Ne-
braskos lietuvaitė. A. a. P. Ur
bonas jau seniai atvykęs į Ame
riką ir tarnavo pirmojo karo 
metu Amerikos kariuomenėje. 

— Los Angeles šv. Kaznmero 
parapijos salėje buvo renginys 

sario 16-tosios minėjimą turėjo; t y t į j t a m p o S ) padidina kūne kie-
vasario 21 d. Pamaldas evange
likams laikė kun. Fr. Skėrys, 
katalikams, kuriose po savo pa
maldų dalyvavo ir evangelikai, 
laikė kun. rūmininkas Valentis 

Bad Woerishofen. Lekcijas i š 

X Stasys Meškauskas, Sioux 
City, pratęsdamas 'Draugo'" 
prenumeratą, atsiuntė 12 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū. 

x Dr. A. šaulys Shoreham, 
N. Y., kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 17 dol. dien
raščio paramai. Labai ačiū. 

lomai kviečiami atsilankyti. 

— Kun. Jonas Kubilius, SJ, 
iš Montrealio. Phoenbce, Ariz., 
praleido žiemos šalčius ir sti
prino savo širdį. Kovo 27-28 d. 
čia jis pravedė lietuviams ga
vėnios rekolekcijas, kurias už
baigė bendrais pietumis kape
liono kun. Antano Valiuškos 
namuose. Taip pat padėjo re-

lietuviškai ir vokiškai skaitė V. 
Bernotas ir jo dukra Joana. Mal
davimus kalbėjo Rūta Ardytė iš 

paremti Washingtone esančios j JAV, Angelą Mažeikaitė iš Ve-
Lietuvos pasiuntinybės namo re
montui. Turiningą kalbą pasa
kė Vilius Bražėnas iš Floridos. 
Renginys buvo Vliko, Liet. Ben
druomenės ir Altos jungtinėmis 
jėgomis rengiamas, dėlto ir su
rinkta pasiuntinybės namo re
montui 5000 dol. 

VOKIETIJOJE 
— Vasario 16 gimnazija kas

met mini Lietuvos Nepriklauso-
.mybės atkūrimo sukaktį. Pa
maldas ta proga šiemet laikė 
evangelikų kun. Fr. Skėrys. Ka
talikams šv. Mišias laikė kun. 

necuelos, V. Hermanienė ir J 
Lukošius. Pamokslą pasakė lie
tuviškai ir vokiškai kun. D. Va
lentis, primindamas, kad, nors 
pragyvenimui čia užtenka, visi 
ilgisi tėviškės, nes ten turėjo 
savo aplinką ir laisvę. Akade
minėj daly kalbėjo dar kun. F . 
Skėrys ir kun. Augustinas Ru-
bikas, Memmingeno lietuvių ka
pelionas. Iškilmėms vadovavo 
pirm. Kasparas Radzevičius. 
Sveikino latvių atstovas A. Vi-
lipsons, Muencheno LB apyl. 
pirm. inž. R. Hermanas. Pagrin
dinę paskaitą skaitė Vasario 

kį chemikalų, kurie palengvina 
kovą prieš psichinę įtampą. Ba
landžio 23—24 d. į Lake Forest 
kolegiją suvažiavę apie 100 pro
tinės sveikatos specialistų turės 
simpoziumą apie mankštą ir 
psichinę sveikatą. 

SAUGO MERGAITES 

St. Xavier kolegijos Chicago
je bendrabuty įvestos labai 
griežtos saugumo priemonės. 
Įėjimo durys saugomos dieną ir 
naktį, vyrai studentai sudaro 
palydą studentėms, palydimos 
studentės net einant į skalby
klą ar prausyklą. 

Chicagoje vykstančiame kata
likų mokytojų suvažiavime kun. 
Th. Hesburg, Notre Dame uni
versiteto prezidentas, pabrėžė, 
kad katalikai neturi apleisti sa
vų mokyklų, ypač dabar, kai pa
sidarė turtingesni. 

ELEKTRONINIAI BANKAI 

Jewell maisto bendrovė su 
grupe Chicagos bankų ir taupy
mo bendrovių pasiryžo 180-je 
Jewell krautuvių Chicagoje įves
ti elektroninį bankinimą, vi
siems patogiai prieinamą. 
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i kolekcijose ir dalyvavo pietuose ... 
X Dr. Petras Vileišis, Water-j k u n T a d a s ragutis, OFM, iš To- *™** Ve&nas. Vienosevr kito-

ronto. Jis taip pat čia gydosi * pamaldose buvo didžioji da-

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Balandžio 16 d. 

būry, Conn., visuomenininkas 
vienas iš Lietuvių Bendruome
nės steigėjų prieš 30 metų, pra
tęsdamas prenumeratą, atsiuntė 
didesnę auką "Draugo" para
mai. Dr. F . Vileišį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
gražią paramą esame labai dė
kingi. 

x "Grandinėlė" ir sol. Aldona 
Stempužienė - Švedienė koncer
tuos Marijos aukšt. mok. salėje 
gegužės 8 d. Rengia PLJS Ry
šių centras. Bilietai gaunami 
'Gifts International" preky
boje, (pr.). 

x Reikalinga ateinanti mote
ris prižiūrėti 2 mažus vaikus. 
Skambint po 6 vai. vak. telef. 
226-8961. (sk.). 

x 100, 107, 115, 120, 157 dol. 
nuolaida yra spalvotų TV kainų 
pavyzdžiai pas Gradinską, 2512 
W. 47 St. Tel. 376-1998. (sk.). 

X Dr. R. Povilaitis po ligos 
sugrįš į kabinetą balandžio 19 
d. ir priiminės pacientus. Tel. 
767-7575. (sk.). 

ir žada pabūti iki gegužės mė
nesio. 

— A. a Petras Akelis, 42 me
tų amžiaus, po ilgos. vėžio ligos 
mirė kovo 28 d. New Yorke. Li
ko jo motina, du broliai lakūnai, 
gyveną San Francisco ir kiti 
giminės. 

lis Vasario 16 gimnazijos mo
kytojų ir mokinių. Paskaitą 
skaitė mokyt. Mečys Buivys, ku
ris trimis kalbomis — vokiškai, 
angliškai ir lietuviškai — skaitė 
paskaitą apie vasario 16-tosios 
prasmę ir reikšmę lietuvių tau
tai. Meninę dalį atliko mokinės, 

1917 m. Vladimir Ilyich Le-
16 gimnazijos direktorius Jonas nin grjzo i Rusiją po daugiame-
Kavaliūnas. Solo dainavo Vio- t e s egzHės. 
lėta Hermanienė, tautinius fio-i 1938 m. Dute. Bntamja ir I t a 

Lietuvių Kredito kooperatyvo vadovybė po susirinkimo. Iš kaires: A. Cibaitė, 
J Matusevičius, pirmininkas dr. A Razma, prieky — V. Šaulienė. 

kius šoko Vasario 16 gimnazijos 
grupė, vadovaujama Joanos Vai
čiulaitytės. Gėlėmis apdovano
tos mokytojos J. Vaičiulaitytė ir 
D. Grybinaitė, taip pat solistė 
Violeta Hermanienė. Minėjimą 
plačiai aprašė ir vietos vokiečių 
laikraštis "Memminger Zei-
tung". 

— Vasario 16-tąja paminėjo 
Lkibecko lietuviai šv. Mišiomis, 
kurias laikė ir pamokslą pasa
kė kun. V. š a r k a Minėjimą ati
darė LJubecko LB pirm, Pranas 
Kotkis. Buvo trumpos kalbos ir 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Paskui buvo kuklios vaišės. Da
lyvavo apie 33 žmonės. 

— Schroetzingene lietuvių dar
bo kuopa paminėjo Vasario 
16-tąją darbo dieną. Pamaldas 
laikė kun. Br. Liubinas, pasaky
damas ir pritaikytą pamokslą. 
Vasario 16 Aktą perskaitė kun. 
F. Skėrys. Sugiedotas Lietuvos 
himnas, sukalbėta malda už tė
vynę. Dalyvavo apie 30 žmonių. 
Paskui buvo vaišės kuopos sve
tainėje. 

lija pasirašė sutartį, kuria pri
pažįsta Italijos valdžią Etiopijo
je ir italai pažadėjo atitraukti 
pajėgas iš Ispanijos. 

1947 m. Texas City, Texas 
sprogo nitratu pakrautas pran
cūzų laivas. 2uvo 600. 

1972 m. "Apollo 16" astronau
tai pakilo iš Cape Kennedy į 
mėnulį. 

1980 m. Irane įsteigta Islamo 
Revoliucinė kariuomenė ir pa
skelbtas "šventas karas" prieš 
Irako pasauliečių vyriausybę. 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio 
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A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU II DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Chicago, 111. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesčių. 
y, 


