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"Prisiėmiau sunkias, 
bet garbingas pareigas 

Prezidento Carterio pirmas žodis tautai 

Washingtonas. — Vakar 12 
vai. Washingtono laiku prisiekė 
ir pradėjo eiti pareigas naujasis 
prezidentas Jimmy Carteris. Sa
vo pirmam žodį į tautą padėkojo 
už didelę garbę ir pripažino, kad 
prezidento našta bus nepapras
tai sunki. Žadėjo artimai bend
rauti su visais, prašė visų kartu 
su Juo dirbti ir melstis. 

- Iškilmės buvo suprastintos. Vi
ceprezidento Walter Mondale 
priesaiką priėmė Atstovų rūmu 
pirmininkas Thomas O'Neill, o 
prezidento Carterio Aukščiausio
jo teismo pirmininkas Warren 
JJurger. Carterio šeimos Bibliją 
laikė jo žmona Rosalynn. 

Buvo visiems nerikėta, kai Car
teris su žmona ir palydovais iš 
Kapitono į Baltuosius rūmus ne 
važiavo, kaip visi prezidentai da
rydavo, bet visą kelią ėjo pėsti. 

Išvakarėse Washingtono Ken-

nedy Center buvo iškilmingas 
koncertas, per televiziją perduo
tas visam kraštui. Į Washingto-
ną specialiu traukiniu "The Pea-
nut Special" iš Georgijos atva
žiavo apie 400 Carterio draugu 
ir kaimynų iš Plains miestelio. 

PAVOJUS SADATU1 IR TAIKAI 
— Prezidentas Sadatas kampą turėtų būti atkreiptos a-

suUlkė kainų pakėlimą, su
laikė ir riaušės, kurių metu, 
kaip praneša pusiau oficiozas 
"M Akram", užmuštų buvo 34, 
suleistų 409, suimtų 439. De-
moAstir&CTJos ir riaušės buvo Kai
re ir Alexartdrijoj. 

Riaušės buvo didžiausios nuo 
karaliaus Faruko nuvertimo, 
prieš 25 metus įvykusios revoliu
cijos. Miestuose patruliuoja ka
riuomenės daliniai. 

Sadatas kreipėsi į arabų šalis, 
turtingas nafta, prašydamas pen 
keriems metams nuo 10 iki 12 bi
lijonų dolerių pašalpos. Prašė, 
kad galėtų padengti susidariusį 
deficitą, primokant už maistą. Kol 
kas naftos šalys jam pažadėjo tik 
2 bil. dolerių. 

Kovos gatvėse, užmuštieji, su-
žeistiejij masiniai areštai nėra at
skiras, nereikšmingas įvykis, ra
šo "Chicago Daily News". Įvy
kiai gresia taikai. Į tą pasaulio 

kys ir Carterio. 
Riaušės prasidėjo, kad Sadatui 

nebuvo kitos išeities iš chaotiš
kos ekonomijos. Kainas laikinai 
paliko tas pačias, bet gyventojai 
greit nenurimo. Oficialūs asme 
nys kaltę dėl riaušų verčia komu
nistams ir jų simpatikams, kurie 
nenori suprati esamos padėties, 
kad biudžeto deficitas siekia 2.3 
bil. dolerių, ir daugiausia išlaidų 
reikalauja maistui importuoti. 

Egiptas, palyginti su kitais ara
bų kraštais, yra neturtinga šalis 
su 40 milijonų gyventojų. Labai 
svarbu, kad Sadatas išliktų val
džioje. Jis buvo tas, kuris savo 
tautiečiams atvėrė akis ir parodė, 
kokie grėsė pavojai iš draugystės 
su sovietais. Nutraukęs ryšius su 
Maskva, pasirodė kaip tikras drau 
gas Amerikos ir Vakarų, 

Jeigu tie ar kiti įvykiai iš val
džios išstumtų Sadatą, neįmano
ma numatyti, kas jo vieton atei
tų, negalima pranašauti, kie-
*no jis būtų draugas — Amerikos 

Atlanta. — Georgijos legisla- a r sovietų. Nuo to priklauso ir to-
tūra svarstė kažkieno gal juokais limesnis likimas Vid. Rytų, o gal ir 
pasiūlytą projektą valstijos ant
rąjį vardą "Peach State" pava-
keisti "Peanut State". Išsiaiški
no, jog tai neprisidėtų prie Jimmy 
Carterio vardo iškėlimo. 

New Yorkas. — Jungtinių Tau 
tų gem. sekretorius Kurt Waldhei 
mas nusiskundžia, kad pasaulis 
taip įsibėgėjęs g'nkluotis, jog nė
ra priemonių jį sulaikyti nuo te 
pašėlusio noro susinaikinti. 

KriHčionybė Jugoslavijoj sena 

Duvno, Jugoslavija. — Nau
jausi archeologiniai atradimai su
darė galimybę nustatyti, jog 
krikKionybė Jugoslavijoje buvo 
įleidusi šaknis jau šeštojo šimt
mečio pradžioje. Netoli Duvno 
Bosnijoje, archeologai nesenia' 
atrado senkapius su aštuonias 
dešimčia kapų iš šeštojo šimtme
čio po Kristaus, kurie, pagal am 
laito} krikščionių paprotį, yra nu 
kreipti £ Rytų į Vakarus. Ik 
šiol buvo manoma, jog krikščio
nybė Jugoslavijoje įsitvirtinusi žy-
mlai vėlesniais laikais. 

Paskutine Fordo 
amnestija 

VVashingtonas. — Paskuti
nę prezidentavimo dieną Fordas 
suteikė amnestiją IvaiToguri D'-
Aąuino, kuri, kaip "Tokijo Ro-

jžė" II pasaulinio karo metu re
guliariai kalbėjo per radiją į A-
merikos karius, ragino neklausy
ti. 1949 ji buvo nuteista ir kalė
jime praleido 6 su puse metų. Ji 
teisinosi, kad, karui prasidėjus, at
sitiktinai buvo Japonijoj ir buvo 
priversta kalbėti. 

Fordas atsisakė suteikti visuo
tinę amnestiją visiems Vietnamo 
karo dezertyrams ir kariuome
nėn nestojusiems, bet pasiūlė gar
bingą atestaciją tiems, kurie kare 
buvo sužeisti arba apdovanoti 
už narsumą, bet vėliau iš ka
riuomenės pabėgo. Amnestija pa
lies apie 700 asmenų. 

Panašų sumanymą suteikti vi
suotinę amnestiją yra minėjęs ir 
naujasis prezidentas Carteris, 
bet Senatas jam užpylė šalto van
dens: trečiadienio vakarą 50 bal
sų prieš 40 priėmė rezoliuciją, 
raginančią pergalvoti žadėtą 
amnestijos suteikimą. 

Atsisveikino su 
Washingtonu 

VVashintonas. — Gerai Fordas 
trečiadienį skambino telefonu ir 
kalbėjosi su kai kuriais valstybių 
vadais, su kuriais teko susitikti ir 
bendrauti. Tarp jų buvo ir Brež
nevas. Vakare susitiko su nau
jais respublikonų kongresmanais 
ir senatoriais. 

Vakar Fordas po inauguracijos 
ir sentimantalaus atsisveikinimo 
gaudžiant patrankų šūviams, 
prezidentiniu lėktuvu išskrido į 
Californiją. 

New Yorkas. — Miesto baletas 
nutraukė sezoną, kai negalėjo 
susitarti su streikuojančiais muzi
kais. 

Briuselis. — Belgija bando eiti 
tuo pačiu keliu, kaip ir Prancūzi
ja — visus žodžius, skolintus iš 
anglų kalbos, pakeisti savais, 
prancūziškais. 

Baltieji rūmai nuo vakar dienos susilaukė naujo šeimininko 

Chirac į Paryžiaus 
merus 

Paryžius. —B\;ves Prancūzijos 
premjeras Jacąues Chirac nori iš
statyti savo kandidatūrą į Pary
žiaus merus. Paryžius neturi me
ro jau 100 metų. Biją Chirac, kad 
sostinė nepatektu j socialistų ko
munistų rankas. 

Žmogaus kankinimas 
^niekšybš ir geda 

ROMA. — /-.ogaus kalini
mas ir kankininvii dėl jo įsitiki
nimu yra ne tikt; didžhuia niek-
šybė ir gėda, bet taip pat SKau-
dus pasikėsinimas į taiką, — ra
šo Vatikano dienraščio "L'Osser-
vatore Roman o" redaktorius Rai
mondo Manzini Visi geror 
valios žmonės, o ypatingai kata
likai, privalo griežtai pasmerkr 
visus (pasikėsinimus prieš žmo
gaus orumą, kur jie bebūtų vyk
domi — Vakarų ar Rytų pasau
lyje. Kenčiančiųjų ir kankinamųjų 
šauksmas yra visada vienodas, 
nežiūrint iš kurios pasaulio da
lies jis mus pasieki* 

Taikai ir žmonijos santarvei 
dabartiniu metu gresia ir kiti pa
vojai — kariniai konfliktai, smur 
tu besiremianti J režimų prievar
tavimo veiksmai, terorizmo ak
tai, pasikėsinimai prieš negimu
sią gyvybę. Visa tai verčia su dar 
didesniu ryžtu kovoti už taikos 
sustiprinimą, už moralines ir dva 
sines vertybes, be kurių tikroji 
taika negali išsilaikyti. Šioje srity
je svarbus vaidmuo atitenka tai
kos ugdymu bei palaikymu besi-
rūpinančiom tarptautinėm orga
nizacijom. Teprižiūri šios orga
nizacijos, kad Helsinkio konferen
cijos nutarimai netaptų apgaules 
įrankiu. 

SUSIRŪPINIMAS CIVILINE 
GYVENTOJU APSAUGA 

Atominio karo atveju Amerikoj žūtų 90 mil. žmonių, 
kai Sovietų Sąjungoj tik 10.5 mil. 

VVashingtonas. — Amerikos ci
vilinės apsaugos agentūra turi 
nepaprastai sunkų uždavinį: pa
ruošti kraštą galimai sovietų ato
minei atakai, turint tik dešimta
dalį tiek pinigų, kiek tam reika
lui gauna sovietai, sako John Da-
vis, agentūros vedėjas, baigiąs sa
vo aštuonerių metų tarnybą. To
kiu tempu, kaip dabar, programą 
galima būtų įvykdyti ne greičiau, 
kaip iki 1985 metų. 

Agentūros biudžetas tik tarp 
70 ir 90 mil. dolerių per metus, 
kai sovietai civilinei apsaugai ski-
-ia mažiausiai po 1 bil. dolerių. 
Oavis sako: "Mes kol kas galėjo
me paruošti programos tik skele-
*ą, o Carterio administracijai pa-
'iekame ją įkūnyti". Tikis, jog de
mokratų administracija rimčiau 
pažiūrės į tą gyvybinę programą, 
skirs daugiau lėšų. Susiėmus ir 
negailint pastangų nei lėšų, prog
ramą būtų galima įvykdyti per 
trejus metus. 

Kol kas civilinė apsauga ne
daug padarė. Iki 1973 progra
mas suorganizavo dviejose vieto
se — San Antonio, Texas, ir 
Richmond, Virginia. Nuo 1974 
baigė arba baigia įruošti gyven
tojų iškėlimą ir apsaugą kituose 
aštuoniuose miestuose — Utica-
-Roma, N.Y., Dover, Del., Ma-
con, Ga, Duluth, Minn., Oklaho 
ma City, Okla., Colorado 
Springs, Colo., Tucson, Ariz., 
Great Falls, Montana. Tuose 
miestuose kiekvieno bloko gy
ventojai žino, kur jie turi būti 
skubiai perkelti, žino, kiek ir ko-

\ngolos pabegčuai j Namibiją. Kad sulaikytų bėgimą, Kubos kareiviai 
pasieny įrengė' nepereinamą mirties sonj 

Pasirodė EI:"i Bulletin (pran
cūzų kalba) nr. Leidžiamas 
Paryžiuj, redaguoja Birutė Vens-
kuvienė. Turiny: Po Helsinkio 
konferencijos — Pabaltijo vals
tybių statuso aiškinimas (JAV 
Kongreso ir Kanatko Parlamen
to rezoliuc'jos); Broniaus Nau
džiūno emigracijos iš SS byla; 
Kęstučio Jokubyno byla ir And
rejaus Siniavskio rūpinimasis ja; 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" Nr. 21 ištraukos — 
Vilniaus diocezijoi kunigų pa
reiškimas Lietuvos SSR minist
rų tarybai; ištradta iš "LKB 
Kronikos" Nr. 20 — instrukci
jos dėl mokyklų rusifikacijos; dr. 
Petro Karvelio nekrologas. (E.) 

Beirutas. — Sirijos preziden-
, tas Assad ir L bano krikščionių 
i vadai susitarė neleisti palestinie

čiams užpuldinėti Izraelio. 

kių drabužių bei maisto reikia 
pasiimti. Apylinkėse tam reika
lui parengti mokyklų, bibliotekų, 
sporto rūmų, bažnyčių, salių ir 
kiti pastatai. Jie turės priimti pasi
traukusius iš miestų. Pačiuose 
miestuose įrengti rūsiai, kuriuose 
galima bus apsisaugoti nuo radiaci 
jos ir sprogimo nuosėdų, sudaryti 
planai įrengti ir stipriomis sieno
mis bunkerius, kuriuose turėtų 
slėptis tie, kurie dėl būtinos tar
nybos negalėtų pasitraukti iš 
miestų. Įreng'a apie 1,000 įpėji-
mų punktų, iš kurių sirenomis 
būtų pranešta apie artėjantį pa-
'ojų. Apie 600 radijo stočių ga

lės veikti ir srovę nutraukus, duos 
gyventojams nurodymus ir infor
macijas. 

Agentūros vedėjo Davis nuo
mone, Amerikoj nėra reikalo mies
tuose statyti tokių didelių ir stip
rių slėptuvių, kaip daro rusai ar 
kinai. Jis pagrindžia tuo: ameri
kiečiai visi turi automobilius, ki
ti autobusais, sunkvežimiais ar 
traukiniais gali lengvai pabėgti 
iš miestų. Rusai arba kinai eva
kuoti savo piliečių negalėtų, pėsti 
netoli gali nueiti. 

Sovietai apskaičiuoja, kad ato
minio karo atveju žūtų pas juos 
10.5 mil. žmonių, o amerikiečių, 
dėl stokos slėptuvių ir nebuvimo 
evakuacijos plano, aukų būtų 90 
milijonų. 

Prieš kontroles 
nuėmimą. 

Washingtonas. — Kongreso de 
mokratų sluoksniuose yra pasi
priešinimas Fordo siūlymui nu
imti naftos produktams kontro
lę. Abiejuose rūmuose buvo pa
siūlytos rezoliucijos buvusio pre
zidento rekomendaciją atmesti. 
Kontrolės nuėmimas iškart pa
keltų gazolino ir kitų produktų 
kainą. 

Griffin Bell komitete 
patvirtintas 

VVashingtonas. — Senato Tei
sinis komitetas 10 balsų prieš 3 
Griffin Bell rekomendavo patvir
tinti valstybės gynėju. Juodųjų 
vadai iki paskutinės minutės ko
vojo prieš jo tvirtinimą. Kitas 
Senato komitetas, Komercijos, 
komercijos sekretore Juanitą 
Kreps ir transportacijos sekreto
rium Brock Adams rekomenda
vo patvirtinti vienbalsiai. 

Clarence Mitchell, vienas juo 
dujų vadų, po balsavimo sakė, jog 
jis labai nusivylė senatoriais li
beralais Edwardu Kennedžiu k 
Birch Bayh, kad ir jie balsavo už 
Bell. Dar jis turi vilčių Senato 
pilnaties balsavimą atidėti. Iki to 
laiko gal pavyks surasti stipres
nių argumetų prieš Bell. 
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Už metrinę sistema 

Chicaga. — "Chicago Tri
būne" nuo vakar dienos pradėjo 
akciją už modernią dešimtainę 
sistemą. Salia minimų inčų ir sva
rų pridedami ir milimetrai, met
rai, kilogramai. Amerikos ir di
džiųjų miestų temperatūra žymi
ma taip pat ir Celsijaus laipsniais. 

Vanduo tolimosiose 
erdvėse 

Bonna. — Vakarų Vokietijos as
tronominis Max Planek institu
tas Bonnoje 108 pėdų radijo teles
kopu pastebėjo vandens mole
kules už 2emės galaktikos, vadi
namoj IC-133 sistemoj, iš ku
rios šviesa pasiekia mus per 2.2 
milijonus metų. 

Sniegas Miami! 

Miami, Fla. — Pirmą kartą 
šio miesto istorijoj trečiadienį bu 
vo pastebėtas sniegas. Buvo snie
go ir kituose pietinės Flori
dos nekuriuose miestuose. Sniegas 

Gražus lietuviškas jaunimas. Hamiltono "Gyvaaaro** šokėjai 

Siūlo pasmerkti 
Prancūzija 

Washingtonas. — Daugiau ne
gu 85 kongresmanai pasiūlė re
zoliuciją pasmerkti Prancūziją 

greit ištirpo, nes temperatūra ne- ' dėl teroristo Abu Daoud paleidi-
buvo žemesnė, kaip 33 laipsniai. \ mo. 

KALENDORIUS 
Sausio 21: Epifanas, Agnietė, 

Rungaila, Garsė. 
Sausio 22: Anastazas, Blesilė, 

Aušrys, Nautė. 
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:51. 

ORAS 
Dalinai saulėta, šilčiau, apie 22 

laipsniai 
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AUSTRAUJA PRADEDA PASIRUOŠIMĄ 
"Tas momentas buvo įspūdin

gas ir jaudinantis, tokio tikrai ne
sitikėjau*' — pasakojo Jonas Bag
donas, neseniai grįžęs iš Austra
lijos. 

O pats Bagdonas? 

Mūsų centro valdyba, sužino
jusi, kad J. Bagdonas. Kalėdų 
šventėms su šeima vyksta 
Australijon, pasinaudojo šia pui-Jau esame rase, kad Austral i jai , . V% . . , : £7 . ' . . . . , . ;. • kia proga tiesioginiam kontaktui. u prieme pakvieti- v . . „. , . . , T i. ,. L Kaip jau zmome. reakcija buvo 

i pasaulio lietuvių; r ' .v, . . _ , . . , ,. 
spontaniška ir įspūdinga ir dali
nai dėl to, kad pasirinkimas bu
vo vykęs. Juk Jonas jau nuo Vo
kietijos laikų yra mūsų sąjungos 
narys, pradžioje aktyvus aikštė
je, vėliau, kaip organizatorius, 
vadovas, treneris. J i s Vokietijoj, 
kaip jaunius, dalyvavo mūsų, ir 
kartais vokiečių, lenv. atletikos 

su entuziazm 
mą dalyvauti pasaulio lietuvių 
sportinėje šventovėje, tas pakvieti
mas per Kalėdų šventes buvo pa
kartotas ir asmeniškai, puikios 
plaketės formoje, įteiktas ŠAL-
FAS-gos atstovo Jono Bagdono. 

Australijos lietuvių sportinė są
junga — ALFAS — savo metinę 
šventę visuomet turi per Kalėdų 
šventes. Ši paskutinė buvo 27-j i, 
kaip ir pas mus, pereitą pavasarį. 
Tik šį kartą jos nuotaika atrodė 
lyg pakilesnė ir lyg daugiau en
tuziazmo. Ir štai dėl ko. 

Sportinės šventės Australijoje 
pagal seną tradiciją vis dar pra
dedamos sportininkų paradu, kai 
bomis ir Lietuvos himnu. Taip ir 
šį kaną. grojant maršui, įneša
mos vėliavos, išsirikiuoja koman 
dos. Organizacinio k-to pirm. 
V. Ragauskas keliais žodžiais Vi
sus pasveikina ir pakviečia AL-
FAS-gos pirm. J. Tamošiūną. Pil
nutėlė salė žmonių vis dar knibž
da, nežadėdama klausyti kalbų. 
Tik kai J. Tamošiūnas pristato 
kalbėtoją iš pačios Amerikos, at
siranda tyla. Ir štai Jonas Bag
donas, tvirtu ir aiškiu baisa, 
perskaito blizgančioje pi aketėje 
iškaltus žodžius, kuriais Šiaurės 
Amerikos lietuvių sportinė sąjun
ga sveikina Australijos lietuvių 
sportininkus 27-tos šventes pro
ga ir kviečia juos dalyvauti pa
saulio lietuvių sporto šventėje 
1978 metais Toronte. Visa salė 
pakyla ant kojų ir triukšmingu 
Įr ilgu plojimu išreiškia savo en-

I varžybose ir su 100 mtr. per 11-g Į 
sek. dažnai neblogai pasirodyda- j 
vo. Vėliau Clevleando Žaibas su ; 
juo, Bielskumi. Puškoriumi, Šiks- Į 
niūtė, Vodapalu ir kitais buvo j 
mūsų lengv. atletikos tvirtovė. I 
Po kariuomenės, tačiau, grįžo į! 
Chicagą, kur Chicagos universi-
tėte gavo magistro laipsnį ir įsi- j 
kūrė. Jei aikštėje i r nebepasireiš- j 
kė aktyviai, tai visuomet prisidė
davo organizaciniame darbe tiek 
mūsų sąjungoje, tiek pas skautus, 
ar lietuviškoje mokykloje. O ret
karčiais net būdavo pakvies
tas teisėjauti universitetų varžy
bose. 

Papasakojęs smulkiau apie pa
čią šventę, kuri, kad ir mažes
nio masto, buvo sklandžiai suor
ganizuota (žpie ją plačiau se
kantį kartą) ir taip pat parvežė 
sportiškų linkėjimų visiems S. A-
merikos sportininkams ir vado
vams iš buv. ir naujos ALFAS-
-gos valdybų ir iš mums gerai 
pažįstamų R. Sidabro, Pr. Čekaus-

ko, J. Gružausko, L. Baltrūno ir 
k t 

L 

FUTBOLUS 
S U PASITIKĖJIMU Į ATEITĮ 

Pašnekesvs su vadovu 

Pastebėjęs komandoje keletą 
naujų, jaunų veidų, kreipiausi 
į Lituanicos futbolo komandos 
vadovą, inž. chemiką G. Bielski^ 
su keletą klausimų, kurių svar
biausias: 

— Iš kur tiek drąsos dalyvauti 
salės futbolo pirmenybėse su pu
se komandos naujokų, užtraukti 
klubui finansinę naštą, kas gali 
prisidėti prie bankroto ir iš anksto 
žinant, kad pasirodymas nebus 
įspūdingas? 

— Oh-o, nemanau, kad aš ga
lėsiu i visus klausimus pilnai at
sakyti. Aš rūpinuosi tik koman
dos sudarymu. Finansiniai reika
lai — klubo valdžios. Apsiribosiu 
tik žaidėjais. Aš pats pradėjau fut
bolą žaisti Argentinoje būdamas 
pradžios mokykloje. Daugumas 
mano "amigų" žaidė basomis. 
Aš buvau laimingesnis — aš tu
rėjau batus. Į Lituanicos klubą 
įstojau tik atvykęs į Chicagą 

tu, jei būtų pakviesta. 
— Girdėti teko, bet nieko dau

giau. Mano manymu, ligi to lai
ko mes turėsime solidną koman
dą. I r kas " nenorėtų dalyvauti! 
Juk tai didelis įvykis. Kad pasida
rytų to įvykio aktyviu dalyviu, 
jauniesiems būtų svarbus aksti
nas rimčiau padirbėti. Šiaip skun
džiasi nerandą "motyvacijos"... 
New Yorko Atletas, kiek žinome, 
turi irgi puikią, jauną komandą. 

O kaip minėjot, kad mūsų ko-

Jonas 
atidaryme. 

iš Chicagos kalba Australijos lietuvių sporto šventės 
Nuotr. R. Dagio 

dai gražų įvartį įkirto H . Jenigas,; Europos futbolo rinktinė buvo 
jun. Slovaks , išlygino antrame į Vogts — Vakarų Vokietija, An-
puslaikyje. Ąbį komandos turėjo Į drus — Čekoslovakija, Becken-
po keletą grogų rezultatą padi- bauer — Vakarų Vokietija, 
dinti. Liths komandoje žaidė: D. į KroJ — Olandija, Banhof — V. 
Brondonisio, Audrius Krygeris, į Vok., Oblak — Jugoslavija, 
B. Frame, H. jenigas, H. Lueo, I Causio — Italija, G. Mueller — 
R. Fįėlds, V. Pikšrys, dr. J. Rin- V. Vok., Čruyff — Olandija, Ren-

tuaastmgą pritarimą ir norą j ^ m e t a i s d a r bSdamas jauniu. 
bendrauti. Momentas tikrai įspū 
dingas. Priėmęs plakate ALFAS-
-gos p-kas J. Tamošiūnas, fš savo 
pusės padėkojo ir įteikė 10-tos 
šventės ženkliukų parvežti ŠAL-
FAS-gai. 

Sekančią dieną, taip pat senu 
įpratimu, Melboume buvo pra
vesta? sąjungos suvažiavimas. Ji 
atidarė garbės svečias J. Bagdo
nas ir, žinoma, pirmuoju punktu 
ėjo kelionė į Kanadą. Čia ir buvo 
pati pradžia pasiruošimo. Trum
pai buvo paliesti visi pagrindi
niai klausimai: finansai, daly
vių skaičius, kokios sporto šakos 
ir t . t Bagdonui patvirtinus anks
čiau ŠALFAS-gos centro valdy
bos padarytą pasiūlymą apmokė
ti trečdalį keliones islaTc-h; ir duo
ti išlaikymą Toronte, buvo iš
reikštas pasitenkinimas sąJygo-
S ir p a s k ė j i m a s sukelti ^ - | M „ ^ ^ ^ * ^ ? i ° 

finansų dali. Tačiau bendrai 

Jei nebūtų mane tuoj pastatę į 
pirmąją komandą (atsimenu žai
džiant prieš Hoosiers), kažin ar 
aš būčiau besitreniravęs. Nėra 

prasmės perdaug draskytis, jei tiks i 
lo nematai. Tiesa, šiuo metu ko
mandoje turiu penkis jaunius: 
Henry Jenigą, Algį Krygeri — še-
šilioki-nius, Ritą Žiupsnį, kuris 
išrinktas į Illinois jaunių rinkti
nę, 17 metų, Leoną Jokubauską ir 
Raimondą Pikšrį — aštuonioli-
kinius. Džiaugiuos juos turėda
mas. Norėčiau juos matyti žai
džiant Lituanicos vyrų koman
doje. Būdamas jų vadovu, per tre
jus metus turėjau progos juos ste
bėti. Talento jie vfsi turi daugiau. 

gus, "Raim." Pjkšrvs. Algis Kryge-
ris ir R. Ziupsnys. 

VAŽIUOJAME Į 
RUNGTYNES 

Šį penktadienio vakarą, sausio 
21 d-, Liths žais prieš brazilų ko
mandą Flyers. Be mūsų rungty
nių, bus dar septynerios kitų ko
mandų rungtynės. Papigintus 
bilietus kviečiame įsigyti iš anks
to Liths klube 2622 West 69 Str. 
Jie galioja -beif kuriom rungty
nėm Ugi vasario 18 d. Pensinin
kam bilietai po 1 dol. 

Klube pirkusiem bilietus, Litu
anicos pirmin. Vyt. Miceika pa
rūpino veltui transportaciją į 
rungtynes ir atgal. Tik prašom 
susirinkti patys-6 vai. penktadie
nio vakare klube. Rungtynės vyks
ta Cn'icago* Ave. Armory —234 
East Chicago Ave. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Lituanicos— Liths futbolo klu
bo met in į svsįf/iįdmas įvyks sau

sa. 
paėmus. Australijos lietuvių spor
tinę sąjungą slegia tos pačios be
tos kaip ir mūsiškę: trūksta pini
gų, vadovų, trenerių. 

Nustatę , kad sekanti sporto 
fveasė įvyks Hobarte, Tasmani-
joje, griebėsi naujos valdybos n n -

Sydnėjaus kandidatams ne 
laimėjus prieš Adelaidę, 
valdybą sudarys: A. Lau-

s, Gulbinas. Binkis ir Sanka, 
visi iš Sidnėjaus sp. klubo "Kovo". 
Wnaaimnko pareigos atiteko An
tanu: Laukaičiui, žinomam Ifetu-
viškų laikraščių korespondentui. 
Atrodo, kad pasirinkimas, ypač 
šiuo momentu, ypatingai vykęs. 
Juk Antanas Laukaitis buvo vie
nas iš pagrindinių organizatorių, 
priėmusių mūsų krepšinio rinkti-
gkf Australijoje; jis jau bent keletą 
kartų lankėsi Amerikoje ir Kana
doje, jis ferai pažįsta Australijos 
ir Š. Amerikos lietuvių sportinį 
judėjimą ir jo vadovus. Ant jo pe-
5!ų dabar krenta savn sportinin
kų išrinkimas, paruošimas fr at
gabenimas. 

negu pirmai divizijai reikia. D a r - \ me. Kaip pamestinukai didžiau 
bas. pasiryžimas ir reikalo supra
timas yra, gal būt , svarbiausi 
veiksniai pasidaryti vidutiniu žai-

nori 
nuneša pasroviui ne tik taria

mus, bet ir tikrus talentus. Į sa
lės pirmenybėse ir įstojame. kad 
duotume progos pasireikšt jau-

i nlesiems. Kai dalyvauja pirme
nybėse, dalyvauja ir treniruotė
se, žaidėjai '"nesurūdija" per žie
mą. .Rungtynes — geriausia pro
ga mokytis ir .tobulėji. 

— Ar teko girdėti, kad 1978 gu 
liepos mėnesi Toffahte bus su-

Gediminas Bielskus, Lituanicos •fut
bolo klubo vyrų komandos vadovas 

Nuotr. Z. Degučio 

man-dos pasirodymas pirmenybė
se gali būti neįspūdingas — per 
ankstybas sprendimas. Sužaidėm 
dvejas rungtynes lygiom su pa
čiom stipriausiom savo divizijos 
komandom. Tas nėra blogai. D i 
džiausia bėda. kad mes jokio už-; 

nugario, jokios publikos neturi-; 

šioje salėje. Mūsų žiūrovus su 
skaityti užtenka vienos rankos-: 
pirštų be nykščio. Pavydim kro-! 
atams. lenkams, italams. Jų šim
tai. Kitokia žaidėjų savijauta. 
Ar negalėtume ir mes sukelti aud
rą šaukšte vandens? — baigė pa-! 
šnekesį klausimu komandos va
dovas Bielskus, kuriam futbolas, 
matomai, yra antroji meilė. 

J. Juška 

ANTROS LYGIOSIOS 
Chicagos Liths vyru koman

da antrose salės pirmenybių rung-

sio SO d. 1 vąL^py-p. Gintaro sve
tainėje, 2 & 8 West 69 Str. Nariai 
ir rėmėjai kviečiami dalyvauti. 

VOKIETIJOS NENUGALĖTOS 

1976 meta: abiejų Vokietijų 
futbolo rinktinėms įspūdingi: jos 
be pralaimėjimo! . 'Pagal taškų 
sistemą pirmojf'vięta tenka Rytų 
Vokietijai, laimėjusiai aukso me
dalį olimpiadoje. Antroji vieta V. 
Vokietijai, kuri neteko Europos 

j meisterio titulo, bet tik po lygių
jų su Čekoslovakija titulą prara
do iš baudinių. Vėliau ją įveikė 
2 — 0. Toliau komandos rikiuo
jasi: 3, Škotija 4. Vengrija, 5. Da
niją, 6. Italija. 7. Anglija, 8. Olan
dija ir tik 9-je vietoje Europos 
meisteris Čekoslovakija, pralaimė
jusi tik vienas rungtynes, bet 5 su
žaidusi lygiomis. Sov. Sąjunga 
I t - įe vietoje. Lenkija net 19-ta, 
p tokia tvirtovė, kaip Jugoslavija 
net 28-je vietoje. 

Tuo tarpu pagal Jugoslavijos 
sporto laikraščio balsavimą ge

lt riąusia Europos komanda yra Če
koslovakija. Ją seka V. Vokieti 
ją, Olandija. Italija. Po to Jugos
lavija (?) ir R. Vokietija-

i 
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niosti;«; p;«si»uIio įU^itvItl žąkfy-! tynėse vėl sužaidė l : 1. Ši kartą 
nės. lyg olimpiada? Lituanicos t prieš Slovaks. Pačioje žaidimo 

^kpmai^la. be abejones, dalyvau- ! pradžioje mūsų komandos nau-
.Mg 9»r*,m A- KMK9 ^iSįSiMI 

senbrink — Olandija. 
V. Vokietijos B rinktinė birže

lio mėn. žais Chieagoje,' tikriau
siai prieš Amerikos rinktinę. Tuo 
pačiu metu A rinktinė gastro
liuos Pietų Amerikoje. Visa tai 
pasiruošimo pasaulio pirmeny
bėms programoje. 

Kaip žinome, toms pirmeny
bėms V. Vokietijai kvalifikuotis 
nereikia, ji dalyvaus kaip ' da
bartinis pasaulio meisteris. Tuo 
tarpu visa eilė labai stiprių ko
mandų turės iškristi, nes kvalifi
kacinėse grupėse pateko su kito
mis aukšto lygio komandomis. 
Pav. Anglija ir Italija vienoje 
grupėje, Škotija su Čekoslovakija, 
Ispanija su Jugoslavija, o Olan
dija su Belgija ir pan. 

H. Weisweiler, sėkmingas F. 
C. Koeln treneris, treniravęs F. 
C. Barceloną, gavo viliojančius 
pasiūlymus iš Real Madrid ir iš 
Atletic Madrid. Reiškia, jo mar
kė Ispanijoje nėra kritusi. 

O. Gešventas 

IR PAPŪGA PADEDA 

Viena italų mėgėju, futbolo 
komanda M. S. Portegno visuo
met į rungtynes pasiima kalban
čią papūgą. Kalbantis paukštis 
savo šūkiu "Forza Portegno" 
(pirmyn Portegno), rėkdamas 
per mikrofoną, labai uždega žai
dėjus. "Kai mes jį girdime iš žiū
rovų pusės, jis mums yra didelis 
padrąsinimas dar labiau kovoti 
dėl pergalės" — užtikrino ko
mandos vadovas Prini. 

Europos meisterių komandų 

(Nukelta j 4 pusL) 

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

Visos prognnos tš WOPA 
lietuvių kalia: kasdien nuo pirma 

dienio Ua penktadienio 1230 — 
i:00 vai. popiet — Šeštadieni ir 
•ekmadienj nuo 8:30 Ud 9:30 *al 
ryta 

r*efc HEmtock 4-8411 
1400 A. M. 

nm so. MAPLEWOOD AVE 
CHTCAGO TT£ 8062P 

M . PB 942» ~~ 
DR. AUNA BAUUNAS 

GėRKLftS l^GOS 
2856 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. B t U H t t S 
Akušerija it motera ligos 

OtnelMogteB ( M n r f U i 
6449 So. PahMM Boad (Cravford 
MedlcaJ BrfMing). TeL LU 5^446 
Priima Ugoniua pasai susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Marąuette Mefllcal Centfer 
6132 SO. Kedzie Avenne 

Vai.: plrmad., antrad. tr ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki i vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-9670 

BezkL tel WAIbrook 5-3048 

TeL ofiso ir bota: OLympic 2ĄVSB 

DR. P. KISIELIUS 
GypTTOJĄS IR ČHmURGAS 

144S So. 50tfi Ave., Cioero 
Kasdien 1-3 vąl. ir '6-8 vai. Tftk. 

. išskyrus trfečiaflieniua . 
ŠešUdieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

• TeL REliaaos 5-1811 
DR. WALT£R J. KIRSTUI 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 5B«i Street 

Vai.: plirmad., antrad., ketVirtad. k 
peftktad. nuo 12-4 va., poptet 
vaL -rak. Tree. ir 5efetad. 

«-8 

TeL Ofise HE 4-5848, rez. 388-2283 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv, 1 iki 6 v. popiet. 
Antrad., penktad. 1-5, tr«č. ir šečtad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoke kabinetą per6m8 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETrRISTAS 

2709 West i l s t Street 
TeL— GB 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4; ftefttad. 10-8 vai. 
• • • • ' • • ' • - • • • • - i I I • » • i - .-•• — 

Ofs. t e l 7354477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

Specialybe — Nervų ir 
Emodings U«os 

CRAWFORD MEMCAIi BUIT4»IX6 
M49 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR GHTRURGfi 
KfrDlKTr; TR VAIKV liKSOB 

SPECIAfcISTi 
MKDICAL BCnJ>rNG 

7156 South Westera Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 n 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. RE 7-1168; ifezH. 23*-tH9 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-«s ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua. 
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O P t t C A L S T U D I O 
VIOLETA RAR08AIT* . 

7051 So. Washtenaw. Tel. 77 | 
Pritaiomi akiniai - pagal gyd 

receptėait 
Didelis akinių rjmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-8":>0 

Ketv. 1-8 v. vak. šeSfc H»-4 vvfc • • 
Trečiadieniais aždąryt*. 

Sezid- teL — €9 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6132 So, Kedzie Ave. WA 5-2676 

PASSBOOK 
SAVINGS 

Nuotr. R Di^rio 

ura 
vOHIpOUnMS 

Q o « r t e r l y 
0UH 6AVIN08 
CEHTIFICATli7^l% 

*A*H U* TO 

• • • u s f ė r 

AT0UR10WUIB 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

VU WWK C8EMAK BOAD 
fvra buiHCTui, PmUmi fkmm tlq^B|a VTUB 

actn»i Non.Tua.rri.9-4 fhur.9-6 taft* t - l 

SERYING CHICAGO AND SUBURBS SI^CE 1905 
mam 

Valandos 
atsiliepia skambinti 

/ei ae-
S-0001. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

teL — B E 3-5898 
Specialybe Akių ligos 

3967 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKAEVI6IUS 
J O K A A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. fr 
nuo 13 iki 7 vai. ir fine B flti 
vak. fr£tad nuo 1 Iki 4 vai. 

• m r r " i r t l i • t - i 1 HlUi 

Ofa. VO 7-6606. Bes. O A 3-7178 

DR. A. JEIKMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Vest 6Srd Street 
Valandos pagal ruutarjuai« 

DU K, A. JUČAI 
D l ^ A T O L p G l j Ą -

CHIRURGIJA 
5214 Ko. Wett»ftt Avenne 
1082 No. W«*trr» Atesoe 
Tel. atsakomai 12 valandų 

489-4441 — 981-4*05 

ištaigos Ir bato teL 652-1381 

. mw. vn . KAIMAS 
BENDROJI MSDIC3NA 

1467 S. 49tSi Onort, CScero 
Kasdien 10-13 ir 4-7 

Išskyrus tre&. ir sa l t 

Telet — 26844a ^ 
DR. ROMAS PETKUS 

AKI C UGOS — CHTRUHG1M 
Ofisai: - ' i l v i ^ ' į . 

u i NO. w VBASH taSkį:^: 
4S0S !W>. CE3^TRAii'AVK. , ,^ , 

Valandos pagal 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvSkaiy ' / 
OPTOMETRISTAS I; * 

2618 W. 71st S t — i k 
Tikrina akis. Pritaiko aktata* l t 

"OoBtact leaMt" 
Vai. pa^al sn^tarlmą. Uždaryta tre« 

DR. LEONAS S E M T I S 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
if ketv. Btto 5-7 vakare. 

Ofiso tek 776-2880, 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4355 W. 68x4 Street 
Ofiso telef. R E 5-441* 

Reafdencgos telef. GR S-Osl? 
pirmad. antrad. ketvirtas. | r VaL: 

penktad. nuo 1 iki S P»Pi*t 

DR. VTT. TA8RAS 
GYDYTOJAS m C H I K U B G A S 

Bendra praktika ir moterų Hgoa 
otiRM ir rez. a s n w. s ta l «*> 

T«l. FRosped 8-1SSS 
Ofiao vaL: pirm., antr., t r e i h? 

penkt. mio 2-4 vai. ir « - i 
•eSt 2-4 p p- ir kitu talku 

Ofiso teL HB 4-212S. aaam I i i M l O 

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

2454 West 71at Street 
Vai : pirm., antrad.. ketv. ir M į O S l 

d aok.ito srmltarua. g-5 & «-7 -
I h 

TeL ofiao PR 06446 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR dnRUCjSAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-8 vai. popiet. 
Tr«č. ir feštad. pajai nuaMa 

Ofiso teL S86-3166; mamaj 

DR. PETRAS I U 0 M 
GYDYTOJAS IR CHmURGAfl 

6284 8. Narraaaaaett A-m. 
Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt M 

fteetadienfeli pagal tuOftailak 
• » 
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Žmogaus teisiu klausimai 

BELGRADO KONFERENCIJA! ARTĖJANT 
— Čiurlionio ansamblio bio

grafija yra aprašyta L. Enciklo
pedijoje, ir nekartą teko skaity
ti papildymų spaudoje. Bet ne-

Jeigu po pirmojo pasaulinio 1 d. išvykimo vizos mokestis su
karo Lietuva atgavo nepriklau- mažintas nuo 540 dol. iki 
somybę, abiems didiesiems kai- 406 dol.; prašymas išvykti apmo-
mynams nusilpus ir dėl politinių karnas 54 dol. tik tada, jei yra 
bei karinių priežasčių nebeįsten- duodamas leidimas, sumažintas 
giant Lietuvos savo okupacijoje reikalavimas liudijimų skaičiaus į teko patirti, iš kur ir kodėl 
išlaikyti, tai dabar tokios pade- norintiems išvykti, gavus neigia- j jums kilo idėja sukurti tokį gry-
ties artimoje ateityje nėra numa- mą atsakymą, galima duoti pa- Į nojo liaudies meno, liaudies dai-
toma. Atominiai ginklai yra kartotinį prašymą po vieno mė-; nų, muzikos ir šokių atlikimo 
taip baisūs ir pavojingi, kad net nesio, nebereikia laukti pusės I ansamblį ir sukurti sceninį liau-
didžiosios galybės nenori įsivelti metų, jaunesni kaip 16 m. vaikai 
į konfliktus, kurie turėtų atomi- įrašomi į šeimos pasą be papildo
m ų pavojų grėsmę. Jeigu Sovietų m o mokesčio. 
Sąjungos viduje neįvyks didesnių Žinoma, tos nuolaidos y r a | s i a u p r o f j Ulevičiaus" paskaitų 
pasikeitimų šitokia padėtis gali menkos,, palyginus su Vakarų pa- a p i e m ū s ų l i a u d i e s d a i n a s i f m u _ 
užsitęsti. Belieka m u m s tik laukti šaulio laisve, bet visgi šioks toks, z i k ą J o s k o n s e r v a t o r i i o s k u r s e 

kai kurių pagerėjimų is viešosios pajudėjimas iš mirties taško,j b u v Q n e p r i v a l o m o s . T o s e s k a i_ 

Čiurlionio ansamblis Chicagoje 
Pokalbis su ansamblio steigėju ir vadovu komp. Alfonsu Mikulskiu 

dies meno stilių. 

— Studijuodamas Klaipėdos 
konservatorijoje,sąžiningai klau-

opinijos spaudimo ir iš diplomą 
tinių veiksmų. 

Negalima sakyti, kad nieko ne
būtų daroma šioje srityje. Disi
dentų, žydų protestai Sovietų Są
jungos viduje, o ta ip pat įtakin
gų Vakarų kultūrininkų, moksli
ninkų, politikų protesto raštai 
Kremliui dėl pavienių asmenų ar 
jų grupių persekiojimo daro įta
kos. Šiuo reikalu yra susirūpinu
sios ir JAV-bės. Prezidentas For
das 1976 m. gruodžio 3 d. pa
siuntė Atstovų Rūmų komisijos 
pirmininkui, sekti Helsinkio nu
tar imų vykdymą D. B. Fascell 

nors iš kitos pusės n u o 1976 m . , t o s e b u y o a n a l i z u o j a m o s m ū s u 
feirzeho 15 d. Maskva žymiai pa-| l i a u d i e s d a i n ų m e i o d i ] O S > j ų f o r . 

mos, struktūra, melodijų vingiai kėlė muitus už dovanas iš Vaka
rų ir padarė suvaržymus, ką ga 
Įima siųsti. 

Leidimai išvykti į vakarus la
bai šykštūs, bet vis dėlto tarp
tautinės opinijos ir diplomatinių 
spaudimų dėka po truputį gau
sėja. Jei 1970 m. tebuvo leista iš 
Sov. S-gos išvykti tik 230 asmenų 
ta i 1973 jau 758-niems, o 1975 
m . jau 1,162, o 1976 m. tik per 
pirmą pusmetį — 1,303. Žinoma, 
tai mažas skaičius, žinant, kad 

rastą, kuname pažymi, kad po V a k a r ų v a l s t y b ė s e g a l i l a i s v a i 
užsitęsusių apie ketvirtį š imtme išvykti visi, kas tik nori. 1976 m. 
Čio derybų Sovietų Sąjunga yra j j ^ j A j ^ ^ ^ ^ 
pnpazinusi, jog Amerika turi tei- ^ 3 1 5 m m m ą i š v y k i m 0 i š ^ 
sę dalyvauti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo kūr ime Taigi 
artėjančioje Belgrado koriferen 
-cijoje, kur bus svarstomi Eu
ropos reikalai, pavergtieji nebus 
palikti vien Europos valstybių 
(kur dominuoja Maskva) svars
tymams, o bus jaučiamas ir A-
merikos balsas, su kuriuos Sovie
tų Sąjunga turės skaitytis. 

Minėtame rašte konr. Fascell 
prezidentas Fordas pabrėžė, kad 
Amerika su savo sąjungininkais 
ruošiasi Belgrado konferencijai 
ir kad vakariečiai joje kreips di
desnį dėmesį į žmogaus teisių ir t*- j^"U .^ t 
tautų laisvo apsisprendimo klau
simą. Prezidentas Fordas tame 
rašte gruodžio 3 d. pakartojo, 
kad JAV atmetė Sovietų Sąjun
gos vyravimą Europoje. Fordas 
pabrėžia: "Užuot užsaldąs poli
tinį Europos veidą, baigminis 
aktas (Helsinkyje) išreiškia j>a-

vietų Sąjungos į vakarus. 
Savo oficialiame pranešime 

JAV vyriausybė apgailestauja, 
kad už geležinės uždangos religi
jos klausimu padėtis svyruoja 
tarp šaltos tolerancijos ir visiško 
priešiškumo. Mažai kas tepa
sikeitė nuo Helsinkio, bet minė
tame "VVashingtono pranešime 
suminima, kad buvo leista kai 
kuriems Lietuvos vyskupams ir 
kunigams atvykti į Eucharistinį 
kongresą. Informacijų pasikeiti
mą Maskva toliau tebevaržo. Pa
ryžiaus laikraščio " L e Monde" 
ir Londono " T h e Times" teįsi-

po 40 egzempliorių. 
Paryžiaus "International Herald 
Tr ibūne" tegali Rusijoj pasklisti 
60 egzempliorių. Tik JAV infor
macijos agentūros rusų kalba lei
džiamo žurnalo intelektualams 
"Dialogas" įleidžiama 300 egz., 
nes ir Amerika leidžia tiek pat 

ka 60,000 egz., — rusams taip 
pat leidžiama tiek pat jų leidinio 
paskleisti. 

Amerika jau ruošiasi Belgrado 
konferencijai. Buvo sudaryta 

- , T- - . egzempliorių rusams savo žurna-
siryzimą, kad Europa tun tapti g ^ a m e r i ] d e č i ų m ė_ 
yel kontinentu tautų, kunos bu- ^ . ^ ^ ^ « A m e | i a | I l l u s . 
t u laisvos pasirinkti savo likimą t t „, . c . . c . ^„+0„ 

. , . . _ . , , - • • trated \ Sovietų Sąjungą paten-
viduje ir tarptautiniame gyveni
m e . "Šitoks Amerikos nusistaty
m a s yra įsidėmėtinas. 

T a m e pat rašte JAV preziden
tas reiškė susirūpinimą, kad 
žmogaus teisių klausimuose So
vietų Sąjungos pažanga yra "ri
bota ir nelygi", yra sunkumų speciali misija iš Saugumo ir 
žmonių ryšiuose ir informacijų bendradarbiavimo sutarties ste-
perteikime. Dėlto prezidentas bėjimo komisijos narių, vadovau-
pabrėžia, kad. ruošiantis Belgra- jamų konr. Dantės B. Fascell. Į 
Ho konferencijai, bus palaikomi ją |ėjo dar keturi kongreso nariai. 
ryšiai ir veikiama kartu su taip Jie lapkričio 5-23 dienomis ap-
pat manančiomis valstybėmis. lankė Austriją, Belgiją, Daniją, 
Nors čia kalbėjo Fordas, bet ne Suomiją, Prancūziją, V. Vokietiją, 
savo vardu, o įpareigodamas JA- Graikiją, Italiją, Lichtenšteiną, 
V-bes. Liuksemburgą, Olandiją, Norve-

* giją, Vatikaną, Švediją, Šveicariją, 
Kongr. Gascell vadovaujamai Turkiją, D. Britaniją ir Jugosla-

Eomisijai, stebinčiai Europos viją. Maskva ir jos satelitai komi-
bendradarbiavimo ir saugumo sijos neįsileido, nenorėdami, kad 
susitarimų vykdymą, JAV-bių jų disidentai susisiektų su Vaka-
vyriausybė gruodžio pradžioj nu- rų atstovais. Ši komisija apklausi-
siuntė surinktų faktų pranešimą, nėjo ekspertus NATO, Europos 
Tai 60 spaudos puslapių sudarąs Bendruomenės, Europos Tarybos, 
dokumentas. Jame apgailestau- UNESCO, tarpvalstybinio mig-
jama, kad Sovietų Sąjunga ir Ry- racijos komiteto, Jungtinių Tau
tų Europos valstybės nėra žymiai tų komisaro pabėgėlių reikalams, 
pakeitusios savo krypties žmo- Jungt. Tautų ekonominę komisi-
gaus teisių klausimais. Taigi W a - ją. Apklausinėjo kai kuriuos So-
shingtonas yra gerai apie padėtį vietų tremtinius, verslininkus, 
informuotas. Vis dėlto, Vakarų žurnalistus, stebėdami, kaip ry-
valstybėms nuolat primenant a- tai vykdo Helsinkio susitarimą. 
pie neleistinus suvaržymus, Belgradas bus vieta, kur bus 
Maskva yra padariusi kai ku- galima ir Lietuvos priespaudą iš-
riuos, nors ir ne esminius, pakei- kelti. Mes tam turime būti pasi-
t imus. Pvz. nuo 1976 m. sausio ruošė. J. Pr. 

ir skalė pagal laikus, na, ir rit
mo — metro įvairumai. Taip pat 
pritarimų sąskambiai — harmo
nija bei dainos dvasios išraiška 
ir skirtingumai nuo kitų tautų 
dainų melodijų. Tai man, besva-
jojančiam tapti dirigentu, darė 
nepaprastą įspūdį, karštai domė
jausi ir kruopščiai vedžiau užra
šus. Tuojau įsijungiau į prof. 
Žilevičiaus organizuojamą liau
dies dainų ir ypač į liaudies mu
zikos instrumentų rinkimo būre
lį, o vasarų atostogų didžiąją da
lį praleisdavau ant dviračio, be
ieškodamas tų muzikinių senie
nų bei šimtamečių senelių, už
rašinėdamas seniausias dainų 
melodijas. Tuo pat metu išnau
dodavau kiekvieną progą pasi
klausyti žmonių liaudiško daina
vimo, jau sąmoningai stebėda
mas ir ypač tas "turavones" už
sirašydamas, kad, harmonizuo
damas liaudies dainas, jas galė
čiau prasmingai panaudoti. Su
rinkus nemažą skaičių tų liau
dies muz. instrumentų, įkūrėme 
muziejų, kurį tvarkyti prof. Ži
levičius kviesdavo mus, studen

tus. Tokiu būdu gerai pažinau 
visus mūsų liaudies muzikos inst
rumentus. 

1930 metų pradžioje Konser
vatorijos direktorius St Šimkus 
mane ir Joną Švedą, karščiausius 
prof. Žilevičiaus idėjų sekėjus — 
"liaudininkus", išsiuntė į Kau
ną, į kuriamą Radiofono simfo
ninį orkestrą, būti Klaipėdos 
konservatorijos "ambasadoriais". 
Apsigyvenę viename kambaryje, 
laisvomis valandomis svajojome 
ir diskutavome, kaip sukurti to
kį dainų ansamblį su tautinių 
muzikos instrumentų orkestru, 
lietuvišku tautiniu simfoniniu 
orkestru, kuriuos instrumentus 
panaudoti, patobulinti, kaip pa
sidaryti, po kiek ir t t . Mokslus 
jau baigėme, tai laikas buvo pra
dėti veikti. 

BALYS PAtsTAS 

Aš per porą r. suorga
nizavau profesion. dainininkų 
vyrų balsų oktetą radijo progra
moms atlikti. Čia ėmiau ban
dyti dainuoti da is liaudiniu 
būdu. Ir pirmieji andymai pa
vyko. Švedui su ir>:ramentų or
kestru sekėsi su; 
šiaip taip sulipdt 
orkestrą prie Nei 
ro. 

įsteigėte prie Šauliu sąiungos. o 
ne kaip atskirą meninį vienetą? 

Bc'ševiViT, t:ek vokiečių okupsci- ' 
ioje. 

Vokieiijojv', Austrijoje, taip pat 
ir čia tas liaudinis mūsų ansamb
lio stilius buvo tinkama priomo-
nė parodyti svetimiesiomn, iš ko 
jie susidarė mūsų tautos kultū
ros vaizdą. Visa tai padėjo ir 

Mudu su miela Ona nuo1 mūsų tė\ynės vardą aukštai iš-
pat žalios jaunystės esame įsitiki-: kelti ir gražiu būdu priminu mū-
nę idėjiniai šauliai, atidavę Šau-Uų šalies padėtį bei kančias. 

!dU bet irgi 
is skudučių 
huanų cent-

lių sąjungos garbei ir labui, o 
per ją tūvynės Lietuvos kultū
rai mūsų gražiausias jaunystės 
pastangas. Tad kuriai organiza
cijai mes galėjome tą garbę su
teikti, įkurdami galingą tautinio 
meno ansamblį? Be to, mus ri 

Mums patiems lietuviams buvo 
puiki proga patirti, kaip visa tai 
vertina svetimieji muzikos spe
cialistai, pasaulinio lygio diri
gentai, kompozitoriai bei mu
zikos kritikai, kurių atsiliepimai 
ir žodžiai laikraščiuose yra tie-

Po poros metų. baigęs Kauno 
konservatorijoje pedagoginį sky
rių su dirigavimu, Lu.au pakvies
tas Klaipėdos kra sto Giedotojų 
draugijų sąjungos . • .rų I r i a u 
siuoju dirigentu-insiruktorium va
dovauti chorų veiklai ir ruošti 
Dainų šventes. Čia kaulių mote
rų rinktinės vadė, mokslo kolegė 
Ona Mozoliauskaiie ^ dabar Mi
kulskienė), suorganizavo Šaulių 
kanklių orkestrą ir mane pakvie
tė jam vadovauti Taipgi suta
rėme tyrinėti kanklių instrumen
to technikos galinu bes bei kank
liavimo patobulini:'^. Sekėsi ga
na gerai, ir per trumpą laiką 
mūsų orkestras padarė gražią pa
žangą, prie kurio prijungiau 12 
šaulių dainininkių ansamblį bei 
solistus. Tai buvo pirmasis liau
dies dainų ir muzikos ansamblis. 

Persikėlę į Vilnių, su šešerių 
metų patyrimu ir gana toli iš
vystyta kankliavime- technika bei 
išplėsta kanklių instrumentų su
dėtimi, įkūrėme galingą šaulių 
vyrų chorą, kanklių orkestrą, šo
kėjų grupę ir ru<šėme koncer
tus Vilniuje ir kitur Bolševikams 
okupavus Lietuvą, turėjome pa
keisti vardą į LTM Čiurlionio 
ansamblį. 

— Kodėl Vilniuje ansamblį 

šb labai šilti bičiuliški jausmai Uiog neįtikėtinai geri. Laikraščių 
su Sąjungos vadu pulkininku Pr. i iškarpų albumuose yra sudėta 
Saladžium, su Putvių šeima ir daugybė pasaulinių muz. kritikų 
kitais Šaulių sąjungos vadovais. įvertinimų, kuriuose išreikštas 

Pulk. Saladžius kartą Klaipė-j susižavėjimas ir nustebimas, kad 
dos šaulių ,vyrų chorui, su ku- atrastas toks kultūringas būdas 
riuo 1938 m. laimėjau Lietuvos; liaudies meną taip meniškai sce 

Ona Mikulskienė. Čiurlionio an
samblio kanklių orkestro vadovė ir 
kanklių muzikos specialiste 

chorų varžybose I-mą vietą, yra 
pasakęs, kad jis būtų laimingas 
vadas, jei su mano šauliais dai
nininkais turėtų laimės gulėti ap
kasuose, pirmoje fronto linijoje. 

— Kodėl jūs su Čiurlionio an
sambliu nenaudojate liaudies 
pučiamųjų instrumentų? 

— Jūs, kaip pirmasis tų inst
rumentų tyrinėtojas ir ištobulin
tojas, žinote, kad mėgėjų an
samblyje surasti pareigingų ir 
muzikalių žmonių labai sunku. 
Be to, kol buvo įsteigtas Filhar
monijos Liaudies ansamblis, ku
riame Jūs tuos instrumentus su
derinote, padirbote, nustatėte jų 
naudojimo galimybes ir ėmėte 
groti, tai visa padaryti su mėgė
jais muzikantais būtų neįmano
ma. Todėl mes didžiavomės sa
vo galingu vyrų choru, kuris at
likdavo pusę programos sudėtin
giausių dainų, o antra didybė tai 
buvo mūsų puikus, ištobulinta 
technika kankliuojąs kanklių or
kestras su moterų, mišrių balsų 
ansambliu ir solistais. Be to. Jo
nui Švedui įsteigus greta mūsų 
profesionalų Liaudies ansamblį. 

Jei dainuotume 

ir Chk-agos kun. d r. V. Rimše
lis. Kaip gi kunigo neklausysi. 

Didžiausio susidomėjimo noje išreikšti. 
taip, kaip visi pasaulio chorai į kelia visuomenėje Jūsų sukurtos 
dainuoja, tai niekieno dėmesio i liaudinės — tautinės mišios " U ž 
nebūtume susilaukę. kenčiančią Lietuvą". Skaičiau V. 

— Kai .. dažnai mūsų chorai j Rocifmo pokalbį su jumis, bet 
skundžiasi, kad vieton paskrau-j norė ' iau daugiau aiškumo, ar tai 
kusių nebegali surasti pakaito į yra tik liaudies giesmių bei mo-
ir chorai nyksta, kaip su Čiur- tyvų junginys, kaip Jūs išsireiŠ-
lionio ansambliu? I kėtė — vitražas, ar yra jose ir 

jūsų paties individualinės kūry-l :-

— Noriu pakartoti prof. Juo
zo Brazaičio žodžius, tartus Čiur
lionio ansamblio 25 metų sukak
ties minėjime. Jis sakė, kad Čiur
lionio ansamblis yra kaip Ne
munas. Nemune vanduo teka 
tūkstančius metų ir nuteka, o Ne
munas pasilieka ir pasiliks. Tai
gi su džiaugsmu turiu pasakyti, 
kad jau geras skaičius metų, kaip 
ansamblio sudėtis yra vienoda, 
keičiasi labai mažai, todėl meni
nis pajėgumas nesmunka ir, ti
kiu, dar ilgai nesmuks. Prieaug
lio daug neturime, bet po vie
ną ateina ir jaunų dainininkų. 

bos momentų, kiek jų daug ir 
kaip derinasi su liaudies melo
dijom ir motyvais? 

—Mišios būtų neįdomios, jei 
jose skambėtų vien liaudies gies
mių motyvai ir jų ne jungtų 
tiems motyvams artimos dvasios 
jau individualiai sukurtieji mo
tyvai. Todėl mišiose, galima sa
kyti, pusė yra liaudies giesmių 
motyvų ir melodijų, o kita pusė 
mano paties kūryba. Chicagoje 
bus naujiena — ta ilgiausia ir 
kormplikuočiausia mišių dalis — 
"Tikiu į Dievą", kuri bus atKk-

Į Chicagą atvažiuojame daugiau ta pirmą kartą, Eucharistiniame 
kaip 80 žmonių. Daugiau, kaip 
trečdalis yra jaunimas. 

— Ką girdėsime jūsų koncerto 
programoje Chicagoje? 

kuriame buvote koncertmeisteris | _ j ū s ž i n o t e m { į s ų a n s a r R b l i o 
ir pučiamųjų instrumentų moky-, s : į l i u i r t j ^ s i u s —atliekame sa-
tojas bei vadovas, man kurti pu- v o t a u t o s d a i n a s a c a p e j | a i r s u 

čiamųjų instrumentų orkestrą ir 
diplikuoti Filharmoniją nebuvo 
jokios prasmės. Norėjau Čiurlio
nio ansamblį išlaikyti originalų, 
nepakartojamą. 

— Kokius pažymėtinus laimė
jimus Čiuilionio ansamblis turė
jo Lietuvoje, Vokietijoje ir čia? 

kanklių orkestru. Pirmoje daly
je mišrus choras atliks stipriau 
stilizuotas ir kompozitorių sukur
tas dainas, nauja kanklių solis
tė — Mirga Bankaitytė atliks 
idiliją "Lietuvos giružė" — Mi
kulskio. Panašaus stiliaus dainas 
atliks ir vyrų choras. Antroje da-

— Didysis laimėjimas Lietuvo- lyje šokėjai su tautinių muz. 

Komp. Alfonsas Mikulskis, Čiurlio
nio ansp^Mio kūrėjas ir dirigentas, 
vadovaus koncertui sausio 22 d. 
Marijos aukšt. mok. salėje ir lietu
viškų mišių giedojimui sausio 23 d. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 

ie buvo tas, kad pirmaisiais sa-
vo koncertais uždegėme jaunimą, 

į ypač moksleiviją, pamilti savo 
liaudies dainas ir jas dainuoti. 
Po mūsų koncertų moksleiviai 
pasirinkdavo mūsų dainas klasių 
himnais, ir per dienas ėmė skam
bėti mūsų dainuojamos dainos 
mokyklose. Dažnai koncertai per 
radiją labai stiprino žmones tiek 

instrumentų orkestru atliks 4 tau
tinius autentiškus šokius. Mote
rų ir mišrūs chorai atliks liau
dies dainas su kanklių orkestru 
ir solistais. Šios dalies stipriausi 
kūriniai tai ' 'Rambyno" ir "Ves
tuvių" baladės. Tokią programą 
atlikome ir Eucharistiniame 
kongrese, Philadelphijoje. Tą pa
čią programą atlikti pageidavo 

kongrese jos negiedojome, mat, 
buvo pasakyta, kad paprastą die
ną Credo negiedamas. 

Be mišių, įtarpuose pagiedosi
me giesmių su kanklių orkestru. 
Visos mišius bus atliktos be var
gonų, vien su kanklių ir pučia
mųjų orkestro palyda. 

Pamatyt' 
S:šadie-

Čikagločiams dabar yra nepra 
leistina proga visa tai 
ir savo ausimis išgirsti, 
nj koncertas Marijos aukšt. mo
kykloje 7 vai. vak., o koncer t in į 
mišios sekmadienį, 1:30 vai. po
piet Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje, Brighton Parke. 

— Daugel knygų nereika 
jokio mąs tymo iš tų, kur j a s 
skaito, dėl labai paprastos prie
žast ies : jos nekėlė tokio reika
lavimo t iems, kur jas rašė. Tie 
darbai y r a vertingesni, kurie 
įtempia mūsų mąstymo pajėgas. 

Cnlton 

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 
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tik graži tautosaka apipinta šventė, bet dviejų savai
čių religinio atsinaujinimo laikotarpis. Jei kas netiki 
šiais laikas į procesijas a r stebuklingas statulėles, 
tekreipia savo akį į tikinčiųjų minią, kuri didmies
čio gatvėmis melsdamasi ir giedodama taip pagarbiai 
žygiuoja. <*4<tfflM 

Prie pat žvejų uosto y ra 1616 m. statyta tvirto
vė, vi3ai nedidutė. Tylios patrankos rodo įlankos link, 
saugodamos jų šešėlyje prekiaujančius žvejus, kera
mikos, medžio išdirbinių, pintinių ir kitus prekybi-Žiočių Marajo salos pakraštį laivas apiplaukia per , . , 

.,„ , , . , 7. _ , , \ , „. . ., , j . ' n m k u s . šalia tvirtoves senoji seminarija, buvusi jė-12 valandų, įskaitant keletą per plačiausią įlanką pnesĮ . , , , . . *_ -_ - , . . , A i , . _ . ... ~ J: , r . . . . . _ ... . . zuitų kolegija. Aikštėje pirmojo vyskupo statula ir pui-pat P a r a valstijos sostinę Belem (reiškia Betliejus). ' ** „ 6 J ~ J . r J , * . *~ \ . 
m . . .. . _ :,.. ,_... j . . . . . ki senoji katedra, kunos barokinius bokštus puošia 
Tai viena gražiausių Brazilijos valstijų sostinių, įsteig- . ^-— - -

• v oeU x « , */ • , ., - * «^ plyšiuose auga medeliai. Senamiestyje vaikštinėdamas t a pnes 350 metų. Pakankamai laiko yra miesto pa- r %. j *• i j * • , n - , . _,.. , r . * . | gali įsivaizduoti, kad tai Vilnius — meninės vertes 
krante ir senamiesčio vaizdais pasidžiaugti, nes mui- - . . . . . . . . 

. , . , . . r T 7 . J bažnyčios, dirbtuves ir senoviški gyvenami namai prie 
tinęs eilėje stovime pora valandų, nenorėję s a ^ ^ ^ g x y j a r ^ ^ . ^ 
Įduoti kyšio, kad pro kitus praleistų. | k a m p e l i a i > a p Sodinti medžiais. Centre daug naujų mo-

Ką tik buvo pasibaigusi didžiausia visos Brazi- d e r n i š k u p a s t a t ų ^ ^ B e n ų p t A ų i r a i k š č i ų ^ 
lijos religinė šventė - N a z a r e t o žvakės procesija. Ste- p u b I i k o g a i k š t ė j e s t o v i Taikos teat ras , pereito šimtme-
buklinga Marijos statula nešama per visą miestą iš se- j ^ m e n i š k a ^ ^ 
nosios katedros į naująją Nazareto Marijos baziliką. 

POŽEMINIS PAŠTAS 

giuo metu Londonas — vie
nintelis miestas pasaulyje, ku
r iame y ra specialus miesto pa i -
to žinybos geležinkelis. P°ž©-,. TO„ 
Buniaia tuneliai* elektriniai Į tarnyboa vadiname* ESM. 
traukiniai iivafioja po 

iki 40 tūkstančių paš to maišų 
per parą. J ie kursuoja tarp 
miesto centro ir šešių skirstymo 
punktų įvairiuose rajonuose, 
ftios požeminės paš to žinybos 

Vėliau Belem gyvenąs lietuvis pasakojo, kad jis. na
mie likęs dėl ligos ir per langą pamatęs procesiją, 
negalėjo susilaikyti —"Ejo mano šventoji, negalė
jau jos apleisti, išėjau procesijon". 750,000 gyventojų 
mieste pusė milijono dalyvauja eisenoje, gatvės pa
puoštos lankais, visas susisiekimas pakeistas. Ir pre
kybininkai kasmet daugiau skundžiasi, kad procesija 
tampa vis religingesnė ir mažiau komercinė, dėka vys
kupo ir kitos dvasiškijos pastangų. Per dvi savaiti 
kasdien būna pamaldos mokyklose, religiniai kursai, 
Mišios kariškiams, mokytojams, moterims, vyrams, 
jaunimui, įvairiam amatintnlnmi ir pasaliai lai M 

LIETUVIS ŽIOČIŲ UOSTE 
Belem miestas, šimtmečius savaip vystęsis, tu r i 

savo skonį, tautosaką, papročius, gyvenimo būdą Čia 
suplaukia prekės, žmonės ir idėjos iš viso Amazonės 
baseino, ir iš Belem kraš to vidun skirstosi pramonės 
gaminiai, geresnio gyvenimo ieškotojai, modernus pa
pročiai. 

Labai įdomu nueiti į miesto turgų, keturių bokštų 
pusiau prancūziško stiliaus pas t a t an su paupio kie
mu. Gražiausi ir įvairiausi palmių lapų gaminiai 
pintinės, kilimėliai, pintinės kavos pupom vėtyti, pail
gos pintinės mandiokos mil tams džiovinti. Tai indėnų 
išmislas. Indėniškos bulvės — mandiokos mėsa suka-
pojama, sutr inama, tada įspaudžiama į pintą "žarną", 
kurios kraštai susi t raukia. Pakabinamas svoris, kaip 
sūriui spausti, ir nuodingasis šakniavaisio skystis iš
bėga, palikdamas pilkšvai rudus miltus, vieną pagrin
dinių Amazonijos ir didelės Brazilijos dalies valgių. 

Čia ir keliolika barakų su vaistažolėmis ir kitomis 
gydymui reikalingomis pr iemonėmis: džiovintas ir an t 
pagalių ištiestas praplautas parš iukas , krokodilo dan
tys, piūklasnapio ryklio "nosis", smauglių odos, įvai-

Gražiame parke žymusis Goelde archeologinis ir! riausios iš indėnų išmoktos žolės, sėklelės, skysčiai. 
gamtos muziejus, šiuo metu taisomas ir uždarytas. į pavyzdžiui, sugalvojęs sau ligą, gali nusipirkti" bute-
Čia gausu Marajoara indėnų keramikos. Jų imperija j i i u k ą vaistų su t inkamu užrašu, pagal asmeninį rei-
Žydėjo maždaug 1000-1300 metais, ir jų palikuonys, k a ] ą . "Skystis voniai, - u ž k e i k i m u i atimti", "Sirupas 
šiandien į Belem iš Marajo salos pristato puikius ke-, vynu pagauti", "Arba ta meilei padidinti" "Gėrimas 
ramikos - molio gaminius. Čia žydi Amazonijos t i - M malšinti", "Vanduo laimei įgyti". Neabejotina, 
piškiausia gėlė, Viktorija regija. tokia vandens lelija. k a d ^ ^ pr ie tarams reikalingų vaistų yra ir t ikrai 
ant kurios pakeltais kraštais lapų gali ir mažas vai- i veiksmingų receptų, nes, pavyzdžiui, kun. Bendorai-
kutis atsistoti. Kad būtų įdomiau, parko prūdelyje po i a 0 ligoninės aptarnaujamose vietose indėnai turi vaia-
metro ar daugiau skersmens lapu ilsisi krokodilas, j t u S ) k u r i u o s moteris ka r t ą išgėrusi 26 mėnesius ne-
Turistui viskas įdomu, tik rupi paieškoti lietuvių Čia, 
3000 km auo 8aa Paulo. 

tampa nėščia, be jokių neigiamų pasekmių, kurias su
kelia garaioji "piliule". (Sus daugiau} 
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» DR. TAMULIONYTĖ 
EKSPERTŲ KOMISIJOJE 

Dr. Danguolė Tamulionytė, 
klevelantietė. yra apkviesta svei
katos, švietimo ir gerovės depar
tamento (HEW) ekspertų komi-
sijon. kuriai pavestas uždavinys 
peržiūrėti, patikrinti, įvertinti ir 
rekomenduoti įvairių etninių or
ganizacijų pateiktus prašymus 
paskoloms ir apskritai finansavi-
fhui įvairių etninių švietimo ir 
kultūrinių užmojų. Tų finansinių 
prašymų pateikta gausiai pagal 
dabar veikiantį įstatymą. Juos 
yra pateikę įvairios etninės gru
pės, komitetai, organizacijos, 
štietimo tarybos, universitetai ir 
jpan. institucijos. 

Reporterio žiniomis, komisija 
sudaryta nemažos atrankos bū
du iš įvairių sričių ir vietovių 
specialistų, pirma gerai patikri-
aus jų kvalifikacijas. įvairiose 
mokslinėse disciplinose ir nusi
manymą etniniuose bei apskritai 
kultūriniuose klausimuose. 

Komisijos posėdžiai vyks Wa-
Šhingtone sausio 30 d. '— vasa
rio 5 d. laikotarpyje. 

Dr. Danguolė Tamulionytė 
yra pačios jaunosios mūsų moks
lininkų kartos atstovė, studijavu
si JAV universitetuose, Sorbonoje 
ir daktaratą gavusi žinomam Ca-
se Western Reserve universitete 
Clevelande. Specialybė — pran
cūzų literatūra. Danguolės tėvai 
— Antanas Tamulionis, istorikas, 
matematikas, žymus krikščioniu 
demokratų veikėjas, ilgametis 
mokytojas tiek Lietuvoje, tiek 
JAV — ir motina, taip pat-ilga
metė mokytoja (neseniai mirusi) 
įdiegė jaunajai mokslininkei lietu
vybės meilę. Danguolė, šalia sa
vo tiesioginio darbo Clevelande 
State univerditete, lygiai atsidė
jus dirba ir lituanistinėje mokyk -
ioje bei visuomeniniuose baruo
se, skaitydama paskaitas ir pan. 
Jos paskyrimu džiaugiasi CIeve
lando lietuviai ir linki sėkmės. 

A.K. 

TAUTYBIŲ ŠVENTE IR 
GRAXDIN£LĖ 

yra parašyta, bet anglų kalba 
labai trūksta informacijos apie I 
komunistų terorą Lietuvoje. Ruo
šia Kar. A. Juozapavičiaus šau-; 

lių kuopa. Dešimt .šitų knygų 
Kar. A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopa paaukoja CIevelando uni
versitetams, kolegijoms ir biblio
tekoms, kad supažindintų studen
tus ir profesorius su Lietuvos pa
vergimu ir žmonių kančiomis. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO MINĖJIMAS 

Žalgirio šaulių kuopa Cleve
lande sausio 30 d. rengia Klai
pėdos krašto atvadavimo minė
jimą. 

Minėjimas pradedamas 10 vai. 
ryto šv. Mišiomis už žuvusius 
— mirusius dalyvius, Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. 

4 vai. p.p., Lietuvių namų vir
šutinėje salėje paskaita, meninė 
dalis ir vaišės. 

Šauliai ir visi CIevelando lie
tuviai kviečiami minėjime daly-

C L A S 5 I F I E D G U I D E 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

visu rogių grindis 
J. BUBNYS - T e L R f i 7-5188 
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vautt. • 
E. Pranckus 

Vandos Frankienės vaidinime '"Vaikiukai aviniukai'" snaigių šokis. 
Atlieka, iš kairės: Kelly Holiquist, Gintą Draugelytė, Amy Urbonaitė. 
Loreta Skučaite, Audra Naujokaitė ir Nida Lėlytė. Vaidinimą paruošė 
Izabele 2muidzinienė ir Aldona Kiršteįnienė. Snaigių šokį — Rasa Kro-
kytė. 

ŠACHMATŲ 2LNIOS 

' Šiais matais C3eve&;pdo Taoty-
bjų festivaliu įvyks vasario 20 d., 
2yąl. pjp., Cleveland Music Hali, 
6th Street ir St. Clair Avenue. 
Dalyvaus 20 tautinių grupių, ku
rios atliks dviejų valandų įvairią 
programą. 
- Lietuvius ir šiame metiniame 

festivalyje reprezentuoja Grandi
nėlė. Šiais metais Grandinėlė ža-
<fa pasirodyti su visais grupės šo-
fejais, tiek jaunesniais, tiek vy
kesniais. 
% Šių festivalių pagrindinis orga
nizatorius ir pranešėjas yra bu-
iręs The Clevėland Press tauty
bių skyriaus redaktorius ir Cle-
*eland Fodk Arts Association 
prez. Theodore Andrica. Scenos 
ftirektoriaus pareigas jau kelin
ti metai atlieka Grandinėlės va
dovas Liudas Sagys. 

festivaliui bilietai pardavinė
jami The Clevėland Press redak
cijoje. Jų galima gauti ir pas p. 
Aoeksandrą Sagienę skambinant 
442-8674. 

Nijolė Bartuškaitė von Kiparski 

KNYGOS SUTIKTUVĖS 

Vasario 6 d. 11:30 va-!., tuoj 
po pamaldų, naujos parapijos 
viršutinėje salėje, bus dr. K. Jur-
įėlos parašytos ir Šaulių sąjungos 
išleistos knygos pristatymas. 
Apie knygą kalbės visuomenės 
veikėjas, buvęs Lietuvių kr. de-
ąnokratų centro pirmininkas ir 
kęletos knygų autorius Al. Ka-
sulaitis. Knyga, "Lithuanian, 
The Outpost of Freedom'*, para
šyta anglų kalba, apie Rusijos 
carų ii komunistų persekiojamą 
ir kafltaftfTBl fUiH'va,. Lietuvių 
kalba ta tema keletą knygų jau 

-

SPORTO APŽVALGA 
( A t k e l t a i ? psL). 

kvart finalio rungtynėms burtai 
lėmė sekančius suporavhnus: F. 
C. Bayem Muenchen — Dyna-
mo Kiew, A. S. St. Etienne — F. 
C. Liverpool, Bor. Moenchenglad-
bach — F. C. Bruegge ir F. C. 
Zuerich — Dynamo Dresden 

1978 Pasaulio pirmenybių kva
lifikacinėse rungtynėse Afrikos 
antrojoje grupėje Tunisas prieš 
Maroką vėl sužaidžia lygiomis 
1 — I: pirmosios rungtynės buvo 
pasibaigusios taip pat 1 — 1. Bau
dų mušime Tunisas pagaliau 
laimi 4 —- 2 ir sekančiame rate 
turės žaisti prieš Alžyrą. 

Vyt. Krikščiūnas 

I š (SŪPUOTOS LIETUVOS 
— RANKINIO antrojo rato 

sąjungos pirmenybės vyko Kau
ne, dalyvaujant 12 komandų. 
Kauno Granitas, silpnokai pasi
rodęs pirmajame rate, šį kartą 
įveikia Zaporožę 26 — 24, Mins
ką 33 — 27 ir Leningradą 23 — 
20 ir pralaimi meisteriui Mask
vos CASK 37 — 25. Lentelėje at-
si stojo 7-je vietoje. 

Kauno Zalgirietės, laimėjusios 
prieš Brovąrų Metalurgiją 14 — 
13 ir Kiršinovą 30 — 16, pralai
mi Sverdlovskui 14 — 16 ir kolo
sui 16 — 20 ir taip pat užima 7-
tą vietą. 

— LENGV. ATLETIKOJE Vil
niuje įvyko didžiulės bėgimo var
žybos per laukus, dalyvaujant 
bėgikams iš visos Lietuvos. Vyrų 
klasėje 10 km. distancijoje pirma
sis atbėga P. Baublys it Vilniaus. 
Moterų klasėje 6.5 klm. laimi B. 
Šablevičiūte. 

Šiauliuose įvykusiose žiemos 
lengv. atletikos varžybose naują 
jaunių rekordą šuolyje į aukštį 
pasiekė 16-kos metų R. Zabulevi-
čius, peršokęs 201 c m O 14-kos 
m. S. Bagdonavičiūtė peršoko 162 
cm. — taip pat puiki pasekmė. 

—KREPŠINYJE pirmojo ra
to varžybose Taškente Vilniaus 
Kibirkštis sužaidė puikiai. Po pui
kių pergalių prieš Leningrado 
Spartaką ir Sverdlovską, jos įvei
kė Kijevo Dinamo 65 — 50 ir stip
rią Maskvos CASK 80 — 70. Tik 
nelaimingai vienu tašku pralai
mėjusios Taškentui, jos lentelėje 
S 5-tos vietos tegalėjo pakilti į 
4-tą. Puikiai sužaidė MakseJytė, 
daugiausia taškų; pelnė Šulskytė, 
tačiau komandos 'širdis buvp A. 

ė.' ' " • 
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— Mark Diesenui, Ma, laimė
jus pasaulio jaunių pirmenybes 
Olandijoje, Amerikos jaunimas 
dar labiau griebsis šachmatų 
žaidimo, nes jaunųjų tarpe ma
tyti nemaža talentų. Neseniai 
šešiolikmetis Yasser Seiravan 
iš Seattle (vVashington) laimė
jo "" American Open" turnyrą 
Santa Monica, Calif. Jis nugalė
jo Kanados dm P. Biyiąsas, ly
giomis sužaidė su Amerikos 
meisteriu dm Walter Browne ir 
iš Sov. S-gos atvykusiu dm A. 
Leinu ir kt. Seirawan surinko 7-
1 draug su dm Browne. Po 6% 
surinko dm Lein, dm Biyasas ir 
dm Shamkovičius. 

— Pasaulio katididatų varžy
bos turi prasidėti vasario mėn. 
ir turi būti baigtos iki balan
džio 1, o problemų nemaža, Fi-
scherio dalyvavimo nėra ko lauk 
ti, jo vieton numatytas buv. pa-
Baulio meisteris Spaskis, bet ir 
tas nuo rugsėjo mėn. gyvena I 
Paryžiuj, išleistas iš Sov. S-gos ( 
be teisės vienerius metus daly- i 
vauti šachmatų rungtynėse. Tai-, 
gi, kas rungsis su čeku Hortu, į 
dar nėra aišku. Petrosjanas 
(Sov. S.) suporuotas su V. Korč-
nojum, kuris, pasitraukus iš 
Sov. S., buvo sovietų degraduo
tas, ir uždrausta sovietų meis
teriam rungtis su juo. Greičiau
sia šį sprendimą jiems teks už
miršti, nes FIDE nesutiko iš
braukti jo iš pasaulio kandida
tų varžybų. 

— Hastingso turnyre, Angli
joje, sovietų dm Romanišinas 
7-tame rate nugalėjo buv. pašau 
U© meisterį Smysjovą ir S-tamej 
sužaidęs lygiomis su Vengrijos 
dm Farago, pirmauja turėda
mas 5^2 taško. Antruoju lente
lėje įvardintas amerikietis dm 
J. Tarjan su 4% ir 1 nebaigta. 
Po 4V2 taš&o turėjo Smystovas 

ir Kaganas (Izr.); pastarasis 
įveikė norvegą Zweig. I š JAV 
dalyvauja dar tm J. Kaplan ir 
m. Vukcevič. 

— G. Čepukaitis laimėjo tra
dicinį dienraščio "Večernyj Le 
ningrad'' žaibo turnyrą Lenin
grade, surinkęs 14 tš. i š 17, tm 
Kočijevas 13%, Nepominaščij 
12, t m Ceitlinas 11V2 ir kt. ma
žiau. Šachmatų savaitraštis 
"64" įdėjo to turnyro nuotrau
ką, o aprašyme pabrėžia, kad 
čepukaitis nuo seno pasižymi 
žaibo turnyruose Leningrade ir 
Maskvoje" 

— Lietuvos ekipa V U Spar
takiados varžybose įkelta į gru 
pę su RSFSR, Baltgudijos, Mol
davijos, Turkmėnijos koman
dom. 

— Pasaulio meisteris A. Kar
povas laimėjo Sovietų S. pirme
nybes. Tai pirmas atsitikimas, 
kad pasaulio meisteris kartu 
būtų Sov. Sąjungos meisteriu. 
Užsienio korespondentai labai 
palankiai vertina tas p-bes, 
aukštą jų lygį, nepaprasstą ko
vingumą ir naujus vardus pir 
majam penketuke (dm Romani
šinas ir m Dorfmanas). 

Kazys Merkis 
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RAMŲ APSITYARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tes v. v. vakaro 

Telefonu 476-3950 
>0<>OOK><XK>0<X>0<><>0<><>0<K>OOQOO< 

oooooooooooooooooooooooooc 
Įtalrla prekių 

brangiai « mfisa MnkHHo. 
OOSMOS PARCELS EXPRB8S 
SIUNTINIAI I L1ETUV4 

SSSS & Halsted St. Cbkngo Iu. 60M8 
S501 W. SSth St., Cblcago, ILL. M U I 

Tetaf. 925-2737 — 264-3820 
V . Vi 
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gyveno didžiulę krizę. Kauno Žal
giris iš nuolatinės 3-čios ar 4-tos 
vietos nukritę į aštuntą. Dar 
liūdniau Vilniaus Statybai. Ne
laimingai pralaimėjusi Maskvos 
Dinamo 114 — J16, ji sužaidžia 
be entuziazmo prieš Rygos 
ASK ir pralaimi 80 — 74. O len
telėje nukrenta net į 10-tą vietą 
ir jau turi pradėti rūpintis, kad 
neifkristu iš šios lygos. 

Sąjungos rinktinės treneris y . 
Kondrašin po nesėkmingo pasiro
dymo Montrealyje iš pareigų pa
šalintas. Jo vietą užėmė A. Go-
melskis, anksčiau treniravęs rink
tinę, o šiuo meto Maskvos CASK 
treneris. Jam duotas paprastas 
įsakymas: jis turi laimėti aukso 
medalį Maskvos olimpiadoje — 
1989 metai*. 

LAIŠKAI "DRAUGUI 
DĖL DEMONSTRACIJŲ 

PRIEŠ JAUNIMO CENTRĄ 

Praeitų metų "Naujienų" Nr. 
290, gruodžio mėn. 14 d. laidoje 
aprašant piketavrmą prieš Jauni
mo Centro vadovą kun. A. Kezį, 
SJ, paminėta, kad piketavime 
dalyvavusi ir "ramovėnų vado
vybė"! 

L. K V. S-gos "Ramovės" 
Chicagos skyriaus valdyba pa
reiškia, kad su šia "Naujienose" 
minima "rsrnovėnų vadovybe" 
nieko bendro neturi. 

L.K.V.S-ga?Ramovė!r 
Chicagos skyriaus ixddųlaa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

B Ū T , — WA M N S 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraStus 

NEDZINNSKAS, 4065 Archer Aw. 
CMcago, HL 60632, tetef. 927-588* 

• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namę pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — lneome Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

648B So. Ke&rie Ave. — 778-2283 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARMA NOREIKIENfe 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Labai pageidaujamos gero* rūšie* 

prekes. Maistas K Europos jandeilą. 
S608 W. 69Ui St., CbJcago, UL 

TKL. — W 4 6-2787. 

M. A. Š I M K U S 
?TOTABV P U B U C 

nrOOME T A I SERVTCS) 
« 5 9 8. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIKAI, 
OMINIŲ Bkrletlmai. pUdoml 

PIUETTBfiS PRAATMAI Ir 
UtoU blankai 

Lietuvos Aidai 
RAI.r.i.. PROGRAMA 

Peahtad. . 3 0 Od 11 v. rak. 
"1S W O P A - 1490 AM banga 

Sekmad. J m iki M T. rįto 
& WJOB - 1230 AM ba««a 

Raže Braz&tonjrtS, vedSJa 
2646 W. 7; P-.. Chteago. Ui. «66I9 

Tel. f:ji») 5T8-5874 

Apsimoka skelbtis dieo. DRAUGE, 
nes jai plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 
I M t t M O H M I t M t t M O M I 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Tataaa senas ir sudeda naajas ne-

«aa. Pigiai Bralaa taipgi mir*tAm 
b? perdirba d?l daia . {deda f — f m 
iūdjrtHviu. Krelptfa , « « 

A. BANYS — teL 4474806 
mimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiHHiuiiiiiiiiiiii 

MNlXJMOJAMA — r u p M m 
• ' • y n v m i g 

Orland Park 
SHAfiBARK HILLS APAETMENTS 

IS1ST ORLAND BROOK DR. 
(8600 W.) 

Deluxe 1 and 2 bdnns. Some witb 
Lake View. Fully earpeted, colored 
appliances in kitcb. contlnuoua clean 
oven. diebwasber refrig. &axg* baioo-
ny or private patio. Drapery rodą, 
vindow in kiteben that haa rconi for 
table. spac.ous dlning na. Immediale 
oceupancy. Ne neta. Heat and oook-
mg <gas included. Orland ag^nrf t 
biocka away. 

Reat $250.-$295. 

Models Open Daily 10-5. 
Sat and Sun. 10-6 

15121 ORLAND BROOK DR. 
• TeL 340-9MS or KS-7474 

Take Harlem Ave. to l S l s t SU 
t*en We»t 

IŠN'UOM. 3-jn kame. 
72-os ir Francisco apyl 

Skambint 925-1529 

B L V W A N T E D — V Y ^ Ą I 
. . , - f . - - - , „ - , - . - • • - , - , , • ., 

ENGINE LATHE-TLRRET LATHE 
A£ust be expenenced. Also gear eutter 
needed. Mušt speak English 

Apply ip person 
CIRCLEGEAR 

3115 South Kostner, Chicago 

SET-UP MEN FOUB-SLH>E 
Immediate opeiiing for esperienc^d 

four-slide aet-up men fbr NU^SOST & 
j B A I H I J machine». Company beuefits 

incl. sd . bblidays & compiete ins. 
proteetion. providing Hfe, disability'& 
iMsp. surgical protectk>n. 

SUDEMASTKR, INC. 
348 Ko. Addison Rd. -

Addisoa, n . (nortti of Lake St.} 

TeL — 543-8*00 

B E A L 

parduoda Marąuette 
rabi. 7 kansb. aimą 4 wĖtį., 

valgomasis. Visas munas moderniai 
įruoštas, grindys išklotos kaimais, 
užuolaidos. 2 naS. didelis mūr. ga
ražas. Galime tuoj pat perimti namą. 
«*S Ji. Skambint «M584 
Apyl. 63 ir Pateški savininkes per
duoda 7 kamb. namą. 3 miflgąmi, 
2X

2 vonios, nuo sienos iki sienos 
kilimai, pagal užsakymą įrengtos 
spinteles, eentr. oro vėsinimas. Už
uolaidos. Įrengtas rūsys. 2 mas. ga-

Skambiat 582-1418 

IEŠKOTE NABIO SU GEROM 
PAJAMOM? 

Savininkas parduoda Marąuette 
Pke. 2-jų aukštų nuir. namą. 1-as aukš
tas ištaisytas šeimai su seneliais ar 
uošviais norintiems kartu gyvent, bet 
atskirai. Skambint 434-5174. 

2 I 0 R I K I T E 
Delikatesą pelningam bizniai dide

lis namas, įrengta patalpa ir gražu* 
butas arventfc 5 0 p. aklypas, 2 gara
žai 4-riom tnaSinom. VU viską Įmokė
ti apie 5,06d dol. Teiraukitės, bos sai-
la pavėlavus Marąuette Parke. 

I*bai grasi 3-Ja aukStu rexMesMCje> 
\% vonios. Sausų pušų beisroeataa 
Karpetai, virtuves pa«us, daug prie
dų. Įmokėti apie |7,009.00 it galite 
keltis. Arti 72-«i \x Kedzle. 

4 botų mūras.. S auto mūro gara
žas. IŠ gerų rauko, priešai* parka. 
Naujas gazu šildymas ir elektra 
$$.500 pajamų. Vertas $50,000. 

1*6 anksto mūras, t auto nr&r. ga
ražas Originali 25 metų gera statyba. 
Erdvfis 2 butai. Senut* nepajisd*. 
turi parduot. Marąuette Pk*. Pigiai 
$s2,©e«. 

17 meta didelis 2 aufcita ssftepS 
ir 2 auto muro garažas. "Radtant" 
«ildymaa Marauetts Parke. 
$3S./iDO.OO. 

Platus lotas arti 9v. Kryslaas ligo
nines. Pigas. «. i •'; ,? 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534 

itiNiHimnimiii 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų k vandene 

HMytuvų spccialistas. Virtuves Ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt 
plytelės. Gia.;š blocks. Smkos vamz-
džiai išvalomi eJektra. Kreiptis nuo 
7 iki 8 vai ryto arba po 5 vai vak 

SERAPŪ<A« — m mm 
IHUnill l l l IHIlHil 

Vyrų frupėįg esu Lietuvos at
stovai aukščiausioje lygoje per-

UETUVIŠKA VAISTINĖ 
^557 W.69th S^eet'feL776-4363 

J.&J.PHARMAa 
VWstai, vHan*iai, knportuoti kvepalai gydomos io»š k t t 

Važiuojamos kftdes, remerttai ir kt. . i<tį ar nuomoti; 
Nen»kemei supakuojame doyanaa. 

Pristatymas nem c <ąm#l 
ANGEL*frV>VTENfS OiRftmr savininkai 

oooooooocooo^oeoo9>oooooeoe 
NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai {rengiu vunlas 
virtuves lrnaujas lnbsav Įrenftn 
kambarius rūsy. Dažau. 
Agnias, teL 77*XM82 po g v. vak. 
oe>oooeo^ooooooooooooooeeoc 

iintiiiiiiiiiiiiniiimiininniniittinimnn 
TELEVIZIJOS 

M I G L I H A S TV 
Spalvotos \t Paprastos. Radijai 

Stervo h* Oro Vį«lelirVai 
Pardavimas Ir 
MI 6 L I N A R I V 

848 W. mm WU M . T78-14M 
llllllllilIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIUIHIUIIUIlllllll 

A. V I L I 
O V I 

BlTnl«r1tint tgfimokt «fc^Bi 

" S - S 
Gerai tflaikyaM 

ir veiklanttoblsnla. Arti 
eio> s>v4a v « f4ee.se 

TOtrai 

I I M A I T U REALTY 
ABsTkaTfl « • * ; s7JsssWJi *?•*- - - -*• - ^fsasV lsss^nr*B 

Woi W. Iro SMMN — 490-nris 

ai caail*jv«de t» 44 -4vea 

galima pasirinkti 

mfkno, drobes, taip 
Kų leuų ir uetavtaaT) laiaTiiiui^ 

Apsilankykite | "Draugo" a * 
miniatradją Ir ĮsiBflinifjfcllĮį 
i W rastto kai ką 

4M0 W. 
68rd Street, Chicago, BL 

eooooooooooooooeoooooooooo 
«e» —se%—a> 

F V A R I C ZArOLIf 
mmw&T^ ^vt^ssi w î̂ s î̂ BBi 

octfoopoooooooooooooooooooc 

!:•>-. '. W * f :1 

SKKLBKTCBS "DRAUGE", 

SGHOOL BUS DRIVIBS 
Full time, part time available. 

Work near home in 'Chicago, Šitokie 
or Northbrook. Mušt be over 22 
yeart oT" age" and bave a cleąį$' dift-
ving reoord, be ' dependable and 
reuable. Retirees, students, bouse-
wfvee, welcome. 
Experieuce desired, but will train, 
T i l lus t speak Bnši^sh. 

GOOD CĮOMPAISrY BENEFĮTS. . 
FOK FURTHER INFORMATION, 

CAIX,: 673-3225 ' 
M A R U N BUS SEB\TCE 

8444 NUesCenterBd.,SkoIde,n. 

f 0 € ^ Ž B1E MAKEBg"7'"* 
Faųr-3}ide experience prefered. per-
tranent w o * . Company bene f i ta inė'L 
pd. haltdaya & compiete ins. proiec-
tion, providing nfe diflabijity & fios. 
surgkjat prtoteetion. ' - * 

SUDEHASTEB, INC. 
S48 Xo. Addison Rd. Addisoo, UL 
' • : - (Jforth of l a k e St.) 

TeL — 543-8300 

:•-. ar sm 

WANTKD — MDTEBVb 

CLEANING VV0MAN 
for 3 bedroom bouse wanted į day 
per wee£. Vic. 95th and Western. 
m** per day. 

233-5465 or 239-7347 

Our Orland Square store has an 
opesin^. We are anaous to fili 
wiĮfch "ah experienced peraon. We 
of ftr šnbstantial ciothžų; discoųnts 
and optičnal benefits. 

Apply in Person to Manager 

R 0 S A L E E 
188 Orland Square, Orland Pk., UL 

^ P- TeL —349-0943 
4 a eonai opportunlty employer 

VYBAI LB MOCEStS 

C AFETEBIA HELP 
COCyTER SKRVERS & CASH1ERP 

N«jht & day wock Good pay 
bebe?TU. Apply in peraon Or pnonf. 

7109 MbCormiek ^vgt. 
Uneaftav«>od, Tū. 262-1800 ė o . 914 

a^Uk^aSASsssa It^fesV bsst^sBm 

protai 

Popular Uthuaftian 

» PAOBAflMTA 

• o 

Draugo spaustnv* 
laidą Sos) populisv 

knygos. J. Dauivmrdie-

Xai geriausia d^Tfna _ 
ar maraom. DaugeĮkTap-

& rasoja kitataučius siipafindjati 
| m su fiettrriskn maistą ir vUi-

Imotietuvlų ir kitatapgo. 
ir organlzseijoae. 

yra labai grasiai įrišta ir 
Uiustracijoinia. Laba? 

patogi varto Jimui 

PfJto: 
DRAUGAS, Knygų 

444g Wsst 8trf 

Kaina fSJtt. FtlAesAte 88 
B8H0 ĮMilirmsl OUasai HIIBSMIIIII 

i~ :.i % '. f * 

http://f4ee.se
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Laiškai « Kingstono 

Hl JAMAIKOJE NĖRA TVARKOS 
DR. GR. VALANČIUS 

Haiti valiutos vienetas guorde 
yra vertas 20 amerikietiškų ceh-. 
tų. Kokie neprotingi. Užuot Už 
ŠB&tbra pirkę duonos, Jie kala iš 
jo pinigus. Gauni dolerio dydžio 
sidabrinę monetą", o u i ją teper-
ki tik 10 cėriti} vertės preke. 
tkista bankininkų logika. Trans
portininkai išmintingesni. Nupir
kę iŠ JAV keliasdešimt vartotų 
kariškų džipų, uždėjo ant jų mar
gai dalytas būdas, suolus ir tūri 
&*i ^utobusiisrkų 12-kai keleivių 
vežioti. Mariiau, kad kokių nors 

ar karnavalų automašinos, 
pats išbandžiau. Įvairiaspal

vis dekoracijos* pelėdos ir kipšiu
ku galvos turi ntibaidytf nedoras 
dvasias, kad keleiviui kas blogo 

nioloje juos pakeitė juodieji ver
gai, kolonistų iš Afrikos atvežti. 
Vergavo jie ispanams ir jų nu
galėtojams anglams. Jamaikos 
juodukus terorizavo ir baltieji pi
ratai, talkindami juos ispanų ga-
leortams užpuldinėti: Pats pirma
sis Jamaikos uostas Port Royal 
Takt'Škai piratų buvo ir įkurtas. 
Ūkiškai ir politiškai Jamaika te-
aprimo trk 1866 metais, kai Vik
torija paėmė ją savo globon, su
teikdama "tTOwn colony" statu-

Brazilijos lietuvių "Rakmgos'' skautų ir skaučių vieneto iškilmingoje 
sueigoj pereitų metų lapkričio 6 i l i kairės: Douglas Saldys. Paulius 

s į lamaika"angiainr"vakarinėje *«*&*»• RoheriM **** * KtaodO- Butkus. Nuotr. A. Saulaičio 
hemisferoje turėjo būti. turėjo būti, dalinai 
ir buvo, tuo, kuo Hdng Kottgas 
AzifoJe. 

Po paskutiniojo karo, prasidė
jus juodukų emancipacijos judė-

nerrutfktu. Už porą gurdų (40 c,) ' jimui, anglai 1944 metais davė Ja-

jĮUMfe 

pristvažiriėjau sostinėje iki soties 
ir visomis kryptimis. Jauni kelei
viai patenkinti kramtė mano fun-
dinatną gumą, gerbė ir kalbino 
prancūziškai, kitas ir antiškai 
bandė žleberioti. To9e būdose, 
katedroje, užsieniečių kavinėje ir 
Pėlionyilly sutikau švariai apsi
rengusių žmonių ir net puošnių, 
manikiūruotų moterų. Tašiau jie 
Pėndro ir masinio skurdo .įspū
džio neišblaškė jis toks prislėg
tas ir liko, toks karštą gegužės 
H^madienį ir lama kon isly'dėję. 

Uz pusės valandos skridimo at-
iįiau penktoje Ir paskutinėje 

5rfiwį juros saloje. Jamarkž nuo
taikos nė kiek nepraskaidrind: tr 
&a nešvaru, tvarkos trūksta, gal 
ne tiek kaip Haiti ar Santo Do
mingo. Taigi mano aplankyta 
Karibų šešiukė pasidalino per pu
se. Trys kraštai (Trinidad, C«-
racao, ?uerto Rięp) tvąrkiftgž, 
ieaspus ir pažangus, trys (Ojomi-
nJoana, Haiti, Jamaka) — atsi
likę ir nešvarūs. 

Jamaikiečių mentalitetą tuo-
"paįuntL Jįš ftfimityvus, net 

cas. Autobusų šoferiai 
tyrus šoferiaujančras juodu-

iekia kaip be galvos. Prie 
staigių pasisukimu keleiviai kūl
versčiais griūva, ant vienas kito 
vksta. Šoferio ambicija pasotin
tai, geba greit važiuoti, reikia 
#au ,r*na?t" vajįrn##iį $ vien
bučių, restprapų ir srimklių ver
žiasi kakafpniška ausis kurtinan
ti mužiką, ją lydi laukiniški 
k%kamo-g«rsąį, ffipfefe i mm 
pašėlusi kauksmą. Juo garsiau 
datuoji ar muzikuoji, juo Jiem 
gražiau. Juo didesniu greičiu šo
feris kerta gatvių kafrjgus-, j"ja> Jis 
aukštesnių kvalifikacijų vairuo
tojas. Štai ir turi jamaikiečių men
talitetą,. prid|k prie, to 4i<piulę 
atmatų krūva," Šalia grą|aus~'V}k-
iorjjos balto marmuro pamiji|;lo 
Knfgstono parke, n gauni nė rė-
zbifcrflsą, bet diądnansą. 

Pusrralijdnis užsienio turistų 
kasmet apianko Jamaikos ne
paprastai grabus paplūdimius. 
Mylių mygtos Žvararfš pajūrio 
smėlio, vandens ir saulės iki so
čiai. Jei tik tie 2 milijonai bu
vusių Ąfokos vergų sugebetij j?a-
doriai tyąfkvtis ir nebūtų toki S-
Sfeli Wrgmiai: B'visb, )uodaras?ai 
niekad ir niekur nepersidirba. 
Tai siauraakiai azijatai, žinomi 
skrupulingo kraapSttafiu lf 
daifcšturnu. Jei ne ta 10 proc. 
baitarasių priemaiša, tempiant! 
Jamaikos i*io vežimą, jis greštai 
pakalnėn nuriedėtų. 

Sostinė Kmgston (apfft 200" 
tūkst. gyventojų) turi solidnių 
mūro pastatų, neperseniai angfų 
bizrritrių statyta* Turi ir moder
niškų dangoraižių, plačių gatvių 
ir bulvarų. Bet visa tai — pa
veldėjimas baltarasių. Vien iš tu
rizmo ir aliuminijaus rudų (bok-
šito) Jamaika galėtų gerai gy
veni . Gero pelno turi ir iš enk-
rasa nendrių, romo, tropinių vai
sių (kakao, bananų), iškasa gipr 
so, augina raguočių, kiaulių ir 
paukščių. 

Ispanams kolonizavus Karibų 
aalaa, jų tarpe ir Jamaiką, visur 
senųjų gyventojų indėnų aravakų 

maikai savivaldinę konstituciją ir 
po 9/-rių metų (1953) buvo 
priversti pripažinti jiems ir pilną 
politinę autonomiją.Netrukus po 
to (1958) angliškai kalbančios 
Karibų salos su Jamaica prieša
ky pasiskelbė nepriklausoma 
jungtine valstybe — West In-
dian Federation. Bet negrai yra 
blogiausi federalistai. Savo poli
tiniu mentalitetu, jie yra kraštu
tiniai separatistai. Ir Karibų Fe
deracija vos nepilnus 3 metus te
išsilaikė, o ketvirtuosius (1962) 
Jamaika pasiskelbė visai nepri
klausomu britų "common-
weftlth" nariu. 

Dayton, 

Paskutinius 14 metų (1962-1 tas paminklas iš juodo granito, 
-1976) dvi centrinės partijos,'' kuriame iškalta kryžius, Gedi-
darbiečiai ir liaudirfmkai-načip-
nalistai, baisiai nesutaria ir pe-

M£TAI KAIP NETEKOME 
JONO JAŠKAUSKO 

A. a. Jono Jaškausko liūdna 
vienerių jo mirties metinių su
kakties proga Šv. Mišios buvo 
atnašautos Šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos bažnyčioje sausio 
16 d. 10 vai., kurios buvo už
prašytos šeimos.' Į pamaldas 
susirinko gausus būrys giminių 
ir artimųjų draugų, prisiminti 
velionį savo maldose. Po pa
maldų šeima ir draugai aplan
kė jo kapą Kalvarijos kapinėse. 
Ant kapo šeimos yra pastaty-Į gojo vaikus, išsigandęs skubiai 

metėsi brfė lango ir, išmušęs, 
Iškrito Š penkto aukšto ir užši-

ta per dvejus metus. Dar paža»: 
dėta duoti 400 mfl. dol.. jeigu 
bus baigiamas požeminis susi3ie-
Idmas mies'o centre ir jeigu 
bus atsisakyta tiesimo stambio
sios Crostown greitkelio dalies. 
Bus nutiesta greitojo traukinė
lio linija į O'Hare aerodromą. 

UNIVERSITETE 

Illinois universiteto Circle pa-
i dalinys Chicagoje turės siaurin-
įti savo veikimą, nes gaus 120,-
j 000 galionų skystojo kuro ma
žiau. 

NEGRŲ KANDIDA'f AS 
Dauguma Chicagos negrų ko

mitetų narių linksta parinkti sa
vo kandidatu j Chicagos merus 
Illinois senatorių H. YVashing-
ton. Jis sutinkąs, jeigu garan
tuojama rinkimų išlaidoms 
400.000 dol. 

APIE VICEMERĄ 

Valstijos prokuroras B. Carey 
iškėlė apylinkės teisme bylą, 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GAVO PASKOLA 

Chicaga lengvai gavo 129.9! 

mil. dol. paskolą, kurią sumokės j siekdamas susilaukti paskelbi-

DRAUGAS, penktadieniai 1977 m. sausio 21 d. 

A. t A. VLADAS BARSKEVICIUS 
Gyveno 2505 W. 89 Street, Chicago. Illinois. 
Mirė sausio 19 d.. 1977, 11:15 vai. vak.. sulaukęs 39 m. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Utenos parapijoj*. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Matilda (Baltramonai-

tė), duktė Zita fifrert, sūnus Romas Barskus. C.F.D., marti 
Elizabeth. 5 anūkai Mykolas ir Jonas Ewert ir Raymond, 
Kathleen ir Daniel Bartkus, Lietuvoje 3 seserys, kiti giminės, 
draugai ir paJįštami. 

Priklausė Svč. M. Marijos parap. chorui. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 

G9 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštad.. sausio 22 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šve. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bos nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuiširdfcai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmoaa, duktė, sūno>. marti ir anūkai. 
Laid. direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

gavusi mokesčių įnašus. Palū
kanos — 3.48%. Tai. anot me
ro Bilandie; rodo. kad Chicagos 
finansiniu pajėgumu pasitikima. 

IŠŠOKO IŠ 5-TO AUKŠTO 

Du policininkai įėjo į Henry 
Homes kolonijos butą, kur buvo 
įvykęs apiplėšimas. Pamatęs 
ginkhiotus policininkus, Marvin 
Pbelinite, l o m., kuris ten sau-

mo, kad vicemero išrinkimas 
Chicagai yra neteisėtas ir turi 
būti panaikintas. 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HH.LS GELRVYCIA 

2443 WEST 63rd SREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Drishh? krautuve. 

THE DAISY STORE 
f»18 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318 

šasi iki kraujo. Net ir teroras 
pasidarė "normalia,* jų politines 
Įoycw jjrierftpne. Liaudmirtkų-ha-
cionalistų vadas ir ministenš pir
mininkas Mari^ey savo flirtų' su 
kąiinynu -^dėl Castro užsitraukė 

mino stulpai, vardas, pavarde, 
gimimo ir mirimo datos. 

Velionis buvo gimęs 1896 m. 
sausio 26 d. rytų Aukštaitijoje. 
Pirmam pasauliniame kare ve
lioniui teko tarnauti rusų ka
riuomenėje. Pasibaigus karui, 
velionis grįžo į Lietuvą ir įsi 

mušė. 
DOVANOJO 

Chicagoje apsigyvenusiai Iva 
Toguri d'Aquino. kuri buvo va
dinama Tokijo Rože ir kuri ka-
fo metu $er radiją vedė propa
gandą prieš JAV. prezidentas 

H > M > M M M » > M M M M M < » -

dodelę darfeiecių hemafehę. jie! jungė j Lietuvos atstatymo dar- Fordas paskelbė amnestiją. Ji 
* 'buvo nubausta 10 m kalėjimo 

ijr 10,000 dol. pabaudos. Dabar 
ji raštininkauja dovanų krautu
vėj Chicagos šiaurėj. 

Otuoja ir. sąhptooja jo socia
lizmą, 3eaHs kraite įvedamas: na-
donalizuotos didžiosios cukraus 
pTan^Sjoš ^''Įfcilcsito k a ^ J o s . 
Įvesti vienų įpetų darbo prievolė 
yMstj&Tnėsė iinonėse vidurines 
.moĮčykJas balusiems, išskyrus to
liau stųdiju^arttiėmi. ^p rov ih -
c ^ ^ I į r^s |us su*p^dųštus, i^iiot 
šelpiamais b^arbiaw~p^j^^riūs, 
prfyęįtė dirbti valdžios viešuo-
sųiš darĮus, rempriįtųojti tį yaį»gd 
ga%esriKai sfe murinto fr triukš
mavo 26 i dot savaitėje argos te
gaudami (lygu JAV "29 dol.) bū-

inm jų atgsri į provinciją isve-
žė.-' Iš tokių -padąn"> koii<.>lika 
tūkstančių afsgažerriių\ žėmėš Re
formą praVedus' ir latlfuiįdijas 
smulkiais vienetais išdalinus. 

Vienas iš moksleivių 

bą> Dirbo Lietūkyje ir aflieka-
mu laiku šaulių organizacijoje, 
daugiausia meno kuopelėse. 
Artėjant antru karto rusų 
tankams į Lietuvą, Jonas su 
žmona ir dukra pasitraukė \ 
Vakarus. 1949 metais persikė
lė \ JAV, kur turėjo savo pa
mėgtą dšrbą pakeisti į siuvėjo 
amatą. 190O metai* veBonis 
p^T sunkaus ir įtempto darbo 
prisitraukė j petaytiį pbiH$. 

A ai Jonus gyvendama* Lie
tuvoje ir Amerikoje nenutrau
kė savo mėgiamojo darbo ,ben-
drad^biavimo spaudoje. 196o 
metais gavo a<Lįaiškų l ietu
viams'' antrąją premiją uš 
straipsni "Tėvai ir bręstantis 
jaunimas". Atliekamu laiku 

darbo!įmo fizairio darbo yra parašęs 

199 MIL. DOL. CHICAGAI 
Chicaga iš federalinio iždo 

gaus 199 mil. doL patobulinti su
sisiekimą. Ta suma bus išmokė-

T H E F0RTY YEARS 
OF D A R K N E S S 

Apie istorinius lietuvių kovos metus 
Parašo Dr. Juozas Vaišnora 

I anglų kalba išvertė 
Juozas Bulevičius 

SI Įdomi knyga gaunama DRAUGE 
Kama $2 Kietais viršeliais — $3 

prievolės uždavinių buvo mgky- kelias apysakas. Apysaka "Lem
ti skaityti ir rašyti pusę milijo- tingos dienos" buvo išlėkta ata
rto Jamaikos analfabetų. Užsimo- ^ knyga. Paskutinis jo raH-
jimaš nebuvo visai nesėkmingas. n^g j ^ ^ Stepausdintas "Drau-
Vfs dėlto per porą paskutinių me- ^ atkarpoje "Trys tarpsMar. 
tų suaugusiųjų Švietimo klases re
guliariai lankė oevėsk 100,000 
įėrašcių, iš "kurių penktadalis iš
tęsėjo Tr gavo pirmuosius mokslo 
pažymėjimus. 

Jamaikoje užsieniečiai šiuo me
tu ilgai nevieši, nes baisiai ne
ramu. Teroras siaučia. Dieną ir 
naktį gatvėse patruliuoja gink
luoti kareiviai. Beveik kasdien 
įvyksta žudynių, kurių motyvai 
esą politiniai ir kr iminal ia i . 
Neseniai teroristai sudegino 
Kingstone našlaityna. 2avo 10 
vaikų ir viefia jų prižiūrėtoja. 
Kingstono burmistras pats savo 
miestą viė?ai pavadino ^nuodė
mės miestu". Opozicija kaltino 
dėl to valdžią, o ši opoziciją. 
Valdžiai, girdi, Castro talkinąs 
savo importuotais teroristais, o 
jos priešams padedanti Amerikos 
CLA. Sią pastarąją liberalai ap
kaltina vfsur, kur tik pasauly ko
kie neramumai įvyksta. 

Jamaikos doleris brangesnis ir 
už amerikietišką. Kainos aukštos. 
Patarnautojai Spaikę. Pripratę 
gauti iš turisto riebius arbatpi
nigius. Tie amžini tepimai, kur 
tik reikia \t nererkia, man Įgriso 

Matėsi, kad lis kūrinys stipri
no figoje, jam pasibaigus — vSt-
geso ir pats autorius. (1976 
m. sausio 14 d.). Jo rašiniuo
se atsispindi didelė meilė sa
vajam kraštui. Velionis mylė
jo Lietuvą SS širdies, jos rūpes
čiais gyveno. Jis rėmė Hetu 
viską spaudą ir nekantriai jos 
kasdien laukdavo. Meilę gim
tajam kraštui išreikšti jis pa> 
sirinko Vaičaičio Žodžius, kurie 
buvo graliai fbirptl jo apybrai
žoje "Trys Tarp8r4a4,,, %*Ot T*» 
viškė, koks mielas kraštas, ku
rio netekau taip urnai, fo neiš* 
reikš nei vienas raštas, tik pa
sakys vieni jausmai". 

Jautrus Ir dosnus buvo He-
luvlškiems reikalams, jis au
kojo mielai. Velionis nepaliko 
daug kmSkų gėrymų, Bet H£ 
tuvttkoB organizacijos liko jam 
dėkingos. 1ton ir tott nuo sa
vo gftatojo krašto nublokštas, 
savo lietuvilkąją misiją atliko 
su kaupu ir paliko šviesius prf. 
afmfeiirtis, Velionis priklausė 

KELIAS Į ALTORIAUS 
GARBĘ 

J. VAIŠNORA, MIC 

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai-
lietuvių parapijai ir nors to l iau ' S o j^tifikacijos bylos apžvalga, 

pradedant nuo bylos užvedimo gyveno, bet sekmadieniais vi
sada atvykdavo j lietuviškas pa
maldas. Ilsėkis ramybėje, mie
las Jonai. Tu atlikai savo pa
reigas šioje žemėje su kaupu. 

J-s. 
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ST. PETERSBURG BEACH. 
FLORIDA 

Jolgu įdomaujatės įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybe, tlOBJBi joms patarnaus 
Varnaites Jalrašovie&ės vadovau
jąs* llotuvifika įstaiga. Darbo va-
laadoa kasdien 9-4:89 

GULF ASSOCIATES 
BEALESTATE 
8706 GuW Blvd., 

FL. SS706 

M . 819-867-1791 
818-8804744 

wiiwiwaaiiiiiiniiiiniiwiiiiiiiniiiiiinnt 

1953 metais iki šių dienų. 
Leidinio autorius yra bylos da

bartinis generalinis postuliato-
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į-
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgi Matulaiti 
šventuoju. 

Leidinėlis lengvai skaitomas 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 et , gaunamas 
DRAUGE 

Illinois gyven/ojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiama 
* • • • • • » • • • • • • • « • • • • • • • » • • » » • • • • • • • • • » • 

likimas buvo tas pats. Sunkiai , ki ka la Duok ir duok visiems. 
dirbti nepratę bastūnai ir žvejai 

Jas dirbti iSvaiyti. Kaip ir 

Juodiesiems atrodo, kad mes bal-
grejt. i^ i?*i -<^MSU*J?to§a- : ,^d^«L-.«same jiems skolingi. 

Kai Jamaikoje šventa, nors ir 
pfrmadletiTs, tai viskas uždaryta, 
o kut atdara — pa^mavfmai 
brangesni * feW*mii*~ alaafomli: 

Jie mus be skrupulų ir aaelžia.Tingiiuai vis ką nors išsimelžia.' 

ntmmtmiiiiwiitiiwii*į 
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JV. RAJTe NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

— I I I a i d • — 
UaTUVTp KtNtOtJ VTENYBl 

— PreL ttįnmę BatsSaa 
fi« prsktttko formate p«ĮtM U«tals ftrft»-

mek< 

NsrttNmajaJ 

D R A U G A S 
4545 W9ft S3id SUMt 

CMctgo, CDinoU 606S9 ... - • -
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J MMasEvaNs 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN AVENUE 
1B¥S MODERNIŠKOS 

4Jft4QNM»>NED KOPI YCIOP 
MAAINOMf) VIETA 

dEpublk 7-8600 REpublic 7.8601 

U 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

f t I A t IR Š O N U S 

MODKRN1BK08 KOPL Y CfOtt 

lS33West7lslSt. 

1410 Afti, 

Tt l . GRotenhii! tt-2345-6 
T0wnhall 3-2108-8 . . L.J5 

AinOMOBUJAMM **TAT^T| 

E U D E I K I S 
LAIDOTŪVUJ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. 8A1RAS Ir 0ERALDAS F. DAIMID 
TRYS M0DERMUK0S KOPLYČIOS 

1330 14 SmHi OiUfonla A varnu 
Teleionai LA 3-0440 • LA 3 9852 

4605 01 South M§rmlti£9 Avtnue 
YAreb 7-1741-2 

-

LAIDOTUVaŲ DIREKTORIAI 
LMi t l f Lildotatlf DirektorlŲ Asociacijos Nariai 
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ANTANU M. PHILLIPS 
TOMU Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

M97 90. LTTUAN1CA AVR. TaL Y Arti 7-88H 
STEPONU 0. LAC* (U0KAWICZ) Ir S0N0S 

9814 W. MM PLACB TeL VTrjrfmo 7-8871 
MM W. 8MI STREVt TaL REpabfle 7-U1I 

Maa HBa, O. TeL 874*Mll 

,ia 

šlHr 

»T 

MELIONU 

mm ao CAUPORMM AVR. rot LAtayona 88871 

l RIDIKU 

RALSTED STKEET TaL TATOJ 7-18U 

RUDMIR 

8819 90. UfVJANaOR AVR. TeL TArda 7.1LS8-88 

f ASAITIS • BUTKUS 

M.OLYI 

Perskaitę "\)mqį't duokite jį kitiems. H ra 
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DRAUGAS, penktadienis, 19T? m, sausio 21 3. 

X "Soathto\va Economist" 
laikraštis trečiadienio laidoje 
išspausdino platų straipsnį apie 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties sukakties minėjimą. 
Straipsnyje pamini, kad bus kon 
eerias šį šeštadienį Marijos 
aukšt. mok. salėje, o sekmadie
nį Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioj šv. Mišios, kurio
se dalyvaus kard. Cody. Išspaus
dinti ir marijonų provinciolo 
kun. J. Dambrausko pasisaky
mai, kad arkivysk. J. Matulaičio 
paskelbimas šventuoju būtų di
delis paskatinimas ne tik laisvo
jo pasaulio, bet ypač pavergtos 
Lietuvos lietuviams. 

X šio vakaro vakaronė Jau
nimo centro kavinėje skiriama 
Suvalkų trikampio lietuviams. 
Kalbės kun. dr. V. Rimšelis, mo-
deruos L2 s-gos c. v. pirm. kun. 
J. Vaišnys. Bus rodomos skaid-1 pensijos paskyrė 25 dolerių au-

X Karolis Miikovaitis, šaulių' 
s-gos pirmininkas, praėjusių 
metų bėgyje lankė dalinius Ka-' 

| nadoje ir JAV. Pirmininkas 
numato ir šiais metais lankytis | 
dalinguose ir susitikti su šaulių 
organizacijos veikėjais. Tuo bū
du užmezgami artimesni ryšiai; 
su dalinių vadovybėmis ir sti- j 
prinama organizacija. 

x I Čiurlionio ansamblio kon
certą, kuriuo bus paminėta ar-
kiv. Jurgio Matulaičio 50 metų 
mirties sukaktis, bilietai gauna
mi Marginiuose, 2511 W. 69 St. 
Koncertas bus šeštadienį, sausio 
22 d., 7 va i vak. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Bilietų dar bus 
galima gauti salėje prie įėjimo. 
Visi kviečiami koncerte ir šioje 
sukaktyje dalyvauti. 

X PreL Leonardas C. Gižins-
kas, Detroit, Mich., žinomas lie
tuviškos raštijos darbuotojas, 
mums atsiuntė malonų laišką, 
kuriame rašo pr. metų pabaigo
je sulaukęs 82 metų amžiaus. 
Nežiūrint to, jaučiasi dar pa
kankamai stiprus, galįs skaity
ti "Draugą" ir sekti kitą spau
dą. Šia proga iš savo kuklios 

Čiurlionio ansamblis pilnoj sudėty 
šokių šokėjais. 

mišriu choru, tautinių muzikos instrumentų orkestru ir tautinių 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

rės. Visi kviečiami atsilankyti, 
įėjimas nemokamas. 

ką. Nuoširdžiai dėkojame. 
X VVilliam ir Elena Mozūrai-

X Lietuvos nepriklausomybės ^ H o t Springo j ^ . ^ g ^ o 
dienos minėjimas ruošiamas Lie
tuvio sodyboje šį sekmadienį, 
3 vaL po pietų, dalyvaujant ak- nuilstamai ir toliau dirbtumėt 
toriui Alfai Brinkai. Užkanda Uetuvišką darbą mūsų paverg-
visą dieną. Visi pensininkai | t a i tėvynei. Taip gražiai dirb 
iaukiami. 

X Miehael Madigan, 
kongresmanas iš 27 distrikto ir j JUs s i a i s metais"". Kartu pri 
13 wardo demokratų partijos | d e j 0 1 0 ^ol. auką. 
vadovas, buvo išrinktas demo-

iaiške "Draugui" be ko kita ra
šo: "Mes linkime, kad jūs ne 

I 
j darni jūs pajusite džiaugsmą ir 

* Į giedrią nuotaiką, kuri telydi 

kratų kongresmanu daugumos; 
vadu ar atstovu Illinois valsty
bės kongrese, Springfield, 111. 
Jis buvo perrinktas kongresma-
no pareigoms praeitų metų rin
kimuose ir gerai tvarko savo 
apylinkę. 

X "Lietuvos Aidų" radijo 
programa nuo šio sekmadienio 
bus t r a s u o j a m a iš naujos sto-1 į į į j į į j ^ į j į į į 
ties - WJOB 1230 kc AM ban- ^ — 
ga nuo 9:30 iki 10 vai. ryto. Ši: 

X Adelė ir Ildefonsas Sadaus
kai, gyv. Chicagoje, buvo atvy
kę į '"Draugą" susimokėti pre
numeratos už save ir už daug 
metų kaip kalėdinę dovaną siun
čiamą "Draugą" savo dukrai ir 
žentui Gruzdžiams, gyv. Kalifor
nijoje. Jie paliko 15 dol. auką 
"Draugo" spaustuvės naujoms 
mašinoms. A. ir I. Sadauskai yra 

rėmėjai. 

stotis yra ga::n Hammond,! X Janina Stanislovaitienė, 
Ind., radijo stotis, kuri girdima nuoširdi "Draugo" skaitytoja 
gerai Chicagoje, net ir tolimes- Chicagoje, įteikė spaudos rei

kalams auką. Dėkui. 
x Už a. a. Anelės Stančikie

nės sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos sausio 23 d., sekmad., 
12 vai. T. Jėzuitų koplyčioje. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
dalyvauti (pr.) 

X Sausio 22 d., šeštadienio 
vakare, sėsk į automobilį, taksį 

mas į balandžio 3 d., šeštadienį, arba gali raitas, arba pėsčias ir 
Tai datai galioja visi bilietai, keliauk į Jaunimo centre vyks-

nėse Indianos ir Michigano apy
linkėse. Penktadieniais radijo 
stotis veiks nuo 9:30 iki 11 vai. 
vak. Abi valandėles veda K. 
Erazdžionytė. 

X Cicero lituanistinių mokyk
lų balius, turėjęs įvykti sausio 
29 d.. įvykus nelaimei, skaudžiai 
susižeidus mokyklų direktoriui 
kun. dr. Ant. Juškai, nukelia-

taip pat tą dieną įvyks ir laimin
gųjų bilietų traukimas, (pr.) 

X Lietuvių Tauragės klubas 
sausio 23 d., sekmad., 2 vai. po
piet, Balio Pakšto salėje, 3800 
So. California Ave., šaukia me
tinį klubo narių susirinkimą. 
Nariai prašomi su savimi turė
ti nario knygutes. Nariams da
lyvavimas privalomas. 

Klubo valdyba 
(pr.) 

X East Chicagos LB metinis 
susirinkimas įvyks sausio 23 d., 
sekmad., po lietuviškų šv. Mi
šių Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos salėje. Susirinkimą pra
dės, prezidiumą pakvies ir rin
kimus praves JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. Kazys 

tantį Grandies tradicinį vakarą, 
kur tautinių šokių šokėjų ne 
poros, o dešimtys, o gal ir šim
tai jus linksmins. Visus kviečia 
Grandis. (pr.) 

X DaiL Vlado Žiliaus meno 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, tęsis iki šio 
sekmadienio, sausio 23 d. Atida
ryta penkt. 7-9 v. v., šešt. ir 
sekm. 11-8 v. v. (pr.) 

X Adrianos Jočytės estradi
nių ir liaudies dainų koncertas 
įvyks vasario 6 d., sekm.. 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Chica-
gai bus pirma proga išgirsti 
Adrianą, kuri yra laimėjusi 
daug estradinių ir liaudies dai
nų konkursų Argentinoje. Bi
lietai gaunami Vaznelių preky-

Laukaitis. Apygardos valdyba j . . v . . - . . . t. , „-Z-, 
. . . . . . ,. . I boie - Gifts International, 2o01 

maloniai kviečia visus l i e t u v i u s ; * 
, . W. 71st St., tel- 471-1424. Ruo-

LIETUVIU MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOJE 

LMKF Chicagos klubo narių 
susirinkimas įvyko sausio 9 d. 
Tautiniuose namuose. Klubo 
pirm. P. Marcinkienė, pasveiki
nusi praeitų švenčių ir Naujų
jų metų proga, pateikė pluoštą 
gražių ir gilių minčių, skati
nančių nares dar daugiau ryžto 
ir energijos skirti, vykdant ki
tų metų numatytus darbus. 
Pirrnininkauti pakvietė E. Son-
ginienę, sekretoriauti — P. Ma-
silionienę. Praeito susir. proto
kolas priimtas su kai kuriomis 
pastabomis. Trumpai prisimin
ta, kas praeitoj kadencijoj bu
vo atlikta. Aptarta jau dabar 
numatytieji darbai ir jiems 
vykdyti planai. Parengimų va
dovei dėl ligos neatvykus, pir-j 
mininkė priminė, kas praeitoj! 
kadencijoj buvo suruošta. Iždi-1 
ninkė Sekmokienė pranešė klu-j 
bo kasos stovį. Vicepirm. M. Į 
Macevičienė paaiškino, kodėl! 
kai kurie renginiai su vaišėmis 
davė netikėtą pelną. Pasiūlyta 
padėkoti aukotojams. Dabar
tinės valdybos kadencijai bai
giantis, bus renkama nauja val
dyba vasario 20 d. 3 vai. Tauti
niuose namuose. Sudaryta no
minacijų komisija. Todėl pirm. 
Marcinkienė prašė, kad tą die
ną atvyktų visos į svarbų susi
rinkimą. 

Ir šiems metams, kaip ir 
anksčiau, numatyti šie rengi
niai: Kultūrinės popietės, Vely
kų stalas, mūsų abiturientų j 
pagerbimas (tėvų komiteto su- i 
darymas) ir kt. Aptarus šių 
įsipare:goj-"mų reikalus, buvo 
pa eikta naujų sumanymų, į 
kuriuos valdyba pažadėjo at
kreipti dėmesį. Pasiūlyta klu
bo vardu išreikšti protestas 

X Jonas Kriaučeliūnas, High-
land, Ind., atsiuntė linkėjimus 
ir auką. Ačiū. 

X Pijus Marma, Chicago, UI., 
nuoširdžiu laiškeliu padėkojo 
už "Draugo" kalendorių ir at
siuntė auką. Ačiū. 

X .Anatolijus Čepulis ir šiais 
metais patarnauja lietuviams, 
užpildydamas pajamų mokesčių 
(Income Tax)' pareiškimus. Jo 
skelbimai retkarčiais spausdina-
mi"Drauge". Adresas: 3548 So. 
Emerald Ave., telef. LA 3-1387. 
A. Čepulis yra nuolatinis skai
tytojas ir rėmėjas. Neseniai jis 
atsiuntė 15 dolerių auką. Dėko
jame. 

(pr.) 

Nijolės Sadūnaitės reikalu. 
Pirm. pasidžiaugė, kad | mūsų 
klubą įstojo nauja narė — 
''milžino Sruogos paunksmėje" 
užaugusi Dalia Bylaitienė (Sruo-
gaitė). 

Ir šį kartą darbotvarkė pa
įvairinta įdomia kultūrine da
limi. Buvo pakviesta poetė Ju
lija Švabaitė - Gylienė su savo 
poezija ir įdomiais prisimini
mais iš savo gyvenimo. Jos 
vardas ne vienam girdėtas, o 
poezijos mėgėjams ir gerai pa
žįstamas. Poetė suvalkietė, bai
gusi Vilkaviškio gimnaziją 1939 
m. Studijavo literatūrą ir pran
cūzų kalbą Kauno, Vilniaus ir 
Paryžiaus universitetuose. Ru
sams užėmus Lietuvą, pasitrau
kė į Vokietiją, iš ten išvyko į 
Australiją. 1960 metais su šei
ma persikėlė į Chicagą. J . Šva-
baitės - Gylienės įgimtos poeti
nės gysleles nepajėgė nutraukti 
gausios šeimos rūpesčiai. Jau 
gimnazijos suole būdama pra
dėjo rašyti ir spausdinti eilėraš
čius. Meilė poezijai lydi ją per 
visą gyvenimą, kuriam suteikia 
paguodos ir džiaugsmo. J i rašo 
ne tik eilėraščius, bet ir prozos 
kūrinius, noveles. Ypatingo dė
mesio sulaukė jos apysaka "Ga
briuko užrašai". Tai iš pačios 
autorės šeimos gyvenimo Aus-
ralijoje iškarpa. 

1963 m. išleistas jos pirmas 
eilėraščių rinkinys "Vynuoges 
ir kaktusai". Neseniai pasiro
dė ir kitas — "Septyni saulės 
patekėjimai". J . Švabaitės -
Gylienės kūriniai jausmingi, 
nuoširdūs, vaizduoja daugiau
sia gyvenimo kasdienybę, ap
suptą meile savo šeimai, tėvy
nei ir artimui. 

Poetė savo kūrinius skaitė 
jausmingai, gyvai ir natūraliai. 
Jie suteikė klausytojoms gilų 
Įspūdį. Išreikšta visų nuošir
di padėka ir pasitenkinimas. 
Viešnia, maloniai pabendravusi 
prie vaišių stalo, paliko šiltų 
prisiminimų. O narės, jaukiai 
praleidusios popietę, nepabūgu
sios nei gilaus Chicagos sniego, 
nei didžiausio šalčio, išsiskirstė 
iki vasario 20 d. 

O. Rozniekienė 

MIESTO PREZIDENTAS 
CICERO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIME 

Gruodžio 14 d. Sv. Antano pa
rapijos salėje įvyko Cicero Lie
tuvių Namų savininkų klubo 
metinis susirinkimas. Pirminin
kavo dr. Pranas Budnikas. Į 
susirinkimą atvyko pirm. Vac-

IŠ ARTI IR TOLI 

susirinkime dalyvauti. (pr.). 
x Fhoenix, Arizona, nebran

giai parduodamas gražiai tvar
komas 25 vienetų motelis. Nėra, 

., T - . . . „ draugija ir naujoje vadr vvbeje 
sveikatos. Inform. telefonas . ,. , . J r : x. - J 

šia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
S-ga. (pr.). 

X Mažosios Lietuvos Lietuvių 

602 254-3895. (sk.) nėra linkusi savo tėvų tėvų nuo 
Donelaičio laikų puoselėjamų 

X SPAUDOS BALIUS, ruo-į papročių ir švenčių išsižadėti, 
šiamas Lietuvių žurnalistų są-; Apsispręsta ir šiemet ruošti tra-
jungos centro valdybos. įvyks \ dicinę Užgavėnių šiupinio šven-
1977 m. sausio mėn. 29 d. Mar-jtę Lietuvių Tautiniuose Namuo-
tiniąue pokylių salėje. Stalus j so Cmcagoje 1977 m. vasario 19 
rezervuoti ir bilietus įsigyti pas j d. Stalų rezervacijų užsisakyti 
Jurgį Janušaitj. 2534 West 69tb Į reikia paskubėti pas vicepirmi-
str. Paramos parduotuvėje. Te- Į rinką Ramūną Buntiną, 3440 
lefonas 737-3332, arba vakarai., W. 64 PL, TeL PR 84282 
737-173L jlpr.) < (pr.) 

- • 

[š kairės: Cicero Liet. Namų Savininkų klubo pirm. Vaclovas Leščins
kas ir klubo metiniam susirinkimui pirmininkavęs dr. Pranas Budnikas 
dėkoja Cicero miesto policijos viršininkui Arthur Lange ir miesto pre
zidentui Cristy Berkos už jų atsilankymą j Bussncį^ma, padarytus pra
nešimu* ir paaiškinimui. Nuotr. V. A Račkausko 

lovo Leščinsko pakviestas gar
bės pirm. Jonas Kimbarkas, Ci
cero prez. Cristy Berkos ir po
licijos viršininkas Arthur Lan
ge. Pastarieji padarė išsamius 
pranešimus apie Cicero miesto 
finansinę padėtį, planuojamą 
ateitį ir policijos apsaugą namų 
savininkams. Iš gausių paklau
simų iš vietų bei pareigūnų at
sakymų paaiškėjo, kad namų 
savininkai labai kenčia nuo chu
liganų sauvaliavimo. Policijos 
viršininkas pažadėjo sustiprin
ti policijos patruliavimą lietu
vių rajone. 

Klubo nariai patenkinti dabar
tinės valdybos veikla išprašė ir 
vienbalsiai perrinko ją klubui 
vadovauti dar vienus metus. 

Pirm. Vaclovui Leščinskui 
pasiūlius, susirinkusieji nutarė 
iš savo kuklių išteklių paskirti: 
Cicero Lituanistinei mokyklai 
100 doL, "Draugui" 30 dol., 
Liet. Televizijai 30 dol., Sofija 
Barkus radijui 20 dol., Braz-
džionytės vadovaujamai radijo 
stočiai 15 dol, Balfui 20 dol. 
Po susirinkimo aukštieji sve
čiai bei susirinkimo dalyviai 
prie valdybos ponių ir talkinin
kių paruoštos kavutės bei pyra
gaičių dar ilgai šnekučiavosi ir 
dalinosi informacijomis. 

Klubo valdybą sudaro: pirm. 
Vaclovas Leščinskas, ižd. Kazys 
Razma ir sekr. Julius Paulėnas. 

V. A. Eačk. 

CICERO LB POPIETE — 
JAUNIMO KONGRESO 

TEMOMIS 

Nors lauke buvo minus dvy-
lika, bet į Cicero LB popietę 
sausio 15 d. parapijos salėn 
susirinko neįtikėtinai didelis 
būrys žmonių. Tai džiugus reiš
kinys, skatinantis tokias popie
tes ir toliau ruošti 

Susirinkusius pasveikino val
dybos pirniininkas Alfonsas 
Venclova, pastebėdamas, kad 
Jaunimo kongresui skirta po
pietė, nors ir pavėluota, yra ak
tuali, nes kongreso atgarsiai 
dar nemirę ir kongreso temomis 
dar gyvai diskutuojama. Šios 
popietės vadovas Saulius Ku
prys, pranešėjai: Alė Pobedins-
kaitė ir stud. Petras Kisielius, 
Cicero LB aktyvūs nariai, kurių 
sugebėjimais ir pasiektais lai
mėjimais vyresnieji bendruome
nės nariai su dideliu noru do
misi ir džiaugiasi. Taip pat pa
sakytina ir apie PLB vicepir 
niininką jaunimo reikalams Ro
mą Kasparą, kurio skaidrės ir 
taiklus žodis nukėlė klausyto
jus į Pietų Amerikos — Argen
tinos, Brazilijos, Urugvajaus 
sostines ir ten gyvuojančias 
lietuvių bendruomenes ir leido 
pajusti ne tik kas bendra, bet 
ir skirtinga. 

Trumpai, bet išsamiai Alė Po-
bedinskaitė, studijuojanti slau
gymą, supažindino susirinku
sius su Brazilijos ir Urugvajaus 

[lietuviškų įstaigų įsikūrimu, lie-
' tuvių gyvenimu ir problemomis. 
Tai sudarė progą toliau klausy-

Įtis daug ilgesnio, bet gerai pa-
i ruošto, kongreso tikslų, temų. 
| nutarimų, pasisekimų ar nepasi-
i sekimų svarstymo, paruosto 
Į Petro Kisieliaus, kuris studi
juoja biologiją ir yra aktyvus 
studentų klubo bei studentų 
ateitininkų organizacijos narys. 

Popietė užtruko apie dvi va
landas, bet klausytojai su įdo
mumu sekė pranešimus, o vė
liau dalinėsi nuomonimjp 441 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Mirė rašyt. Antanas Tulys. 

Pranešama, kad šiomis aienomis 
Floridoje mirė rašyt. Ant. Tu
lys, sulaukęs 78 m. amžiaus. Ve
lionis pastaruoju metu gyveno 
South Pasadena, Fla., buvo gi
męs 1898 m. balandžio 6 d. Še
duvoje, Panevėžio apskr. Buvo 
iš profesijos vaistininkas, bet li
teratūroje pasižymėjęs, kaip iš
kilus prozos kūrėjas. Į Ameriką 
atvažiavo 1913 m. Valparaiso 
universitete studijavo literatūrą, 
socialogoją, o vėliau farmaciją, 
kurią baigęs Chicagoje įsigijo 
vaistinę. Bendradarbiavo laik
raščiuose yra išleidę keletą no
velių rinkinių, tarp jų "Tūzų 
klubas" ir kt. Kultūros d-jos 
konkurse jo novelė "Tau į duris 
pasibels" laimėjo premiją. 

Nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo išleistas jo novelių rinkinys; 
"Aš bučiavau tavo žmoną", ga-' 
vęs spaudos fondo premiją. Ve-j 
lionis buvo Lietuvių Rašytojų 
d-jos narys. 

— Osvaldas Žadvydas, Lietu
vos kariuomenės karininkas, \ 
Juozo Daumanto šaulių kuopos' 
įsteigėjas ir "Ramovėnų" buv. 
aktyvus veikėjas, yra operaci-į 
jai patalpintas Northridge, 
Calif. 

— Anicetas Simutis, Lietu
vos gen. konsulas iš New Yorko, 
buvo atvykęs į Los Angeles da
lyvauti a a gen. konsulo dr. J. 
Bielskio laidotuvėse. Jis taip 
pat dalyvavo ir tarė žodį, Bra
žinskams darant pranešimą Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

: j 

Stasys J. Petrauskas, Toronto, 
Ont., Jono ir Olės Petrauskų sū
nus, 1976 metais baigė Windsorb 
universitete sociologiją bakalauro 
laipsniu ir pramonės bei personalo 
šaką, taip pat komercijos bakalau
ro laipsniu. Darbą pasirinko Toron
te "Life Insurance" bendrovėje. 

kongreso vertės 
mo. 

ir reikalingu-

Tą šaltą popietę susirinkusius 
džiugino mūsų jaunimo entu
ziazmas ir ištvermė, ypač Romo 
Kasparo, kuris visą savo laisvą 
laiką skiria pasaulio lietuvių 
jaunimo reikalams. Dalyviai 
buvo dėkingi bendruomenės 
valdybai už programą, o L. Sta-
kienei ir E. Radvilienei už ska
nius pyragus ir karstą kavą. 

KANADOJE 
Londone, Ontario, mirė 

Petras Paškauskas. Velionis bu
vo labai tvarkingas žmogus. Jis 
nemėgdavo apleisti nei pamaldų, 
nei lietuvių renginių. Todėl kai 
jis vieną sekmadienį neatvyko į 
pamaldas, jį pažįstantis apyl. 
valdybos vicepirm. L. Eimantas 
susirūpino ir mėgino skambinti 
telefonu, bet niekas neatsiliepė. 
L. Eimantas, pasitaręs su apyl. 
pirmininku M. Chainausku, nu
vyko į jo namą patikrinti ir ra
do jį mirusį. Atrodo, jis norėjo 
šauktis pagalbos, nes buvo su-
kritęs prie telefono ir ""adresų 
knygutėje buvo atskleistas la
pas su greitosios pagalbos nu
meriu. Gyveno vienas. P. Paš
kauskas gimė 1909 m. Utenoje, 
bet daugiausia gyveno Kėdai
niuose — buvo "Dirvos" koope
ratyvo pirmos krautuvės vedė
jas. Po. U D. karo atvyko Kana-
don ir kartu su Gudavičiumi nu
sipirko tabako ūkį, kurį valdė 
arti 20 metų. Po to jį pardavė ir 
kartu su Gudavičiumi nusipirko 
namą Lambeth bažnytkaimyje. 
Gudavičiui prieš kelerius metus 
mirus, Petras liko vienas jame 
gyventi. Jis labai mėgo grožį, 
augino daug rožių ir kitų gėlių, 
buvo ramaus būdo ir pasižymė
jo ypatingu tvarkingumu. Net 
ir policininkas, tikrinęs namą, 
buvo labai nustebintas, kad vie
nas senukas sugebėjo užlaikyti 
tokią pavyzdingą tvarką ir šva
rą. 

— Aloyzas Viskontas, mecha
nikos inžinierius, dirbęs Ontario 
Hydro Hearn šiluminės jėgai
nės superintendento pareigose, 
š. m. vasario pradžioje išsikelia 
į Fort McMurray, apie 300 my
lių į šiaurę nuo Edmontono, Al
bertoje. Jis, vienas iš dvylikos 
jėgainių specialistų grupės, bu
vo pakviestas Albertos naftos 
smėlį eksploatuojančios valsty
binės - privatinės "Sincrude" 
bendrovės tvarkyti t specialiai 
naftos gamybai statomas elek
trines. Pažymėtina, kad valsty
binė "Sincrude" pusė atmetė 
privačių dalininkų — didžiųjų 
Amerikos naftos firmų — siūly
mą viską atlikti amerikiečių pa
tarnavimu ir pasirinko kanadie
čius, kurių geriausius specialis
tus surado Ontario Hydro tar
nautojų tarpe. A. Viskontas su 
žmona Dalia, vaikais Dariumi 
ir Indre Kanados vakarų šiau
rėje išbus porą metų. 

OKŪP. LIETUVOJE 
— Antalieptėje rūmai, kur 

buvo seselių širdiečių vedama 
žemės ūkio mokykla, dabar 
tušti. Buvo Žemės ūkio techni
kumo mechanizatorių skyrius, 
bet nuo šių metų pradžios jis 
panaikintas, mokiniai išskirstyti 
kitur. Kitus gyvenamus na
mus perėmė kolchozas. 

— Antalieptės bažnyčios var
gonai, po karo iki šiol neveikę, 
dabar atnaujinti Ir varpas bu
vo nutilęs 12 m., bet dabar vėl 
naudojamas. 

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO 
MIRTIES SUKAKČIAI PAMINĖTI 

MI ŠIOS IR KONCERTAS 
PROGRAMĄ ATLIEKA 

ČIURLIONIO LIETUVIŲ TAUTINIO MENO ANSAMBLIS 

KONCERTAS — Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, 
6727 S. California Av., Chicago, UI. 60629 
1977 m. sausio 22 d. 7:00 vai. vakare, 

Bilietus galima įsigyti Marginiuose: 
2511 W. 69 St , Chicago, 111. 60629 

MIŠIOS — Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke, 
sausio 23 d. 1:30 vai. p. p. 
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