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B "Aušros" Nr. 7 

Kieno kreivas veidrodis? 
» 

litturiikų knygų leidimas ne didinamas, bei mažinamas, lietuvišką grožinę knygą 
sunkiau įsigyti negu "Žigulius" ar užsieninius džinsus. 

Dar vienas atsakymas rašytojui Juozui Baltūsiui į jo straipsnį 'Tiesoje' 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Jos sakote, kad "dešimtimis 
pavadinimų išeina mokslinio 
kalbos tyrinėjimo knygų", 
bet nepasakote, kad tos dešim
tys knygų pasirodė per trisde
šimt šešerius metus. Tai per 
metus išeidavo vos po vieną dvi 
knygas. Lietuvių kalba tiek svar
bi pasaulio kalbininkams, kad 
jie per tą patį laiką užsienyje 
išleido daugiau knygų apie lie
tuvių kalbą, negu jų buvo išleis
t i Lietuvoje. O "Lietuvių kalbos 
žodynas", kurio leid'mu taip gi
riatės, įmanomas leisti tik todėl, 
kad dar prieš karą nepriklauso
moj Lietuvoj K. Būgos, J. Bal
čikonio, A. Salio ir kitų kalbi
ninkų pastangomis buvo sukaup 
ta gausi medžiaga žodynui le'sti. 
Pirmas tomas buvo išleistas dar 
prieš karą, o per tarybinius be
veik 40 metų išleista tik devyni 

tomai. Per ketverius metus — to
mas. Tai tempai! Tai yra kuo 
girt's! O štai enciklopedijos per 
tą laiką —vos trys tomeliai, o 
dvylikatomė vos pradėta leisti. 

Jūs gerai žinote, kad "Vaga" 
— grožinės literatūros leidykla 
— jau paminėjo savo trisdešimt
metį. Per tą laikotarpį ji išlei
do 8000 leid'nių bendru 123 mi
lijonų tiražu. Lyg ir nemažai. Bet 
per metus — tik 4 milijonai eg 
zempliorių, o į tą skaičių įeina 
ir gaidos, ir paveikslėlių rinki
niai, tai belieka kiekvienam gy
ventojui po knygą per metus. Tai 
turim ką skaityti! 

Pagal knygų išleidimą v'enam 
gyventojui Lietuva labai atsilie
ka. Štai estai 1974 metais išlei
do kiekvienam gyventojui po vie
nuolika egzempliorių, latviai po 
devynis, o Lietuvoj tik po pen
kis. 1976 Tarybų Sąjungoj kiek
vienam gyventojui buvo išleista 

po 7 egz. knygų, o Lietuvos cent
rinė statistikos valdyba net pasi
gėdijo paskelbti duomenis, nes 
L'etuvoj, ypač lietuviškų knygų 
leidimas ne didinamas, o maži
namas. Jūs pats gerai žinote, kad 
Jūsų knygos "Su kuo valgyta 
druska" 2 dalies pažymėtas tira
žas 60,000 egz., o faktiškai iš
ėjo tik 30.000 egz. tiražu. Nerei
kia užmiršti dar ir to, kad beveik 
v'sos į rusų kalbą išverstos lie 
tuvių autorių knygos taip pat 
leidžiamos "Vagos", kartais ir 
milžiniškais tiražais (štai 1977 
"Vagos" prospekte pažymėta, 
kad dviejų rusiškų jos leidinių ti
ražas numatytas po ketur's š;m: 
tus tūkstančių egz.), tad lietu
viui skaitytoiui belieka tik trup: 

niai. Ar reikia stebėtis, kad šian 
dien lietuvišką grožinę knyg' 
sunkiau įs'gyti negu "Žigulius" 
ar užsieninius džinsus... 

(Bus daugiau) 
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Kandersteg, Šveicarijoj 

PAGYVĖJUSI PEKINO 
DIPLOMATINE VEIKU 

Pekinas. — Pastebėtas didesnis 
judėjimas ir veikla Kinijos sosti
nėje. Kai tik apsilankė ir buvo la
bai iškilmingai sutiktas Prancū
zijos premjeras Raymond Bar-
re, į Burmą išvyko vicepremjeras 
Teng Hsiao-ping. Tai jo pirma 
išvyka į užsienį po grįžimo val
džion. Pekine lankėsi Vietnamo 
užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas Phan Hien. Jo misija 
buvo nelengva. Teng Ying-Čao, 
75 metų našlė buvusio premjero 
ču En-lajauG lankėsi Kambodi-
H 

Visi tie lankymai turi ryšių 
su Vietnamo —Kambodijos kon
fliktu. Konfliktas gerokai sutruk
dė kinams plėsti savo įtaką piet
ryčių Azijoje sovietų sąskaiton 
ir laimėti naujų draugų. Nega
lėjimas sulaikyti kilusio karo yra 
nemažas užsienio politikos pra
laimėjimas. Tai panaši istorija, 
kai sovietams nepavyko sutaiky
ti dviejų savo draugų Afrikos iš
kyšuly, Etiopijos ir Somalijos. 

Pekinas baiminasi, kad Hano
jus gali dar labiau pulti į Mask
vos glėbį. Jeigu Vietnamas sumuš
tų Kambodiją, pašalintų Phnom 
Penh režimą, jo vieton pasodintų 
savo marionetinę vyriausybę, ir 
toj žemyno daly jėgų puriausvy-
ra būtų Maskvos naudai. 

Kinai bando abu susikibusius i 
komunistinius kraštus priversti | 
derėtis, bet be pasisekimo. Ir vie
ni, ir kiti kaltina savo kaimyną 

Senatas prieš 
bombonešį 

Washingtonas. — Atstovų rū-
rrtai gruodžio mėnesį buvo nubal-
balsavę baigti statyti dar du B-l 
bombonešius, penktą ir šeštą, ir 
tam reikalui paskyrė 462 mil. do
lerių, bet Senatas 58 : 37 balsais j 
projektą atmetė. 

agresija. Kai Cu našlė lankėsi 
Kambodijoj, ji buvo sutikta ma
loniai, bet :ru ja ir jos delegacija 
Pol Pot režimas nenorėjo derė'is. 
Vietoje kalbų, ji buvo tik pavežio
ta po kraštą, parodytos istorinės 
vietos, tai ir viskas. Kai ji grįžo į 
Pekiną, Prancūzijos premjerui 
ji paminėjo, ką kinai galvoja 
apie visą reikalą: Kambodiją yra 
Vietnamo agresijos auka. 

Dabar reikia laukti, kiek Kini
jos, pusę palaikys Burma. Burma 
iki šiol sugebėjo su visais kaimy
nais išlaikyti korektiškus santy
kius ir išvengti sovietų įtakos. 
Rangoonas kinų vicepremjerą su
tiko iškilmingai. Tai jau neblo
gas ženklas (Plg. "Time", II.6). 

Byla sunkvežimiu 
vairuotoju unijai 

Chicaga. — Federalinė admi
nistracija iškėlė bylą sunkveži
mių vairuotojų unijos vadams, 
prezidentui Frank Fitzsimmons ir 
18 kitų, norėdama atgauti din
gusius milijonus iš unijos pensi
jų • fondo. Betyrinėjant skundus, 
aiškėja, kad trūksta labai daug. 
Su ta byla surištas ir 1975 me
tais pa- laptingas dingimas buvu
sio unijos boso James Hoffos, 
Unijos fondas siekia 1.6 bil. do
lerių. 

Sadatas kelionėje 

Kairas. — Prezidentas Sadatac 
vakar išvyko į 6 valstybes. Pir
miausia sustojo Maroke, paskiau 
lankysis keliose Europos vietose 
ir šį savaitgalį bus Amerikoj. 

Mandiiav. Bunno'e. Sve.-ryįLa 

Carteris prašė 
patvirtinti sutartį 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris savo kalboje per televi
ziją ir radiją paprašė pritarimo 
Panamos sutarčiai. Paminėjo ke
lis žinomus argumentus ir pasi
priešinimą, koks jaučiamas tau
toje, pavadino nesupratimu ir blo
ga informacija. Jeigu kanalo su
tartis būtų atmesta, būtų iš to la
bai daug bėdų ir naujų kompli
kacijų. 

Senatas sutartį pradės .svarsty
ti kitą savaitę. Iki prezidento 
kalbos, atrodo, sutarties rėmėjų 
Senate buvo 62, o reikia bent 67. 
Administracija spėja, kad keli ne
apsisprendę senatoriai balsuos už 
sutartį. 

Brežnevo prisiminimas 
apie karą 

Maskva. - Neseniai paskelb
tuose Brežnevo atsiminimuose iš 
II pasaulinio karo metų pasakyta: 
"Jei kas paklaus'ų, kokia mane 
išvada apie praėjusį karą ir ma
no patyrimą nuo pirmos iki pas
kutinės dienos, pasakyčiau, jog 
daugiau negali būti karų, nega
li pasikartoti tai, kas buvo anuo 
metu". 

Brežnevas karo metu buvo rau
donosios armijos komisaru. 

Atšaukė studentus 
is Maskvos 

Maskva. — Somalija atšaukė 
iš Sovietų Sąjungos visus .savo 
studentus, studijuojančius dar iš 
tų laikų, kai Maskva jai buvo ge
riausiu draugu. 

Edmontrm. — Radioktyvios 
nukritusio sovietų satelito dalys 
atgabentos į Edmontono atomi
nės energijos tyrimo centrą ir 
bu: ištirtos. Radiacija nėra la
bai stipri ir vegetacija žymesnės 
žalos nukritimo vietoj nepadarė. 

Alžiras. — Sadato priešų kon
ferencija prasidėjo vakar. Nieko 
didelio iš jos nelaukiama, kai pa
aiškėjo, kad Irakas joje nedaly
vauja, boikotuoja, o Libijos še
fas serga ir jam atstovauja kiti. 

— Lietuvių Helsinkio grupės 
nariui Viktorui Petkui ginti 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
yra gautas advokatas Melvin 
Wulf. (E.). 

Gali pritruk 
energijos 

Washingtonas. — Energijos 
sekretorius James Schlesingeris 
sako, kad Amerikos vidurinie-
siams vakarams gali pradėti trūk
ti energijos, jei tęsis šalčiai ir 
taip pat tęsis angliakasių strei
kas. Jis kol kas dar nemato bū
tino reikalo prašyti prezidento 
panaudoti Taft-Hartley aktą, pri
versti laikinai pertraukti streiką. 

Raul Castro Maskvoje 
Maskva. - -Kabos gynybos mi-

nisteris Raul Castro, apsilankęs 
Etiopijoje, dabar vieši Maskvoje. 
Trečiadienį buvo cusitikęs su 
Brežnevu ir gynybos ministeriu 
Ustinovu, praneša Tass. 

Haga. — Ne tik Izraelio apel
sinai pradėti nuodyti, bet pasitai
ko tokių ir iš Ispanijos. Manoma 
kad arabų teroristai bus sumai
šę ispaniškuosius su Izraelio ir 
įšvirkštę netyčia. 

RUSŲ gripas 
Rytu Europoje 

Budapeštas, — Rusų gripas Ry
tų Europoje plečiasi. Labiausiai 
nukentėjo Vengrija, kur užregist
ruota 90,000 susirgimų. Keturi 
mirė. Rumunijoj 65,000 ligonių, 
Jugoslavijoj 40,000. 

Meksika prašo lėktuve 

Meksikos Miestas. — Meksika 
nori sumoderninti savo karo avia
ciją ir prašo Amerikos parduoti 
26 kovos lėktuvu:. Valstybės de-
partemente prašymui yra prita
rimas, bet priešinasi kai kurie 
prezidento kariniai patarėjai. 

Bonna. — Pora apelsinų su 
gyvsidabrio nuodais, importuo
tų iš Izraelio, užtikta ir V. Vokie
tijoj. Izraelis kaltina arabų dar
bininkus, kad tai jų darbas, noras 
pakenkti Izraelio prekybai. Anks
čiau tokių apelsinų užtikta Olan
dijoj. 

Naujas 'Dievas ir 
Tėvyne" numeris 

Laisvąjį pasaulį pasiekė nau
jas ok. Lietuvos pogrindžio leidi
nys "Dievas ir Tėvynė" Nr. 6, 
1977. Tokio pa! formato, kaip ix 
"LKB Kronika", 64 psl. 

Turinyje: Rikiuokitės ir auko
kitės (Arkivyskupas Jurgis Matu
laitis); Mūsų tėvynėje (Kokia 
mūsų tėvynės ateitis?). Įrašytas 
pripuolamai (Dar apie kunigą 
A. Ylių); Profesorius Vincas Če
pinskis —ne ateistas; Reikia tie
sos, o ne trečio kelio (Atsakymas 
filosofijos kandidatui J. Mačiu-
liui, rašiusiam, kad religijos mo
kymas esąs ne tik nenaudingas, 
bet ir kenksmingas); Ateistų veid-
mainybė; Naujas stebuklas Liur-
de. Vėl naujas šventasis (Ameri
kietis vyskupas Jonas Nepamukie-
tj; Neumanas); Nijolė Sadūnai-
tė —nutrėmime; Lietuvi, atmink. 

Lenkai tyrinėja 
Žalgirio vietâ  

Varšuva. — Lenkijos archeo
logai, geologai, istorikai tyrinėja 
Žalgirio mūšio vietą, kur 1410 
metais lietuvių ir lenkų kariuo
menė, vadovaujama Vytauto Di
džiojo, sumušė kryžiuočius. Nors 
nuo to istorinio mūšio praėjo ir 
daug laiko, bet ir dabar pavyko 
rasti nemaža vertingų radinių. 
Pvz., nustatyta kryžiuočių sto
vyklos vieta, kur buvo kelios pi
lys ir gyvenvietės, minimos kro
nikose. Labai vertinga medžiaga 
buvo karių kapai. Išsilaikė jų 
ginklai, senovinės monetos. 

Maskva pareklamavo 
Laisves radiją 

Maskva. — Tass, pranešdamas 
apie naujo Amerikos biudžeto 
projektą, pasipiktino, kad įrašyta 
ir tokiems "ardomiesiems" veiks
mam, kaip radijams Laisvoji Eu
ropa ir Laisvė. Jiems paskirta 79 
milijonai dolerių, arba 6 mil. 
daugiau negu praėjusiais metais. 

GAILA, KAD JIS NE CARAS 
Londonas. — Ką jis darytų, j 

būdamas rusų caru? Tokį klausi
mą iškėlė ir atsakė Sir John 
Lavvrence, Britanijos-Sovietų są
jungos draugijos pirmininkas. Jo 
pareiškimą įdėjo "Times" (1.3). 
Jis neabejoja, kad dabartinio po
litinio biuro narių amžius neil
gas, visi labai seni. Turės ateiti 
nauji žmonės, nauja generacija, 
su jais bus ir daug atmainų, ne
gi galima ir toliau vadovautis pa
senusiais metodais, likti užpaka
ly visų pažangiausių šalių. 

Lawrence dėsto, ką jis darytų, 
jei staiga jis būtų paskirtas ga
linguoju rusų valdytoju, naujuo
ju caru. Pirmiausia jis nebandytų 
vienu brūkštelėjimu viską pakeis
ti. Būtų labai didelė anarchija. 
Darytų palengva, bet radikaliai. 
Jis tuoj pat panaikintų religinę 
priespaudą, iš pirmos dienos pa
skelbtų visų religijų laisvę. Or
todoksų Bažnyčiai, turinčiai la
bai gilias tradicijas rusų tautoje, 
pripažintų kiek daugiau teisių nei 
kitoms. Bet tik pačioj etnografi
nėj Rusijoj. Ukrainoje atgaivin
tų unitų Bažnyčią, Lietuvoj pir
menybę turėtų katalikų Bažny
čia, o Azijos tautose islamas. Vi
sos religijos galėtų statyti savo 
bažnyčias, šventyklas, steigti mo
kyklas, Ieistj laikraščius. 

Žemės ūkį pertvarkyti būtų už- į Turėtų praeiti kiek laiko, iki bū
vis sunkiausia. Kolchozininkams i tu galima pravesti ir tikrus demo-
padalintų jų dabar dirbamas že-^ kratinius rinkimus. Bent rusai 
mes, bet su viena sąlyga: per 
penkiolika metų, su valstybės pa
galba, jie turėtų įrodyti, kad mo
ka ir nori ūkininkauti. Priešingu 
atveju žemė bū'ų atiduota ki
tiems arba perimta valstybės ži
nion. Jis tikras, kad žemės ūkio 
produkcija greitu laiku labai pa
kiltų, maisto užtektų ir liktų eks
portui, o jauni žmonės daugiau 
nebėgtų į miestus, palikę kolcho
zus, kaip dabar daroma. 

Pramonė liktų suvalstybinta, 
bet smulkūs amatai būtų laisvi. 
Nebūtų kliudoma steigti ir nedi
deles privačias įmones, jei jos tar
nautų tik krašto interesams, bet 
ne pasipinigavimui ir pralobi-
mui. 

Keliavimas ir emigracija bei 
reemigracija būtų nekliudoma. 

Spauda būtų laisva, bet tam 
tikra cenzūra kurį laiką turėtų 
būti. Iškart nebūtų ir visų poli
tinių partijų, kokios žinomos ki
tuose kraštuose. Jos atirastų pa
lengva, pribrendus reikalui. Ko
munistų partija nebūtų likviduo
ta, bet jokių privilegijų neturėtų. 
Žmonės atsakingoms vietoms bū
tų skiriami, nežiūrint partinės 
kortelės ir buvusių pirmenybių. 

tuoj pat tam dar nėra paruošti. 
KGB, jos vyriausioji būstinė, 

Lubiankos kalėjimas, turėtų būti 
iš pirmos dienos sunaikinti, ar
chyvai sudeginti, koncentracijos 
stovyklos sulygintos su žeme. Tai 
liktų blogiausias prisiminimas 
naujajai Rusijai. 

Visi įstatymai turėtų būti vie
šai skelbiami ir visiems žinomi. 
Dabar ir to Sovietų Sąjungoj nė-
-a. 

Toks yra receptas žmogaus, ku
ris neblogai pažįsta sovie'ų gy
venimą ir laikoma: jų bičiuliu, 
kitaip nebūtų tokios draugijos pir
mininku. Gaila tik, kad jis nėra 
caras. 

Vasario 3: Blažiejus, Radvilas, 
Asta. 

Vasario 4: Gilbertas, Joana, 
Vydimantas, Arvilė. 

Saulė teka 7:2, leidžias 5:07. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, šalta, nak
tį netoli minus 10, dieną apie 15 
laipsnių. 
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TRUMPAS 
RŪTOS GERULAJTYTtS 

APSILANKYMAS CHICAGOJE 

Vytą Gerulaiti gerai pažįstame, 
daug apie fi rašėme, pifeja jo pa
saulio spaudoje, dažnai televizijo
je*. Jis pasaulinio maste žvaigždė, 
pirmoib pasaulio deŠImttikb "žai
dėjas, mūsų pasididžiavimas. 

Jo sesutė Rūta, graži, labai sim
patinga, blondinė lietuvaitė, taip 
pat profesionalė žaidėja, bet tik 
42-tra pasaulyje, kylanti gana iš 
lėto ir tik dėka didžiulių pastan
gų ir ilgų treniruočių valandų. 
Pereitais metais dalyvavo AVON 
turnyruose, kur po lėtos pradžios 
pagaliau paskutiniame pasiekė 
pusfinalių, kas jai davė teisę da
lyvauti dvejuose Virgin'a Slims 
turnyruose su didžiosiomis pasau
lio žvaigždėmis. Pirmasis buvo 
Los Angeles, o antrasis šiuo me
tu vyksta Chicagoje. 

Pereito pirmadienio popietę 
Rūta stojo j kovą pirmojo rato 
rungn-nėrns prieš Lea Antonop-
lis, stebint jos tėvams, atvyku
siems iŠ New Yorko, ir būriui jų 
draugų. Antonoplis pradeda už
tikrintai ir veda 5-3. Tačiau Rūta 
po truputi atgauna pasitikėjimą, 
išlygina 5-5 ir net persveria 6-5 
su savo servavimu. Atrodo, setas 
jau kišeniuje, tačiau trys skubo
ti smūgiai ir pasekmė 6-6. Pratę
simą, o tuo pačiu setą pralai
mi Rūta 6-7. Antrąjį setą prade
da ypatingai gražiai, kaip iš kny
gos demonstruodama visas teni
so ptonybes ir veda net 4-1. Atro
do, kad laimėjimas jau tikras. De 
ja, nuo čia laimės fėja nusišypso 
Antonoplis, o Rūtos žaidimas su
griūva ir ji pralaimi 5 žaidimus 
iš eilės setą ir rungtynes 6-7, 4-6-
O tuo pačiu vėl iškrenta iš Virgi-

nia Slims grupės. 
Kai mama guodė verkiančią 

Rūtą, būrys tautiečių dar ilgokai 
stovinėjo ir bandė išaiškinti, 
kaip, rodos, toks tikras laimėji
mas galėjo išsprūsti iš rankų. 
Juk Rūtos smūgiai iš abiejų pu
sių ..tokie • aštrūs ir gifūs, ir šerva-
vimas gana stiprus, neblogai,, 
nors ir retokai, operuoja prie 
tinklo, gražiai kelia per galvą ar 
užmeta trumpą. Techniškai tik
rai kaip ir nieko netrūksta, ta
čiau, mūsų supratimu, startas la
bai lėtas, reiktų greitesnio pajau
timo atlekiančio sviedinio kryp
ties, greitesnės reakcijos ir orien
tacijos ir, žinoma, fizinės kondici
jos. Ir svarbiausiai — savimi pa
sitikėjimo. 

Atsisveikinant su ja ir jos sim
patiškais tėvais. Rūta pasakė: 
"Sekantis mano apsilankymas 
Chicagoje bus tikrai ilgesnis." Ži
nodami jos pasiryžimą dirbti, tuo 
neabejojame, linkime geriausios 
sėkmės ir iki pasimatymo. 

Rūta Gerulaitytė 

PASAULIO LIETUVIU 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

tų pigiau ir patogiau. Ir štai yra 
gautas Toronto Universiteto 
bendrabutis — 500 kambarių. 
Kiekviename tilps po vieną ar 2 
sportininkus. Čia pat bus galima 

programos ir pravedimo sistemos į pavalgyti ir pusryčius, o specia-
paruoštos. išsiuntinėtos klubams j lūs autobusai nugabens dalyvius 

Prasideda registracija 

Visų individualinių varžybų 

rims ir prieauglio, tik visų klasių, 
A B.C, ir D varžybos. Čia jau nu-
satytos tiksl-'os ir smulkiai išdirb
tos normos, kurios turi būti pa
siektos po 1978 mt. sausio 1 d. 

Programa susumavus atrodo di
džiulė ir komplikuota. Lauks ;me 
žinovo} komentarų ir galutinio pa 
tvirtinimo paskutiniame suvažia
vime. Tačiau kažkaip sunku Įsi
vaizduoti, kad mūsų lengv. atle-
tikoie iaurrų ir mergaičių C ir D 
klasės būtų pajėgios 400 ar 800 
mtr. distancijoms, o B klasė 1500 
mtr. distancijai. Taip pat kiek
vienam 5 rungtys ir plius estafe
tė* yra pačios programos ir kiek
vieno dalyvio bereikalingas ap
krovimas. 

Ka'p matome, visi vadovai ir 
komitetai dirba išsijuosę ir dabar 
tik laukia dalyvių registracijos, 
kad viską galėtų sudėti į aiškius 
rėmus ir galutinai nustatyti tiks-
l:ą programą ir dienotvarkę. 

Visi sportininkai kviečiami ne
delsiant siųsti registracijas atatin 
kamu šakų vadovams — adresai 
duoti aukščiau. 

TINKLINIS 
"NERIES" TINTKLININK£S 

PIRMENYBĖSE 

"Neries" mergaičių komanda 
Curie parko pirmenybėse pelnė 
dar du laimėjimus: iyeikė "Sik-
Yma" ir "Garcia" komandas 2:1 
ir 2 : 0. Rungtynės prieš pirmąjj 
šešetuką buvo nelengvos ir rei
kėjo pirmąjį setą pralaimėti, ta-( 
čiau po to abiejuose setuose "Ne
ris" savo varžoves paliko net 5. 

Po šių rungtynių pirmenybės 
būtų buvę pabaigtos, jeigu ne nu
tarimas daryti antrąjį ratą, kuris 
prasidės po poros savaičių per
traukos. Po pirmojo rato, "Neris" 
su dviem pralaimėjimais ir 6 p e r 
galėmis dalinasi 2 — 3 vietas. 

Į Pirmąją vietą su visomis perga
lėmis turi kita lietuvaičių "Ža
ros" I komanda. 

Sausio 5 d. "Neries" mergaitės 
pradėjo pirmenybių rungtynes dar 
vienoje Chicagos moterų lygoje 
Hancock parke. Čia jau sužaistos 
dvejos rungtynės ir pasiekti du lai
mėjimai. Kiek sunkokai buvo 
įveiktas Bogan parkas, o visai len
gvai nugalėtos Scottsdate mergi
nos. 

L S. 
"NERIS" NAVY PIER 

TURNYRE 

ir paskelbtos spaudoje. Tuo pačiu 
išsiuntinėti registracijos blankai, 

į varžybas. Ir visa tai labai papi
gintomis kainomis, ši reikalą 

ir pradedama preliminarinė regis tvarko ir informacijas teikia Ka 
•tracfja.'kuri turi būri-atfikta- ikiizys- BudrevicJus, 519 Dovercourt 
V«~vo-mėn.-į£ B'JPo•'to-.atsfafų'ša-!R&;:-'Toronto. Ght . 7tf6H- 2W3 
>«. vedpv<B»Wr n # kuiirimši vsusttf- Usanstfa. *e\ei.-i-4T.6*i&o-$7m-; ••' 
tys galutinę programą ir tikslią 
dienotvarkę, kuri bus pristatyta 
patvirtinimui paskutiniame są
jungos suvažiavime Toronte. 

Programos 

TINKLINIO programoje vyrų, 
moterų, jaunių A ir mergaičių A 

Visi lengvatletai registruojasi I ir B klasės. Varžybos vyks tris die-
per klubus arba pavieniui pas 
Algirdą Bieisku, 3000 Hadden Rd. 
E u d i d , Ohio 44117, telef. 216— 
481-7161. 

Plaukikų registraciją priima 
Arvydas Barzdukas, 3322 Hart 

nas ir dalyvių skaičiumi bus ypa 
tingai gausios. Nepaprastai įdo
m u bus pirmą kartą pamatyti 
mūsų tarpe Australijos ir Los An
geles tinklininkus-kes. Tinklinį 
tvarko vadovas Mindaugas Lek-

well Court. Falls Church, Va,[niekas ir komitetas: Vvtautas 
22042, telef. 703—560-1410. j Štuikys. Algis Kairys Arūnas Ga-

Lauko tenisininkai registruoja- j taveckas ir Regina Armonaitė. 
si pas Vytautą Grybauską, 4144 ! Nepaprastai malonu čia maty-
So Maplevvood, Chicago. II. jti Reginos pavardę, apie kurią 
60632, telef. 312—847-1729. Įtiek daug girdėjome ir skaitėme 

Slidininkai alpinistinėms var- pereitą vasarą, kai ji su Kanados 
žyboms turi užsiregistruoti iki va- olimpine rinktine apvažinėjo vi-
sario 18 d. pas Mečį Empakeri, 
6 Rofeinhood Rd.. Isiington, Ont. 
M9A 2W7, Canada, telef. 216— 
231—1487. Kaip jau buvo skelb
ta slidinėjimo varžybomis oficia
liai pradedamos P.L. S. žaidynės. 
Jos įvyks vasario 25-26 d. Moon 
-stone Ski Resort, 18 mylių i šiau
rę nuo Barrfe. Ont . Kanadoje. 

Negavę registracijos blankų, ga
li registruotis prisiųsdami savo 
adresą, amžių ir kokiose varžy
bose bei amžiaus grupėse pagei
dauja dalyvauti. 

Apgyvendinimas 

Atvykstantiems svečiams ir 
sportininkams yra rezervuotas 
P.oya! York viešbutis, kurio 
r.os, tinc.r.z, j:z kaip :r v:sų viež-
fctžft*. Taf i fo aggsaimiftf t ko-

ieda ypat ingai 

S*. '*V* 
p i sur . -

są pasaulį ir dalyvavo Montrea-
lio olimpiadoje. Mūsų tinkliniui 
ją matyti mūsų tarpe žaidžiant 
ir dar padedant organizuoti bus 
ypatinga inspiracija. 

PLAUKIMO programoje atvi
ros vyrų ir moterų varžybos ir 
prieauglio B.C ir D klasės. Atvi
rose ir prieauglio B klasėie vyks 
100, 200 ir 400 mtr. laisvu st, 
100 mtr. nugara, krūtine ir pete
liške ir 200 mtr. kompleksiniai. 
Prieauglio C ir D klasėms d;s-
tancijos per puse trumpesnės. Es
tafetės bus tik neoficialaus paro
domojo pobūdžio, o kvalifikaci
niu normų nutarta atsisakyti.. 
Kiekvienas dalyvis gale?- dalyvau
ti nedaugiau kaip d rungtyse. 
Programa iiSki it !cg&u —r.e: 

LEXGV ztleii'u;: c ^ a r r . ^ ' e 

Chicagos "Neries" dvi tinkli
nio komandos (mergaičių ir 
berniukų) dalyvavo antrame šio 
sezono ^tvųnxre,sausio S d. Nayy 
*Piero didžiulėje salėje žaidė 24 
komandos, padalintos jrį*WfWĘes 
X ^ » l ^ i p n 4 P į a 4 v *.••*.«-. *••• 

Nors šis buvo moterų turny
ras, bet čia kaip ir praėjusį kartą, 
bu-vo viena berniukų koman
da — "Neries" jaunuoliai, prieš 
3 metus iškovoję Amerikos čem
pionų vardą, tuo kartu berniukų 
iki 14 metų amžiaus klasėje. 

Šiandien jie jou 18 metų, gerokai 
paaugę sustiprėję, na, ir žymiai 
pasistūmę į priekį tinklinyje, taip 
kad neranda sau lygių savo am
žiaus grupėje ne tik Chicagoje, bet 
ir tolimose apylinkėse. Todėl ir 
buvo padaryta jiems išimtis var
žytis su stipriausiomis moterų ko
mandomis, kas duoda abipusės 
naudos. 

Šj kartą "Neries" berniukai iš 
iš 4 rungtynių (8 setų{ pralai
mėjo tris ir užėmė II vietą. Pirma- j 
me susitikime (prieš "Lacbercp-j 
mers" Lš Champaign — Urbanos) 
jie pasidalino po vieną setą. Pa
našiai vyko ir prieš dvi sekan
čias komandas — Wisconsin ir 
Chicago "Rebels", kur irgi sužai
dė po 1 : 1. Pagaliau paskuti
niame susitikime —prieš naujai 
sudarytą "Žvaigždžiu" — Regio
nai all .stars šešetuką abu setus 
— 1 5 : 13 ir 1 5 : 1 1 . 

Kadangi moterų tinklinio ly
gis Amerikoje labai kyla, tai toks 
"Neries" berniukų pasirodymas 
visų dalyvių tarpe buvo skaito
mas nepaprastai geru. "Neries" 
komandoje žaidė: R. 2iupsnys, 
K. ir S. Degučiai, L. Jonikas. 
V. Lifožsas, i S&Uk& \g r. Z-:.. 
kiz. 

"NV.es" a^rgaites ii kartą li

tą), bet 5-je grupėje, irgi gražiai 
užsirekomendavo. Jos kaip ir ber
niukai užėmė II vietą su 5 : 3 pa-
"sekme setais. Abu setus jos pra
laimėjo tik prieš garsiąją " W m d y 
City" komandą, o prieš taip pat 
stiprią "S-Ba!!s" Šešetuką sugebė
jo pasidalinti po vieną setą. 

Treniruojant nenuilstančiam 
treneriui Z. Žiupniu i , vis mato
ma pažanga ir didesnis sugebė 
jimų bagažas. "Neries" mergai
tės atstovavo: A. Pleirytė, R. Rap-
šytė. R. Veselka i tė. A. Dirkytė, L. 
Šmulkštytė, S. Shebelskytė ir M. 
Oskeliūnaitė. 

L. S. 

FUTBOLAS 
LITHS —EAGLES 0 : 2 

Liths komandos puolimas pas
kutinėse dvejo;e salės pirmenybių 
rung-ynėse pasirodė visai "drau
giškas". Tuo įsitikinta praėjusį 
penktadienio vakarą žaidžiant 
prieš lenkų komandą Eagles, ku
rie irgi niekuo nepasižymėjo, bet 
bet yis tik sugebėjo laimėti prieš 
Liths net 2 : 0 Mūsų komanda 
daugiau vyravo aikštėje, bet 
bergždžiai 

Šį penktadienį, 7 vai. vakare, 
Liths žais prieš brazilų komandą 
Pampas. Laimėjimas prieš Pam
pas nebūtų, didelė staigmena, 
nes jų puolėjai nėra nei kiek pa
vojingesni už Liths puolimą. Lai
mėjimo atveju, mūsų vyrai dar 
galėtų "užsikabinti" už trečios 
vietos, kuri pirmenybėms pasibai
gus dar yra premijuojama. Rung
tynės vyksta Chicago Ave. Armo-
ry,'234 East Chicago Avenue. 

J - J -

ūzija ir Italija. 
2. Lenkija. V. Vokietija, Tuni-

j sas ir Meksika. 
3. Austrija, Ispanija, Švedija ir 

Brazilija. 
4. Olandija, Iranas, Peru ir 

Škotija. 
Dvi pirmosios iš kiekvienos gru

pės kvalifikuosis finaliniam ratui. 
Varžybų pradžią skelbs auto

mobilių signalai, traukinių švil
pukai ir laivų sirenos. Atidary
me dalyvaus 2000 jaunuolių, uni
formuoti mėlynomis kelnėmis ir 
baltais marškiniais. 

Europa: meisterių taurės varžy
bų kvartfinaliniuose susitiks: Be-
befica Lissabon — F . C Liverpool, 
Waeker Irisbruėk — Borusia Mo-
enchengladback, Ajax Amsterdam 
— Juventus Turin ir F. C. Bruegge 
— Atletico Madrid. 

Taurės laimėtojai suporuoti: Be 
tis Sevilla — Dynamo Maskva, 
F. C. Porto — RSC Anderlecht, 
V-je BK — FC Tvvente ir Austria 
Wien — Hajduk Split. 

O UEFA taurei žais: Aston Vil
ią — FC Barcekma, SEC Bastia 
— Carol Zeiss Iena, FC Magde-
burg — PSV Eindhover ir E. 
Frankfurt — Zuerich. 

Franz Beckenbauer už V. Vo-
(Nukelta į 4 psl.) 
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eacept Sundays, Legal Holidays, days after Chnstmas 
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Subscripttoc Rates: $33.00 — Chicago, Cook 
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PaSto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume 
ratas Heshinciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad 
reso, gavus iš jo mokestį atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO premunera** mokama ii anksto 
aetams € mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

•' ' 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas- # • Redakcija straipsnius taiso savo 
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta į nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 t nesaugo. Juos gražina tik iŠ anks 

1 to susitarus. Redakcija už skelbi 
• Redakcija dirba kasdien į „^ t j ^ neatsako. Skelbimų 

&30 — 4:00, Šeštadieniais I ^UDOS prisiunčiamos gavus pra-
&30 — 1:00. į tymą. 

Dr. tonas G. BYLA-BYUITIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

28S8 VTest 63rd Street 
Cioajro. Illinois 60639 

TeL — 476-8409 
Valandos pagal susitarimą 

mmnifniiiiHmnnnuHmiiiimnmiiiiHi 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAL 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. m. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd S t , Cicago, m . 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta, 

šeštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

• M M M M M M M K 
FELIKSAS BROKERIS 

Telef. — PR 8-3229 
Mt AUNA BAUUNAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West6Srd Street 
Valandos pagal susitarim* 

~ WL K. 6. BALUKAS 
tr 

TeL ofiso Ir bato: OLympic 2-41S 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave^ Cicero 

PASAUUO PIRMENYBĖS 

r978 m. pasaulio pirmenybių 
16 rinktinių suskirstytos j šias 
grupei . . .' f . 

1. Argentina, Vehgfifa,' Pran-

moterų U«oa į 
cturuncy» 

6449 So. Pnlasld Rd. (Crawford 
Hedie&l Boilding) TeL LU 5-6446 
JM f TrtHrpia, •kMnblutl S74-8(MM 
PrUma llsonlua pa«al vusltajima 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Varoaettc afedkaU Oenter 
•1SS 8 a a « U » * ATCOOF 

V»L plrmad <H>T»-O'' *»tv%rtk" 
« Od 7:io T*L vakaro. 

ietoad. auv i <•>•> ~ •<•-• 
Pacai •uBita.rlma 

OCtao telef. W a 5-2«70 
teL WAIbcook &-S04* 

TeL ofiso HE 4-5840; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
VAI*: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00 - 5:00 vai popiet tr** Ir MH 
tik •uattarua. 

tt Skambantis Laikas" 
Eilėraščiai 
— o — 

Papildyta laida. 72 pual. 1977 m 
Viriefifl dail. A. Korsa*aitėe-Sut-
trovienėa Kaina su peraiuntimi; 
• M * 

Užaakymua sinsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd SL, 

mSSm 

Dr. Aat Radote kabinetą perfm* 
DR. EDMUND Ė. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
f70t Weat H«t Street 

TeL — OR 6-8400 
V«L- amaal »nallaitma: ptrmad. t 

ketv. 1-4 Ir 7-*: antrad Ir penki 
10-«: MKad. 10-1 maL 

Ofh. teL 785-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
MįĘįįįJM — Svrvu tr 

K«adleD i -» • -- u 6 • s rai 
lAakyrua trefiladienua. 

įe*tadlenla.i» l t Iki 4 vai popiet 

TeL REIiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUk 
{Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59t Street 
. «u. plroi&O., antraa. keivirt<Ml. ii 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-» 
-%1. vak Tieč. Ir 6eštad. už<laryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KfruKIl. IR VAIKI" U G O * 

SPKClAiatJTt 
MI'hlCAI. B r r i J U \ G 

H M Soatb We«teni Avenae 
-Uandos. Kasdien nuo 16 »ai. ryi 

tkl 1 vai popiet 

Ofs. teL R E 7-1168; rez. 289-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-8801 

DR. i. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
7454 West 71st Street 

• 71 -o* |r Campbell Ave. ^n'Tyik 
•'aL: plrmad.. antrad.. ketvlrmd. b 
.enktad S lkl 7 v. p. p. Tik Miattarai 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLKTA RABOHAIT* 

1051 So. Washtenaw — TeL 778-S7S 
'rltatkom! akiniai pasai u d y t o j 

recepto*. 
Dldeiis akinių remn paatrlaksmas 

Vai.: pirm., antr.. penkt. 11-5:19 
<et-» 1-8 v. T»k. 8e*t 10-4 v. p, a 

Trečladlenlale uždaryta. 

Teief. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

\KTX LIGOS — fTUBTKOU* 

U I ^ o 
taoo NO 

Valandos 

Ofisai : 
VVABASH AVK. 
C rTVTRAL AVK 
pa«aj aiMt^ertsta 

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

J. & J. PHARMACY 

Vaistai vitaminą!. ImportuotJ kvepalai, gydomos žolSš fc-tl 
Valiuojamos kCdoa, remontai Ir kt- pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOKJ 
SAVINGS 

Q u s r t s r l y 
OUH SAVINOS 
CEHTIF1CATE8 7 lU * 

tARNUPTO 

uafor 
g ^ H finanoino 

AT 0W 10W IATB 

Mutual Federal 
Savings and Loan [fj 

2213 WESTGBIMAK KOAD 

ftfrn KaSANAOlSAS, r^Maiaa) flMSM Vfc0afe VfUlt 

«» » « M o n . n s . r r l . V 4 t Jmr .» - t 8 s t . %-l 

SEH'/ING CHICAGO AND SUBURBS SDICE 1905 

C«AWW)RD BCERIC.\L BLOG. 
8449 So. Falasld Koad 

ralandoa pasai »ualtarima 

teL — GI 84878 
DR. W. M. EISIU -EISIM AS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8181 80, ledsls Ave. WA ft-2870 

m s-0001. 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-S89S 
BpecisJyb* Aldų Ilgos 

8867 West lOSrd Street 
VsJsndos psgsi išsitarimą 

teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKiEVIčIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 
2658 West 6Srd Street 

nrtnad.. ^ntmd.. ketrtrtad. Ir pank' 
nno l t ad S vmL Ir ano 5 lkl S va1 

rak. Aaitad. n w 1 ,1) I « 1 

Ofs. PO 7-6666 Res. GA 8-7278 
OR. A. JERKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 Wwt 6Srd Street 

VsJsndos psgsi auMitarlmą 

įĮUtmm +:vū«« vy:^xu v t v u - » « ^ m fr& i**^ i***!**4* **"• • i —*• 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
5214 No. Veatrrn Avinti* 
1662 No. We8tern Avenne 
Tsl. stsskams 12 Tsisndų 

486-4441 —181-4666 

DR. FERD. V H . KAUNAS 
Istslgss Ir IMSO te l 6R-1S81 

BENDROJI MEDICINA 
1467 80. 4rMti Ooart, Cicero, HL 

10-12 tr 4-T 
trsrilsd tr ksttul 

DR. FRANK PUČIAS 
(Kalba lietuviškai) .-
OPTOMETRISTAS "•• 

nkrtna akte. Pritaiko akasjss Sr 
"OontaH \uamm-' 

2618 W. 71st S t — Tai 787-814* 
Vai pagal ausi karima Uid&ryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

Vai antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketr. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2886, rerfd. 44»g548 

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

Adnsss 4256 W. 6Srd 84ns« 
Oflao telef. RE S-4410 

BesldenolKM tsieC GB S-SS? % 
Ofiso rs l . : plrmad. tr ketrtrtad 

aiio 1:00 Ilgi 3:00 r s l popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų Bgo* 
OftMM tr rea. SSS9 W. Mth 9% 

Tri. PRo«peot 8-1M* 
Oftoo ral.: pirm., antr., tra*. S 

..enkt nuo S-4 ral. tr 9-8 v. vsk 
V*t S-4 p. p. Ir kttn laiku MSrtsro* 

Ofiso teL H E 4-2123. Narntj GI S - t l t S 

0R. F. TUMASONtS 
C H I R U R G A S 

2454 W e s t 71st Street 
»al : pirm., antrad.. ketv. Ir penktas 

t .g tr 6.7 — m a n k t o •aattaraa 

TeLoflfto PR 8-6448 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
8167 West 71st Strsst 
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Kr leistina 

SOVIETŲ SĄJUNGOS PROPAGANDA JAV RADUUJt 
Gerai informuotas "New York 

Times" praneša iš Washingtono, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės svarsto pasiūlyti Sovietų Są
jungos ir jų Rytų Europos sąjun
gininkų pareigūnams daryti sa
vus pareiškimus Laisvosios Eu
ropos ir Liberty radijo programo
se. Žinia skamba neįtikėtinai, 
bet pateikiamas ir pagrindas, ko
kiais sumetimais tokie planavi
mai daromi: šio plano iniciato
rius esąs JAV Tarptautinių trans
liacijų tarybos pirmininkas Gro-
nouski. Jis pirmininkauja nepri
klausomai amerikiečių instituci
jai, kuri vadovauja Laisvosios Eu
ropos ir Liberty radijo stočių vei
kimui. Tas planas jau įtrauktas į 
minėtos tarybos metinį praneši
mą, įteiktą prezidentui Carteriui. 
įteiktas apie sausio vidurį. Net ir 
JAV ambasados Sovietų Sąjun
goje ir rytinėje Europoje jau yra 
painformuotos apie šį planą. 
Tuo planu siekiama apmaldyti 
Sovietų Sąjungos ir satelitų vado
vus, kad būtų nustotas tų stočių 
transliacijų trukdymas. 

* 

Laisvosios Europos ir Liber
ty radijo stotys duoda savo prog
ramą šešiolika kalbų. Programos 
yra nukreiptos i Sovietų Sąjun
gos ribose esančius gyventojus ir 
dar šešiomis kalbomis siunčia
mos į Lenkiją, Bulgariją, Vengri
ją, Rumuniją ir Čekoslovakiją. 
Tai daroma jau trečias dešimt
metis. 

Su šitokiu keistu planu išeita 
po to, kai Belgrade vykstančioje 
35-kių valstybių Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje Sovietų Sąjungos dele
gacija, o taip pat ir kai kurių Ry
tų Europos valstybių delegacijos 
iškėlė kaltinimus, kad minėtų 

, stočių programos esanti "šmeiž-
'-. tu propaganda". To akivaizdoje 

tų radijų priežiūros tarybos 
^ i * pirmininkas Gronouski savo pra

nešime prezidentui pažymėjo, 
jog jų "taryba yra pasiruo
šusi rimtai svarstyti ryšium su 
tomis programomis išvystyti pro
cedūrą, kad būtų galima Laisvo
sios Europos ir Liberty radijo 
programose duoti laiko Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos kraštų 
pareigūnams atsakyti prieš spe
cifinius nusiskundimus, kai tas 
turi pagrindo". Tos radijo stotys 
duoda programą 980 valandų per 
savaitę ir ne:švengiama kartais 
suminėti kai kuriuos netikslumus. 

* 
Šitoks planas laisvos Amerikos 

gyventojams yra nelaukta ir ne
maloni staigmena. Pagal jį išei
tų, kad tarpais tų stočių lietuviš-
kon programon, kur iškeliama 
okupantų priespauda, kartkartė
mis galėtų įsiterpti okupantų pa
reigūnas, sakykime, tiesą —jų a-
gitatorius ir tas skriaudas paverg
tos Lietuvos gyventojams, paneig
ti, skelbti melus apie religines ir 
kitokias laisves krašte, kur nėra 
nei laisvos spaudos, nei laisvo 
tautos apsisprendimo, nei apskri
tai žmogaus laisvių. 

Nuo 1973 metų šių stočių prie
žiūra yra pavesta specialiai tary-

' bai, kuri yra atsakinga JAV vy
riausybei ir kongresui. Šios insti-

" tucijos stengėsi budėti, kad Lais
vosios Europos ir Liberty stotys 
transliuotų tik informacijas. Yra 
nustatytos tam tikros atsargumo 
taisykles, kad nebūtų iškrypsta-
ma iš informacinio pobūdžio. 

. 

Jeigu būtų įsileisti atstovai iš 
Sovietų Sąjungos ir jų satelitinių 
kraštų, tai šiose radijo stotyse at
sirastų Maskvos propaganda, o. 
kupacinių režimų teisinimas, ku
ris netarnautų tiesai, bet griautų 
pasitikėjimą tomis stotimis. Jeigu 
jau būtų galimos svarstyti kai 
kurios nuolaidos, tai jos turėtų 
būti tiktai abipusės. Juk daug 
neigiamos propagandos Maskvos 
kontroliuojamos valstybinės sto
tys siunčia į vakarus. Jei jos vaka
rų atstovams savo programose 
leistų sklaidyti propagandines 
miglas, tada gali būti kokia nors 
kalba apie davimą ir jiems balso. 
Ne anksčiau ir ne mažiau. Sovie
tų Sąjunga su satelitais Helsinkio 
susitarimais įsipareigojo gerbti 
informacijos laisvę ir jeigu jie, 
laužydami šiuos ir kitus susitari 
mus, kliudo informacijų tėkmei, 
tai už tai neturi susilaikyti ko
kių nors keistų kompensacijų. 
Gronouskio planas yra keistas, 
neteisingas, nediplomatiškas ir 
nepriimtinas. 

Savo pranešime prezidentui, 
Gronouskis pažymi, kad Laisvo
sios Europos ir Liberty stočių 
programą labai stipriai trukdo 
savo keliančiais triukšmą apara
tais Sovietų Sąjunga, Čekoslo
vakija ir Bulgarija. Lenkija kliu
do kai kurias tų stočių progra
mas, bet ne visas. Paskutiniu lai
kotarpiu trukdymus nutraukė 
Rumunija ir Vengrija. Gronous
kis savo plane pažymi, kad pa
siūlymas leisti Maskvos ir sateli
tų pareigūnams prabilti per mi
nėtas stotis duotų progos ne tik 
"atitaisyti netikslumus", bet ir 
sudaryti bazę užbaigti tų stočių 
transliacijų trukdymą. Iš kur tas 
Gronouskio optimizmas? Kodėl 
jis mano, kad komunistų propa
gandistai pasitenkins tik "atitai
syti netikslumus"? Kodėl jie neis 
tuo keliu, kuriuo eina ir savosio
se srityse — varyti propagandą 
prieš vakariečius. Apskritai, to
kios nuolaidos stipriai kliudys tų 
stočių veikimo laisvei ir mažins 
pasitikėjimą jomis už geležinės 
uždangos, kaip gyventojai nepa
sitiki tų komunistinių pareigūnų 
transliacijomis ten ir ieško infor
macijų iš vakarų pasaulio stočių. 

ATOMINIŲ GINKLŲ PLITIMAS 
Atominiai ginklai pavojingi mažųjų rankose 

1968 m. buvo pasirašyta tarp
tautinė atominių ginklų pliti
mo sulaikymo sutartis. Ta sutar
tis numato, kad valstybės, netu
rinčios savų atominių išteklių, 
tam tikrais atvejais gali gauti pa
galbą iš valstybių, tokius ištek
lius turinčių. Praktiškai imant, 
tik dvi didžiosios valstybės, JAV 
ir Sov. Sąjunga, turi didžiules ato
minių ginklų atsargas. Abiejų 
tų kraštų aukštai išvystyta tos 
srities technologija joms leidžia 
pasigaminti įvairių tų ginklų 
rūšių, galimų panaudoti sausu
moje, ore ir po vandeniu. Netru
kus prie tų dviejų didžiųjų pri
sijungė kom. Kinija ir Prancūzija. 
Anglijos atominių ginklų gamy
ba nuo pat pradžių buvo glau
džiai susijusi su JAV. Dėlto gen. 
de Gaulle pasipriešino Angliją 
priimti į Europos ūkinę bendruo
menę. 

Ginklų varžybos 
Nūdien prasidėjo atominių 

ginklų gamybos varžybos, kurių 
raidą tuo tarpu sunku numatyti, 
tačiau šiaip ar taip ji negali bū
ti žmonijai palaiminga. Dar vis 
tebesitęsia amerikiečių su rusais 
derybos dėl strateginių ginklų 
gamybos apribojimo, o vis spar
čiau daugėja faktų, kad kaip tik 
tokių ginklų gamyba vis gausė
ja, o ne stovi vietoje. 

Indija pirmoji pradėjo žengti 
tuo keliu. Tam skurdžiam, gy
ventojais pertekusiam kraštui, ku
riame kasmet dešimtys tūkstan
čių žmonių miršta badu ir kuris 
išlaiko 270 milijonų šventų kar
vių ir 70 milijonų šventų bež
džionių, atominės bombos, atro
do, turėtų būti visai nereikalin
gos. Nors Indijos vyriausybė aiš
kina, kad atominė energija bū-

P. GAUČYS 

jaučia skausmingas dviejų ameri
kiečių atominio bombų nume
timo ant Hirosimos ir Nagasaki 
pasėkas, kurios ją privertė pasi
duoti. Japonija yra vienintelė pa
saulio valstybė, kurios konstitu
cija draudžia turėti kariuomenę 
ir bet kokios rūšies apsiginkla
vimą. Tačiau Kinijai ir Indijai 
pasigaminus a:ominių ginklų, 
grėsmė gali pastūmėti Japoniją 
pakeisti konstituciją arba jos ne
silaikyti savo apsiginklavimo var
dan. 

Indijos atominis ginklavimasis 
yra nukreiptas prieš Kiniją ir tu 

Vis darosi nesaugiau 

! JAV GYVENIMO S!AM!KĄ PAML8DS 
V. K. BAKELIS 

Visi tie, kuriems yra tekę darbo užmokest,. 
pakeliauti po kitus kraštus,! Pomu pastebėti, kad 1963 — 
tikriaus;a: sutiks su mintim:, kad; 1975 metų laikotarpyje dirbar.-

; JAV 'gyvenimo lvgis yra bene'čiųjų savaitėie net miego'irro 
Tas atominio ginklavimosi pli- aukščiausias, ar tai lygintume su \ metas pakito. 1965 m. riicr 

timas yra ypač nesaugus. Dviejų < Europos, ar kitų žemvr.u -banfysis turėio 53.3 vai. m e -
didziausių pasaulio valstybių,, tais. Tačiau artimiau susipažinus gni, o iau 1975 m. tas nat vidur-

pirmauja kitos vais-

JAV ir Sovietų Sąjungos atomi-1 
nis ginklavimasis gali būti palai-1 tatuotl, k a d yra d a u g ^vvenlm0 
komas įsvyruojančioje pusiauy.y- Sricia kur 
roję, abiem pusėm pavydžiai S2- tvbės. 
kant viena kitą, kas užtikrina tai
ką. Tokios taikos garantiją suda
ro kiekvienos jų sugebėjimas tin-

1977 m. pabaigoie JAV Komer-
ciios departamentas yra išleidęs 
647 p. įdomų statistinių duo-

kamai atkeršyti, .<as neabe, n r ]-pk{nį ^ ^ InH;cat0rs 
nai_atoaido priešą smogu pirmą, , 9 7 6 „ T a s ^ . - ^ a t s k I e i d ž i a 
smūgi. Bet 
neįmanoma 

toKios pusiausvyros 
Išlaikyti tarp keiių 

duomenis, kurie parodo mū ų < 

ar keliolikos vidutinio dydžio ar 
mažų valstybių. Pvz., jeigu JAV 
Egiptui duotas atominis reakto-

i jos atominę jėgą. Nors i rius' l 3 ^ bėgant, pagamins pa-
; Indiios atominis* a « H Rankamą kiekį plutonijaus, iš ku

ri atsverti j 
ir kuklus „ 
ginklavimas, bet jis sukėlė Pakis
tano baimę, kad Indija gali pa
norėti savo karinę persvarą pa
naudoti, priversdama Pakistaną, 
daryti nuolaidi;., kurių jis neno
ri daryti. Tai verčia Pakistaną 
rūpintis pasigaminti savų atomi
nių ginklų. Indijai nepaisant 
sveiko proto ir vis didinant ato 
minių ginklų atsargas, neatro
do, kad Pakistanas bus išmintin
gesnis, nes jau susitarė su Pran
cūzija, kuri jam įrengs atominį rp 

aktorių. 
Kaip matome, vienos valstybės 

atominis apsiginklavimas paska
tina kitą kaimyninę ar tolimesnę, 
bet prieštaringų interesų valsty
bę daryti tą pat j . Atrodo, kad grei
tu laiku Iranas irgi pradės gamin
ti atominius ginklus. Jis ir dabar 
paskubom ginkluojasi moderniau
siais amerikiečių ginklais. Izrae
lis jau turi pasigaminęs atomi
nių bombų, kaip tvirtinama, jo 
agentams' išvogus iš JAV sande 

dabartinio gyven'mo raidą 
Pastebima, kad šio meto suau

gę dirbantieji yra pas:ekę daug 
didesnį formalų išsilavinimą ne
gu jų tėvai ar seneliai. Tačiau 
yra statistikos pastebėta, kad be 

bų, tai nebus didelė jėga, tačiau ' m a ž ° P l e n t o beraščių JAV 
jos užteks apsiginti nuo kitų a r a - i l 9 i ' 6 m- o u v o 2 0 ? r o c- suaugus'ų 
bu valstybių. Galima tikėti, kad »nonių, 

įsisąmoninęs, kac 'funkcionalūs neapsišvietėliai". cgiptas yra 
karo atveju 
atominių g 
kinti. Savo ruožtu Izraelis gavo!i 

kio dirbantysis turėio 54.7 valan
dų skirtų miegui darbo savarr-
:e. Sociologas Denis F. Jcž 5 .-
ras, to statistinio rinkinio pagrin-
-Tnis autorius, pastebi, kad pasku
tiniu dešimtmečiu dirbančiuose 
turėjimas daugiau laisvalaikio <••*-
vo reikalams nereiškia, kad ]W 
suaugę dirbantieii savo turimu 

daugiau patenk'nti, 
kaip jų tėvai ar ankstyvesnės kar
tos. 

Nustatyta, kad še:mų dyd:s 
TAV palaipsniui mažėia. Statisti 
ka rodo, kad 1965 m. JAV šeimos 
narių skaičiaus vidurkis buvo 
3.7 šeimos nariai, o 1975 m. š ė 
mos vidurkis sumažėio iki 3.4 šei
mos nariu. Yra aiškių duome
nų, kad šeimos dydis palaips-

i negalima panaudoti s T o ^ a i s zmonemts yra laikomi vi- nM m a ž ė s J A V k a t e i t y j e T a m 
inklų Izraeliui sunai-iSJ **? ™ e nesugeba pilnai su-j visokiaus:ų priežasčių. 

Minėta statistika taip pat r u -
rndo, kad 67 proc. suaugusių vy
rą ir moterų teigė, kad yra pa
tenkinti turimu vedybiniu gyve-

lių reikalingą kiekį plutonijaus 
sianti vartojama tik taikingiems Į ir urano. Ruošiasi atominius gink-
reikalams, bet tam tvirtinimui' lus gamintis ir Turkija, Pietų Af-
mažai kas tepatiki. 

Atominiu ginklų galimumai 

Kadangi pastariasiais metais 
atominių reaktorių statybos tech
nika žymiai atpigo, galima lauk
ti, kad daugelis valstybių pano
rės apsirūpinti atominiais gink
lais, nepaisydamos visų tuo rei
kalu pasirašytų sutarčių, kurių 
nemaža valstybių ir nepasirašė. 
Ilgoje eilėje tokių norinčių turė
ti atominius ginklus pirmiausia 

Jau daug geresnis prez. Carte-| randame^ Vakarų Vokietiją i r ja -
rio sprendimas, kuris pasirūpino, 
kad minėtos stotys gautų 11 nau
jų galingų siųstuvų, kurie nuga
lėtų trukdymus. Keturi tokie pa
tobulinti, sustiprinti siųstuvai jau 
pereitų metų biudžete numatyto
mis sumomis statomi Miunche
ne, kitų septynių siųstuvų įrengi
mas atidėtas vykdyti nauju biu
džetu, jas planuojant, gal būt, 
Portugalijoje. Žinoma, ir Mask
va, gali sustiprinti trukdymus, 
bet jau geriau dalinis tiesos gir
dėjimas, negu taip nušlifuota in
formacija, kad ji būtų priimtina 
Maskvai su teise jai dar daryti 
"patikslinimus" per vakarų vals
tybių radiją.Tai iš dalies būtų 
pripažinimas, kad vakariečių in
formacijos buvo netikslios ir kad 
gali duoti tikslesnes informacijas 
Maskvos agentai, kad yra didelė 
klaida. Nei išeivijos, nei Lietuvos 
lietuviai Laisvosios Europos ar Li
berty radijo stotyse nenori girdė
ti okupantų — Maskvos pro
pagandinių balsų. /. Pr. 

ŠV. TfcVO 
ŽODIS DIPLOMATAMS 

• 
Popiežius Paulius VI, viena 

proga priimdamas prie Apašta
lų sosto akredituotus diplomati
nio korpuso narius, kalbėdamas 
ilgai sustojo ties šiais metais 
aktualia žmogaus teisių apsau-

^ gojimo problema, ypatingai iš
ryškindamas tris su pagrindi
nėmis žmogaus teisėmis neat
skiriamai susijusias vertybes: 

poniją. Abi tos valstybės lengvai 
gali pasigaminti pakankamai ato
minių ginklų, nes turi labai 
aukštai išvystytą technologiją ir 
pakankamai lėšų. Iki šiol to no
ro neįvykdė dėl politinių priežas
čių. Vakarų Vokietiją vis dar te
beslegia Hitlerio įvykdyti nusi
kaltimai, o Japonija vis dar tebe-

rika, Argentina ir Brazilija. 

išspręsti esa-
atominį reaktorių iš JAV, nors į m o s kasdienybės diktuojamas 
jau buvo pats pasigaminęs kitą reJ paprasčiausias užduotis. Jie nesu-
aktorių. Gindamasis savo atomi-Į 7e*» suprasti nekomplikuotų au-
nes bombas jis panaudotu prieš tomobiliui vairuoti leidimo gavi-, 
_ . . ^ „ , , - » J J -i "IĮVRU. Tačiau tame pačiame štai .s-
Sinią ir Iraką, bei ne prieš Jorda- mui duodamu egzaminų klau- ™ J ^ $] 
niją ar Egiptą Šiaip ar taip kol! sūnų; ,ie nesuvok a, neapskai- £ ^ S E į ^ į _ 1 8 T 4 
atominiai ginklai buvo valdomi i ciuoja pinamo vertes prekyvie-
vadinamo "atominio klubo", su-jtėse. Žinoma, neišmanėlio ter-
daryto iš penkių didžiųjų vals- į minas netaikomas tiems, ku-
tybių, buvo galima tikėtis, kad į rie čia nėra gimę ir dė! įvairiau-

Z.o 
gal 

JOS savo tarpe isiai.<ys pu- i sių 
siausvyrą, o tuo pačiu ir taiką. Ta- į ra išmokę, 
čiau dabar, atominiams ginklams į Minėtas statistinis leidinys pa 
vis plačiau plintant, kyla baimė,' stebi, kad JAV paskutiniais de-
kad vietiniai interesų priešingu- šimtmečia's yra labai pažengus 
mai tarp dviejų ar kelių valsty-! gyventojų sveikatos srityje. Pav. 
bių prives prie konflikto, kuris, kūdikių mirtingumas 1965 m. 
lengvai gali pavirsti atominiu ka-; buvo 25 
ru. Toks karas, netgi ir riboto po-; 1974 m. 

rybu skaičius JAV 1953 
m. laikotarpyje pakilo net 
nuo anksčiau turėtų. Taigi. 

| h- nereikėtų būti įgudusiam : 
i tišto tyrinėtojui, kad padary 

tum tuo klausimu gana • 
"švadas. 
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VAISTAS PRIEŠ AKTRITl 

Vvorcesterietis, žydų tautybės 
iš 1000 gimimų, gi Į 77 metų Ed. Corash, (šiuo rne-
jis nukrito iki 16.7 tu išsikėlęs į Denverį) pasiūlė 

būdžio, labai stipriai sukrėstų Nežiūrint to esamos pažangos,' popiežiui Pauliui VI naminį vais-
tarptautinius cantykius ir tam tik-: JAV, nėra pirmaujanti pasauly- tą, kuris jo teigimu tikrai len-
rose sąlygose sudarytų grėsmę, i j e š'oje srityje. Mažiausio kūdi-

i kio mirtingumo statistikoje pasau-
! lyje pirmauja Švedija, kur temirš-
: ta mažiau kaip 10 kūdikių iš 
j 1000 gimimų. Toliau seka Japo-
i nija su 11.3 ir Suomija su apie 
i 12 m'rimų iš 1000 gimimų. 

Statistikos rinkinyje randame 
Įdomią informaciją apie darbo 
savaitės ir praleisto laisvalaikio 
o.? si k kitimus paskutiniame de-
šimtmer.je. Pavyzdž'ui, 1965 m. 
darbingų viengungių vyrų vie
na grupė vidurkyje dirbo 51.4 vai. 

gvina artričio skausmus. Sis 
vaistas daktarų dar nepatvir
tintas. 

Ed. Corash iš spaudos suži
nojęs, kad Popiežių jau senai 
varginąs artritis. Jis nutaręs 
jam padėtL Jis kreipėsi j ka
talikų pastoralinį centrą, prašy
damas perduoti jo išbandytą 
vaistą (jis taip pat kankinamas 
artričio). Jo receptas: du valg. 
šaukštai medaus ir du valg. 
šaukštai obuolių vyno acto iš
maišyti 10 unc. vandeny. Šis 'darbo savaitėie ir teturėjo 36.1 

j laisvalaikio malonumams, o 1975 j mišinys imamas kasdieną. Jei 
dirbančiųjų viengun- j popiežiui kiekvieną dieną gami-

! gių gruuė tedirbo 40 vai. ir jau • nirnas būtų neparankus, jo gali 
>turėjo 44.9 vai. laisvala kio savo«ma pasigaminti ir galioną, 
reikalams. Pastebėtina,'kad 1976 vaisto padarinių negalima tikė

tos viengungių grupės 40 vai. :tis tuojau. Jo rezultatai pasi-

Šio 

Vakaru Vokietijos žvejai skundžiasi, kad jų kaimynai — R. Vokietija, Len-: 
kija ir Švedija pasidalijo tarp savęs Baltijos jūros vandenis ir jie Kbetoi užmokestis savaitėje truput* pra-j reiškia OK po 
kur žvejoti. Įšoko 51.4 vai. 1965 m. savaitės j 

3. B. 

MUŠKIT BŪGNUS 
JURGIS JANKUS 
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— Juozai! 
— Broniau! 
Apsikabino susitikę, ir dar aerodromo labirintuose 

pasakė: 

— Gerai, kad Bronė apsisprendė nevažiuoti. Pas 
mane visokios velniavos. 

— Velniavos? — Bronius sustojo vidury tako 
kaip jbestas ir pakėlė tamsius, žilumo šarma besišar-
mojančius antakius. 

Jis nebuvo girdėjęs, kad Juozo gyvenime butų bu
vę kokios velniavos. Buvo nepasisekimų, bet ne tokių, 
kad būtų gabma vadinti velniavom. 

— Einam, vienu žodžiu visko nepasakysiu, — 
paėmęs Bronių už alkūnės pajudino iš vietos. 

Kol parvažiavo namo, paasakojo viską nuo pat 
pradžios: ir kaip atsirado namo pirkėjas, kuris negali 
įsivaizduoti, kad kas nors atsisakytų jam parduoti ir 

I tik už tokią kainą, kurią malonės pasiūlyti, ir kaip at-

ga darė visiškai neblogą apyvartą. Net ir dabar, nors I Iš pradžių buvo tik nuotrupos, paskum išsiplėtė į ap-
oficialiai ir pasitraukę, bet nuo nieko neveikimo atspė- į iinką, į žmones. į atsitikimus, 
jamu laiku dar vis padeda parduoti ar nusipirkti vie-

religmę laisvę, rasinę lygybę ir 
kiekvieno žmogaus fizinį bei 

• ̂  psichini neliečiamumą, šven-
Sasis Tėvas pažymėjo, jof #a 

ypatingu būdu pabrėžia šias pa
grindinių žmogaus teisių vers
mes, nes jos apsprendžia pa
vienių žmonių santykius su val
stybėmis, taigi, tuo pačiu pa-

j liečia ir taikingą žmonių ir val-
| stybių santarvę. Daugiausia 
vietos savo kalboje Paulius VI 
paskyrė religinės laisvės pro
blemai, tiesioginiai liečiančiai I s i r a d o V y^5? £ k U 0 m u ž s i b a i S ė 3u o d v i eJu P*žin-

I plačias pasaulio gyventojų m a - ! t i s " I r d a r ^delis k l a u s t " k a s - ar užsibaigė. 
įsės, kurioms religinė laisvė yra | Bronius, išlipęs iš mašinos, tuoj apmetė akimis 
' suvaržyta arba visai paneigta, j sk*yP3- Kaimyno iš vienos pusės, paskum kaimyno iš 
Artimiausiose mūsų programų i k i t o s p u s ė s - A m e r i k o n atvažiavęs ir jis ėjo į fabriką, 
t-;,*~~ ^ x- ~ ' - - • ' b e t tik tol« k o 1 išgijo nuosavybių pardavimo teiaea. Iš 
laidose plačiau supažindinsime i J « J- V I-*. 1 T r T . . , . , 

f vvunaiuic, p r a ^ u dirbo pas kitus, paskum atsidarė savo, po kiek 
klausytojus su Popiežiaus kai-; laiko įsitraukė į sūkurį ir žomna, 
bos jJhįtMii "Bruno and Bruno" nuosavybių pardavimo įstai-

nam kitam senam pažįstamam. Kartais net ir nepažis 
tarnam. Nors dėl uždarbio to ir nereikėtų, bet iš įpročio 
nei vienas, nei kitas negali susilaikyti, ksKp danes ne
lakę. 

— Žinai, kartais pagalvoju, kad be reikalo tiek 
daug užsiprašiau, — kartu su Bronium žvalgydamasis, 
pasakė Juozas. — Bet, matyti, velnias gera intencija 
pagundė. Sakiau, kaimynus apgaudinėjo, bet manęs tai 
neapgaus. Ne ant tokio pataikė. Bet atrodo... 

— Atrodo, tavo sklypas bent dvigubai didesnis, 
negu kitų, — vargu ar girdėjęs draugo šneką sprendė 
Bronius. 

— Nematavau, kiek kitų, bet mano, kiek pame
nu, tai šimtas trisdešimt. O jų, tur būt, po penkiasde
šimt, o gal ir po tiek nėra. 

—Tai nieko ir neužsiprašei. Užmiršai skirtumą 
tarp savęs ir jo. Tu pirkai namą, o jis perka žemę. Jei
gu sugalvotum namą nusivežt., j is tik apsidžiaugtų, 
gal dar net primokėtų. Ir dar atsimink, kad čia ž: m. 
nebe rezidencinė, bet komercinė. Jeigu tik prekyba ge
rai eis, pamatysi, po kelerių metų ir kita gatvės pust 
pradės keistis I r žemės kaina pašoks keleriopai Neuž
siprašei, ne. 

— Bet ar apsimoka pakelti tą spaudimą? 
— Kad sunku pasakyti, iš kur tas spaudimas. Jei

gu ir iš jo, tai riba jau turėtų būti pasiekta. Pamatysi, 
ims derėtis žmoniškai. Penkis gali nusileisti, bet dau
giau nė iš vietos. Pasakysiu, kad toks sklypas septy
niasdešimt vertas. 

Po tokio draugo padrąsinimo Juozas nesijautė nė 
kiek tvirtesnis, bet ir nesipriešino. 

Užkandę pasivaišino, patogiai susėdo, šeštokas 
įjungė magnetofoną ir pasuko šneką į gimtąjį kaimą 

Prieš aštuntą Šeštokas nuvedė bičiulį į viršų. Pats 
nesumesdamas kodėl, nenorėjo, kad šnekoj su proku
roru, būtų kas trečias, nenorėjo ir kad prokuroras ži
notų, kad yra dar vienas viršaus, žinąs, kaip ir kas 
eina. Trečias, įsimaišęs į dviejų šneką, dažnai įneša r.e-
tikrumo. Jis pats ir nenorėjo ir neturėjo ką slėpti nuo 
Broniaus', bet prokuroras gal būtų ir kitaip norėjęs. 
Verčiau jam apie buvimą trečio net neužsiminti. Sugrį
žęs į salionėlį įsijungė radiją, pasiėmė laikraštį ir atsi
sėdo į fotelį, lyg namie tebūtų tiktai vienas. Prokuro
ras atėjo truputį po aštuntos. 

— Hi, Joe! Vėlinuos, — pasiteisino valydamasis 
kojas. 

— Minutė minuten nebuvo ir sutarta. 
— Įpratau. Buvai vienintelis profesorius, karis 

įeidamas į auditoriją užsirakindavai duris. 
— To išmokau iš savo profesoriaus. 
«— Mums buvo labai neįprasta, bet apsipratom. 

O žinai, kad tas, ko tada išmokau, ir dabar kari.a~is 
praverčia. 

Po paprastučio pasišnekėjimo Šeštokas įpylė po 
skačių. Svečiui dvigubą, savo gerokai atskiedė vande
niu. 

— 2inai, sulaužiau įstatymą, bet ir nesijaučiu 
nusikaltęs. — pasakė klinksėdamas ledu stiklinaitėje. 

— Na, na! — nustebo prokuroras ir tuoj pridūrė: 
—Man atrodo, kad nežinotum net nuo kurio galo pra

dėti. 
— Kai viską pasakysiu, galėsi šaukti policiją, kad 

uždėtų senam teisės aiškintojui apyrankes, galėsi ir 
nepašaukti. Atseit, laisva valia atsiduodu į įstatĄ-mo 
rankas, bet su intencija, kad lengviau būtų įsiknisti li
gi pačių šaknų. 

(Bui daugiau), : 
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1 DRAUGAS, penktadieni*, 1&78 m, vasario mku 3 d. 

"BALTAS/S TORNADO" namų "Gintaro" valgykloje 
Vaišės pradėtos malda, kurią Sausio 26 d. Ohio valstybė pa

teko į vadinamą "baltojo torna
do" centrą, kuris Clevelandą ir 
kitus miestus pavertė į baimės, 
siaubo, baisaus sapno, audrų ir 
nelamių vietoves. Visa Ohio vals
tija paskelbta "pavojaus" sriti
mi, o Ohio gubernatorius šią 
audrą pavadino "žudik:ška pa
baisa", kuri tokios apimties pir
mą kartą Ohio istorijoje. 

Tomadinis vėjas siekė 76-102 
mylias greičio, temperatūra iš 44 
per trumpą laiką nukrito iki 18 
laipsnių ir vėliau iki 5 laipsnių, 
o barometrinis spaudimas pasiekė 
rekordinį 28.28 colių lygi-

Viesulas plėšė stogus, vertė me
daus, elektros, telefono stulpus, 
palikdamas išt:sus rajonuf be 
Šviesos, šilumos ir komunikacijos. 
Clevelando policija, ugniagesiai, 
elektros kompanijos nepajėgė 
greitai reaguoti į visus šaukimus. 
Elektros laidai ir medžiai užblo
kavo kelius, prieš viesulą iškri
tęs lietus, vėliau virtęs ledu, ke
lius pavertė panašius į čiužrnėji-
mo aikštes ir naujas sniegas pa
darė juos nepravažiuojamus. 
Tūkstančia' mašinų įstrigo ke
liuose, kryžkelėse ar grioviuose. 
Iššaukta tautinė sargyba padėti 
šiems keliautojams. Iš pasiųstųjų 
gelbėti kareivių didelė dalis pačių 
pateko į bėdas ir turėjo šauktis 
savo draugų — tautinės sargybos 
— pagalbos. 

Uždarytos visos mokyklos, u-
nivers:tetai, pta'gos, fabrikai, 
bankai, prekvbos centrai. Nevei
kė paštas 50,000 namų palikti be 
šilimos ir šviesos. Gubernatorius 
prašė pagalbos reikalinguosius 
priglausti bažnyčiose, prekybos 
centruose, valstybinėse įstaigose 
ir Lt 

"Baltas's tornado" (taip vadi
namas, nes su savimi nešėsi snie
gą, o ne lietu) ištikrųių buvo 
dviejų, iš priešingu pusių atei
nančių audrų susidūrimas virš 
Tennessee. praūžė oer Kentucky 

sukalbėjo jauniausiojo sūnaus Ro 
mo sūnus Arūnas. Sukaktuvinin
ką visų vardu pasveikino vyriau
sias sūnus Vincas, pakviesdamas 
pakelti šampano taures ir sugie
doti "Ilgiausių metų". Vaišių me
tu pris:minta ir jo duktė Birutė 
Skrinskienė, kuri yra gimusi kaip 
ir tėvas sausio 3 d. 

Jurgis Apanavičius, kilęs iš 
Rumšiškių valsčiaus, Kauno aps
krities. Nuo 1922 metų A. Pane
munėje turėjo savo prekybą, ku
ria vertėsi iki pat pasitraukimo 
iš Lietuvos. Lietuvos kūrimosi 
metais dalyvavo ir politiniame 
darbe. Steigiamojo seimo organi
zavimo veikloje. Daug iniciaty
vos rodė Verslininkų sąjungoje. 

Išaugino du sūnus Vincą ir Ro-. 
mą ir tris dukras. Vincas turi ke
turis vaikus (penki vaikaičiai), 
Romas džiaugiasi keturiais vai
kai. Duktė Birutė Skrinskienė 
išaugino keturis vaikus (9 vaikai
čiai). Elvyra Ošlapienė augina 
du vaikus. Ir trečioji duktė Mari
ja Mikonienė. 

Mielam sukaktuvininkui dar 
daug sve:kų ir giažių metų, ko
piant į šimtuosius metus! 

yra puikus pavy*4y* ir kaupu, 
profesinėms draugijoms- Kiti val
dybos nariai: dr. Viktoras Čeičys 
— vicepirmininkas, dr. Juozas 
Skrinska — sekretorius, dr. Dai
nius Degesys — iždininkas ir dr. 
Roma Degesienė — valdybos na
rė. 

SENATORIUS JOHN GLENN 

JAV senatorius John Glenn su 
žmona sutiko dalyvauti Vasario-
16-sios minėjime, kuris bus vasa
rio 19 d. 4 vai. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos.au-
ditorijoje. Minėjimą rengia Cle
velando Altos skyrius, kuriam va 
dovauja Algis Rukšėnas. Aukos 
bus renkamos Amerikos Lietuvių 
tarybai, bet, norį aukoti kitoms 
Lietuvių institucijoms, gali, tai da 
ryti. Jų aukos bus perduotos tam, 
kam aukotojas pageidauja. 

Sen. J. Glenn 

BLYNŲ BALIUS 

rengiamas Pilėnų tunto skautų 
tėvų komiteto, įvyksta vasario 4 d. 
7 vaL vak. Lietuvių namuose. 
Svečiai matys Pr. Karaliaus sce
nos vaizdelį "Skilties sueiga", ku
rią režisuoja Regina Nasvytienė, 
gaus šiltą Užgavėnių valgių va
karienę su šampanu. Šokiams 
gros R. Strimaičio orkestras. Bi
lietai po 9 dol. suaugusiems ir po 
4 dol. jaunimui. Visi maloniai 
kviečiami. 

VJL 

Jurgis Apanavičius, atšvęstos M 
metų sukaktį. 

REKOLEKCIJOS 

Vasario 11 oL, šeštadienį, Die
vo Motinos N.P. bažnyčioje ren-

ir Ohio valstijas, padarydamas į giamos vienos dienos rekolek-
nnT joninius nuostolius, nusiaus-i ei jos. Jas praves kun. G. Kijaus-
datttas ižtisas ' gyvenamas, sritis. į kas, Sf.' 
Kot kas ne*ek6 nustatvil kiek lie 
tuvių, jei išviso nukentėja 

Ir sekančią dieną sumažėjęs 
vėias leido truputį atsikvėpti, bet 
didelis šaltis ir nauja pūga ne
leido atidaryti mokyklų, daug 
įstaigų, krautuvių, nuvalyti ke
lius. 

Tai jau ketvirtoji didelė audra 
šią žiemą Clevelande. Kiek dar 
jų bus? Kai kas dar gąsdina su 
dviem viesulais. Gal neteisybė! 

JURGIUI APANAVIČIUI 
90 METŲ 

ENERGIJOS KLAUSIMAIS 

Ateities klubo vakaronėje va 
sario 3 d. 7:30 v a i vak. DM NP 
mažojoje salėje Augustinas Idze-
lis kalbės tema "Energijos krizė 
ir mūsų ateitis". Kviečiami visi at 
silankyti, ne tik klubo nariai. 

KONCERTAS 

Ateities klubas vasario 25 d 
ruošia solistų Nerijos Linkevičiū
tės ir Bernardo Prapuolenio kon
certą. 

LB APYLINKĖS VAKARONĖ 
Clevelando lietuviai, priklau . 

są Dievo Motinos Nuolatinės P a - į ^ 5 ^ f * ™ l ? . į » penktadieni, 
galbos parapijai ar besilanką į 

LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
CLEVELANDO AFYUSEĖ& 

aommtįĘfmuė 
Vasario 12 d., sekmadienį, 

12 vai. Dievo motinos Nuolati-

MVO 
mm*®** 

Didvsis anglų dramaturgas 
boro įžvalgiausias savo meto 
psichologas. Jis buvo puikus1 

žmonių elgesio stebėtojas ir jo 
dramose ceieniatriniai sindro 
mai subtiliau aprašyti, negu to 
meto medianiniuose trakta
tuose. 

Dr. H. Andrese spėja, kad 
Šekspyras turėjęs gerai žinoti 
to meto medicinos istoriją ir 
traktatus apie raganavimą, ku
ris ypač išpopuliarėjo, kai Ško
tijos karalius Jokūbas VI 1597 
m. parašė savo "Demologiją", 
kurioje paneigė mintį, kad ragą-
navimas veikiau gali būti proto 
l igų pasekmė, negu antgamtinė 
jėga. 

Rašydamas "Makbetą", Šeks
pyras aiškiai norėjo įtikti nau
jam Škotijos monarchui, todėl 
i r sunykęs savo dramoje raga
navimą ir aiškius melancholijos, 
kaltės ir. depresijos vaizdus. 
Makbetui pildosi pranašystės 
apie jo i M f c į ą ir nuosmukį. Jį 
kamuoja abejonės, sąžinės grau
žimas dėl Dunkano nužudymo 
ir galiausiai klaikios haliucina
cijos. Mšk. 

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

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

3818 WEST 64TH STREET 
Išnuomojamas 2-jų miegamų 
butas. $186.00 mėn. 

MeKET & POAGUE 
TeL — 239-6990 

O&d *̂  ****"** luftiu. 28 meti} 
sėmimo. 2 miegami su įrengta pasto-

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

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69t*i S t , tol. 779-1488 

llllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllHI 
PACKAGF. BJUPRESS AGEXCY 

MARIJA NOREKIEVe 
SIUmriNIAI Į LIETUVĄ 

Labai pageidaujamos geros r l t too 
prek2& Maistas tt Evuopos r w a f H q 
26*B W. «9th St.. Chicago, IU. 60629 

TEIi. — WA 5-2787 
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narys Vikt. Hantinas baigė Fe- • • 
deralinės Taksų įstaigos (IRS) 
kursus paruosti pagelbininkus 
pajamų mokesčiams. Pensinin
kai, žmonės su mažom pa
jamom ar silpnai moką angliš
kai gali kreiptis j V. Marianą, 
kad patartų ar užpildytųjų 
taksus. Pagalba teikiama ne
mokamai Skambinti telefonu 
4&1-45S4. 

REMODELING 
Atlieku įvairios m u m taisymo 

darbas. 
JUOZAS VEVCKAUSKAS 

Skambinti vakarais — 582-7606 

SIUNTINIAI Į LETUV4 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, Ūl. 60682, tekt 927-Š980 

• 
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KAM? AKimRKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už porinamą kainą pa

po 6-tos v. vakaro 
47*3950 

I l tMMM 

M O V I NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrautia. 

THL. — WA 5-8068 

mmitMitiHi 

ItfiiJ i 1 4 RC us 
VALANDOS 

B WOPA 
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-
iMitĮpnUi uo penktadienio 3:00 — 
3:30 vai popiet. — Seštadien] ir 

*" jom 8:30 4 i 0:30 v. ryto. 

nės Pagalbos parapijos kavinėje 
LB Clevelando apylinkės valdy
ba šankia visuotinį apylinkės 
susirinkimą santykiu su Altos 
skyrium. Vasario 16-sioe aukų ir- «̂ J 
kitiems klansimams aptarti' -

PAGALBA PAJASft ' 
MOKESČIAMS UŽPILDUI 

Savanorių Tarnybos (VISTA) 

1490 A. M, 
7 1 » S. XAFLEWOOD AVE. 

ILL. 60638 

Zr*fT-

įtinitiiiiiiiiiiiiJtiiiniiiiiiHiHitiiH 
M. A. Š I M K U S 

NOTAKY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tei. 251-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pUdomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
kitokie blankai. 

ittfiiiiiiiiiiiiniiiiitftHniiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII 
Tvairio preknj paalrtiSUiaae 
jrtal Iš mAsą sandėlio. 

OOSM06 FABCELS EXPRESŠ 
SIUNTINIAI 1 UETUVĄ 

3SSS S. Hatsted Sfc, Chicago, m SO6O8 
U 8 1 W. 6*th St. Chicago. BL M M 

Telef.: 925-27S? — 2M-3330 
Vytautas Valantfrtas 

•••• 
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ge trečiam miegamam. Įrengtas rūsys, 
baras. 1% mag. garažas. Salia tuščias 
sklypas. Tik $31,200. ApyL 76 — 
t* Maptewool 

2-fc butu mMtkt, Po 4 kamb. (2 
mieg.). ArjyL 42 ir Campbell. $21,000. 

Zįm M l •Mflsln po 5 kamb. (3 
mieg.), 2 mafi. garažas. $21,000. ApyL 
50 ir Washtenaw. 

AtnmiiBtMt S-iu buco t J M h La
bai geram stovy. 2 po 3% kandu «cr. 
Suį 5Vi kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 k Washtenaw. 

Marinto. 2 botai po 4 kamb. Už
dengti porčiai. Pilna pastoge. Rūsys. 
Gano šiluma. Garažas. $41,500. Prie 
43 ir Sacramento. 

4-cfej batų marinis. Pilnai išnuomo
tas. Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34 
ir Hernritage. 

Marquette Parka pardavimui mūri
niai 4 — 5 — 6 — 8 arba 13 butų 
pajamų namai. Interesuoti prašomi 
kraipOs j 

Budraifis ReaHy Co. 
7674688 «**• 778-3971 

BdiraS oAlvCO laiKaS 

<mette Pke. Naujas gazu 
Našlė atiduoda ož $38^80. 

Palikimas, S kamb. 18 
b? garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užbmtL Gražioje 
gatvėja Marąuette Pke. $29300. 

Gražus ptatns aktypas ir 
Marąuette Pke. Vertingas pirkejuL 

LMknt *raaek'». Beveik 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant šil
dymo dvi kontrolės. 2 
garažas. Daug priedų. Tik 
nupirksite už $40,000. 

Gražaa S kamb. apie 20 metų mft-

ReikaUaga moteris lengvam 
rueios darbai ir prižiūrėti vyresnio 
amž. pora. Gražus namai, maloni ap
linka pietvakarių priemiesty. Gyventi 
vietoje, kambarys, maistas ir alga. 
Reikalinga kalbėti lietuviškai ir ang-
liSkai. Skambinti 840-4260. 

'y C O O K 
Need panos fdr Catholic rectory in 
Western Springs. Rxc*iHeg* salary. 
2 room apartment plios benefits. 

GALL 240-4404 
*Lu 

£X£€UTIVE 
Naed matute person for office po-
sition iacluding dictaphnne typisg. 
Full time with fringe benefits. 

Oak Park, m. location 
CaU KHD, HAKTMVNA 524-1650 

V Y R A I I K M O T E R Y S 
• , . „ . . ! , . . — • — • • I I . . I | . I . . 

C4FETERIA HELP 
Full or part time. Good pay. N o week 
ends. Paid holidays, excellent fringes. 
ir. Northbrook area. Mušt bave trans-

portatioa. 
CALL 291-3205 S AM. t o 11 A.M. 

Ask for Mr. Pnimmer 
• a Equal Oppt'y Ezn»Ioyer M/T 

• • • JANITORIAL 
Need part time heų> in Eik Grove 

area. Mušt start at 5:30 p.m, Monday 
thru Pfktay. Starting at 3.00 per hr. 

Mušt speak some EagHA 
CALL JBfc 824-20M 

- ' 

ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marouette Pke. Tuo} galite 
užimtL $27300. -

b? maloni biznio patalpa. 2 auto 
Ê T-â m Savininkas aosūeido iki 
$38^00. Marąuette Pke. 

Valdis Real Estete 
262S « M ?IH H m l 

TtL 787.72H ar 7374814 

BOOKKEEPER/ACCOUNTANT 
Escellent experience in Accounting 
a plūs. Mušt bave own transportation. 
Escellent workmg conditions. New 
Factory. Salary open. Good benefits. 

GENERAL BATHROOM 
PRODUCTS. TNC. 

2201 Touhy Ave. 
EBt Greve VTOage, O . 

Ask for Rfch Bomkewski - tiO-8300 

CLEANINCI HELP 
M«i tt Women needed for part 
time work in evenings. Suburban 
area. SCust bave own transporta
tion, 

GAJUL f » f i 8 S S 
Betwaen 12 A 3 ^ 0 PJA ,. 

. ,f, 
pm. 

I K Z A P 0 L I S 
Ve 

lietuviškus parengimus, dažnai 
mato judrią, nors ir ne jaunuolių 
amžiaus porelę — Romą ir Mari
ją Apanavičius, kurių patriarkas 
Jurgis sausio 3 d. sulaukė garbin
gų 90 metų amžiaus. Gimtadie
nio išvakarėse jo plati giminė- su
rengė gražų pobūvi Lietuvių 

SPORTAS 
(A ikdta i i 2 psL) 

kretips rinktinę pasaulio pirmeny
bėse nežais, nežiūrint, kad jis pa
reiškė savo pageidavimą. V • •-.-
tijos Futbolo Federacija pranašė. 
Cosmos futbolo klubui, kad Boo-
kenbauer į rinktinę nebus pak\ ies-
tas. 

Futbolo mėgėjai ir pa«ulio 
jnersterė šuolyje i aukštį Roser 
rie 

Dievo Motinos N.P. mažojoje sa 
lėje, kur Rita Balytė, ruošianti 
magistrą iš ispanų kalbos ir lite
ratūros bei profesoriaus asistentė 
Akrono universitete, kalbės apie 
1977 m. Nobelio premijos lau-
ratą Vicente Aleixandre, jo gyve
nimą ir kūrybą. 

LVKS RAMOVĖS CENTRO 
VALDYBA 

išrinkta iš Clevelando visuome
nininkų: pirm. Antanas Jonaitis, 
dr. Viktoras Stankus, Pranas Ka
ralius, Jurgis Malskis, Stasys As
trauskas ir Julius Kazėnas. 

LIETUVIŲ GYDYTOJU 
DRAUGIJOS VALDYBA 

pasiskirstė pareigomis: pirm. dr. 
Henrikas Brazaitis, buvęs Pasau
lio Lietuvių gydytojų draugijos ir 
Ohio Lietuvių gydytoju draugi-

Vičas AdGennanm (Uctav.ų ^ P ^ i a l n Ą vėl atsistojo prie-
*y ^rgar^acjos, k^p savo veikla 
•• ^Uituruvėiaif preniiiooaiį (jau 
paskira i\ kuTCrfnė *? tuks-
teačic jfM-Tįs kiekvieu) buvo ir 

kilisės) buvo operuota ir bmat ii 
sezor.4 va.-iybose nedalyvaus. 

••^ar y y a c t a » A . f c * B g n M > 

r IIIIHN iiiimiiiinwitwrt 

įsigykite šią popriiai? plokštelę 
BADVTLA PERKŪNAS - Ljk OiOCONDA - TOSOA 

TTRANDOT - AIDA - 1 4 JtOTVE - AUTJREA CHJ5N1ER 
CARMEN - MANOJT - VĖOŠCATT - P A « U A 0 O I 

i STASYS ;BAIA$, tenoras 
= Stuttgart'o SimfoDinip Ofkestraa 
Į Dirigentas DAItfUS LAPINSKAS 
S Tai viena populiariaaBU iiltafaiįta K~°'"« su peraiunti-
| mo $7.30 Amerikoje. Užaakvmua afajati: 

DRArOAJS, AMfi W. « r t 8 t , Chfcago, ffl. e 9 6 » -

V A L O M E 
KILIMUS IR BALNIS 
Plauname ir vaJkaojaaM . 

visu rtSa grtadf* ' 
BUBN-KŠ — TtL BE 7-6188 

lareatMiinaa. 
$42,900. 

Medtata. 9 
žaa latokeibaafl. 
»20,900. 

Sflbas 4 
quette Partoa. 

po 6 kai 
aiamuatte 

po 6 kamb. 3£a-

Pigaa $S9.50». 
Mar-

Mtand fteaoh. « 

WAKTBD — VYBAI 

MAAAM JACHTKLUBUI 

M 6.000. 

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

Apdi&ustAS perkrAiistyriids 
įvairių atstumų 

TeL: 376-1883 arba 376-5996 

IMMUIIIMINHHtM I ^ ! ^ ^ ^ v HIHHHHHimtlHtlHItl" 

S 
L A I S V I T A I P P A T 

Į P A R E I G O J A 
tautai? 

? Bent vierm tžvflgro mm grimo | | naiinlriiil atlikti, bfitent 
g ajcdydamj Uatovtfką knyf% ^ A 

= pridedami %5M 'stojimo mokeaSo. Jokia kitų mokeafių 
2 kžs. i^akyrna nž pasliliiktaa knygM M tfafidfeliu 

I 
Khibaa ataaeia savo nartacoa iaforaadjaa apie naujai B> 

~ Ifidžiarnaa knygaa. 
Ui S5.00 ar daugiao Įnfamt—1 Matuvilkų kavgq p«r flMtoa, 
Kalime per Liatuvtfkaa SoyBOa Kkihą parantyti gyvą LAIS-

I VĄ LIETUVIŠKA KNTGA. Ū I ' « toaa gauaime paairmkti H-
Pia Klubo leidinhia tre6da!ro friftan. 

• r i .* 
Rašykite prie 

B E A L E S T A T E 

MAsąmrm TAŠKE 
Z-jo tete a * W ą po 5 

Gazu šildymas. Mūr. garažaa. Arti 
06-oa ir Talman. žemiau 554.000. r 

BUTTJ NUOMAVIMAS 

7l?%* 
BELL REALTY 

t. B A C E V I Č I U S 

man.. $27.500. 
Gražus bnagakm — 6 kamb. 2 Židi

niai. 83 ir Kedzie. $64^00. 

garai. Daug rūbiniu. 2% mas. garažaa. 
83 ir Narraganaett, $54,000. 

2-Ju m±itų — 2 po 6 kamb. mor. 
85 ir Talman. $32500. 

$10,000 
už ateą. 

S I M A I T I S I l i t T T 
«-a«M*«a 

2951 W. 63ad St̂ , €3«-7S78 

Nagingas pensininkas 
(arba veduanj pora) prtHnrėti ir 
tvarkyti namą, kiemą, t t 

Attygfnimaa ir ] 
Skambint po 8 v 

4 9 9 - 2 4 S 6 
r-

v 
LIETUVIŲ CO«DOMIW0M 

• u i v iv ia i ia i^ w s v H | 

Fl9flo0j9 ' 

MAMTOlANaMAN 
We need an esperienced mirintenance 

of maiateaance duties, iovotved m 
iOBtallation, maiatenance, repair and 
overnaal of prodoetion maehinery, 
bullding equipment, etc. Mušt supply 
ô vn tools. We offer exceflent starting 

j pay and full benefit program. Pfease 
j apply in persoa or phone Mr. Bapp. 

itakna. Butai vieno miegamo. Cent-' 
ralims Saldymas ir šildymas kiekvie
name bate. Namas vienas blokas nuo 
JOros Ir labai gero paplūdymk). DU 
smulkesnių informaciją skambinti 

CMeageJe S12-4S4-1 Wft 

rrwrrwr<i • • * tvmm >>«>>-» 
HELP WANTED 

Hectro mechanical aaeembly. Ex 
parience reanired. Benefits and 
proftt sharing. 
SNOW MAKUTACrURtVG CO. 

&**, Beffcrood, 0 . 
-F- 878-7142 

Remkite tuos 
d* akjojMs^ 

7W W. WUaon» 
8 1 7 - 8 1 8 1 

TOOL M A U R S 
Ebcper'd with drill & tap fbrturmg. 
BenaSta and profit sharing. 

SSQIW MANUFACTURING 0 0 . 
485 Eastera Ave., Beįhmod, BL 

r%tee — S78-7142 

MABSTENANCE 
MECHAmC 

If you are wi!!in«j to toara. w© 
'vfl! tralą you to assist ic Daily up-
keep of maehinery. KnMtladte Of 
repair and parta replaceoaent an 
aušet. Mechanical & electrlcal baek-
ground helpful. Orovtb opportunity 
for person aceklng: tnaster mechante -
stataa Near lx>op. 

. 

CALL - 427-7402 

H E L P H K T l l - n i i l 
th-.-f-n 

HUTIHG & JLC. ENBUEER 
I N T C i l I A T I O l A L 

ustrr. tRain 
Com« work tn tbe ever expandla« rast 
tnirtuirtean notrkat baa creatod new 

ind-. 
ons 

Erpanatoa of 
company. He-

T.uire mechanical encineer with broad «rp«rience In Ptrtgą g, layout oi 
compl«te IraaiSag A a»r condtftortng systoma. Mušt speak. read & Trrrfe 
Oerjaan flueatly. Desirabie if appUcaat bam & educatod ia Oertnaay. 
Ade*tk>^aJ ChiTOpeac !anruaae& sue^ as ^renci *s aa &&va.v/tsgh Soma 

tsa*«l =u# b* taąatmi. Just aaou«a te bt> '~ty*mt*ag 

• A , M . f H . 4 - | A A A t e Į Į f c f 

M h 

http://parapijos.au-


VASARIO 16 MINĖJIMAI 
t 

Elizabeth, N. J. nagūnas skaitys paskaitą anglų 
kalba. 

Lietuvos nepriklausomybės at-
kurtmo diena jau čia pat Pasi
ruošimas šiai brangiai dienai Eli-
zabethe atžymėti vyksta su pri
derama rimtimi. Šiais metais mū
sų nepriklausomybės sukaktis yra 
svarbi juo labiau, kad 1978 me
tais'Vasario 16 dieną sueina ly 
giai 60 metų, kai buvo paskelb
ta Lietuvos Nepriklausomybės ak
tas Vilniuje. 

Lietuvių Bendruomenės Eliža-
betho apylinkės valdyba šiam 
svarbiam įvykiui paminėti numa
čiusi sekmadienį vasario 19 d. 
Minėjimas prasidės 11 valandos 
iškilmingomis pamaldomis 5v. 
Petro ir Pauliaus lietuvių bažny
čioje, 211 Ripley Place, Elizabeth, 
New Jersey. Po mišių visi persi-
keliame į Lietuvių Laisvės salę, 
269 -Second Street, Elizabeth, 
New Jersey, kur vyks pati ne
priklausomybės atkūrimo šven
tės čfga. 

Efizabetho apylinkės bendruo-
meninkikams pasisekė gauti dar 
niekad šioje apylinkėje negirdė
tą viešnią iš Baltimorės, žymią 
teisininkę Eleną Armanienę. Ji 
pasakys tai dienai pritaikytą žodį 
minėjimo dalyviams. 

Meninę dalį atliks New Yorko 
vyrų choras Perkūnas, vadovau
jamas Vytauto Daugirdo, ir New 
Jersey tautinių šokių grupė lieps
na, vadovaujama Birutės Vaičiū
naitės. 

Kaip matome, tiek kalbėtoja, 
tiek fflefrinės programos atlikėjai 
žada mums nepaprastą sekmadie
nio popietę. Rusiškoji propagan
da skelbia, kad tik dabar Lietu
va esanti laisva ir laiminga so
vietinių tautų kalėjime. Šiam me 

Princeton univ. magistrui be
siruošiąs studentas Linas Kojelis 
skaitys paskaitą lietuvių kalba. 

Vietinis bažnyt'nis choras pa
dainuos keletą dainų, o pabaigo
je bus šokių ir dainų pynė, ku
rią atliks pagarsėjęs Los Angeles 
ansamblis "Spindulys" ir 46 as 
menų. 

Phoenim LB apyl. valdyba 
kviečią visus Arizonos lietuvius 
gausiai dalyvauti. 

Aukos bus renkamos Lietuvos 
atvadavimo ir lietuviškumo iš
laikymo bei«ugdymo reikalams: 
Liet. Bendruomenei, Vlikui ir 
Altai. Aukotojai galės aukų la-
Rg pažymėti savo pageidavimus. 

Valdyba 

Washington, D. C 

PHBCH Ž¥M©*¥S KOVOTOJAMS 
Ui ŽMOGAUS TEISES 

riuška, kuris ir pamokslą pasa
kys. Bažnyčioje giedos Chicagos 
Lietuvių operos sol. D. Stankai-
tytė ir St. Baras. Vargonais gros 
ukrain'etis muzikas B. Sperkacz. 

Dedamos pastangos šioje baž
nyčioje turėti lietuviškas pamal
das kas sekmadienį. Todėl gau
sus dalyvavimas pamaldose pa
greitintų tikslą atsiekti. 

Pagrindinis Vasario 16-tosios 
Neprklausomybės atgavimo su
kakties minėjimas bus vasario 19 
d. 2 vai. p.p. Miami Lietuvių 
\ .P. klube (3656 N.W. 34 st, 
Miami),' 

Minėjimo obalsiš: "2mos»us ir 
tautų teisių įgyvendinimas!" (nes. Harvardas pirmauja MET 

Pakv:esta 14-kos tautų atstovai, lygoje, įveikęs MTT, Boylstono 
dalyvauti šventėje '«" Tiifts komandas, nors viene-

Amerikos ir Lietuvos himnus rias rungtynes pralaimėjo lietu-
credos operos sol. Dambrauskai- vių komandai, pasekme 2—3. 
tė. Jai akompanuos muz. D J — Australijos Betuvia spor-
Liaugminienė. Maldą sukalbės to šventės Hobarte (Tasmanija) 
dr. kun. Andriuška. Pagrindinę šachmatų rungtynes laimėjo L 
kalbą pasakys ilgametis Vliko Venclovas, o "Žaibo" turnyrą 

— J. Dambrauskas Abu Syd-

Pagerbti 36 disidentus ir pagel
bėti 11 jų tarpe esančių asmenų 
Sovietų kalėjimuose buvo suruoš
tas Demokratų koalicijos minėji
mas, sutraukęs į.Sheraton Park 
viešbutį Washingtone apie 500 
asmenų. Cia buvo paminėtos šių 
disidentų grupės: Armėnijos, Gru
zijos, Lietuvos, Maskvos, Ukrai
nos susiorganizavusių registruoti 
Sovietų žmogaus teisių laužymą, 
nesilaikant Helsinkio susitarimų. 

D R A U G A S , penktadienis, 1978 m. vasario men. 3 d. 

atstovas agr. J. Dautęėla. Minėji
mą praves A Stongvilaitė. 

Menine programą atliks sve-1 kai. 
čiai K Chicagos — solistai D 

nejaus "Kovo" šachmatinin-

— Povilas Vaitonis, Hamil-

Disidentų tarpe buvo pagerbtas 
Tomas Venclova, sėdėjęs prie gar
bės stalo kartu su Simu Kudirka. 

Vakarienės metu buvo perskai
tytas Sacharovo pareiškimas. To
mas Venclova perskaitė disiden
tų vardu pateiktą pareiškimą, iš
kėlė Lietuvos ~ padėtį liečiančias 
problemas, priminė lietuvių disi
dentų grupės narį Viktorą Petkų, 
Sovietų suimtą ir laikomą kalėji
me. 

Kovotojams už žmogaus teises 
žymenys buvo įteikti: Tomui 
Venclovai, Anatol Scharanski 
žmonaiAleksander Slipak jos tė
vo vardu ir Olgai Plamm jos tėvo 
vardu. Žymenis gavo taip pat 4 
artimi minėtos grupės giminai
čiai, būtent Grigorenko sūnus, 
Liudmyla Aleksejeva (kuri pa
siūlė į grupę įtraukti T. Venclo
vą), Lidija Voronina ir Juri 
Mnyuk. 

Pagrindiniai kalbėtojai, kėlu-
sieji ir tebekelia žmogaus teisių 
laužymo problemas, buvo senato 

Schlesingeris, Lietuvos atstovas 
dr. Stasys Bačkis ir Amerikos Bal
so Lietuvių skyriaus atstovė 
Vengrienė. Invokaciją sukalbėjo 
Atstovų rūmų narys — kun. Ro-
bert F. Drinan (D. Mass). 

G. Krivickienė 

— liesa laisvė geresnė už 
riebią vergiją. 

Thomas Fuller 

SUNKIAUSIAS MĖNUO 

Chicagos miesto susisiekimo 
vadovybė skelbia, kad šių metų 
sausio mėnuo jiems buvo sun
kiausias. Pustomo sniego pate
ko j elektrinius motorus, kurie 
gedo. Su druska sumišę kritu
liai, užmesti ant bėgių, buvo prie 
žastis elektros srovei susijungti. 
Autobsų vairavimas buvo vienas 
iš sunkiausių. 

Stankaitytė ir St Baras. Jiems . _ . . . . . . 
akompanuos muz B. Sperkacz. j g į < * į *»™ J * 5 1 * 1 9 5 7 ™ Henry S. Jackson (D.Wash.) 

M *Z ., _ ! laimėjo Kanados šachmatų pir-Eilėrašti deklamuos 
nienė. d a r b o 

Programa tikra' iškili. Reikia 
tikėtis, kad Miami ir 

ir Daniel Patrick Movnihan, (D. 
imenybes, rašo mums, kad dėl N.Y.), kuris priminė'Kudirkos iš

yra gerokai atitrūkęs gyvenimus, 
apylinkių n u o ^Chmatų, tačiau mes nori- j Disidentų pagerbime - vakarie-

lietuviai gausiai dalyvaus minė- me ^ ^ ^ J į ? ^ 3 ™ * nėję dainavo daug kongresmanų, 
parems pavergtos Tėvy- *«&» » I aktyviųjų eiles. jime ir 

nės laisvinimo darbus. E.A. 

Kongr. Neirtos J. Steers, kuris 
ka&ės Washingtono lietuviams Vasa
rio 16-tosios minėjimo proga. 

Vasario 19 d., 2:30 vaL p. p. 
lui atremti mes turime dar ia- u e t u v o g nepriklausomybės mi 
b a u kalbėti pasauliui ir kiekyie-^j^g W a s h j n g t o n e (Latvių 
na fįDga šaukti už tuos, kurių ^ ^ R o c k ^ , M ( L ) k a l b ė g 
balsas nutildytas tėvynėje 

Apylinkės valdyba kviečia vi
sus gausiai, dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjime. V' 

New Britain, Cotin. 
Vasario 12 d. L.B. New Bri-

taino, apylinkė rengia Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo rai 

JAV kongresmanas Newton I. 
Steers. Jis yra vienas populia
riausių jaunesniųjų JAV kon
gresmanų. . Nežiūrint respubli
konų pralaimėjimo po Nixono 
atsistatydinimo. N. Steers buvo 
išrinktas į kongresą (iš Mary
lando 8-tos apskrities) didele 
balsų dauguma. Taip pat buvo 
paskirtas į tris svarbius kon-

ŠACHMATAI 
Pasaulio pretendentu rung

tynes laimėjo pasitraukęs iš 
Sovietų S-gos dm. Viktoras 
Korčnojus. Jis įveikė visus tris 
sovietų varžovus: T. Petrosjaną 
7y2—5&t L- Polugajevskį 
814—414 ir baigmėje B. Spaskį 
101^—7y2, iškovodamas teisę 
rungtis su pasaulio meisteriu 
A. Karpovu dėl pasaulio karū
nos. Kai, Korčnojus 1976 m. 
pasitraukė jš Spv. S-gos, jis bu
vo paskelbtas sovietų išdaviku, 
o visiems sovietų šachmatinin
kams buvo uždrausta rungtis 
su šiuo 'Išdaviku". Korčnojus 
gi Europos spaudai pareiškė 
tuomet, kad jis iškovosiąs pa
saulio titulą, jei pretendentų 
rungtynėse nedalyvaus ameri-

Kazys Merkis 
valdžios atstovų, jų tarpe energi 
jos departamento sekretorius 

Mylimai Motinai 
A. f A. 

KAZIMIERAI BANIUKAITIENEI mirus, 
dukterims EMILIJAI, JANEI, BRONEI ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuoautą. 

Irena ir Juozas Rasiai 
Hasčiauskai 

EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

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

nėJMi*. Tą dieną 10:30 vai. Sv. *reso komitetus. įvairiuose rei- j ^ ^ Bohby Fišeris. Panašu, 
Andriejaus lietuvių bažnyčioje kaktose jis parodė daug nnošir- k a d Korčnojus ištesi savo pažą 
bus pamaldos už žuvusius dėl Lie-įdumo lietuviams ir energingai ^ k a i matome jį Pasaulio pre-
tuvos laisvės. Mišiose giedos pa-,rėmė Lietuvos laisvinimo veik 
rapito* choras. Organizacijos, da-; lą. Jo apskrityje gyvena ir ne-
lyvatfS..-.. ttnifot|nr^^i.v^%flarljrj»iaii>*. al&ifim ^ .Utoshingtono 
rtUis ffibais. I apylinkių'lietuvių, v; 

Poypfetų 2:vaL Sv: AHdriejaas 
Iiet*wių bažnyčios salėje bus ofi
cialioji minėjimo dalis ir meninė 
programa. Prelegentė — Sibiro 
trerfttffiė, "Pėdos mirties zonoje" 
knygos autorė Elena Jučiūtė. 

Meninėje programoje dalyvaus 
parapijos choras, jaunimo cho
ras, tautiniai šokiai ir jaunimo 
orkestras. 

Svečiai — Šventės dalyviai bus 
pavaišinti kava ir pyragaičiais. 
Veiks bufetas. 

L & skyriaus valdyba prašo 
visos lietuvius gausiai minėjime 
dalyvauti ir atsivesti amerikie-
eros. 

Phoenix, Ariz. 
Phoenixo Lietuvių bendruome

nės visuotiniame susirinkime pe
reita metų gruodžio 4 d. buvo 
nuspręsta paminėti iškilmingai 
Vasario 16 d. — mūsų atgautos 
nepriklausomybės 60 metų jubi
liejų ir 725 metų sukaktį nuo 
Mindaugo įsteigtos nepriklaUso-
mosJLietuvos valstybės. 

Minėjimas įvyks vasario 19 d. 
730 W. Elm, Ukrainiečių salė
je, ffioeni*, Ariz. 

Iškilmingos mišios, lietuviš
kos giesmės ir pritaikintas pa-
moksias 11 vai 15 min. Sacret 
Heart Home, 1110 N. 16th Str., 
Phochht, AZ. I vai. p.p. — pie
tūs ukrainiečių salėje, 730 W. 
Eltą, Pfcoenfee. 2 val.pvp. aficia-
lu* ttiisėjisfias ir s^n&Č progra-

* m 

ma. 
Tucson universiteto prot V»> 

S^aeityjė liOagr. Steers -ĵ ra 
užėmęs daug svarbių postų. Jis 
buvo Marylando valstijos sena
torius, Marylando valst draudi
mo komisijonierius, dirbo ato
minės energijos komisijoje ir 
privačiose firmose. Baigęs eko
nomijos mokslus Yale kolegi
joje, buvo JAV oro pajėgų ka
ro tarnyboje ir antro pasauli
nio karo pabaigoje (1942-46) 
aktyviai reiškėsi Europoje su 
368 kovos grupe. Europoje 
kongresmanas Steers turėjo 
progą susipažinti su senojo pa
saulio problemomis ir žino apie 
komunistų daromas skriaudas 
Pabaltijo kraštų tautoms. Kon-
gresmano Steers asmenyje turi
me dar vieną Lietuvos ir lietu
vių draugą, kurio reikėtų pasi
klausyti Vasario 16-tosios mi
nėjimo proga. S. B. G. 

• 

Miami, Fla. 
Miami lietuviai rūpestingai 

ruošiasi iškilmingai paminėti 
mūsų tautos didžiąją šventę — 
Vasario 16-ją. 

Šiais metais miesto parke nebė
ra viešųjų koncertų, tai ir tradi
cinis lietuvių koncertas, Vasario 
I6-sios proga, plačiajai Miami 
miesto visuomenei neįvyks. 

Šventė bus pradėta dvasiniu 
Susikaupimu vasario 18 d. St 
Francis De Sales kat. bažnyčioje 
(600 Lenox A ve. Miami Beach). 
11 v i i išpažintys, o 12 vai lie
tuviškai MiSos, kttrias atnašaus 
ir ilpažiR&H klausys kunigą: A. 
Štokui, Abromaitis ix V. Ard* 

Mylimai žmonai ir motinai 

A t A JANKAI STEPONAVIČIENEI miras, 
vyra VACLOVE dukrą VID4 ir visus STEPONAVIČIŲ-
STEPŲ - ILENDŲ seimu narius giliai užjaučiame ir 
karts liūdime. 

Jadvyga ir Justinas 6ečiauskai 
Tarase ir Algimantas Geciai 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN A/E. 

tendentų rungtynių nugalėtoju, 
kuris- paklojo tris didžiąsias so
vietų žyaigždėar;; " '1" 

Ziuricho dienraštis "Bličk" L 
17 i pasSelbė, Ttad unt V. 
Korčnojus angažuotas Šveicari
jos rinktines treneriu, kad pa
ruoštų ją pasaulio komandinėm 
pirmenybėm, kurios įvyks šią 
vasarą Buenos Aires, Argenti
noje. } 

— Pasaulio Betevių sporto 
žaidynėse Toronte turėsime 
šachmatų asmenines pirmeny
bes (VL 29 — VEL 2). Visus 
mūsų šachmatininkus kviečia
me h* prašome kuo rimčiausiai 
joms pasiruošti, kad pajėgtume 
sutraukti gausesnį dalyvių 
skaičių su stipresniu lošimo ly
giu. Kas tik pajėgia, dalyvau
kime vietiniuose JAV ir Kana
dos šachmatų turnyruose ir apie 
pasekmes kiekvienas informuo
kime ŠALFASS Šachmatų va
dovą K. Merkį, 115 G St, Bos
ton, MA 02127, trumpu laišku
čiu arba telef. (617) 268-0853. 

— Bostono tarpklubinėse šį 
penktadienį (II. 3) į So. Bosto
no LPD klubą atvyksta pasku
tinėm I rato rungtynėm TUiTS 
universiteto komanda. Kitą 
penktadienį (TJ. 10) mūsų vyrai 
vyksta į Harvardo universitetą. 
pradėdami antrojo rato rungty-

Mielai motinai Lietuvoje mirus, mokytojai 
^ m S E I Y A I S V I L I E H I I 
ir jos vyrai reiškiame gili? užuojautą. 

M0NTESSORI MOKYTOJOS -
Rainute Baltuškienė 
Danutė BruSkytė 
aeff|a aiaziefte 
Danutė Oirvaniene 
Janina Juknevičienė 

Marija Kuciniene 
Gina Remienė 
Birutė Tarvydienė 
Julija Smilgienė 

•JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir j ryškina Įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir ] 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" j 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4645 W. 63rd St, Chkago, TJL 60629 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HTLLS GĖLINYCIA 

M4S VEST ttrd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR M«34 

Taip p«t naujoji Barboros fa-
Gese Drishh] krautuve 

•9xo Siwu» wwt lvwyn ūaJc x<aws 

I ' • » < » • • " 

GAUTA NAUJA PLOKŠTELĖ 
LASA LAKO LAJAI. . . Dingnoja komp. Jaltos Gaidelis 

(Brocktono miirua <*oras) stereo 
«i tėvy»a. Tėviškės lankai, 2o1Hė n dėjo. Ant 
kleveHa* Augo patinas, Plovė lankoj šieną ir 

G a u n a m a ' J I 

rTt̂ n su rH>nrhiT̂ wai^ fftJSO 

R 
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DRAUGAS, pcpStaaiecjs. 1978 m. vasario niėa 3 i 

X Mokyt Stasė Vaišvilienė, 
dirbanti amerikiečių Montessori 
mokykloje ir gyvenanti Mar-
queLte Parko apylinkėje, šiomis 
dienomis gavo iš ok. Lietuvos 
telegramą su liūdna žinia, kad 
Mažeikiuose sausio 28 d. mirė 
jos motina, sulaukusi 79 metų 
amžiaus. 

X Balzeko lietuvių kultūros 
X Mokyt. Janina Juknevičie

nė, Kriaučeliūnų vardo. Montes
sori Vaikų namelių vedėja, yra muziejuje vasario 9 d. ir 10 d. 
pakviesta vasario 11 d. Ameri- 7:30 — 9 vaL vak. bus kursai, 
kos Montessori mokytojų pa-' kaip pagaminti dekoratyvines 
ruošimo kursuose skaityti pas- rožes. Mokys Aldona E. Sudei-
kaitą apie mokymo medžiagos kis. Norį į kursus atsilankyti 
paruosimą pagal Montessori prašomi kreiptis į muziejų telef. 
metodą. J. Juknevičienė y»a 
davusi sutikimą tokią paskaitą 
skaityti. 

x Lemonto lituanistinės mo-

847-2441 nuo 9 vai. ryto ligi 
3 vai. p. p. 

X Aleksas Jankūnas, buvęs 
jurbarkietis, įsirašė rėmėju į 

kyklos mokytojos Ra3a Šoliū- j Jurbarko monografijos "Mūsų 
naitė ir Agnė Katiliškytė ren- Jurbarko" leidimą. Monografi-
gia meninę programą Lietuvos ja, kaip jau buvo rašyta, yra 

Ii ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Prof. dr. Vytautas Vardys, 
Oklahomos universiteto politi
nių mokslų dėstytojas, vasario 
4 d. išskrenda į Japoniją, kur 
savo universitetui atstovaus 
politinių mokslų specialistų kon
ferencijoje ir skaitys keletą pas
kaitų. Kelionėje ir Japonijoje ,^^^ 
išbus devynas dienas. 

vaujant gražiam būreliui lietu
vių, palaidotas šv. Pranciš
kaus kapi"*«A Liko brolis Jo
nas, kuris nuoširdžiai rūpinosi, 
kad jo jauniausias brons būtų 
gražiai, lietuviškai palaidotas. 
Jam visuose reikaluose • daug 
padėjo Agnės Ignotienė. Ste
ponas Gobis buvo kilęs i i Ly-

parapijos, Ukmergės 
i apskričio. Tėvai buvo ūkinin-

Washmgtono lietuviai pa- kai^ t u r ė j 0 ^ ^ įeamą _ g 

nepriklausomybes atstatymo 
šventės minėjimui, kuris bus 
vasario 12 d., sekmadienį, 3 vaL 

surinkta, baigiamos taisyti ko
rektūros ir atrenkamos bei tai
komos tinkamos iliustracijos. 

po pietų lituanistinės mokyklos j Veikalą dar prieš savo mirtį pa-
patalpose. Meninę programą at- j ruošė rašyt Antanas Giedrius, 
liks Lemonto lituanistinės mo- i padedamas dr. Giedraičio ir P. 

Putnamo seselių vienuolijos rėmėjos ir svečiai. Iš kairės pirmoje eiiėje sėdi: J. Dočkieoė ir O. Gradinskienė, 
antroj etl. — S. Endrijonien*, ses. Margarita Bareika tė, E. Bareikienė, D. Augienė, L. Paulavičienė, M. Re
inienė, 0. Venclovienė ir D. Varaneckienė; stovi: A. Vcpštienė, G. Meiluvienė, O. Norvilienė, Z. Pupienė, A. Rū
gytė, J. Bobinienė, B. Beteškienė, ses. O. MikaHakė, P. Norvilas ir V. Čepaitienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

minės 60-tąją Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukakti 
vasario 19 d., sekmadienį. 10 
vaL ryto šv. Mato katedroje, 
1725 Rhode Island Ave. N. W., 
bus atlaikytos iškilmingos šv. 
Mišios. 2:30 vai p. p. Latvių 
salėje, 400 Hurley Ave., Rock-

kyklos mokiniai ir Lemonto LB 
apylinkės tautinių šokių grupė. 

Basčio bei kitų. 

KRAŽIŠKIŲ SAMBtKIO 
NAUJA VALDYBA 

Sekmadienį, sausio 29 d., 12 
X Eduardas Vitkus, Platts- vai. Jaunimo centre įvyko me-

X Algirdas Kasulartis at-jburg, N. Y., žinomas architek- tirus Kražiškių sambūrio susir 
vyksta iš Clevelando į Chicagąjtas, mus maloniai pasveikino, rinkimas, kurį atidarė pirm. 
skaityti pagrindinio pranešimo prie metinio prenumeratos mo- Antanas Paskočimas. pakvies-
Amerikos Lietuvių Tarybos ren-; kesčio pridėdamas 25 dolerių damas susirmkimui pirminin-
giamose diskusijose apie Lietu-' auką. Jis skelbiamas "Draugo". kauti Juozą Žadeikį. Buvęs pir-
vos bylą Helsinkio ir Belgrado Garbės prenumeratorium. Nuo-
konferencijų išdavose. Praneši- širdžiai dėkojame. 

X Prelatas Jonas Kučingis, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Los Angeles, Calif., savo 
laiške "Draugui" išreiškė pa-

mas bus vasario 5 d., sekmadie
nį, 3 vaL p. p. lietuvių Tauti
niuose namuose. 

X Kun. dr. F. Gurecko po
mirtinės knygos "Esame nema-ldėką už gerą informaciją apie 
rūs" sutiktuvės įvyks šį šešta- į lietuvių parapijos gyvenimą ir 
dienį 7 vai. vak. Tautiniuose; atsiuntė šimto dolerių auką. 
namuose. Knygą aptars jos! Nuoširdžiai dėkojame ir preL 
red. VL Būtėnas, akt B. Brie-1 Kučingį skelbiame "Draugo" 
dienė paskaitys ištraukų, o B. 
Pakšto liaudies ansamblis a t 
liks meninę dalį. Programa bus 
trumpa, o po jos vakarienė. 

x Užgavėnių Balius. Ren
gia Anglijos - Britanijos Lietu
vių klubas vasario 4 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Programoj: 
A. Lako humoreska "Piršlybos". 
Visus nukels į laisvos Lietuvos 
kaimo merginų ir vaikinų susi-
piršimo tradicijas. Stalus re
zervuoti pas J. Jokubką telef. 
LA 3-9084; vakarais pas J. La-
kienę telef. 778-2615. (pr.). 

X Reikalingas patikimas 
naktinis sargas, kuriam bus] 
geros sąlygos už gerą patarna
vimą. Kreiptis tik laišku šiuo 
adr.: Draugas adv. 5678, 4545 
W. 63rd St.. Chicago, n 60629 

(sk.) 
X Lietuvių Opera, kviečia vi

sus dalyvauti Verdi "Nabucco" 
operos spektakliuose, kurie šie
met įvyksta balandžio 1 d, 8 vaL 
vak., balandžio 2 d., 3 vaL po 
pietų ir balandžio 8 d, 8 vaL 
vak., Marijos mokyklos audito
rijoje. 

Operą diriguos muz. Alvydas 
Vasaitis, režisierius — David 
Hicks. Chormeisteriai: Alfon
sas Gečas, Emilija Sakadofekie-
nė. Akompaniatorius — Arūnas 
Kaminskas. 

Dainuoja: Dana Stankaitytė, 
Margarita Momldeaė, Katerina 
Kogutaitė, Algirdas Brazis, Ste
fa* Wicik, Rimas Strimaitis — 
m spektaklyje. Jonas Vaznelis, 
Bernardas Prapuolenis, Julius 
Savrlmas ir Operos Choras. 

Bilietai gaunami: Gifts Inter
national: 2501 W. 71st St Vaz-
nelių krautuvė atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 6 vaL 
vak., pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 10 vaL ryto iki 8 
vaL vak., o sekmadieniais nuo 
11 vai. ryto iki 3 vaL po pietų. 
Telefonas: 471-1424. 

Bilietų kainos: parteryje — 
15. 13, 10 ir 7 doL; balkone — 
13, 9 ir 5 dol. 

Paštu bilietai užsakomi, bū-

Garbės prenumeratorium, 
auką tariame malonų ačiū. 

UŽ 

mininkas padarė veiklos prane-: bais ir aptarti visus klausimus. 
Šimą. Padaryta nemažai Svar-j šventė pradedama šv. Mišio-
hiausi buvo du įvykiai: Kražių mis, po to vakarienė, kurią su-
skerdynių minėjimas ir kražiš-įtiko paruošti nepavargstanti 
kių suvažiavimas. Skerdynių Ona Norvilienė. Programa ver-
minėjimas buvo pradėtas iškil- j ta dėmesio — dainuos solistė 
mingomis pamaldomis Jėzuitų Gina Čapkauskienė. 
koplyčioje, o po to pats minė ji- j Posėdis pradėtas malda už 
mas buvo surengtas didžiojoje ^^c Teresę, kuri mirė sausio 
Jaunimo centro salėje plačiajai 
visuomenei. Labai puikiai pa

valkus. Iš jų tik 4-ri gyvi: 
brolis Jonas čia, ir trys Lietu
voje: kun. Mykolas Gobia, 
Babtų klebonas, ir dvi seserys: 
Marija Skribeilenė ir Veronika 
Katinienė. 

— Juozas Bobelis, prieš kiek 
laiko gyvenęs Philadelphijoje, 

ville, MD., įvyks iškilmingas d a b a r t į j ^ agnią ^Mžia 
minėjimas, kurio metu kalbės 
Lietuvos atstovas dr. Stasys 
Bačkis ir kongresmanas New-
ton L Steers iš Marylando 8-to 
distrikto. 

— A. a. Steponas Gobis, 54 
metų amžiaus, aprūpintas šv. 
sakramentais mirė sausio 17 d. 
Maryvla ligoninėje, Phoenixe. 
Jis ką tik buvo į Phoenbcą at
vykęs iš Lon Beach. Calif. At
vyko jau visiškas ligonis, ir tuoj 
buvo patalpintas į ligoninę, 
kur ir mirė. Sausio 19 d., daly-

X Jonė (Klinaitė) Vaznelienė 
baigė pedagogikos studijas Illi
nois universitete su specialybe 
"Reading Instruction". Jonė 
yra Valės ir Alfonso Kliknų, 

x Dr. Petras Žemaitis, Can- sisekė. Suvažiavimas įvyko Jau-
ton, Mich., atnaujindamas pre- nimo centro kavinėje. Nors 
numeratą atsiuntė 50 dolerių ir nebuvo gausus, bet labai jaukus 
tuo būdu įsirašė į Garbės pre-' ir prasmingas, 
numeratorių eiles. Labai ačiū. j Po to iždininkas Jonas Žadei-

x Justinas Šaulys, Vista, kis pranešė apie kasą. Likučių 
Calif., keisdamas adresą at- kasoje yra daugiau kaip šim-
siuntė 10 dolerių auką. Dėko- tas dolerių. 
jame. j p 0 prajaešimų buvo trumpos 

x Domas Tilvikas, Richmond diskusijos, o po to naujos val-
Hill., N. Y., siųsdamas metinį dybos ririkimai. 
prenumeratos mokestį, .palyde-, Į naUją valdybą išrinkti šie: 
jo jį 9 dol. auka. Dėkojame, 'pirm. A- P. Bagdonas, sekreto-

x "Apribok vaiko elgesį r e gofrja Bražionienė, iždinin-
— išauginsi geravalį suaugusį- j ^ j o n a s Žadeikis, vjcepirmi-
jį". šia tema bus skaitoma n m k a i s Vanda Giniotienė ir Jo-
408-toji Alvudo radijo paskai- j ^ Valantiejus, valdybos nare 
ta šj šeštadienį, 9 vaL ryto, j ^ Žebrauskienė. Naujosios 
Sofijos Barčus šeimos radijo valdybos pirmutinis ir svarbiau-
valandos metu. . gias uždavinys sutelktinėmis 

X Krank Sakalas, Chicago. I jėgomis išleisti Kražių mono-
111., prie prenumeratos metinio grafiją. Medžiagai rinkti ir lė-
mokesčio pridėjo 25 dolerių au- ^ma telkti įsipareigojo visi 
ką ir tuo dosniai parėmė dien- sambūrio nariai, Numatyta su
rasti Jis skelbiamas "Drau- daryti ir redakcinė komisija iš 
go" Garbės prenumeratorium.' Prano Razmino, Apolinaro Bag-
Nuoširdžiai dėkojame už pa- dono ir Jono Zadeikio. Nutarta 
ramą i kontaktuoti prof. Joną Puziną, 

x Adolfas Ruibys, Palos km^ §t. Ylą ir kitus, tyrinėju-
Hts., m., parėmė mūsų spaudos g į ^ m u S ų praeitį. 
darbus 10 dol. auka. Labai 

21 d. Montrealyje, beeidama 
zakristininkės pareigas. 

Buvo svarstoma, kaip įjung
ti jaunimą, mergaites, ypač 
lankiusius seselių vedamas sto
vyklas Dainavoj ir Neringoj, į 
artimo meilės ir labdaros dar
bus, atliekant mažus patarnavi
mus, kad ir talkinant vakarie
nių ar madų parodų metu. Mo
tinos ir močiutės turėtų tuo 
klausimu su mergaitėmis išsi
kalbėti. 

Kalbėta ir apie būsimą madų 
parodą spalio mėn. pirmąjį sek
madienį. Nutarta dėti visas 
pastangas, kad Putnamo sese
lių rėmėjų ruošiamos madų 
parodos nemenkėtų, o išliktų 
savo aukštumoje. Nutarta 
skelbti naujų narių vajų — 
kiekviena narė ak:yviai turi 
žvalgytis ir ieškoti naujų, pa
jėgių asmenų ateinančių metų' 
eilei. Ir atspariausiam darbi- ^ „ . . , , . . 
ninkui reikia poilsio - juo la- t a l k l n i n k į k u n u . ^ JT* 
biau valdybai, kuri metai iš ^ ų rušn^ specialistų, Ka, 
metų veža šį nelengvą vežimą 

Danutė Augienė 

Pranas Razminas kalba apie poete 
M. Gustaičio kūrybą jo mirties 50 
metų sukaktuvių proga LKM akad. 
Chieagcs židinio susirinkime. 

Nuotr. M. Nagto 

ačiū. 
x Po penkis dolerius aukojo: 

Jonas Pleirys, Povilas Kantas, 
dr. Jonas Jurgilas, Teklė Serei-

stalių, mūrininkų, elektrikų, 
, plasteriuotojų ir k t Tai taip 
jįruoštos geros šaulių knygyno 

APIE ŠAULIŲ KNYGYNĄ \ patalpos. 
Prieš keliolika metų Vytauto! Nuoširdus senosios kartos 

Po susirinkimo visi dalyviai' D. šaulių rinktinėje buvo iškel- j lietuvis iš N. Y. valstijos A. T. 
persikėlė į kavinę ir dar ilgai Į ta mintis steigti knygyną. Ne- Jensen dovanojo dvi dėžes kny-
diskutavo savo veiklą liečian- Į turint savo patalpų, atrodė, Į gų» žurnalų, įvairių brošiūrų, 
čius klausimus ir dalinosi pra- j kad šis reikalas bus sunkiai įgy- j spausdintų praeito ir šio šimt 

Phoenbce. čia jis studijuoja 
vietos gyvenimo sąlygas, nes 
planuoja susirasti pastovią gy
venimo vietą ir nori įsikurti. 

CHICAGOS 
Ž INIOS 

PAMESTINUKAS l 
Dviejų savaičių kūdikis buvo 

rastas paliktas Montgomery 
Ward krautuvėje Evergreen Pla~ 
za. Chicagoje. Policijai nepavy
ko nustatyti, kas yra jo mo
tina. 

PAVOJUS STOGAMS 
Chicagos miesto inžinieriai 

perspėja, kad, prikritus daug 
sniego, gali silpnesni 
įgriūti. 

OPERAVO DRAMBLĮ 
Grupė veterinorių nuėmė ka

taraktą nuo dramblio deiinfai 
akies Brookfieldo zoologijos so
de. Drambys — 8 metu. Ma
noma, kad tai buvo pirma tokia 
operacija drambliui bet-kada 
daryta. 

2 MIL. ŠIRDIMS 
Kovai su širdies ligomis Chi

cagos fondas pačiame mieste ir 
Cook, Lake bei Du Page apskri
tyse pasiryžo surinkti aukų 2,1 
mil. doL 

UŽDARYS DIENRAŠTI 
Spaudoj ir per radiją skelbia

ma žinia, kad gali būti uždary
tas 102 m. senumo dienraštis 
"Chicago Daily News". 

GARAŽAI BE 

gyv. Western Springs, vyriausia • kienė, Gvidas Vai antinas. Esa-
duktė. Vazneliai gyvena Oak • me visiems labai dėkingi. 
Parke, kur Jonė pradėjo . mo- Į 
kytojos profesiją, o jos vyras 
Jonas dirba Metropolitan Sani-
tary District Chicagoje. 

X Ekumeninio būrelio pasi
kalbėjimas apie Bažnyčių vie
nybę bus perduotas per "Lie
tuvos Aidų" radiją šį šešta
dienį 

X L. D. K. Birutė- dr-jos 
centro, Chicagos skyr. visuoti
nis narių susirinkimas įvyks 
vasario 11 d., 2 vai. popiet Lie
tuvių Tautiniuose namuose. Po 

x "Nuoširdžiai dėkoju už 
kalendorių ir ypač už dienraštį, 
kuriame nuolat randu daugybę 
gerų straipsnių ir naudingų ži
nių" — rašo mums Teofilė Vil-
džienė iš Chicagos, siųsdama 
prenumeratos mokesti ir auką. 
Ačiū. 

x Ona Rojienė, Lethbridge, 
Alberta, Kanadoje, nuoširdžiu 
laiškeliu padėkojo 
už dailias kalėdines korteles, 
kurių dėka ji galėjusi tinkamai 
pasveikinti savo artimuosius 
okup. Lietuvoje gyvenančius. 

vendinamas, bet, esant geriems 
norams, darbas buvo pradėtas. 
Atsirado, kurie sutiko užleisti 
savo namų kampelį ir taip pra
sidėjo knygų kaupimas. Rink
tinė iš savo santaupų įsigijo 36 
tomus Lietuvių Enciklopedijos 

susirinkimo 3 vai. bus paminė- į Kartu atsiuntė ir 15 doL auką 
tas Lietuvos Nepriklausomybės j dienraščiui stiprinti. Labai 
atstatymas. Šia tema pokalbis j ačiū. 
— dr. V. Sruogienė 3U jauno- x Julius Jodelė. Sherman 
šios kartos atstovėmis Vilija i Oaks, Calif., apmokėjo dviejų 
Kereryte ir Daiva Markelyte. | prenumeratų mokestį ir atsrun-

eities prisiminimais. A. P. B. 
NAUJI PASmUOŠIMAI 

; Pavasariop Putnamo Seselių 
rėmėjai kasmet ruošia vakarie
nę, , į kurią kviečia visą lietu
višką visuomenę. Tai metinė 
rėmėjų šventė, kurioje . susirin- ir nenusisuko nuo kitų svarbes-
kę palankūs ir pritaria Putna- nių leidinių. 

Įsigijus nuosavus namus, 
knygyno reikalai pasuko į ge
rąją pusę. Antrame aukšte prie 
namo užvaizdos buto įruošti 
kambariai, kur sudėtas gausus 
knygynas, plokštelės, albumaL 
iškarpos, paveikslai, audiniai ir 
k t Didelis šaulių geradaris Jo
nas Valauskas iš St. Petersbur-

mo Seselių darbams asmenys 
turi progą vieni su kitais susi
pažinti, pabendrauti ir pasi-

,, džiaugti nepa vargstančiomis 
^ r a u ^ u i seselių ir jų rėmėjų pastango

mis. 
Sausio 24 d. valdyba ir ryši

ninkai — iŠ viso 16 asmenų — 

Narės ir svečiai 
šomi atsilankyti, 
ir kavutė. 

maloniai pra-
Po to vaišės 

(pr.). 
X Jadvyga ir Jonas MockaJ-

člal Verdi Operos "Nabucco" 
pastatymo išlaidas sumažino 
125 dol. auka. Be to, Jonas Moc-

susirinko Petro ir Zuzanos Pu-
pių bute pasidalinti ateinančios go, J.'Sinkevičiūtė ir kiti sudėjo 
metinės vakarienės, kuri įvyks užtektinai pinigų nupirkti me-
kovo 19 d. Jaunimo centre, dar- džiagoms, o savanoriai šauliai 

tė 14 dol. auką. Labai ačiū. 
x F. Spingienė, Chicago. 

BĮ., nusipirko "Drauge" įvairių į 
lietuviškų knygų už 27 dole
rius. 

x Aukų po 4 doL atsiuntė: 
M. Jurgutis, Petras Piienaitis, 

kaitis seniai dainuoja Operos Joana Sabauauskienė, Bronius 
chore, tik praeitais metais dar- Gudonis. Juozas Černiauskas, 

tinai pažymint spektaklio d a t ą b o reikalais turėjo išvykti toli Al. Šimkus, Bronė Januškevi-
bUietų kainas ir siunčiant čekį i už Chicagos ribų, bet šiemet ir čienė; po 3 dol. — Julius Gai-
šiuo pavadinimu ir adresu:| vėl įsijungė savo bosu į Operos delis. J. J. Augiai; po du doL — 
Lithuanian Opera Cou, 6905 So. chorą Opera nuoširdžiai dė- Janina Tallat Kelpša, A. Laba-
Artesian Ave., Chicago, HL: koja už taip reikalingą paramą nauskas, M. Gotceitas, A. Juze-

fjr,L I (pr.). liūnas. Dėkojamą, 

Jaunimo organizacijų atstovai jteikia sveikinimus jubiliatui vysk. V. Rriz-
giui; dešinėje stovi iškilmių Rengimo komiteto pirm. Maria Rudienė ir preL 
Ladas Tulaba. Minėjimas įvyko sauaio 22 d. Marijos aukšt mok. patalpose. 

NUO*, v. 

mečio pradžioje. J. Kaributas 
iš Los Angeles dovanojo savo 
parašytą veikalą, dr. Ą. ir M. 
Deltai — keturias vertingas 
knygas. A. Latonienė, Berta-
šienė, Sinkevičiūtė, Jankauskie
nė įteikė gausius rinkinius. 
A a. Sležys prieš mirtį pagei
davo, kad jo turimas knygynė
lis atitektų šauliams. P. Beino-
ro dėka velionio pageidavimas 
išpildytas. Visų aukotojų var
dai yra stropiai rašomi į tam 
reikalui skirtas knygas. 

Daug kas klausia, kas ir kada 
gali šiuo knygynu naudotis. 
Atsakymas būtų — gan naudo
tis visi ir visuomet susitarę su 
vedėju, pašaukus teL PR 6-2830. 
Ne visos knygos yra leidžiamos 
vien tik pasiskaityti. Knygos, 
miaukusios seno amžiaus, turės 
būt atnaujintos - perfotografuo
tos. Šauliai, gal kiek praturtė
ję, skirs tam reikalui pinigų, 
šiuo laiku jau daug kas yra 
ieškojęs žinių savo rašomiems 
veikalams. Vieni yra radę ką 
nors naudingo, kiti ne. Taipgi 
reikia žinoti, kad, paėmus aps
kritą skaičių šimtą metų, i i 
esamų apie septynių šimtų šau
lių, greičiausia jau visi bus iš
keliavę į aną pasaulį, šaulių 
namai ir knygynas liks čia. 
Ateinančių kartų mokslininkai 
tikrai bus dėkingi už sukauptą 
ir išsaugotą kultūrini lobį. 

\a> 

Apkaltinta Danley 
bendrovė, kad nuo 1970 m. Chi
cago je be leidimo pastatė 652 
garažus, statydama per arti 
sklypo ribų ir didesnius, negu 
leidžiama. 

MIRTYS GARAŽUOSE 
Chicagoje mirė keletas žmo

nių, bešildydami automobilius 
uždarytuose garažuose. Nuga
ravo. Patariama Išritinti mo
torą išvažiavus iš garažo. 

SAUSIO STATISTIKA 
Šiemet sausio mėnesi tempe

ratūros vidurkis Chicagoje bu
vo 15.9, kai normalus vidurkis 
— 24.3. Sniego prikrito 323 
inčio, kai normaliai būna 9.4 
inčio. žemiau nulio buvo 7 die
nos, o paprastai būna 4, dienų 
su aukštesne kaip 32 laipsniai 
buvo tik 7, o normaliai būna 
15. Tačiau Šiemet sausis dar 
nebuvo šalčiausias. 

BPTTTITn g"imrr— tm 

ALI RŪTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be krauio. Pievos žydi. Skir
tingos kojinės, Paslėptu vardu. Ai 
tau sakydavau, ai tau sakau ir kiti 
{domūs pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 
į m. Kaina su persiuntimu $4.30. L'J-
' sakymus siųsti: DRAUGAS, 4MI W. 

CSrdSC Chkasft, m. 
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