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MINISTERIO Y. JELIUTINO ĮSAKYMAI 
Apie tolimesnį rusu kalbos 

mokymo ir dėstymo priemonių 
tobulinimą sąjunginėse 

raspublikose 
(Išrašas iš TSRS aukštojo ir 

specialiojo vidurinio mokslo mi
nisterijos 1978.XII.6 įsakymo Nr. 
1116). 

įsakau: 
II. Sąjunginiu respufclikų aukš

tojo ir specialiojo vidurinio moks
lo ministerijoms, ministerijoms ir 
žinyboms, turinčioms aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo įstai
gas: 

1.2. Paruošti tolimesnes rusų 
kalbos mokymo ir dėstymo tobu
linimo priemones aukštosioms ir 
specialiosioms vidurinėms mo
kykloms. 

1.3. Kiekvienai respybli'kinei ir 
autonominei aukštojo ir spec. vi
durinio mokslo įstaigai numatyti 
priemones, kaip ruošti kvalifi
kuotus rusu kalbos dėstytojus ir 
juos pilnai aprūpinti, sudarant 
reikiamas buitines — materiali
nes sąlygas bei užtikrinti besąly
gišką šiy priemonių įvykdymą. 

1.4. Organizuoti, pradedant 
nuo 1980 m,, „Rusų kalba ir li
t e r a t ū r a nacionalinėje mokyklo
je" specialybės dėstytoju paruo
šimą sąjunginiu ir autonominiu 
respublikų universitetuose bei pe
dagoginiuose institutuose, atsi
žvelgiant į šio profilio specialis
tu pareikalavimą. 

1.5. Užtikrinti .rusu kalbos dės
tytoju 'kasmetinį nukreipimą į 
kvalifikacijos kėlimo įkursus, ne 
mažiau 20 proc. bendro jų skai
čiaus. 

Esant reikalui, prašyti TSRS 
aukšto ir specialaus vidurinio 
mokslo ministeriją praplėsti žmo
nių priėmimą į esančius kvalifi
kacijos kėlimo fakultetus (sky
rius) arba atidaryti naujus. 

1.6. Plačiau skleisti sąjunginių 
ir autonominiu respublikų moky
mo įstaigų gerąją patirtį apie 
specialių disciplinų dėstymą ru
siškai. 

1.7. 1978-79 m įkurti moky
mo įstaigose rusų kalbos ir litera
tūros kabinetus, techniškai aprū
pintus lingvafonine aparatūra ir 
kitomis techninėmis mokymo 
priemonėmis. 

Peržiūrėti trusų kalbos kated
roms Skiriamą būtiną asignaciją, 
skirtą įsigyti techninėms ir vaiz
dinėms mokymo priemonėms. 

1.8. Paruošti ir pateikti TSRS 
aukštųjų mokyklų ministerijai pa
siūlymus apie žinybinių aukštųjų 
mokslo įstaigų rusų kalbos ir li
teratūros specialybės paskutinių
jų mokymo metų studentų sta
žuotę RTFSR, Ukrainos TSR, 
Baltarusijos RSR pedagoginiuose 
institutuose ir universitetuose. 

1.9. Užtikrinti, kad griežtai 
būtų laikomasi aukštosioms mo
kykloms nustatyto rusų k. specia
lybės studentų skaičiaus (po 12-
->15 žmonių) grupėse. 

1.10. Aktyvinti respublikinių 
rusų k. dėstytojų metodinių susi
vienijimų (tarybų) darbą. Suteik-

' ti reikalingą ir veiksmingą pagal
bą, skleidžiant gerąją patirtį ru-

tsų k. mokymo aukštosiose ir spe-
; daliose vidurinėse mokyklose. 

(Bus daugiau) 

BALUCHAI MASKVOS 
PRIETILČIO VILTIS 
Baluchistanas atidarytų kelią į Arabų jūrą 

Washingtonas. — Pietvakarių; Grupės vyrų yra lankiusios so-
Azijos ekspertų nuomone, po 
Afganistano okupavimo Sovietų 
Sąjunga gali nukreipti savo ar
domąją veiklą į baluchų apgy
ventas sritis. Baluchai, kaip ir 
kurdai, j au seniai svajoja apie 
nepriklausomą Didįjį Baluchis-
taną. Baluchų gen tys gyvena 
Irane, Pakis tane i r Afganista
no pietuose. Iranui, dar šacho 
valdymo laikais, baluchai yra 
padarę daug rūpesčių, neš jie 
ne t ik nėra persai, bet ir tikė
jimu skiriasi nuo I rano šijitų. 
Jie priklauso sunių sektai i r ne
seniai buvo sukėlę Zahedano 

vietų karinius kursus ir mokyk
las. Į juos Maskva dedanti 
daug vilčių. Baluchų tarpe yra 
ir karštų musulmonų, kurie 
smerkia bedievišką komunizmą. 
Sakoma, kad tarp afganų suki
lėlių prieš rusus kovoja ir daug 
baluchų. 

Stebėtojų nuomone, Maskva, 
kurs tydama baluchus prieš cent
rines Pakistano ir Irano val
džias, siekia įsitvirtinti šioje 
strateginėje srityje. Pakistano 
pusėje baluchų žemėse y ra svar
bus Gwadaro uostas, o I rane 
d a r nebaigtas statyti Chahba-

mieste riaušes, kai šijitų sekta | ha ro uostas. Jei Maskvai pa
tapo valstybine I rano religija. 
Baluchai skundžiasi, kad Tehe
rano valdžia juos skriaudžia, 
i šnaudoja 

vyktų įsteigti Baluchistaną, j i 
gautų išėjimą į Arabų jūrą ir 
galėtų kontroliuoti naftos ke
lius. Tuos tikslus sovietai ga-

Pakis tano baluchai irgi ne Į tetų pasiekti remiami pačių re-
kar tą buvo sukilę pr ieš Islamą- voliucionierių baluchų, kurie 
bado vyriausybę. Sukilėliai 19731 veikia visose trijose šalyse: Ira-
m. i r 1977 m. privertė Pakista-1 " e , Pakistane ir Afganistane, 
no vyriausybę įvesti pietinėje' 
baluchų provincijoje karo padė
tį, kur i veikia ir šiandien, čia 
gyvena apie 2.5 milijonai ba
luchų. Daug sukilėlių pabėgo į 
Iraną ir Afganistaną. 

Mažiausia dalis baluchų gy
vena Afganistane, č i a jie irgi 
laikėsi savo genties papročių, 
kalbėjo savo kalba i r nesijungė 
į valstybės s ta tymo darbus. 
Baluchų nepasitenkinimą nuolat 
kurs tė Maskva. Sakoma, kad 
šimtai tos genties žmonių buvo 
kviečiami j Maskvos mokyklas, 
karinius ir politinius kursus. 
I rano revoliucinės vyriausybės 
žmonės ne kartą skundėsi, kad 
baluchų tarpe daug komunistų. 

Kandidatams reiks 
mulu rekomendacijų 
Teheranas. — Irano vyriau

sybė paskelbė, kad ne visi poli
t ikai galės dalyvauti vasario 
mėnesio rinkimuose į parla
mentą. Kiekvienas kandidatas 
tu rės atsiųsti vidaus reikalų 
ministeriui Mu3tafai Mir Šėli
mui ne tik savo parašytą bio
grafiją, bet ir laišką, rekomen
duojantį jį į parlamentą iš savo 
vietinio mulos. 

Ministeris Mir Šėlimas paaiš
kino, jog bijoma kandidatų ant
plūdžio. Buvusiuose prezidento 
rinkimuose buvo 124 kandidatai. 

Pakistano karinis diktatorius gen. Zia su savo štabu. Neseniai Pakistane 
lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministeris, o šiomis dienomis atvyksta JAV 
delegacija, vadovaujama prezidento Carterio patarėjo Zbigniew Brzezinskk). 

Amerikoj plečiasi 
boikoto sąjūdis 
Senatas pasisakė už Olimpiados boikotą 

YVashingtonas. — Senatas an
tradienį nutarė pritarti Mask
vos Olimpinių žaidimų boikotui. 
Rezoliucija, patvirtinta 88—4 
baisais, neriša boikoto su pasi
traukimu iš Afganistano. Sen. 
Jacob Javitg debatuose pasiūlė 
nestatyti jokių sąlygų. Krem
lius gali jėgas ištraukti, uždėjęs 
Afganistanui kilpą, už kelių mė
nesių, tačiau žaidimus vis vien 
reikėtų boikotuoti, pasakė sena
torius. Kaip žinoma, praėjusią 
savaitę Atstovų rūmai pritarė 
boikotui 386—12 balsų. Pa
brėžtina, kad sen. Edward Ken-
nedy, kuris kritikavo prezidentą 
Carterį už boikoto siūlymą, se
nato balsavime nedalyvavo. 

Žinios iš okupuotos Lietuvos 
sako, kad Lietuvos atletai 
įtemptai rengiasi Olimpiniams 
žaidimams. "Tiesa" rašo: "Mū
sų respublikos sportininkai į 
olimpinių laimėjimų skrynią yra 
sudėję nemažai gražių lobių: an
kstesnėse olimpiadose iškovoti 
penki aukso, keturiolika sidab
ro ir dešimt bronzos apdovano
jimų. Nėra abejonių, kad Mask
voje šis kraitis bus padidintas". 

Penktadienį Los Angeles mie
ste turi įvykti lengvosios atleti
kos varžybos, rengiamos "Los 
Angeles Times". Jose turėjo 
dalyvauti ir grupė Sovietų Są
jungos atletų. Žinomo pasaulio 
bokso čempiono Muhammad Ali 
jsteigtas klubas "Muhammad Ali 
Amateur Sports Inc." paskelbė, 
kad jo atletai n e tik varžybose 
nedalyvaus, bet žinomi bėgikai 
Houston McTear ir John Smith 
bei trišuolio čempionas James 
Butts i r kliutinių bėgimų žvaigž
dė Greg Foster paskelbė, kad 
jie, protestuodami prieš rusų 
dalyvavimą, varžybas piketuos. 

Amerikos sportininkams labai 
skaudu, kad jų daugelio metų 
pasiruošimai negalės būti ap
vainikuoti olimpiniais medaliais. 
Žinomas mylios bėgikas Steve 
Scott pareiškė: ' A š pirmiausia 

esu amerikietis, o antroje eilėje 
— atletas. Man atrodo, mes tu
rėtume boikotuoti Maskvos žai
dimus. Sovietų Sąjunga grasi
na civilizuotam pasauliui. Jie 
pirma įžengė į Vengriją, vėliau 
Čekoslovakiją, dabar į Afganis
taną. Greičiausia jie žengs į 
Pakistaną ar Iraną. Reikia 
tiems žygiams kada nors pada
ryti galą". 

Marty Liquori, 5,000 metrų 
bėgikas, abejoja a r verta žaidi
mus atšankti: "Jie nepasitrauks 
iš Afganistano vien tam, kad 
kokie vaikinai galėtų atvykti į 
Maskvą su trumpom kelnaitėm 
ir bėgioti ratu". 

John Powell. 1976 m. disko 
metimo laimėtojas, pasiūlė: 
"Carteris turėtų pasirinkti 99 
savo artimiausius patarėjus, 
Brežnevas turėtų išrinkti savo 
99 patarėjus ir jie turėtų susi
rinkę į areną su buožėmis, kū
jais ir kitais įrankiais persi-
mušti". 

Debbie Green, JAV tinklinio 
komandos narė. nusiskundė, 
kaip sunku ruoštis žaidimams. 
Treneris kasdien sako dirbti, 
treniruotis, tačiau kiekvieną ry
tą spaudoje skaitome: "Boiko
tuokime olimpiadą! Po to reikia 
d :rbti aštuonias valandas aikš
tėje. Labai sunku išlaikyti en
tuziazmą", nusiskundė tinkli-
ninkė. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Oficialiomis Irano žinio
mis, finansų ministeris Bani 
Sadr, 46 m, surinko prezidento 
rinkimuose 77 nuoš. balsų. Už jį 
balsavo apie 11 milijonų. Užsie
nio reikalų ministeris Ghotbza-
deh gavo 1 nuoš. balsų. 

— Buvęs prezidentas Gerald 
Ford pasakė, kad jis dar gali 
svarstyt i kandidatūrą į prezi
dento vietą. Jis kritikavo prezi
dentą Carterį, kad jis susilpni
no Ameriką, atšaukdamas bom
bonešių B-l statymą, sumažin
damas karo laivų statybą, atsi
sakydamas neutrono bombos. 

— New Orleans federalinis 
teismas uždraudė uostų darbi
ninkų unijų vadams raginti dar
bininkus boikotuoti sovietų lai
vus. Nepakraunami ir tie ja
vai, kurie sovietams parduoti 
prieš Afganistano invaziją. Ja
vai užima sandėliuose vietą, 
kenkia eksporto planams. 

— Sovietų vyriausybė pareiš
kė, kad kultūrinių ryšių su Ame
rika derybose bus reikalaujama 
"garantuoti sovietų artistų sau
gumą". Sutartis pasibaigė 
gruodžio 31 d. Derybos buvo 
per t rauktos po intervencijos Af
ganistane. 

— Europos žvalgybų žinio
mis, sovietai atsiuntė t r i s eska
driles karo lėktuvų į Pietų Je
meno Adeno uostą ir į Socotra 
salą, netoli Jemeno. 

— IndiJ3s policija suėmė vy
riausią tardytoją, kuris vedė by
lą prieš premjerės Gandhi sūnų 
Sanjay. Kritikai bijo, kad prem
jerė pradės keršyti savo buvu
siems priešams. 

— Kinijoje vėl įvyko sprogi
mas kdeiviniame traukinyje, 
jau šeštas šiais metais. Kalti
nami keleiviai, vežę dėžę fajer-
verkų, kurie Kinijoje labai po
puliarūs. 

— Valstybės sekretorius Cy-
rus Vance pareiškė, kad Ameri
ka pasirengusi derėtis su Irano 
vadais dėl dabartinės krizės iš
sprendimo. 

— Sen. Bdward Kennedy, kal
bėdamas žydų organizacijų pir
mininkų suvažiavime New Yor-
ke, kritikavo dabartinę politiką 
Izraelio ir palestiniečių atžvil
giu. J is niekad nesiderėtų su 
palestiniečiais, pasakė Kennedy. 

— Kanados liberalų partijos 
vadas Pierre Trudeau. anksčiau 
pasisakęs prieš Olimpiados boi
kotą, dabar pasirengęs prisidėti 
prie boikoto, jei bus imtasi ir ki
tų sankcijų ir jei prisidės dau
giau valstybių. 

— Jungtinis Arabų Emiratas , 
I rakas , Kuwaitas ir Kvataras 
irgi paskelbė naftos kainų pakė
limą dviem dol. statinei. 

— Į Pakistaną jau atvyko 
90,000 svarų vaistų, antklodžių 
ir drabužių Afganistano pabėgė
liams šelpti. Siuntą apmokėjo 
Pasaulio Bažnyčių tarnyba. 

— Izraelio vyriausybė pa
skelbė, kad Vakariniame kran
te steigiamos dar dvi žydų so
dybos, kurių čia bus jau 53. 

Pasitraukė japonu 
štabo viršininkas 

Tokijo. — Iš pareigų pasitrau-
I kė Japonijos kariuomenės šta-
i bo viršininkas Nakano. Dar 
I dešimt aukštų karininkų buvo 
j nubausti papeikimu dėl išaiškin. 
; tų japonų; karininko, gen. Mi-
; vanagą ryšių su sovietų šnipais. 
I Jie nėra įvelti j šnipinėjimą, bet. 
j japonų tradicijomis, prisiima 
j sau kolektyvinę kaltę. Šis 

skandalai? dar pablogino Japo
nijos rvšius su sovietais. 

Maskva pripažįsta 
"veikia banditai" 

Kabulas. — Sovietų valdinin
kai Afganistane pripažino, kad 
kai kuriose Afganistano pro
vincijose "banditai sprogdina 
tiltus, nutraukia ryšių linijas. 
žudo žmones". Maskvos "Prav-
da" irgi skelbia, kad "bandi
tams kartais pavyksta užimti 
gyvenamąsias vietoves ar kon
troliuoti kelius". Laikraštis ci
tuoja Afganistano gynybos mi-
nisterį pulk. Mohammad Rafi, 

Reikalauja išeiti 
ir iš Etiopijos 
Griežtos islamo valstybių rezoliucijos 

Islamabadas. — Islamo val
stybių užsienio reikalų ministe-
rių konferencija, pirmininkau
jant Pakistano užsienio reikalų 
patarėjui Agha Shahi, priėmė 
dvi Sovietų Sąjungą smerkian
čias rezoliucijas. Viena reika
lauja tuoj išvežti karines jėgas 
iš AfganistanOj ki ta pasmerkia 
sovietų agresiją Etiopijoje. Kon
ferencija išreiškė "nuoširdų pa
geidavimą", kad Amerika ir Ira
nas išspręstų savo nesutarimus 
taikiomis priemonėmis, nenau
dotų jėgos, negrasintų i r neį
vestų Iranui ekonominių sank
cijų. 

Islamo šalių kietas išėjimas 
prieš sovietus nustebino kai ku
riuos komentatorius. Kaip ži
noma, "kietosios" arabų val
stybės: Sirija, Libija, Alžiras, 
Pietų Jemenas reikalavo švel
ninti rezoliucijas prieš sovietus 
ir pasmerkti Ameriką ne tik dėl 
Irano spaudimo, bet ir dėl Iz
raelio rėmimo. Šios rezoliucijos 
nepraėjo, tačiau konferencija, 
pirmininko žodžiais, paskelbė: 
"Mes musulmonai, 900 milijonų 
mūsų, nebūsime stumdomi di
džiųjų galybių". 

Sovietų intervencija su ku
biečių kariuomene Etiopijoje 
gresia demokratinei Somalijos 
respublikai, todėl reikalaujama 
išvežti kareivius, kad Afrikos 
ragas netaptų didžiųjų valstybių 
konflikto arena. Konferencija 
pažadėjo tos Afrikos dalies mu
sulmonams materialinę ir mora
linę paramą. 

Irano užsienio reikalų vicemi-
nisteris Kernai Kharazi reikala
vo griežtai pasmerkti Ameriką 
už grasinimus ir sankcijas. De
batuose Iraną pasmerkė ne tik 
nedraugiškas arabų kaimynas 
Irakas, bet ir Tunisas, Senegalis, 
Gabonas, Kamerūnas ir Nige
ris. Visi atstovai pareiškė, jog 
Iranui jau reikėtų paleisti ame
rikiečius diplomatus, jau nusi
bodęs toks necivilizuotas elge-

di Arabijos karalių Khalidą. 
Islamo konferencijų organi

zacija įsteigta prieš 14 m. i r 
turėjo 42 narius. Egiptas buvo 
pasalintas 1978 m., protestuo
jant prieš taiką su Izraeliu. Re
zoliucijas prieš Sovietų Sąjungą 
patvirtino 34 islamo valstybės. 
Iš jų 23 pasisakė už Maskvos 
Olimpiados boikotavimą. 

Mirė J. Paleckis 
Radijo žiniomis, ok. Lietuvo

je mirė Jus tas Paleckis, vienas 
uoliausių Maskvos tarnų, pačio
mis pirmomis okupacijos dieno
mis sovietų pasiuntinio Dekano
zovo paskir tas ministeriu pir
mininku, vėliau prašęs "priimti 
Lietuvą" į sovietų imperiją. 

Jus tas Paleckis buvo žurna
listas, dirbęs redakcijose. Gimęs 
1899 m. sausio 10 d. Telšiuose. 

Kanada išvežė 
6 amerikiečius 

Ottawa> — Sausio 28 d. Ka
nada paskelbė, k a d ji laikinai 
uždaro savo ambasadą Irane. 
Personalo skaičius jau buvo su
mažintas. Montrealio laikraš
tis "La Presse" antradienį ati
dengė, jog Kanados ambasadoje 
jau nuo lapkričio 4 d., kada ira
niečiai radikalai puolė Amerikos 
ambasadą, slapstėsi 6 amerikie
čiai. Jie, aprūpinti netikrais 
pasais ir padirbtomis vizomis, 
sugebėjo išvažiuoti iš Irano kar
tu su paskutiniais Kanados di
plomatais. Vėliau šią žinią pa
tvirtino Kanados premjeras Joe 
Clark ir užsienio reikalų minis-
terė Flora MacDonald. 

JAV vyriausybė išreiškė Ka
nadai viešą padėką už ameri
kiečių saugojimą i r jų išvežimą. 
Irano užsienio reikalų ministeri
ja pasmerkė Kanados žygį. Ra
dikalai prie JAV ambasados kal
tina savo užsienio ministeriją, 
kad ji nežino, kiek tarnautojų 

^ ^ _ yra kurioje ambasadoje. 

ZŽtt£?£X\ K°da boikotuoja? 
čiau iranietis siūlymą atmetė, j Maskva, — "Pravda" išspaus

dino buvusio garsaus bėgiko Va-
lery Borzov laišką, kuriame ati
dengiama, kad "kai kurie spor
tininkai" Amerikoje, Kanadoje 
ir Britanijoje planuoja boiko
tuoti Olimpinius žaidimus. Ne
sakoma, kodėl iškilo tokio boi
koto pasiūlymai. Sakoma, kad 
tai reakcionierių bandymai, ku
riuos kiti sportininkai smer
k i a 

Ypač stipriai Irano politiką kri
tikavo Irakas, sakydamas, kad 
Iranas pats "prisivirė košės ir 
dabar tur i ją srėbti". 

Konferencija kritikavo Egip
tą už santykių su Izraeliu už
mezgimą ir ragino musulmonus 
skirti Egiptui sankcijas. Pa
smerkta Izraelio nuolatinė ag
resija prieš Libaną. 

Sirija ir Pietų Jemenas kon
ferenciją boikotavo. Sirijoje 
lankėsi sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko, pažadėjo 
naujų ginklų, pareiškė pritari
mą arabų kovai su Izraeliu. Si
rijos prezidentas Assadaa prieš 

Vietnamiečiai visai 
prie Tailandijos 

Bangkokas. — Vietnamo ka
riuomenei puolant Kambodijoje 
partizanines Raudonųjų kmerų 

Gromyko vizitą lankėsi pas Sau- i jėgas, apie 20 artilerijos sviedi-
_ ^ _ _ _ _ _ _ ^ — — — n*U nukri to Tailandijos pusėje. 

, , , . _*„ ! Vienoje sienos vietoje apie 40 
kuns sako, kad kovo. vy ta t a L ^ b u v o ^ , ^ 
trijose šiaurės rytų provincijose | ̂ . ^ J ^ ^ w , T i 5 « W 
ir pietuose prie Pakistano sie 
nos. 

Afganistano valdžia įsakė nu
imti nuo sienų miestuose visus 
revoliucinius plakatus, portre
tus ir vėliavas. Buvęs prezi
dentas Tarakis vietoj musulmo
niškos žalios vėliavos buvo įve
dęs raudoną komunistinę, da
bar politbiuras kviečia meninin
kus sukurti naujos vėliavos pro
jektą. Manoma, kad komunis
tai siekia nuraminti tikinčiųjų 
afganų jausmus, viliodami juos 
i 3avo ouse. 

landijos pusę, be t buvo išsiųsti 
atgal. Tailandijos kariuomenė 
planuoja a tmušt i vietnamiečius, 
jei jie bandytų peržengti sieną. 

KALENDORIUS 

Sausio 3 1 d.: Jonas Bosko, 
Marcelė. Skirmantas , Jaunė. 

Vasario 1 d.: Severas, Brigi
ta, Gytis, Eidvilė. 

Saulė teka 7:05. leidžiasi 5:03. 

ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ra tūra diena 20 1.. naktj 10 L 
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LIETUVA EUROPIETIŠKAME KAIMELY 
Neeilines Wisconsino lietuvių pastangos 

VYTAUTAS JANUŠONIS 

Praetių metų gruodžio mėn. 
6, 8, 9 dienomis Milwaukės Vie
šajame muziejuje (800 West 
Wells St.) įvyko neeilinė šventė 
32-iems tautinėms grupėms, jų 
tarpe ir lietuviams. Tai prieš še
šetą metų sumanyto užsimojimo 
įgyvendinimas: etninės Europos 
skyriaus atidarymas talpiuose šio 
muziejaus rūmuose. Šis skyrius 
atvaizduoja Europos tautines kul
tūras beveik pilno masto kaime
lio formoje, kuriame kiekviena 
iš minėtų 32 tautinių grupių tu
ri sau būdingą namą su vidaus 
įrengimais. 

Skyriaus plotas maždaug 80 X 
60 metrų, pailgo keturkampio 
formos, su didesne dalimi pasta
tu, stovinčiu šio keturkampio 
pakraščiuose, paliekant viduryje 
aikštę, kurioje įruoštas bėgančio 
vandens šaltinis. Greta dar pora 
pastatų. Gatvės išgrįstos įvairiu 
akmens klodu, o statybiniai 
ramsčiai, kurie laiko iškeltas šio 
skyriaus lubas, įtikinančiai už
maskuoti medžių pavidaluose su 
žieve, šakomis, bei lapais. Atvaiz
duotas šio kaimelio laikotarpis 
yra XIX — XX amžių sąvarta, 
gatvės žibintu prieblandžiai ap-
žviestos, kas suteikia jaukią at
mosferą visai aplinkai. Pastatai 
išrikiuoti maždaug pagal geogra
finį Europos tautų išsidėstymą: 
pav., danų, suomių, norvegų ir 
švedų namai greta vieni kitų. 
tada seka pabaltiečių, lenkų, 
čekų, slovakų, rusų, ukrainie
čių pastatai, ir 1.1. 

Pabaltiečiai, kaip ir istoriško
je tikrovėje, taip ir čia, suburti 
po vienu stogu, vidaus plotą pa
sidalinę po kambarėlį. Visa laimė, 
kad pats pabaltiečių namas gan 
patrauklios išvaizdos ir stovi 
įdomioje vietoje, didelių medžių 

paunksnėje. Pažymėtina dar, kad 
šis pabaltiečių namelis tikrumo
je sekai gerai dokumentuotą Pa
gėgių gryčios pavyzdį, su šoniniu 
priegonkiu, žirgeliais, bei baltų 
giminei būdinga stulpų bei lan
gų ornamentacija. Taigi, garbė 
atiduota Mažajai Lietuvai. 

Lietuviškas kambarys turi du 
langus, per kuriuos žiūrovai gali 
gėrėtis kukliais bet skoningais vi
daus įrengimais: sienas puošia iš
drožinėta medinė lėkštė, puikiai 
skaptuota rankšluostinė su lini
niu rankšluosčiu; Nukryžiuoto
jo Kristaus medžio raižinys iš 
XIX šimtmečio; juostainė su raš
tuota juosta; iš Lietuvos parsi
vežtas rankų darbo kryželis arti 
šimto metų senumo; ir dar ant 
sienos kabyklų įvairios, spalvuo
tos juostos, kai kurios jų arti 
šimtmečio senumo. Vidaus ap
švietimas pritaikytas minėtam 
laikotarpiui — neva žibalinėm 
lempom. Stalas apklotas margo 
rašto linine staltiese su raštuotu 
takeliu, ant grindų liaudies dar
bo žalsvas kilimėlis, ant krai
čio skrynios bei suolo įvairūs liau 
dies meno audiniai, o ant kėdės 
žemaitiška pintinė su lino pluoš 
tais; kampe užtaisytas ratelis su 
lino kuodu, lyg ir belaukiąs grįž
tančios verpėjos. 

Pažymėtina, kad šis Mihvau-
kės muziejaus etninės Europos 
skyrius yra pirmutinis toks JAV-
ėse. Jo įgyvendinimas pareikala
vo nemažų piniginių įsipareigo
jimų dalyvaujančioms tautinėms 
grupėms. Statybos išlaidoms pa
dengti trys Wisconsino Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės (Mil-
waukee, Racine, ir Kenosha) pir
mą sykį taip vieningai stojo rem
ti šį sudėtingą sumanymą, suda
rydamos Lietuvių paviljono ren-

"Už gyvybę" kovoje prieš įteisintus abortus Amerikoje Sv. Kryžiaus ligoninės tarnautojai, seselės ir gyventojai 
meldžiasi. Viduryje vysk. Vincentas Brizgys. Nuotr. V. Rimšelio 

Milwaukes miesto viešajame muziejuje neseniai įruoštas "Europos mieste
lis", čia matome ten pastatytą lietuvišką gyvenamąjį namą. 

Nuotr. Milwaukee Public Museum 

D E T R O I T O Ž I N I O S 
LAIŠKAS "DRAUGUI" 

ATSILIEPIMAS 
ALFONSO NAKO 

RAŠYTIEMS ŽODŽIAMS 

Negaliu sutikti su mintimi, 
kad mūsų Šokių raida, išsivysty
mas, koks nors ir šios mūsų kul
tūros dalelės išsamesnis pažini
mas yra "Mirtina nuobodybė!", 
kaip tvirtina Alfonsas Nakas sa
vo rašinyje „Grąžinu L. Sagio 
laišką", „Draugas", Nr.14, 1980 
m. Tikiu priešingai nuomonei, 
kad istorinis lietuviškų šokių ke
lias yra ne tik įdomus, bet mi
nimalus mūsų šokių pažinimas 
yra būtinas kiekvienam rašan
čiam apie mūsų šokėjų grupių 
sceninius pasirodymus. 

Savo rašinyje („Draugas", Nr. 
8, 1980 m.) Galinos Gobienės ne
liečiau, jokių priekaištų jai neda
riau, nes ne ji parašė „Sekminių 
vainiko" spektaklio įspūdžius, 
„Draugas", Nr. 288, 1979 m. G. 
Gobienė turi laisvę ir teisę pasi
rinkti savo grupei tuos šokius, 
kuriuos ji nori, kurie jos sudaro
mai programai, turimam šokėjų 
skaičiui tinka. Tad tikiu, kad nė
ra nei tikslu, nei gražu Alf. 'Na

kui spėlioti apie mano rašinio 
„Nei liaudies daina, nei liaudies 
šokis" kokias tai G. Gobienei tai
komas paslėptas tendencijas. 

Liudas Sagys 

Inž. Linas Mikutioniar, vienas jaunes-

rios kartos visuomenininkų, veik-
LB ir ateitininkų s-gos narys, čia 

matyti sporto darbuotojų posėdyje. 
Nuotr. J. Urbono 

gimo komitetą Milwaukee muzie 
juje 1977 metais. Tas komitetas 
susideda iš dviejų atstovų iš kiek
vienos apylinkės: pirmininkas V. 
Janušonis ir P. Jasionis ( iš Mi l -
waukee), sekretorius P. Petrušai-
is ir 1. Pliura (Racine) dr. V. Bal
čiūnas ir iždininkas V. Paukš
telis (Kenosha). Šis komitetas per 
pastarus trejus metus sėkmingai 
pravedė aukų vajus tarp vieti
nių lietuviškų organizacijų, pa
vienių asmenų, bei lietuviams 
prielankių amerikiečių prekybos 
bei gamybos įmonių. Išvada — 
lietuviai buvo vieni iš pirmųjų 
reikalingai pinigų sumai sutel
kti ir užtat "lietuviška" gry
čia buvo viena iš pirmųjų pra
dėta statyti šiame muziejaus sky
riuje. 

Bet to dar neužteko; muziejaus 
vadovybė pageidavo, kad lietu
viai 1977 metų pavasarį Euro
pietiško skyriaus reklamai įruoš
tų kultūrinę parodą su menine 
programa bei formaliu priėmi
mu — kavute. Ir čia, vadovau
jant komiteto pirmininkui V. Ja-
nušoniui, pavyko sutelkti įspūdin
gą rinktinių eksponatų kultūrinę 
parodą, kuri muziejau* menėje iš
tisus metus žavėjo žiūrovus. Pa 
dėkos visiems kuo nors prisidė
jusiems prie čia minimos paro
dos prieš porą metų pasirodė lie
tuviškoje spaudoje. Tačiau, n o 
rėtųsi dar, bendrai ypatingą pa
dėką išreikšti visiems tautiečiams, 
iš arti ir toli, kurie mums tada 
patikėjo brangius eksponatus, ku
rių vertė neapskaičiuojama. Jų 
pasitikėjimas liko neapviltas; iš 
kelių šimtų eksponatų nei vie 
nas neprapuolė, nei vienas nebu 
vo sužalotas. 

Dar 1978 metų pavasarį, už 
baigus Europietiško kaimo pir
mų trijų namų statybą, muzie
juje buvo surengta "vainiko kė
limo" iškilmės. Ir vėl pabaltie
čiai pirmavo, iškeldami ąžuolo 
lapų vainiką, perrištą lietuvių, 
latviu ir estų spalvingomis juos
tomis, bei išreikšdami savo 
džiaugsmą liaudies dainomis bei 
šokiais. 

Nejučiom prabėgus dar vie
niems metams, ir vėl reikėjo rū
pintis naujomis atidarymo iškil
mėmis, bei lietuviško kambario 
vidaus įrengimu — papuo
šimu. Dėka mūsų aukotojų 
duosnumo, lietuviškas skyrius 
muziejuje jau turėjo sudaręs ats
kirą taupymo sąskaitą, kurios pa
skirtis padengti susidarančias iš
laidas — ar tai būtų eksponatų 
įsigijimas parodos pagerinimui, 
ar tai būtų lietuviškų meni
nių ansamblių kelionės išlaidų 
padengimas, honorarai ir kt. 

Taigi, vėl subruzdome ruoštis, 
dėka nuoširdaus talkininkavimo, 
viskas gražiai susiklostė. Racine 
Liet. Moterų klubas, eilę metų 
pasižymėjęs kulinariniais gabu
mais ir sumaniai vadovaujamas 
p. Pliurienės, prikepė lietuviškų 
skanėstų parodos atidarymui: la-
šiniečių, pintines "baravykė-
lių" bei "musmirėlių", dargi ir 
"ramunėlių" pyragaičiai viliote 
viliojo amerikiešių publiką. Prie 
lietuviško maisto per atidarymą 
budėjo būrys Milwaukės liet. mo
terų, pasipuošusios tautiniais rū
bais. Visoms talkininkėms, o ypa
tingai Moterų klubui, didelis, 
nuoširdus "ačiū"I 

Meninę dalį per t a s t r i s pa
rodos atidarymo dienas atlikinė
jo įvairios lietuvių grupės: 
nuoširdi padėka Racine Liet. 
Moterų kvartetui ir jo vadovui 
P. Grimskiui; taipogi nuoširdus 
ačiū St. Milašiaus vadovajamai 
"Bijūno" tautinių šokių grupei, 
o ypatingą padėką reiškiame Ba
lio Pakšto tautinių instrumen
tų ansambliui, kurio penki na
riai pasišventė pas mus atvykti 
iš Chicagos ir nuostabiai pratur
tino lietuviškąją meninę dalį sa 
vo kanklių ir birbynių aidais. 

Per minėtas tris dienas linu 

verpimą demonstravo P. Mitkie
nė, o liet. kalėdinių papuošalų 
(šiaudinukų) gaminimą Janu-
šonienė. 

Ateityje numatyta lietuviška
me kambaryje atvaizduoti Var
go mokyklą, ir 1980 metų bėgyje 
atkviesti kokį nors stambesnį lie
tuvišką meninį vienetą progra
mai išpildyti muziejaus audito
rijoje. Taigi, nemaži darbai mūsų 
tebelaukia. Užtat maloniai kvie
čiame visus tautiečius, iš arti ir 
toli, prisidėti prie šio gražaus lie
tuviško darbo: piniginės aukos, 
su muziejaus pakvitavimu, yra 
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nuo federal. mokesčių atleidžia
mos; o eksponatų aukotojai gau
na savo vardo įamžinimą. Čekius 
rašyti: Lithuanian Exibit Buil-
ding Fund ir siųsti: Mr. V. 
Paukštelis, Treasurer, Lithuanian 
Exibit Building Fund, 4010 7th 
Ave., Kenosha, WI 53140. Ekspo
natų aukotojai prašomi rašyti: 
Mr. V. Janušonis, Chairman, Lit 
huanian Exhibit Building Com 
mittee, W347 S4948 C. T. H. — 
G. Dousman,WI53118. 

Šių malonių įvykių išdavoje 
tenka pastebėti kad ir mažesnės 
lietuvių apylinkės, pasitaikius 
progai, atlieka didelius ir naudin
gus šiuo atveju tiesiog paminkli

nius darbus — teigiamai atstovau 
darni bei įamžindami Lietuvos 
vardą bei kultūrą. Savo darniu su
tarimu ir ryžtu šios trys Wiscon-
sino LB apylinkės (Mihvaukee, 
Racine ir Kenosha) kai kuriais at
vejais galėtų būti pavyzdžiu net 
ir didesniems lietuvių centrams. 

ERZINIMAS 

— Tas vyras mane erzina, — 
skundžiasi poniutė policininkui. 

— Bet jis į jus net nepažiūri, — 
ramina ją policininkas. 

— Aš matau, bet tai ir yra er
zinimas, — atsako poniutė. 

Lietuviško namo vidus ir kai kurie eksponatai lietuvių namelyje Milwaukės 
muziejuje. Nuotr. Mihvaukee Public Museum 

P R A N E Š I M A S 
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS 
ĮVYKSTA ŠIA TVARKA: 

Šeštadienį, vasar io 9 d. 12 vai. žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo 
centro sodelyje 

Sekmadienį, vasario 10 d.: 10:30 vai. pamaldos švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioj, šv. Mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys Vysk. Vincentas Brizgys. Giedos parapijos 
choras. Dirig. A. Linas. 

10 vai. pamaldos Ldet. Ev. L i u t Tėviškės par. bažnyčioje. 
Pamaldas laikys kun. A. Trakis. 

Akademinė dalis 2 vai. p . p. Marijos Aukšt. mokyklos audi
torijoje. 

Kalbėtojai: gen. kons. J. Daužvardienė, kongresm. Martin A. 
Russo ir inž- Grožvydas Lazauskas. 

Meninę dalį išpildys sol. Margarita Momkienė, Genovaitė 
Mažeikienė i r Algirdas Brazis. Akomp. muz- A. Vasaitis. 

Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai dalyvauti. 
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis. 

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica! Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va!.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad 10-3 vai. 

Ofs. tel 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFOR0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarime 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 
•LJetuvis gydytojas, .K : 

3925 VVest 59th Street 
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vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

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

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
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INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 pop'et ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

ištaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr., treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Te l . -GR 6-0617 
6958 S. Ta^man Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123 namu GI 8-6195 

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

2454 VVest 7 l s t Street 
Vai: pirm., antrad., ketv ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 



Kalbant apie v i e n y b ę , 

NEREIKALINGOS AŠAROS 
Sakoma, kad tada, kai išpučiame Vieni rūpinasi kalinamais lietuviais, ki-

smulkmenas, mes patys tuo pačiu me- ti važinėja su prakalbomis po Ameriką, 
tu mažėjam, šiuo metu beveik visi kai 
bėtojai ir pranešėjai savo kalbas baigia 
vis apeliuodami, kad mes turime būti 
labai vieningi, o tos vienybės nesą. 
Tuose nuolatiniuose verkšlenimuose 
yra labai daug ir nenuoširdumo, nes 
mes vis norime tokios vienybės, kuri 
man patinka, o antra, išpučiame patį 
reikalą lyg tikrai ta nevienybė būtų la
bai didelė. 

Tiesa, yra nesutarimų, bet juk ne 

treti rūpinasi knygomis, kuriose ne
palankiai atsiliepiama apie Lietuvą, 
pvz Encyclopedia Britanica, treti rū
pinasi filmais, kurie šmeižia Lietuvą, 
pvz. Holocoust, dar kiti rūpinasi žemė
lapiais, kad Lietuva nebūtų iš jų iš
braukta, dar kiti radijo valandėlėmis, 
kad jose būtų Lietuvą primenančios 
programos, kad per jas būtų grojama 
lietuviška muzika. Dar kiti rūpinasi 
reprezentavimu parodose, mugėse ir 

galima norėti, kad visi vieningai gal- panašiose vietose. Visi lietuviai rašo, 
votų ir veiktų. Čia ne diktatūrinis kai reikia paremti kokią rezoliuciją, ki 
kraštas, kur visos galvos lygiuojamos 
pagal partijos nustatytą aukštį. Be abe
jo, būtų daug geriau, kad nebūtų ir to 
irzlumo, ir būtų geriau, kad visi lais
vai, vieningai veiktume, bet tai neįma
noma ir gal dėl to nereiktų ašarų lieti. 

Blogiausia, kad kalbėdami apie vie
nybe, manome, kad mes esame teisūs, 
o kita pusė kalta. Vieniem atrodo, kad 
jie yra vienybės nešėjai, o kita pusė yra 

ti varsto VVashingtono pareigūnų du
ris, treti mugėse šoka, ruošia paradas 
ar tarkuoja blvnus, kad vis kaip nors 
daugiau Lietuvos reikalui būtų atsiek
ta. Ir tegu daro kaip kas išmano, kad tik 
Lietuvos vardui padėtų. 

Privačia iniciatyva Gajauskienė susi
tikinėja su JAV senatoriais, juos spau
džia ir jų maldauja, ji net su negrų va
du kaip Jacksonu susitiko ir priprašė, 

vienybės ardytojai. Tokia samprata kad jis parašytų Dobryninui raštą, kad 
nieko neduoda ir nieko neduos jokios pasirūpintų Baliu Gajausku, bet argi 
vienybės taip galvodami nesulauk- tai veiklos skaldymas? V. Bražėnas 
sime. Vienybės reikia siekti ne kito as- važinėja amerikiečių pinigais po gau-
mens niekinimu, bet su didžiule savo sybę JAV miestų ir skaito paskaitas 
brolių ir sesių lietuvių pakanta. Vie- apie komunizmo grėsmę, ir ar tai skal-
nybės siekiant reikia užmiršti kito domoji veikla? Jeigu manysime, kad tik 
pasakytą gal kartais įžeidžiantį žodį vienas asmuo per metus nuvyks į 
ar užgaulų puolimą. Kol mes patys VVashingtoną ir pasikalbės su parei-
manysime, kad esame tik vienybės ne
šėjai, tol tokios vienybės nebus. 

Lietuviai beveik niekada neturėjo 
spaudos laisvės. Trumpu nepriklau
somybės laikotarpiu spauda taip pat 
negalėjo būti pilnai laisva dėl daugelio 
priežasčių. Tiesa, ji buvo laisva, bet 
taip pat žinom, kad buvo ir cenzūra. 
Kartais gal ji buvo ir nelabai reikalin
ga, tačiau, kai dabar pažiūri iš per
spektyvos, gal jos ir reikėjo. Lietuviai 
spaudos laisvę pajutę šiame krašte, lyg 
ir per daug ja pradėjo naudotis, nebe
silaikydami jokių normų ir etiketų. 

gūnu, tai jau bus Lietuvai to pakan
kama, tikrai klysime. Žydai visais gali
mais keliais atakuoja JAV visus 
pareigūnus tam pačiam tikslui. Ir ar 
jau yra vienybės skaldymas prašyti 
Lietuvai laisvės? To juk visi veiksniai 
pageidauja iš visų lietuvių. Be abejo, 
kai kurie ėjimai gal ir galėtų būti ko
ordinuoti, tačiau, jei taip ne visai yra, 
tai dar nereikia lieti nereikalingų aša
rų. 

Ne kartą akcentuojama, kad sus
kilusi Lietuvių Bendruomenė. Bet juk 
tai aiški netiesa. Amerikoje yra 70 LB 

šiandien kai kuri spauda pilna prasi- apylinkių ir iš jų tėra suskilusios tik 
vardžiavimų, organizacijų vadovų nie-

-kinimų, net tiesioginių apkaltinimų. 
Tai nieko neturi bendro su vienybe, tai 
greičiau noras tau nepatikimą asmenį 
degraduoti ar organizaciją užgniaužti. 
T o k i a y r a p r i e v a r t o s v i e 
nybė.Tariamo vienybės ardytojo nu
tildymas nėra jokios vienybės pasieki
mas, tai yra vienu ar kitu būdu 

dvi. O visam pasauly apylinkių yra 
daug daugiau. Amerikos LB tebėra 
vienos rinktos vadovybės rankose. 
Nuo to laiko, kai suskilo dvi apylin
kės, jau išrinkta trečioji visos JAV LB 
vadovybė ir viskas tebėra vieningose 
rankose. LB tebesirūpina, mokyklo
mis, šventėmis, ruošia įvairius kongre
sus, simpoziumus, o tos dvi apylinkės 

pasiektas diktatūrinio pobūdžio lai- nieko nelemia. Dėl jų tai yra bereikš-
mėjimas. mis, jokio triukšmo nevertas reikalas. 

Suprantama, kad vienybės reikalas Jei kas atskilo ir nori veikti kitaip, Die-
yra ir kitur aktualus. Tos vienybės ma- ve, jiems padėk, — čia laisvas kraštas, 
ža tėra ir amerikiečių tarpe, jos maža Jeigu kas mano, kad taip daugiau te
buvo ir tada, kai vieni amerikiečiai mi
rė Vietname, o kiti ant kampų de
monstravo ir šaukė prokomunistiš-
kus šūkius. Nėra tos vienybės nei 
kongrese, nei senate, bet ir nereikia, 
opozicija yra reikalinga ir be jos visa la-

vynei padarys gero, tegu daro. Dv 
apylinkės tai dar ne suskilimas ir, kaip 
atrodo, dar niekad JAV LB taip nebu
vo viening.i kaip dabar Tai liudija 
JAV LB tarybos rinkimų duomenys. 

Skundžiamasi, kad vieni aukoja tam 
bai plauktų vienodai, nejaudinamai ir veiksniui, o kiti kitam.Tegu visi trys 
pradėtų atsiduoti pelėsiais. Reikia, kad veiksniai' renka ir prašo pinigų, ir rei-
kas judintų, bet reikia, kad tas judi- kia džiaugtis kad yra duodančių. Plūs-
nimas būtų pozityvus, ne griaunantis ti reikia ne tuos, kurie duoda Vlikui, 
ar niekinantis, o konstruktyvus. 

Dažnai kalbame, kad nėra vienybės 
ten, kur jos labai ir nereikia pasigesti. 

Altai ar LB, bet tuos, kurie niekam ne 
duoda. 

Dėl vienybės nebuvimo per daug de
juojama. Žiūrint į tai, kokia yra fak
tinė padėtis, tai tų ašarų yra per daug 

Sakysime, laisvinimo reikaluose juo ir jos visai nereikalingos, o iš viso mū-
daugiau asmenų rūpinasi, juo geriau, sų tarpusavio kova primena Iraną, ku-
Juk tiek Altą tiek Vlikas kviečia visą ris laikydamas pagrobtus amerikie-
lietuviškąją visuomenę remti laisvi- čius, nenori matyti į jį besikėsinančio 
nimo akciją. Juo daugiau kas rūpinsis Kremliaus tankų, lėktuvų ir paruoštų 
lietuviškais klausimais, juo geriau, pančių. .̂  g 

JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas inž. Algimantas Gečys sveikinasi su JAV* prezidentu Jimmy 
Carter Baltųjų rūmų priėmimo metu. Kairėje JAV viceprezidentas Walter F. Mondale. 

ROBOTAI PAKEIS DIRBANČIUOSIUS 
Tikima,kad automatai nepadidins bedarbiu armijų 

Štai baigėsi ne tik 1979 metai, bet 
i r 70-jų dešimtmetis. Su sausio 1 
diena prasidėjo 80-tasis dešimt
metis ir jis tęsis ligi 1989 m. gruo
džio 31 d. Ir kaip yra įprasta, šio 
krašto spauda mėgina pranašauti 
ir žvilgterėti pirmyn, ko šio krašto 
piliečiai gali sulaukti savo asme
niškame, socialiniame ir tarptau
tiniame gyvenime. 

Savaitraštis „USN&WR" savo 
1980.1.7 numeryje tokių ateitį ap
žvelgiančių straipsnių eilėje rašo, 
kad, nežiūrint į daugelį vietinio po
būdžio ir tarptautinių neišspręstų 
problemų, kraštas su pasitikėjimu 
galįs žvelgti į 80-jį dešimtmetį. J is 
suteiksiąs daug naujovių ir page
rinimų visose gyvenimo srityse. Ir 
šia proga gal verta žvilgterėti, ko 
mes galime sulaukti automatiza
cijos baruose. O ypatingai, kaip 
praktikoje bus „įpilietinti" visoki 
automatai-robotai. 

N u o b o d u s d a r b a s 

Suprantama, kad kokioje nors 
General Electric įmonėje, gami
nančioje e lek t r in ius motorus 
(Past . : žinovų nuomone, šių dienų 
gamintieji yra menkesnės kokybės, 
negu prabėgusio dešimtmečio), prie 
šio darbo „prirakinti" asmenys 
jaučia didžiulį nuobodumą, apatiją. 
Tenka sėdėti a r stovėti prie stalo ir 
į judančią, prabėgančią prie dir
bančiojo atsiradusią motoro dalį 
tenka įšvirkšti chemikalą, užda
rantį ir užantspauduojantį atvirą 
angą. Šiuo atveju tokius nuobo
džius judesius per minutę tenka 
įvykdyti apie 30 kartų. Toks darbas 

BR. A U Š R O T A S 

ne tik nuobodus, bet dėl mažiausio 
neatsargumo gali būti pavojingas. 
Na, ir sužeidimų pasitaiko. 

P a k e i č i a r o b o t a s 

Apie čia rašomą darbą 1979 m. 
pradžioje, kuris ta ip įkyri žmo
nėms, buvo pamėginta juos pa
keisti dviem robotais. Kaip įmonės 
administracija, taip ir dirbantieji 
buvo didžiai ir maloniai nuste
binti, „kai mechaniškos rankos tą 
patį darbą ir daug greičiau ir tiks
liau nuveikdavo ir beveik nepa
sitaikydavo jokių nelaimingų atsi
tikimų", rašoma straipsnyje. 

A p r a š o m a s i s r o b o t a s su jo 
veikimui reikalingais priedais kai
nuoja apie 90,000 dol. Ir jis gali save 
pilnai išsipirkti per trejus metus. 

General Electric b-vė visoje JAV 
teritorijoje turi apie 50 įvairios 
paskirties įmonių. Jose mėginama 
kuo platesniu mastu pritaikyti robo
tus gamyboje. GE vadovybės tikisi, 
kad ligi 1980 metų pabaigos jos kont
roliuojamose gamyklose pradės 
dirbti apie 120 robotų darbininkų, o 
palyginus su 1977 m. jose tedirbo tik 
10 robotų. 

Ką j i e a t l i e k a 

Pirmoje eilėje įmonių administra
cijos išrūšiavo, kurie darbai geriau
siai tiktų atiduoti robotų žiniai. Jų 
skaičiuje buvo tokie, kuriuos auto
matai gali daug sėkmingiau atlikti 
už žmogų, y ra labai monotoniški, 
nemalonūs arba pavojingi. 

Taip pvz., kai kuriuose fabrikuose 
robotai išpilsto išlydytą alumini-
jaus metalą į formas arba kitas 
formas-indus sukiša į krosnis, ku
riuose temperatūra pasiekia net 
1600 1. F. Šie ar panašūs darbai bū
davo atliekami žmogaus rankų. 

Robotai taip pat gali pakrauti į 
vežimėlius sunkias dėžes ir sudėti 
sunkias dalis į gaminamų šaldytu
vų vidų. Jie taip pat gali nudažyti 
šaldytuvus, automatiškai keisti 
dažų spalvą ir žymiai sutaupyti 
naudojamas medžiagas. 

R e i k i a į r o d y m ų 

S h e n a c t a d y , N . Y . v i e n o j e 
labiausia žinomoje GE robotų pri
ta ikymo įmonėje elektros inžinie-
riai-išradėjai bando naujus robotus. 
Ir kai tik pasitvirt ins jų tinkamu
mas, jie bus siūlomi pirkti ir kitų sri
čių įmonėms. 

„Mūsų prekes maža pagirti . Būti
na kitiems parodyti ir įtikinti, kad jie 
yra tikrai verti, ko mes už juos 
prašome. Ir jeigu mes galime įro
dyti, na , ir įtikinti, kad robotai gali 
atlikti tą ar kitą darbą, t ada tokį 
„vergą" mes nesunkiai parduo
dame", teigia tos įmonės inžinieriai-
išradėjai. 

Gana keista, kad Amerikoje, šia
me visokių naujovių ir pažangos 
krašte, taip ilgai teko kovoti kitus įti
kinti, kad robotai t ikrai gali pakeisti 
žmogų. Neužmirština, kad šie „atei
ties darbininkai" buvę mėginami iš
garsint i ir įvesti į įmones jau prieš 
1940 metų dešimtmetį. O per pasta
ruosius 20 metų beveik tobulai vei-

_k ian tys robotai buvę galimi užsa

kyti specialiose įmonėse. Tačiau 
visas šis reikalas ilgokai užsitęsė. 

„Unimation", pirmoji plataus 
robotų pritaikymo gamybos įmonė, 
tik 1974 m. tegalėjo pasidžiaugti pir
mą kar tą gavusi gražų pelną. Pra
ėjo net 14 metų po to, kai iš jos dirb
tuvių išvyko I-sis robotas. 

Mat, JAV vyriausybė neteikė 
jokių finansiškų lengvatų robotus 
gaminančioms įmonėms. Taip pa t ir 
didžiųjų įmonių vadovai neskubėjo 
šią naudingą naujovę pritaikyti 
poraktiškame gyvenime. 

P a k e l i a n a š u m ą 

Robotų įmonėse pritaikymo šali
ninkai teigia, kad šie pakaitalai ne 
tik at i t rauks dirbančiuosius iš 
nemalonios aplinkos, bet taip pat 
žymiai pakels gaminių kiekybę. O 
tai šiuo metu yra ypatingai svarbu 
visose JAV pramonės šakose. Ne 
paslaptis , kad JAV pramonė gero
kai šlubuoja dėl nepakankamo 
kiekio į rinką išmetamų prekių. O 
robotai šį našumą galį pakelti ligi 
30%. 

Ledai p r a l a u ž t i 

Šiuo metu daugelis J A V įmonių 
susirūpino ne tik pelnu, bet ir kieky
bine gamyba. Ir kas, jeigu ne robo
tai, galėtų geriausiai pramonei talki
ninkaut i šioje gamybos išplėtimo 
kovoje! 

Yra žinoma, kad Japonijos pra
monė pirmauja šiose lenktyvėse. 
Šiuo metu krašto gamybos įmonėse 
dirba daugiau kaip 7,000 robotų. 
Kiekvieneriais metais gamybon įri-
kiuojama apie 2,000 „besmegenių" 
darbininkų. Tuo tarpu J A V įmonėse 
dar „teįdarbinta" tik apie 5,000 
robotų, nors JAV pramonė yra 
žymiai stambesnė negu japoniškoji. 
Į Amerikos fabrikus k a s metai pri
imama apie 1,300 naujų robotų. 

A te i t i e s v i l t y s 

Skaičiuojama, kad robotai gali 
būti naudingi ne vien tik prekių 
kainų sumažinimui. J ie ta ip pat gali 
būti naudingi ir mažesnėse įmo
nėse. Robotai dabar galimi pa
gaminti žymiai smulkesnių išma
tavimų negu praeityje. Jie yra 
kompaktiškesni, paslankesni. Šios 
pažangos buvo pasiekta, kai buvo 
ištobulinti mikrokompiuteriai. Su 
šiuo ištobulinimu jiems buvo galima 
„įdiegti" ir „ jautrumas". Šiuo metu 
galvojama, kad robotai geriausiai 
galėtų tikti pa ta rnavimams „prie 
bėgančių (Fordo) diržų". Ir specia
listai šiame technikos ba re mato ge
riausią robotų pritaikymą. 

Robctų technika y ra taip toli 
pažengusi, kad „kai kurie iš šių 
tobulų modelių gali net matyti", tei
giama optimistiškuose inžinierių 
pranešimuose. 

Taigi technikos pažanga nestovi 
vietoje. Tikėkimės, kad ir politinės 
nuovokos baruose, po paskutinių 
įvykių Afganistane, ta ip pat daug 
kam turės grįžti regėjimas, kaip 
tiems tobuliems robotams. 

Vakarų Vokietijos sostinėje Bonnoje, pne Sovietų pasiuntinybes demonstruoja 
mahometonvs. protpatuodam; df>; AtKan;«tar.; ok\;paf-;;,.v V-d-;rv;f - ;:; 
L. Brežnevo iškamša. 
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1925 spalie pabaigoj Jonavą palikau ir lapk
ričio 1 d. išvykau į Kauną — Šančiuose karinę 
prievolę atlikti. Taip ir nesulaukiau pašaukia
mas į teismą už piktojo rudžio nušovimą. 

Jonavos miestas ir jo apylinkės man paliko 
daug geresni įspūdį kaip Žiežmariai, nors Jona
vos pašte išdirbau tik 8 mėnesius. 

L ie tuvos k a r i u o m e n ė j 

1925 lapkričio pradžioj atvykau į Kauną — 
Šančius į Elektrotechnikos batalioną karinės 
prievolės atlikti. Buvau paskirtas į naujokų 
apmokymo komandą. Baigus naujokų apmo
kymą mane paskyrė į štabo komandą ir prista
tė į bataliono štabą raštininko — mašininko pa
reigoms. Mat. tarnaudamas Jonavos pašte, 
mokiausi ir baigiau korespondencimus laikraš
tininkams kursus Kaune. Tuose kursuose, tarp 
kita ko, buvo reikalaujama išmokti ir rašomąja 
mašinėle rašyti. 

Nusipirkęs rašomąją mašinėlę, pradėjau ją 
mokytis rašyti ir iki pašaukimo į kariuomenę 
gerokai pramokau. Kai kariuomenėj*' jauni ka

reiviai buvo apklausinėjami, kokį amatą kuris 
moka. aš pasisakiau, kad esu pašto valdinin
kas ir. be to, moku rašomąja mašinėle rašyti . 
Tad baigęs naujokų apmokymą ir buvau pa
skirtas į š tabą raštininko pareigoms. 

Naujokų apmokymo komandoj esant, be ka
rinių dalykų, buvo mokoma ir karinių dainų. 
Dainuoti mokydavo laisvai samdomas mokyto
jas muzikas Mikas Liuberskis. Dainuoti buvo 
mokoma nuo pat atvykimo į kariuomenę: pir
miausia naujokų komandoj, vėliau — mokomoj 
kuopoj. 

Lietuvos nepriklausomybės laikais Kauno 
įguloje. Elektrotechnikos bataliono — vėliau fa
ną likvidavus ir įsteigus Technikos pulką, — ir 
pulko kariai visą laiką pirmavo įgulos kareivių 
tarpe, kaip geriausi dainininkai , ir savo kari
nėmis gražiomis dainomis žavėjo vietos gyven
tojus ir pašaliečius praeivius. 

1927 m., man išėjus į atsargą, pulkas buvo 
išformuotas į atskirus karinius dalinius. Pulką 
išformavus, įsteigtas Ryšių b-nas. vietoj anks
čiau buvusio Elektrotechnikos b-no. Ryšių b-no 
karių dainų mokytoju ir toliau pasiliko tas pats 
muzikas M. Liuberskis. 

Vos tik kelioms dienoms praėjus man raš
tininku štabe bedirbant, atėjo pas mane ūkio 
skyriaus raštvedys karo valdininkas Januške
vičius, atnešė parašytą b-no karininkų algų lapą 
ir atnešęs man sako: "Kažkur atlyginimų 
išskaičiavimuose yra įsivėlusi klaida ir algų la
pas nesibalansuoja. Patikrink tu. Pempe, gal tą 
klaidą surasi". 

Palikęs algų lapą nuėjo. Netrukus klaidą 
suradau. Padaręs pataisą patikrinau algų lapo 
balansą ir radau, kad dabar balansuojasi tei

singai. Tuojau algų lapą nunešiau atgal raštve
džiui, kuris nudžiugęs man ir sako: 'Su b-no 
iždininku vakar visą vakarą šį algų lapą tik
rinome ir klaidos mums nepavyko surasti". Gir
di, bravo. Pempe! Man, ka ip jaunam b-no štabo 
raštininkui, toks raštvedžio pasakymas buvo la
bai prie širdies. 1926 m. sausio pradžioj mus 
tris pulko raštininkus — eil. Karpavičių, eil. 
Poškų ir mane pasiuntė į Karo apygardos šta
bą A. Panemunėje laikyti puskarininkio laips
niui įgyti egzaminų. Egzaminus visi trys išlai
kėme gerai. Netrukus mane pirmą -pakėlė į 
jaunesniojo puskarininkio laipsnį. 

Dirbant pulko štabo ūkio skyriuje, kartą sky
riaus viršininkas kapitonas Šmitas, pasišaukęs 
mane į savo kabinetą, pasakė: "Ruošiuosi tave. 
Pempe, pristatyti pulko vadui, kad pakeltų į 
vyresniojo puskarininkio laipsnį, bet su ta sąly
ga, jeigu, baigęs būtiną karo tarnybą, pasiliksi 
dirbti pulko štabe ir toliau, liktiniu puskarinin
kiu." 

Aš kapitonui Smitui padėkojau už tą jo 
pasiūlymą, bet pasakiau, kad liktiniu puskar. 
pasilikti nemanau . Tuomet jis m a n e pradėjo 
klausinėti, kodėl aš atsisakiau: ar darbas nepa
tinka, ar kokia ki ta priežastis neleidžia pasilik 
ti ir t.t. Į tai jam atsakiau, kad aš iš profesijos 
esu pašt ininkas ir, sugrįžęs iš kariuomenės, vėl 
eisiu dirbti į paštą. Tuo mano atsisakymu kap. 
Šmitas buvo labai nepatenkintas. Po to už ke
lių dienų iškėlė mane į technikos skyrių toms 
pat pareigoms. 

(Bus daugiau) 

-



Bronė ir Kazy* Gasparėnai 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

A. A. DIPL. CHEMIJOS INŽINIERIUS 
KAZYS GASPARĖNAS 

Praėjusiv mėty lapkričio j mu. Du metus minėtame univer-
25 d., grįžęs iš darbo, amžiams i sitete buvo pritaikomosios chemi-
užmerkė akis dipl. chemijos inž. I jos profesoriaus asistentas. 1944 
Kazys Gasparėnas. 2inia apie m. Stalino armijoms artėjant Gas 
Gasparėno staigią mirtį, lyg miš- parėnai pasitraukė į Vakarus. Ku
ko gaisras, greitai apibėgo vieti- rį laiką praleido Jugoslavijoj, o 
nius ir toliau gyvenančius lietu- vėliau persikėlė į Vokietiją. Bėg-
vius ir ji buvo sutikta su didele j damas iš Lietuvos su savimi pa-
nuostaba. j siėmė du Jazbučių, Bronės Gas-

Lapkričio 28 d. Mykolo Bige-1 parėnienės brolio, vaikus, kurių 
nio laidojimo koplyčion su veUo- j tėvai buvo išvežti į Sibirą, ir juos 
niu Kaziu atsisveikinti ir maldose Į globojo iki atvykimo į Ameriką, 
paprašyti, kad Aukščiausias jo 
sielai suteiktų amžiną ramybę, su | 
sirinko didžiulis Philadelphijos ir 
Piet. Jersey lietuvių būrys, ku
riame matėsi atvykusių ir iš Chi-
cagojj Washingtono, Baltimorės 
bei kitų vietovių, nes a. a. Gas
parėnas, būdamas judrus, nuošir 
dus, vaišingas, turėjo daugybę 
draugų. Po rožinio šermenų da
lyviai sugiedojo Marija, Marija, 
nes velionis, gyvas būdamas, šią 
giesmę labai mėgo. 

Atsisveikinimo metu • Piet 
New Jersey LB vardu žodį tarė 
dr. Albinas Šmulkštys, kaimynų 
— Balys Raugas. Gasparėny šei
mos draugų — inž. Juozas Rim
kevičius, buvusios Kemptene, Vo
kietijoj, lietuvių gimnazijos — 
Romualdas Zalubas, ateitininkų 
— Vytautas Volertas ir "Vilties" 
choro bei Liet. namų — Vincas 
Salčiūnas. Trumpose kalbose buvo 
apibūdinta mirusiojo būdo savy
bės, darbštumas, įgimtas noras 
bet kokiame reikale padėti arti
mui, dosnumas, ypač buvo pabrėž 
ta velionio meilė gamtai. Raugas 
į karstą įbėrė nuo Gedimino kal
no atvežtos žemės žiupsnelį, 
simbolizuojantį mielos tėvynės, 
kurios likimu a. a. Kazys nuola
tos sielojosi, mažytę dalelę. 

Sekančią dieną a. a. Kazio Gas 
parėno palaikai buvo perkelti į 
Sv. Andriejaus bažnyčią, kur įvy
ko gedulingos pamaldos už jo sie
lą Šv. Mišių metu sol. Ona Šal-
čiūnienė pagiedojo Schuberto 
Sveika Marija ir Naujalio Kai 
širdį tau skausmas, o sol. Juoze 
Augaitytė — Gruodžio Tėve mū
sų. Mišias atnašavo kun. Kaje
tonas Sakalauskas, asistuojant 

Aptilus karo audroms, Kemp
tene, Vokietijoj, buvo įsteigta lie
tuvių gimnazija ir velionis įsi
jungė į mokytojų eiles. Vėliau 
kurį laiką buvo minėtos gimnazi
jos direktorius. 

1949 m. Gasparėnai persikėlė į 
JAV ir apsistojo Philadelphijoj. 
Pirmus dvejus metus a. a. Kaziui 

teko plauti indus bei atlikti sun
kų fizinį darbą stipriai chemika
lais dvokiančiame odų fabrike 
Vėliair pateko į chemijos labora
toriją ir ketverius metus dirbo sa
vo profesijoj. Po to buvo paskir
tas tos pačios laboratorijos vedė
ju. Paskutinius penkerius metus 
kaip chemikas darbavosi federa
linės valdžios administruojamoje 
laivų statymo bazėje. 

Velionis prenumeravo daugelį 
laikraščių, žurnalų, pirkosi įvai
raus turinio knygas, lietuvių dai
lininkų kūrinius. Kaip ir dauge
lis, visą laiką rūpinosi vargana 
Lietuvos padėtimi. Jam labai arti
mos buvo LB idėjos. Dirbo apy
linkės bei apygardos valdybose 
Buvo paslaugus įvairių organiza 
cijų jaunimui. Daugelis a. a. 
Gasparėną mini geru žodžiu už 
padėjimą susirasti darbą. Turėjo 
gražų balsą ir ilgą laiką dainavo 
"Vilties" chore bei buvo jo valdy 
bos pirmininku. Artima jam buvo 
ir ateitininkų organizacija, kurios 
nariu buvo nuo gimnazijos lai
kų. Ankstokai įsijungė į Lietuvių 
fronto bičiulių eiles. Buvo nuo
latinis įvairių parengimų lanky
tojas. Trumpai tariant, velionis 
buvo aktyvus gyvosios lietuvių 
bendruomenės narys. 

Gasparėnai, norėdami išveng-

E. Chicago, Indiana 
VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS 

Lake apskrities Altos skyrius 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo 62 metų sukakties proga ren
gia Vasario 16 d. minėjimą. 

1980 m. vasario 16 d. 9 vai. 
ryto E. Chicago, Ind., prie mies
to rotušės bus pakelta nepri
klausomos Lietuvos vėliava. Vė
liavos pakėlimo iškilmėse daly
vaus East Chicagos meras Ro-

CHICAGOJE 
MOKESČIAI f 2 GAZOLINĄ 

Cook apskri t ies tarybos fi
nansų komitetas pirmadienį pa
tvirtino planą 2 centais pakelti 
mokesčius už gazolino galioną. 
Numatyta, kad t a ryba patvir
tins tą planą. 

PASKOLA MOKYKLOMS 

Chicagos miesto ta ryba nu
sprendė už t rauk t i 225 ™įĮ dol. 
paskolą, kad galėtų paremti 
Švietimo tarybą, dabar neįsten
giančią išmokėti algų mokyklų 
tarnautojams. 

PIRKS GELEŽINKELĮ 

Chicagos regionalinio susisie
kimo valdyba ieško paskolos iš 
federalinio iždo, kad galėtų iš
pirkti bankrutavusį Chicago, 
Kock Island, Pacific geležinkelį. 
Ta linija į pietines Chicagos 
apylinkes kasdien važiuoja apie 
14,000 keleivių. 

ŽUDIKO TEISMAS 

bert Pastrick, Amerikos legijono 
Vytauto posto legionieriai, East 
Chicagos miesto pareigūnai ir 
apylinkės lietuviai. 

Vasario 17 d. 10:30 v.r. bus 
atnašaujamos šv. Mišios East 
Chicago, Ind., Sv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje ir 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Gary, Ind. 4 vai. p.p. 
Šv. Pranciškaus parapijos salėje 
East Chicago, Ind., įvyks iškil
mingas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas su 
banketu ir programa. Vyriausias 
anglų kalba kalbėtojas bus kongr. 
Adam Benjamin, o lietuvių kal

ba — Vladas Vaičekauskas. Me
ninę programą atliks solistė Al-
vina Giedraitienė, muzikas Anta
nas Giedraitis ir Frank Zapolio 
vadovaujama tautinių šokėjų gru
pė. 

Minėjimui rengti komitetą su
daro Julius Valeika — pirm., Al- j 
bertas Vinikas — vicepirm., Bi
rutė Vilutienė — propagandos 
sekr., Teresė Degutienė — ban- < 
keto vyriausia šeimininkė ir at- j 
stovai iš visų apylinkės lietuviš
kų organizacijų: Petras Aukselis,j 
azys Čiurinskas, Kazys Domarkas,, 
Marija Gelvickienė, Julius Gu-! 
dynas, Dan Pauls, Jonas Skėrys, | 
Zigmas Stankus, Al Tracy, Kazys! 
Valeika ir Antanas Vilutis. 

1 
Altos valdybai 
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SEMINARIJOMS .kunigus 1200 jaunuolių. Semi-
[narijų išlaikymui arkivyskupija 

Chicagos arkivyskupija turi 1979 m. primokėjo 2,848,000 
dvi paruošiamąsias seminarijas, 
vieną filosofinę Niles seminari
ją ir vieną teologijos seminari
ją Mundelein. Jose ruošiasi į 

dol. Vasario 2-3 d. bažnyčiose 
bus rinkliava išlaikyti toms mo
kykloms, ruošiančioms būsimuo
sius kunigus. 

Pranešame kolegoms, draugams, giminėms ir pažįstamiems, 
kad sausio 27 d. staiga mirė mylimas tėvas ir vyras 

Prasideda teismas John Way-
ne Gacy, kurio sodyboje r a s t a 
33-jų nužudytų jaunuolių ske
letai ir lavonai. Prisiekusieji 
teisėjai bus par inkt i iš Rock-
fordo, kad neturėtų iš anksto 
priešiško nusis tatymo. Pats teis 
mas vyks Chicagoie. 

ŽIURKES j N E W YORKA 

Chicagoje atsirado labai di
delių žiurkių, kurios taip vis
lios, kad dauginasi tūkstančiais. 
Dabar tų žiurkių pasiųsta į New 
Yorką, kad ten ištirtų, kaip ge
riau jas naikinti . 

kun. Jurgiui Degučiui ir kun. Ber ti didmiesčio triukšmo, Delran, 
nardui Šimkui. N. J., ant ežero kranto nusipirko 

Po pamaldų ilga mašinų 
vilkstinė velionio palaikus paly
dėjo į Prisikėlimo kapines. Žvar
biam vėlyvo rudens vėjui šiu
renant, po laidojimo apeigų, 
sugiedojus Marija, Marija, a. a. 
Gasparėno kūnas buvo atiduotas 
žemei. Ramiose, nuo Philadel
phijos gerokai nutolusiose kapi
nėse, su a. a. Kaziu jau ilsisi di
džiulis II-jo pasaulinio karo sū
kurių atblokštų lietuvių būrys. 
Po užkandžių "Four Chefs" sve
tainėje, našlei Bronei ir vaikams 
Mildai bei Tomui, atsisveikinant, 
buvo pareikšta užuojauta bei 
suraminimo žodžiai. 

A. a. K. Gasparėnas gimė 1912 
m. sausio 30 d. Plukių k., esan
čiame netoli Panevėžio, didokoje 
ūkininko šeimoje. 

Baigęs Panevėžyje gimnaziją 
įstojo į Vytauto Didžiojo univer
sitetą ir 1942 m. studijas vaini
kavo chemijos inžinieriaus diplo-

medžiais apaugusį sklypą ir ten 
pasistatė gražią rezidenciją. Čia 
a. a. Kazys džiaugėsi pavasario 
žaluma, rudens spalvomis, žie
mos burtais, įvairiaspalviais gies
mininkais bei žvėreliais. To 
džiaugsmo nepavydėjo ir kitiems. 
J Gasparėnų namus pokalbiams 
susibėgdavo jaunimas, LB ruoš
davo Joninių laužus, ateitininkai 
sendraugiai turėdavo metines 
šventes. 

A. a. Kazio Gasparėno įvairio
se srityse įmintos pėdos bus ilgai 
ryškios. Jo pasiges žmona, vaikai, 
Lietuvoje brolis bei seserys, drau
gai, kaimynai, o gal ir miškelio 
gyventojai, kuriais jis nuoširdžiai 
rūpinosi, kai jie buvo alkani. Ilsė
kis ramybėje. 

Bronius Vaikaitis 
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| GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
| SOL, DANOS STANKAITYTĖS § 
i (Įdainuota lietuviškai) p 

f OPE RŲ A R I J O S I 
~ Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
| Dirigentas Alvydas Vasait is I 

1 GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LJKIMO GALIA, | 
| CAVALERIA RUSTICANA I R KITOS. = 

= Kama su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: 5 
1 DRAUGAS, 1,5^5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629. | 
= 111. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 5 
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Perskaitę "Draugi", duokite j i kitiems. 

DR. KAZYS ALMENAS 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona LIUDGARDA, sū

nūs HENRIS ir KAZYS, duktė ROTA su šeimom. Lietuvoj 
lieka brolis LEONAS, sesuo STASfi GRIGIENE, giminės 
Amerikoje bei Lietuvoje. 

Velionis buvo gimęs 1*907 m. balandžio 1 d. Platelių vals
čiuje. Aukštuosius mokslus ėjo Dotnuvoje, Berne ir Berlyne. 
Įsigijo veterinarijos ir agronomijos daktarų laipsnius. Dėstė 
Gruzdžių gyvulininkystės mokykloje, Kauno Veterinarijos aka
demijoje ir Pabaltijo universitete. Amerikoje vertėsi veterina
rijos praktika ir ūkininkavimu. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 
W. 71st Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 1 d. Iš 
koplyčios 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Mrijos Nekal
to Prasidėjimo parap. bažnyčią, Brightan Parke, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sunūs, duktė ir Idti giminės. 
Laid. direkt. Donald A Petkus — telef, 476-2345. 

A. t A. Dr. KAZIUI ALMINUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai LIUDAI, sūnums 
dr. KAZIUI ALMENUI ir dr. HENRIKUI ALMINUI ir 
jų šeimoms. 

Dr. Martynas ir Patricija Trautrimai 
Jonas ir Marta Šarkai ir dukros 

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, 
ALDONAI DULAIT IENEI , 
mūsų draugijos narei, ir ARTIMIESIEMS reiš
kiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. f A. Prof. dr. KAZIUI ALMINUI 
mirus, ŽMONAI, SŪNUMS, ir DUKTERIAI su šeimomis 

bei visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvių Veterinarijos 

Gydytojų Draugija Išeivijoje 

L t A. JONUI MIKSTUI Lietuvoje mirus, 
jo broliui ANTANUI su ŠEIMA ir visiems giminėms 
bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi 

Chicagos Anglijos-Britanijos 
Lietuviu Ktubo Valdyba ir Nariai 

Mūsų brangiam prieteliui 

A t A. Pik. JONUI BUZĖNUI 
Lietuvoje mirus, mielai p. BRONEI, sūnums RA
MONUI, ARŪNUI, dukrai UTAI ir jų giminėms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dr. Vincas Raslavičius 
Dr. P. Aleksandras Raslavičius 
Malvina Vioderis 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330 -34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel . 7 3 7 - 8 6 0 0 
Tel . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYT! 
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x Vakaronė su rašyt. Jurgiu 
Jankum bus Jaunimo centro 
kavinėje šį penktadienį, vasario 
1 d., 7:30 vai. vak. Rašytojas 
aptars rašyt. Antano Giedraičio-
Giedriaus paruoštą monografi
ją "Mūsų Jurbarkas", pademon
struos dalį jo įrekorduotos kal
bos ir pasakos apie patį rašyto
ją. Tą pačią dieną 6.30 vai. 
vak. Jėzuitų koplyčioje bus šv. 

x JAV LB Vidurio Vakaru 
apygardos valdybos ruošiamos 
Chicagos Lietuvių dienos bus 
birželio 28 d., šeštadienį, ir 29 
d., sekmadienį. 

X švč. M. M. Gimimo parap. 
mokyklos berniukai žais krep
šinį prieš tėvus ir mokytojus, o 
mergaitės prieš motinas ir mo
kytojas šį sekmadienį 2 v. p. p. 
parap. sporto salėse. 

X Lituanus žurnalą dr. Ant. 
Klimas redagavo 10 metų ir su
redagavo 15 numerių. Dr. Jo
nas Račkauskas, dr. T. Remei-
kis, dr. Kęst. SkrupskeUs, po 
5 numerius, dr . Br. Vaškelis 3 
nr., dr. Vyt. Vardys ir dr. Kęst 

Mišios už mirusį rašytoją a. a. j Girnius po 2 nr., prof. B. Ci-
A. Giedraitį. Kkvieciami jur-; plijauskaitė, dr . J. Zdanys ir 
barkiečiai ir visi rašytojo ger- ' Saulius Kuprys po 1 nr. Jiems 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

bėjai dalyvauti 
X Su a. a. dr. Kaziu Alminu 

atsisveikinimas Petkaus Mar-
quette laidotuvių koplyčioje bus 
sausio 31 d. 8 vai. vak. Kvie
čiami buvę Velionio kolegos, moį 
kiniai i r artimieji pareikšti pa
skutinę pagarbą Lietuvos mok
slui daug nusipelniusiam profe-į x Kazys Trečiokas, Union, 
šoriui, literatūros ir Lietuvos į N. J., aukojo 10 dolerių. Labai 
laisvės kovų rėmėjui. į ačiū. 

x šv. Kryžiaus ligoninei Jung 

visiems "Lituanus" leidėjai yra 
labai dėkingi. 

X Ona ir Alfonsas Venclovai, 
Brookfield, BĮ., atnaujindami 

į prenumeratą paliko 12 dolerių 
auką dienraščiui stiprinti. La
bai čiū. 

tinė Ligoninių tikrinimo komi- A. Gauronskis, Hot 

"Arkivyskupo Jurgio Matulaičio - Matulevičiaus" knygos aptarimo klausosi susirinkę organizacijų atstovai ir sve
čiai sausio 27 d. Priekyje sėdi iš kairės: rašyt. Česlovas Grincevičius, supažindinęs su veikalu ir autorium, Lietu
vos gen. konsule J. Daužvardienė, generalinis postuliatorius kun. dr. J. Vaišnora, vysk. V. Brizgys, knygos auto
rius dr. Antanas Kučas ir kt. Nuotr. J. Duobos 

— Prof. dr. Irena Langytė 
(Lange ) , dėstanti prekybos 
mokslus Fulerton State univer-

' ^ Į s i t e t e , Kalifornijoje, y r a pa-
1 kviesta paruošti specialius pre

kybos ("marketing") mokslų 
J egzaminus—Educationnal Test-
ing Service Princeton universi
te te , New Jersey valstijoje. 
Prof. L Langytė y ra pasižymė
jusi š ios srities specialistė i r 
dažnai kviečiama kaip patarė
j a Komercijos departamento 
re ikalams. 

— 8v. Andriejaus parapijoje, 
Philadelphijoj, rekolekcijos vyks 
kovo 22-23 dienomis. J a s pra
ves kun . Leonas Andriekus. 

CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAMINKLAS JAU STOVI j organizacijoms, platesnei lietu- šauliams 

vių visuomenei, o ypatingai mū- j darbą 
Dauguma jau yra m a t ę as-: sų jaunimui. Juk ta i jų bend-

meniškai, ar nuotraukose, kaip \ raamžius atidavė savo jauną 
gyvybę dėl mūsų laisvės. 

užbaigti šį didžiulį 

sija, kur i pereitų metų spalio Springs, Ark., nusipirko "Drau-
pabaigoje t ikrino visus ligoni-1 6*e" knygų ir atsiuntė auką. 
nės skyrius, pranešė, kad pri- j Ačiū. 
pažinta vadinama "akreditacija" j 
šiai ligoninei dvejiems metams, j 
Toks pripažinimas nėra būtinas, 

X Feliksas ir Liucija Kurku-
liai, Rochester, N. Y. padėkojo 
"Draugui" už kalendorių, kor
teles ir atsiuntė 10 dolerių au
ką. Ačiū. 

bet tai parodo, kad ligoninė val
džios įstaigų pripažįstama kaip 
geras sveikatos atgavimo cent
ra s su Įvairiais specialistų ve
damais skyriais. 

X JAV L B Vidurio Vakarų 
apygardos apylinkių valdybų ir 
jų pirmininkų informaciniame 
suvažiavime dalyvavo šie LB 
IX tarybos nariai : Stasys Džiu- i 
gas, Modestas Jakaitis, Vytau-1 
t as Janušonis, Jonas Jasaitis, 
Bronius Juodelis, dr. Ferdinan
das Kaunas, dr. Leonas Krauče-
liūnas, dr. Antanas Razma. Kęs
tutis Šulinskas ir Julius Valei
ka. Užsiregistravo 62 dalyviai 
ir svečiai. 

X l i e tuv ių Opera prašo kiek
vieną, kuris tik gali, būti Ope
ros mecenatu šiais metais. Kiek
vienas, paaukojęs operos pasta
tymo išlaidų sumažinimui b e n t ! t v v a i s Jaunųjų talentų koncer 

įspūdingai atrodo Lietuvos Šau
lių sąjungos tremtyje pastaty
tas paminklas mūsų t au tos did
vyriui ir kankiniui Romui Ka
lantai. LSST centro valdyba yra 
numačiusi išleisti spalvotų šio 
paminklo nuotraukų. 

Šis paminklas pas t a ty t a s gra
žiausioje ir erdviausioje Chica
gos Šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinių vietoje, netoli administra-

• cijos pastato. J a u iš tolo maty-
i t i kylą liepsnos lieužuviai į 
į dangų, kurie savo prieglobsty-

Šio paminklo pas ta tymas LŠ-
ST kainavo apie aštuoniolika 
tūkstančių dolerių. Sąjungos 
pirmininkas K. Milkovaitis yra 
kreipęsis į lietuviškąją visuo
menę, organizacijas prašyda
mas aukų, nes vieniems šau
liams čia jau buvo per didelis 
darbas. Reikėjo paramos. Ten
ka su džiaugsmu pripažinti, kad 
visuomenė neliko abejinga. Taip, 
j i buvo dosni ir stambi pinigų 
suma sur inkta . Bet vis t iek dar 

je sukaupia šešis išsibarsčiusius j i r šiandieną keletos tūkstančių 
kryžius įamžinančius partizanų trūksta . Todėl drįstame dar 
heroiką ir visus žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Tikrai tiktų 
prie jo , bent vieną k a r t ą į me-

kartą kreiptis ir paprašyti, kad 
kas d a r nėra aukojęs, a r kar
tais pamiršo šį reikalą, prisidė

tus, susirinkti šauliams, kitoms j tų savo auka ir tuo pagelbėtų 

X Rūta Pakštattė atliks vo
kalinį ciklą liaudies dainų mo-

100 dol. gauna 2 neapmokamus; te Jaunimo centre, 
bilietus į savo pasirinktą spėk-j r eįškiasi lietuvių 
taklį ir yra kviečiamas daly vau- Į 
ti pooperiniuose pietuose su vi- J gyvenime — groja 
sais Operos nariais. Šią auką j kanklių ansamblyje 
pilnai galima nurašyti nuo tak- j styginiame ansamblyje, daly 

X Dėkodami už kalendorių, j 
aukų po 5 dol. a t s iuntė : Vai-
Balčiūnas, Stasė Levanienė, Rai
mundas Gierštikas, d r . Vytau
tas Musonis. Bronius Misevi
čius. Visiems dėkojame. 

X Aukų po 5 doL "Draugui*' 
atsiuntė: kun. Rapolas Krasaus
kas, Veronika Dubickienė, kun. 
Viktoras Krisčiūnevi&us, Anas-

jtazija Panuškienė, Ant . Janys, 
! Juozas Zvinakis; 1 dol. — M. 
į ir L. Jauniškiai. Visiems malo-

Chlcagosjniai dėkojame. 
Lietuvių 

Rūta plačiai 
rmmkiniame 

sų. Čekį prašom išrašyti Ope
ros pavadinimu ir tą auką siųs
t i : "Lithuanian Opera Co., 6905 
S. Artesian Ave., Chicago, DL 
60629. Tuoj bus išsiųstas ta i 
sumai pakvitavimas. (pr.) 

: vau ja Marijos aukšt. mokyklos 
muzikiniuose pastatymuose, dai-

I nuo j a Chicagos Lietuvių opero-
Ije. Šiuo metu lanko Marijos 
j aukšt. mok. paskutinius metus 

l ie tuvių Operos statomų | ir mokosi dainavimo studijoje 
pas Alice Stephens. Rudenį pra
dės muzikos studijas De Paul 
universitete. 

X 
veikalų Carrninos Buranos ir 
Pajacų spektakliai bus bal. 19 
d., 8 vai. vak., bal. 20 d., 3 vai. 
popiet ir bal . 26 d , 8 vai. vak., 
Marijos mokyklos salėje. Bilie
tai jau gaunami Vaznelių pre
kyboje, 2501 W. 71st St., Chi
cago, Dl 60629. Tel. 471-1424. 
Taip pat galima gauti ir pilną 
Carrninos Buranos libretą tik už 
$1. Bilietų kainos: parteryje — 
$17.50, $15.50, $12.50 ir $9.50: 
balkone — S15.50, $11.50 ir 
$7.50. Paštu bilietus galima už
sisakyti, panaudojant šią at
karpą: 

Prašau prisiųsti 
. . . . . . dol. . . . 
viso $ 

. . . . bil. po 
spektakliui. 

bil. po 
. . . .spektakliui, viso dol. 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

dol. 

x Skubiai reikalinga auklė 
vaikams (babysitter). Vietovė 
— Near Northside. Prašom 
skambint Jonui Šoliūnui telef. 
549-S6S4. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė-
resiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (ak.) 

X Jei SKIIANDEIU tau t ik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik ' 
- INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t . t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St., Chicago, II 
60629. Te!. (312) 436-4337. (sk.) 

X "Draugas kaskar t y r a vis 
įdomesnis, nes jame skelbiamos 
tokios žinios, kurių kituose laik
raščiuose nerandame" — rašo 
mums Apolonija VVedrycka iš 
Milwaukee, Wis., atnaujindama 
prenumeratą ir siųsdama auką. 
Dėkojame. 

X Vincas Akelai t is klevelan-
dietis, atnaujindamas prenume
ratą atsiuntė ir 20 dolerių auką. 
Maloniai dėkojame ir skelbia
me Garbės prenumeratorium. 

X Dr. Antanas Kučas, gyve
nąs Putname, Conn., atvykęs į 
Chicagą į jo naujos knygos "Ar
kivyskupas Jurgis Matulaitis 
Matulevičius" sutikimo iškilmes, 
užsuko į "Draugą", domėjosi 
spaudos darbais, kalbėjosi su 

Daiva 

dienraščio vadovais, paliko au
ką dienraščiui stiprinti. Dėkoja
me. 

X Dr. Jurgis Gimbutas, Ar-
lington, Mass., atsiuntė prenu
meratos mokestį ir 12 dolerių, 
kaip jis rašo, "magaryčių". 

; Nuoširdžiai dėkojame. 
X Aukų ats iuntė: po 4 dol. 

į — St. Žukauskas, Albinas Grėb-
Į liūnas, A. Paškus, J. Venckus, 

Markelyt* atliks į Antanas Radžiūnas; po 3 dol. — 
Putino poemą "Žilvinas ir E g - i A . šakalys, Stasė Vaškelienė; 
lė" Jaunųjų talentų koncerto i po 2 dol. 
programoje. Koncertas įvyks j Urbanavičius 
vasario 3 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p . Jaunimo centre. Daiva ne
seniai baigė Illinois universitetą, 
Chicago Circle. Studijavo Ii— i 
teratūrą. Dalyvavo universite-
to dramos pasta tymuose ir vai
dino Jaunimo centro l ie tuvių 
Jaunimo teatre . Atliko "Lai
mos" rolę A. Landsbergio "Šven į 
tajame narve". 

Vacys Urbonas, J. 
, kun. V. Karale-

vičius, V. Kankalis. Visiems dė- j nę informacijų (tel. HE 4-8428) 

Prašome aukas siųsti šiuo ad
resu: St. Anthony's Savings 
and Loan Association, Romas 
Kalanta Fund Acct. 0-30190-0, 
1447 So. 49th Court, Cicero, UI. 
60650. Už visas aukas iš anksto 
dėkojame. Ap. Skopas 

KVIEČIAME I ŽIEMOS 
ŠVENTĘ 

Toli dar VI Tautinių šokių 
šventė, tačiau jai pasiruošimai 
vyksta sparčiai. Šalia šokių 
vienetų ruošos lygiagrečiai vyk
s ta ir finansų telkimas. Žino
mi Amerikos lietuvių visuome
nės veikėjai Marija ir Antanas 
Rudžiai įsijungė į šią akciją. 
Rudžiams pasiūlius, yra rengia
ma žiemos iškyla jų gražiame 
dvare Monee, Dl., netoli į pie
tus nuo Chicagos, kur vyks įdo
mios sporto žaidynės, įvairūs 
lošimai, užkandžiai ir pasivaikš
čiojimai. Lauko programai y ra 
numatyta visokių įdomybių: pa
sivažinėjimas risto žirgo tem
piamomis rogėmis, "cross coun-
try ' ' slidinėjimas, pasivažinėji
mas sniego mobiliais, dailieji 
ledo čiuožimai, slidinėjimas nuo 
kalno ant padangų. O dvaro rū
muose bus proga pasigardžiuo
ti karštais užkandžiais, daly
vauti biliardo turnyre ir kituo
se naminiuose žaidimuose ir pa
traukti dainą, pritariant pri ty
rusiam akordeonistui. 

Laiko daug neliko, todėl jau 
dabar paieškokime nors aprūdi
jusias pačiūžas, slides ir vai
kams rogutes. Visi ruoškimės 
į žiemos šventę. Ten lauks vi
sų dvaro šeimininkai M. ir A. 
Rudžiai, Tautinių šokių šventės 
komiteto pirmininkas Jonas Ta-
landis, žiemos šventės koordi
natorė Dalia Dundzilienė i r 
darbštūs komiteto nariai. Įėji
mas 10 dol. vienam asmeniui, 
25 dol. šeimai, ir 5 dol. studen
tams. Surinkti pinigai bus skir
ti VI Tautinių šokių šventei. 

Iškyla įvyks vasario 24 d., 
sekmadienį, nuo 11 vai. ry to 
iki sutemos. Tie, kurie y ra su
interesuoti bei smalsūs, kreip
kitės pas Albiną Ramanauskie-

— Dr . A. Juzaitis skai tys pa
skai tą Philadelphijoje tema: 
"Kr i s t aus kapo drobulė naujau
sių mokslų tyr imo šviesoje (vi
duramžių apgaulė ar autentiš
k a s Kris taus paveikslas?)" . Pa
ska i ta vyks Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje kovo 16 d. po su
mos. 

— Poetas B . Brazdžionis at
vyks ta į Philadelphiją dalyvau
t i l i teratūros vakare, kurį ba
landžio 26 rengia ateitininkai. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Paminėtas Lietuvos nuhis-

ter is a. a. B. K. Balutis. Londo
no Šv. Kazimiero šventovėje 
gruodžio 30 d. pamaldose pami
nėta Lietuvos ministerio D. Bri
tani jai Broniaus Kazio Balučio 
100 metų gimimo sukaktis. J is 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Juozas Sinkevičius 

mirė sausio 6 d Adelaidėje. Ve
lionis buvo gimęs 1906 m. Pe
trapilyje, kur jo tėvas buvo 
stambaus alaus fabriko direkto
rius. 1919 m. grįžo į Lietuvą, 
1929 m. baigė Utenos gimnaziją, 
vėliau teisės mokslų studijas 
Kaune. 1934—1939 m. buvo Za
rasų notaras, t rejus metus re
dagavo "Zarasų kraštą". 1939 
m. perkeltas notaro pareigoms 
į Raseinius. Gyvendamas Der-
molde dėstė lietuvių gimnazijo
je. Emigravęs į Australiją, įsi
jungė į aktyvią lietuvišką veik
lą. Mirė vėžio ligos pakirstas. 
P o gedulingų pamaldų palaido
t a s Centennial Pa rko kapinėse. 
Laidojimo apeigas atliko kun. 
Spurgis, MIC. Velionį į amži
nybę palydėjo daug lietuvių. 

— A. a, Juozas Grabauskas 
sausio 8 d. ras tas miręs savo 
namuose Moe, Vic. Mirė sulau
kęs 68 metų amžiaus. Velionis 
buvo gabus technikoje. Kartais 
talkindavo lietuvių organizaci
joms, nors ir nebuvo perdaug 
su jomis susirišęs. Sausio 11 d. 
palaidotas Moe kapinėse. Liko 
duktė su šeima. 

— Viktoras Laukaitis, žino
mas Australijos lietuvių veikė
jas , ilgesnį laiką serga kasos 
uždegimu. Gydomas Šv. Luko 
ligoninėje, Melbourne. 

PRANCŪZIJOJ 
— Toronto universiteto mu

zikos studentas Leonardas Tur-
nevičius laimėjo antrą vietą pa-

• 

y r a gimęs 1879 gruodžio 29 d. I saulinėse akordeonistų varžybo-
Seirijuose, Suvalkijos dzūkų s e Cannes, Prancūzijoje, 
k raš te , o mirė Londone 1967 m. 
gruodžio 30 d. Klebonas kun. 
J o n a s Sakevičius, MIC, savo tos 

-
BELGIJOJ 

— Belgijoje išleistas tarptau-
dienos pamoksle prisiminė, koks į t inės fotografijos albumas, o ja-
Bronius K. Balutis buvo mūsų Į me yra ir kauniečio A. Maci-
bendruomenės brangus asmuo • jausko nuotraukų iš ciklo "Kai-
— didis tautos sūnus. mo turgus". 

CHICAGOS ŽINIOS 
MOKYTOJU RŪPESTIS TREMIA VODKA 

Nusprendus Chicagos miesto I Hyat t bendrovė patvarkė, kad 
mokyklų biudžetą sumažinti 4 2 ! jos laikomame 51-me viešbuty 
mil. dol., numatoma atleisti 1001 JAV-se nebebūtų laikoma vod-
prad. mok. mokytojų ir apie 400 j ka, ikrai ir kiti rusų gaminiai, 
aukš t . mok. mokytojų. Toliau 
neteks darbo 300 specialių da
lykų dėstytojų ir apie 192 
mokytojai iš mokinių pažangos 
stiprinimo mokyklų. 

NAMU KAINA 

Vienos šeimos namų kaina 
Chicagos priemiesčiuose per me
tus pašoko 14% ir dabar ten 
namai kainuoja 93,910 dol. 

PERSPĖJIMAS MOTERIMS 

TIRS IŠKASENAS 
JAV mokslo fondas paskyrė 

Field gamtos istorijos muziejui 
Chicagoje 50,000 dol., k a d pra
vestų tyrimus iškasenų Mazon 
upelio pakrantėse, kur buvo da
ba r apleistas Braidwood-Coal 
CSty, apie 60 mylių nuo Chica
gos. 

TEMPERATŪRA 

Lenkių katalikių moterų są
jungos prezidentė L. R. Gorny 
šeštadienį vežėsi sąjungos p i - , , -~ ,. 

. ... , .Z xz. ' buvo 16 dienų su temperatūra 
m g u s namo vėliau padėti š iuos! ,. _ - J * Z Z T L ^ L . 

O'Hare aerodrome pirmadie
nio ryto 4 vaL temperatūra bu
vo nulis — pirmą kartą šiemet 
tokia žema. Pernai iki šio meto 

kojame. I Laukiam visų! 

x PLB ir P L J S valdybos 
ruošia laivu ekskursiją. Laivas 
išplaukia iš Miami į Nassau, 
San Juan ir St. Thomas. Laivas 
išplauks 1980 gruodžio 7 d. ir j 

X Albinas Knrkulis, akcijų i atplaukia gruodžio 14 d. Dėl 
brokeris, dirbąs su Rodman & smulkesnių informacijų prašo

me kreiptis į American Travel 
Service Bureau — 9727 South 
VVestern Ave., Chicago, EI., 
G0643. Tel. (312) 238-9787. 

(pr.) 

Telefonas 
— — — — — — — — Bradshaw, Inc., patarnauja ak-

Čekius išrašyti: Lithuanian ei jų bonų, fondų bei kitų verty-
Opera Co. Inc. ir siųsti tiesiog bių pirkime ir pardavime. Susi-
su užsakymo lapeliu Vaznelių domėję skambinkite 977-7916. 
krautuvės adresu. (pr.) į (sk.) 

s v. Kazimiere aetsni vleuuuUjM atstovės supažindinime su "Arta vyskupo 
Jurgio Matulaičio - Matulevičiaus** naujausiu veikalu vakaronėje sausio 27 
i ."" fca.r^ - vadovės asistentė ses, Mariliyn Kuzmickus, taras; svei
kinimo žodj ses M. Almarita, vyriausioji vadovė ses. M. Joanella, gen. sekr. 
ses. M. Angesine k* Marijos aukšt. mokyklos direktore ses. Jtflie Shai-
•MkM. NM(r. 3. 

banke. Kai j i Chicagos šiaurėj 
sustojo prie šviesų, du kelioli-
kamečiai pramušė jos automo
bilio langą ir pagriebė rankinu
ką, kur buvo 5,500 dol. pini
gais ir čekiais. Policija ieško 
kaltininkų. 

SKRIDO UŽ CENTUS 

Sekmadienį Midvvay aerodro
me buvo didelė spūstis, nes bu
vo paskelbta, kad veža už vie
ną procentą normalios kainos.' 
Žmonės į Clevelandą galėjo 
skr is t i už 37 centus, į Detroitą 
už 32 centu, į Kansas City už 
45 centus. Tai buvo padaryta 
reklamos reikalais. Susirinko 
apie 1000 žmonių. 

MAŽIAU MOKSLEIVIU 

Chicagos miesto mokyklose 
moksleivių sumažėjo 17,549. Šių 
mokslo metų pradžioje (spalio 
mėnesį) Chicagos miesto mo
kyklas lankė 477,339 vaikai. 

KINŲ PARODA 

Kinų meno, mokslo, pramonės 
paroda įvyks spalio mėn. pa
baigoj ir lapkričio pradžioj 
Navy Pier, Chicagoje. 

nulio a r žemiau. 1979 metais 
sausio temperatūra vidutiniškai 
buvo 12.7 laipsnio žemiau nor
malios, o šiemet — 2.8 laips
niai aukščiau normalios. 

GARSUS VADOVAS 

Notre Dame universiteto pre
zidentui kun. Ted Hesburgh va
sario mėnesį bus suteiktas laip
snis. Juos jis y ra gavęs iš įvai
rių universitetų ir kolegijų. 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 v a i d. 

(initnnni»imniitttininiiunamnintnn 
Advokatu 

GINTARAS P. CEKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 

HimiimuiimnmHiiiivuiuimmiiiiHiiti 




