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PELESOS APYLINKES 
KAIMŲ PAREIŠKIMAS 

BALTARUSIJOS TSR KP CK 
PIRMAJAM SEKRETORIUI 

DRG. MOŠEROVUI 
LIETUVOS TSR KP CK 

PIRMAJAM SEKRETORIUI 
DRG. GRIŠKEVIČIUI 
Pelesos apylinkės, Varėnos 
r. lietuviškų kaimų gyven
tojų 

P A R E I Š K I M A S 
(Tęsinys) 

1940 m, rugpiūčio 3 d. Bal
tarusijos TSR delegatai ir vy
riausybė TSRS Aukščiausioje 
Taryboje pasiūlė sugražinti Ta
rybų Lietuvai Švenčionių, Vy-
džių, Astravo, Varenavo ir Ro-
dūnės rajonus, pripažindami, jog 
gyventojų daugumą juose suda
ro lietuviai, šis pasiūlymas bu
vo priimtas ir pradėtas vykdy
ti. Iki prasidedant Didžiajam 
Tėvynės karui buvo atiduota 
Tarybų Lietuvai nemaža lietu
viškų kaimų ir miestelių. Liko 
neprijungti prie Lietuvos TSR 
apie 20 buvusio Rodūnės rajo
no lietuviškų kaimų, prigludusių 
prie Lietuvos sienos. Tai Pele
sa, Dubiniai, Vigonys, Pavala-
kė, Smilginiai, Kargaudai, Klai-
šiai, Piliūnai, Mažeikiai, Varliai, 
Kurkiai, Paditvys, Senieji ir 
Naujieji Druskininkai, Miežio-
nys, Saltoniškis, Kalviai ir kit ; 

Juose gyvena apie 10.000 lietu
viškai kalbančių žmonių 

Ilgainiui lietuvių kultūrinė vei
kla pokario metais buvo visai 
uždrausta, nors lenkų okupaci
jos metais mūsų rajone buvo net 
11 lietuviškų mokyklų: Pelesoje, 

Sen. Druskininkuose, Kargau-
duose, Piliūnuose, Pavalakėje, 
Paditvyje ir kt. Rodūnės baž
nyčioje buvo laikomos lietuviš
kos pamaldos, o lenkams jas 
panaikinus, buvo pastatyta ak
meninė Pelesos bažnyčia. Veikė 
lietuviški vaikų darželiai, klubai 
— skaityklos, saviveiklos rate
liai. 

Taigi lenkų okupacijos lai
kais, nors ir sunkiomis sąlygo
mis, reiškiantis nacionalinei prie
spaudai ir tautiniam antagoniz
mui, lietuviška kultūra vis dėl
to gyvavo ir vystėsi. Nemažai 
lietuvių draugų, su baltarusiais 
aktyviai dalyvavo revoliucinėje 
kovoje. Lietuviai džiaugėsi ta
rybinės santvarkos atkūrimu 
buvusioje lenkų okupuotoje teri
torijoje. 1939 m. rudenį j socia
lizmo statybą kartu su baltaru
siais ir kitų tautybių darbo 
žmonėmis įsijungė ir Rodūnės 
rajono lietuviai. Į Vakarų Bal
tarusijos liaudies susirinkimą 
deputatais buvo išrinkti lietuviai 
B. Sinkevičius, Iz. Simelionis. 
Apylinkių komitetų sekretoriais 
buvo J. Adomonis, K. Doda, V. 
Žukauskas ir kiti. Rodūnės mies
to vykd. komiteto pirmininku 
buvo St. Vaitkūnas . . . Lietu
viškame Dubinių kaime ^įsteigė 
pirmasis rajono kolūkis. Bet 
karas nutraukė taikų darbą. 
Kovose su vokiškaisiais oku
pantais žuvo draugai: Adomo
nis, Sinkevičius, Žukauskas, Ka-
menčius, Neviera, Jonys ir kiti 
lietuvių tautybės rodūniečiai. 

(Bus daugiau) 

Žmogaus teisių 
padėtis pasaulyje 

Daug vaistybiy nepaiso piliečiu teisiu 
Washingtonas. — Prezidentui Į socialinių patarnavimų švieti-

Carteriui kadencijos pradžioje j mo dekretai, nors buvo minimi 
parodžius didesnį susirūpinimą 
žmogaus teisėmis pasaulyje, val
stybės departamentas paskelbė 
išsamų, jau trečią, 854 puslapių 
raportą apie žmogaus teisių pa
dėtį visose pasaulio 154-se val
stybėse. Anksčiau dvejus me
tus raportas apžvelgdavo padėtį 
tik tose šalyse, kurios gauna 
Amerikos paramą. 

Studijoje pripažįstama, kad 
žmogaus teisės daugiausia lau
žomos Kambodijoje. Griežtai 
kritikuojamas Vietnamas ir 
Šiaurės Korėja. 

Raportas, komentuodamas pa
dėtį Sovietų Sąjungoje, praneša, 
kad didėjantis gyventojų nepa
sitenkinimas iššaukė vyriausy
bės elgesį, lyg tie disidentai su
daro režimui rimtą grėsmę. Pi
liečiai persekiojami, kalinami, 
nors paskutiniu metu kankinimai 
ir fizinės bausmės lyg sumažė
jo. Sovietai turi 10,000 politinių 
kalinių, kurių dalis išstatomi į 
kančias, prievarta gydomi 
skausmingais vaistais psichiat
rinėse ligoninėse. Afganistane 
sovietai prisidėjo prie visiško 
žmogaus teisių nepaisymo, kali
nimų, kankinimų, žudymų. 

ir teisių laužymai, šiemet aiš
kiai sakoma, kad per šacho val
dymo metus daug tūkstančių 
iraniečių buvo kalinami dėl po
litinių įsitikinimų, nemažai ka
linių buvo kankinami. 

Šalia dešiniųjų ir komunisti
nių diktatūrų, žmogaus teisės 
laužomos ir demokratinėse val
stybėse. Izraelyje smerkiamas 
okupuotų palestiniečių prievar
tavimas, nors pačiame Izraelyje 
gerbiamos asmeninės teisės ir 
vyrauja demokratinė tvarka. 

Kalbant apie Iraną, nuro
doma, kad 50 amerikiečių ken
čia žiauriose, pažeminančiose 
sąlygose nuo lapkričio 4 d. Re
voliucinis režimas Irane laiko 
apie 15,000 politinių kalinių ir 
sušaudė be tinkamo teisinio pro
ceso apie 700 iraniečių. 

Pakistanas pabaramas, kad 
ten dar vykdomos fizinės baus
mės, žmonės plakami, minimas 
buvusio premjero Bhutto pako
rimas. 

— Gazolino taupymas pernai 
davė rezultatų. Amerikiečiai 
sunaudojo 1.6 nuoš. mažiau ga
zolino ir važinėjo 25 bil. mylių 

Analizuotojai pastebėjo, kad I mažiau, negu 1978 m. 
pernykštis raportas ir šiemeti- j — Kinija paskelbė, kod jos 
nis gerokai skiriasi Irano at- j komunistų partijos dienraštis 

VOKIEČIAI, PRANCŪZAI 
PASMERKĖ INVAZIJA 

Straipsnis apie ideologinį Kremliaus veržlume 

Afganistano pabėgėliai Pakistane laukia šiltesnių dienų ir s-. ,o.:a apie progą sugrįžti į savo namus. 

JAPONIJOS BIZNIO 
ĮTAKA AMERIKOJE 

Japonų raportas atremia priekaištus 
Tokijo. — JAV pramonės va- Į Japonu raporte nurodoma, kad 

dai dažnai kritikuoja Japonijos tos įstaigos parūpina darbu 
biznio bandroves už JŲ veržlumą, j 81,300 amerikiečių. Kiekvienas 
pasauliniu rinku užėmimą savo [ Amerikoje apsigyv<nęs japonas 
gaminiais. Pirmadienį US Steel Į duoda 8 amerikiečiams darbą, 
bendrovės prezidentas David Ro- ; Japonijos biznio įmones įsteigė 
derick pakaltino japonų automo-1 Amerikoje 210 skyrių, kurie gami-
bilių įmones, kad jos pigiau par-įna prekių už 4.8 bil. dol. Tarp 
davinėja savo automobilius Ame-' garsesniu įmonių čia veikia Sony 
rikoįe, negu Japonijoje. Biznio j televizijos ir video-rekorderių Fab-
pasaulyje tokia .praktika vadina- j rikai, Kawasaki motociklu, Ya-
ma ,,d'umping". Įmaha pianinų ir *Kikkoman sojos 

Japonijoje Nissan ir Toyota j pupelių padažo gamyklos. Japo-
bendrovės paneigė kaltinimus, j nu įmonės pampina darbų 
nes jie esą nepagrįsti, neteisingi. 261,600 amerikiečiu. Dalis tu dar-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Abiejų Korėjų delegacijos 
susitarė organizuoti premjerų 
susitikimą Ženevoje, o toliau de
rėtis dėl susijungimo pakaitom 
Seoule ir Pyongange. 

— Sudano prezidentas paleido 
parlamentą ir paskelbė naujus 
rinkimus už 60 dienų. Prieš tai 
valstybė bus padalinta į penkias 
autonomines provincijas. 

— Chicagietis juodasis kun. 
Jesse Jackson pareiškė Kutrai
te, kad Amerika per daug palai
ko Izraelį, per mažai rūpinasi 
palestiniečiais. 

— Izraelis Hebrono 
ieško arabų, kurie nušovė 
metų kareivį. 

— Per tris dienas Malaizijoje 
pasirodė trys vietnamiečių lai
vai su 153 pabėgėliais. 

— Izraelio premjeras griež
tai pasmerkė vandalus, kurie 
Jeruzalėje užpuldinėja krikščio
nis, daužo langus, dažais ište-
plioja krikščioniškų knygynų ir 
bažnyčių sienas. 

— "Tass" agentūra paneigė 
Vakaruose paskelbtą žinią apie 
Afganistano kaimo nubaudimą, 
kuriame sušaudyti 1,170 vyrų ir 
berniukų. 

— Pentagonas paneigė žinią, 
kad keleivinį Brzezinskio lėktu
vą vijosi ir lydėjo Irano naikin
tuvas. Tai buvęs amerikiečių 
lėktuvas iš lėktuvnešio "Ni-
mitz". 

— Prancūzija atšaukė savo 
diplomatus iš Libijos ir įsakė Li
bijai tą pat padaryti. 

— Prezidentas Carteris pa
siuntė Ispanijos premjerui užuo-

kiečiu. jautą dėl ambasados Gvatema-
Besigindama nuo priekaištu, loję užpuolimo ir dviejų ispanų 

Japonija šarvo raporte tvirtina, nušovimo. 
kad padidėjęs biznis duoda Ame- — Kinija atmetė Vietnamo 
rikai daugiau svečiu iš Japonijos, pasiūlymą Naujųjų metų proga. 
Ameriką 1978 m. aplankė nuo vasario 15 iki 21 d. susilai-
886,431 japonai turistai, išleisda- kyti nuo pasienio pažeidimų, nuo 
mi Amerikoje apie 540 mil. dol., šaudymų. Kinija sako, jog to-
tuo prisidėdami nrie 24,800 dar- kie pareiškimai siekia nukreip-

vėliau jis duos priesaiką M | * f sukūrimo viešbučiuose, ręsto- ti dėmesį nuo Vietnamo agre-
bus išrinktas parlamentas. ' lenuose ir pan. Pagaliau japonu sijos Kambodijoje. 

Bani Sadras pareiškė, kad Ira- \ preM** bendrovės padeda eks- - Rodezajoje prieš parlamen-
nas duos paramą Afganistano I Pūtuoti ir Amerikos gaminius, to rinkimus dažnėja susikarti-
sukilėliams. tačiau kariuomenės i Apie 3 nuoš. amerikiečių bend- i mai tarp dviejų sukilėbų gru-

Tačiau iraniečiai kurie ! ™ u P^kių, kainuojančių 3.9 b.l. I pių narių. Kandidatai nužudo-
kovoti už is- i *** b u v ' ° 'Pa«l"o tos užsieniuose, j ira, pagrobiami, 

ne Japonijoje, japaoj prekybos 
įstaigų, kas padėjo sukurti dar 
143,300 darbus. 

Paryžius. — Pabaigę savo trijų 
dienų pasitarimus, Prancūzijos 
prezidentas Valeri Giscard d'Es-
taing ir Vakaru Vokietijos kanc
leris Hetmut Schmidt pareikala
vo, kad Sovietu Sąjunga išvežtų 
savo kareivius iš Afganistano. 
Bendrame komunikate sakoma, 
kad žygį į Afganistaną gali sek
ti kitos karinės intervencijos. De-
tentė neišgyventų naujo pana
šaus smūgio. Prancūzija ir Vaka
rų Vokietija, bendradarbi auda-
damos su savo sąjungininkais, im
tųsi priemonių garantuoti savo 
saugumą ir ginti tarptautinį pa
stovumą. 

Bendrame pareiškime Vakaru 
vadai primena sovietų pažadą 
išvežti kariuomenę IT sako, kad 
tą .pareiškimą reikėtų (paversti 

įrašo autorius, kariuomenės pa
naudojimas, užimant buferio teri
torijas, buvo racionalizuojamas, 
kaip ypatingas, retas įvykis. Ta
čiau minėtame žurnalo numery
je pabrėžiamas „revoliucinis" už
ėmimo aspektas, kurį padiktavo 
komunistų strateginiai, taktiniai 
planai, jų realistiniai reikalavi
mai. Žurnalo straipsnis, belauk
damas Baltijos valstybių užėmi
mo sukakties, pabrėžia, kaip „bu
vo žengtas žingsnis į priekį pa
saulinės revoliucijos procese, 
kaip padarytas naujas prasilau
žimas imperialistinėje sistemoje, 
kaip toliau praplėsta ir sutiprin-
ta socialistų revoliucijos Sovietų 
Sąjungoje bazė". 

Toliau autorius Albert Weeks 
primena, jog karinė invazija ir 

faktu. Diplomatiniai stebėtojai Baltijos valstybių okupacija ėjo 
nurodo, kad ipo griežtų Amerikos j po Raudonosios Armijos, kaip 
ir Britanijos reakcijų buvo laukta j „revoliucinės jėgos", žygio į Suo-
švelnesnio Prancūzijos ir V. Vo-' miją. Tada, kaip fc dabar Afga-
kietijos pareiškimo, tačiau jis nistane po 40 metų, sovietai aiš-
gan aiškus ir griežtas. Pareisiu- kino, kad jų pastatytas Otto 
me sakoma, kad dabartinė krizė Kuusineno marionetinis režimas, 
pamažu gali atvesti pasaulį į la- įsikūręs suomių mieste Terijoki, 

Pernai Amerikoje buvo parduoti 
1.77 milijonai japonų automobi
lių. Japonija eksportuoja iir ne
mažai plieno. Japonijos biznio 
įmonių įtaka Amerikos ekonomi
kai yra nemaža. Specialų raportą 
apie tą įtaką paskelbė Japonijos 
vyriausybė. 

Japonijos-Amerikos prekyba 
pernai siekė 36 bil. dol. Ameri
koje veikia 1,177 japonų biznio 
įstaigos, kuriose dirba 10,500 ja
ponų. Šiose operacijose Japonija 
yra investavusi 3.4 bil. dol. 

Irano prezidentas 
turi daug priesy 

Teheranas. — Irano preziden- J11!06 

tas Abolhasan Bani Sadr, finan
sų ir ekonomikos ministras, bu
vo išrinktas ir Islamo Revoliu-

bų yra Amerikos produktų supir
kimas, savo produktų gaminimas 
(127,800 darbai), be to apie 
63,900 d'arbų liečia tokius biznio 
patarnavimus, kaip teisės reikalai, 
buhalterija, reklamos. Japonų 
bendrovės sumoka apie 885 mil. 
dol. mokesčių federaliams, loka
liniams iždams. 

Toliau japonų raportas nuro
do, kad japonų firmos Amerikoje 
nuomoja 140 mil. 1cv. pėdų erd
vės šarvo įmonėms ir 36 mil. kv. 
pėdų įstaigoms. Apie du trečda
liai įstaigų ploto ir apie 40 nuoš. 
gamybos ploto yra nuomojami iš 
amerikiečių savininkų, kurie gau-

jna per metus 186 mil. dol. Japo-
firmos importuoja Ameri

kon aipie 12 bil. dol. vertės pre
kių, jų tarpe 6 bil. dol. vertės 
automobilių. Šitų importų paskirs-

cinės tarybos pirmininku. Sako. ^ m a s ir mažmeninė prekyba pa-
ma, kad toje taryboje jis turi |™P;n a < J a r ^ dar 1)13,500 amen 
įtakingų priešų. Jo gan silpną ' 
poziciją tarp kitų revoliucijos 
vadų parodė silpnas jo prisaik
dinimo ceremonijų reportavi-
mas Irano valstybinėje televizi
joje. Bani Sadras, išklausęs 
imamo Khomeinio pareiškimo, 
prisiekė Koranu gerbti konsti
tuciją ir dirbti Irano žmonėms. 

bai rimtą padėtį. 
Sovietų prezidentas Brežnevas, 

priimdamas Kremliuje Kambodi-
' jos vadą, pastatytą Vietnamo oku-
Įpacinės kariuomenės, Heng Saro-j jis prižiūrėjo Baltijos sovietizaci-

mieste; riną, .pasakė, jog abi šalys siekia'fa, sakoma, skatino ir paskutin 
šovė 23 panaikinti pasaulio įtempimus. į Įsibrovimą į kaimyninę valstyV 

paprašė „Suomijos proletariatui 
greitos (karinės paramos". Auto
rius sako, įdomu, kad Brežnevo 
ideologas Michailas Suslovas, ku-

ten 

žvilgiu. Pernai, šacho režimo 
laikais, buvo pastebėti ir jo įgy-

nuo spalio 1 d. bus spausdina
mas ir anglų kalba, kad jį galėtų 

vendinami sveikatos priežiūros, paskaityti Pekino užsieniečiai. 

nesiųs. 
nori savanoriškai 
lamą Afganistane, gali 
vykti, jie nebus varžomi. 

Nurodoma, kad tarp preziden
to priešų yra ir Tudeh — komu-, 
nistų partija. Jos vadas Noure-
din Kianouri, architektas ir uni
versiteto profesorius, savo ka
binete neturi ajatolos portreto, 
bet — Lenino. Manoma, kad 
Iranas turi 35,000 registruotų 
partijos narių, kurie siekia iš
naudoti dabartinius neramumus 
valdžios paėmimui. 

Teherano radijas paskelbė, 
kad naftos laukuose Khuzestano 
provincijoje sprogimai sužalojo 
šešias naftos vamzdžių linijas. 

— JAV specialus ambasado
rius Linowitz. grįždamas iš 
Izraelio - Egipto derybų, susto
jo Moroke, kur informavo ka
ralių Hassaną arae derybų eigą. 

— Rytų Vokietija paskelbė, 
kad premjeras Willi Stoph. il
gesnį laiką sirgęs, pradėjo eiti 
pareigas. 

— Afganistane dingo trys 
britų reporteriai, jų tarpe viena 
moteris. 

— CBS televizijos žinių pra
nešėjas Walter Cronkite paskel
bė, kad jis pasitrauks iš parei
gų ateinančių metų rudenį. Ma
noma, kad jo vietą užims Dan 
Rather ar Roger Mudd. 

— Salvadoro komunistai užė
mė Ispanijos ambasadą, solida
rizuodami su Gvatemalos tero
ristais, kurie puolė Ispanijos 
ambasadą Gvatemaloje ir nete
ko 39 vyrų. 

— Egipto vyriausybė atiden
gė, kad ji reikalauja palestinie
čiams teisės turėti parlamentą 
ir vykdomąją tarybą. Izraelis 
su tuo nesutink a. 

į Detentė esanti daugelio metų, di
delių pastangų vaisius, kurio ne
galima leisti .panaikinti. 

Atsiliepdamas į Brežnevo kal
bą, Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius Powell pareiškė, kad deten
tė priklauso nuo Maskvos elgesio, 
o ne nuo Vakarų. 

Antradienį Sovietų Sąjungos 
žygį Afganistane pasmerkė Vie
noje suvažiavęs Socialistų Inter
nacionalas, kuriame dalyvauja 
25 valstybių socialdemokratų va
dai. 

Albert Weeks, New Yorko uni
versiteto istorijos profesorius, so
vietų politikos žinovas, rašo 
„The Christian Science Monitor", 
kad prezidentas Carteris ir jo pa
tarėjas Brzezmskis be reikalo nu
stebo dėl rusų karinių veiksmų 
Afganistane. Ideologinis Krem
liaus veržlumas buvo išreikštas 
žurnale „Kommunist" pernai va
sario mėn. numeryje. Anksčiau 
Kremliaus straipsniai, kalbėdami 
apie 1940 metų Baltijos valstybių: 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pagro
bimą, paprastai, aprašydavo įsi
brovimą į Baltijos valstybes kaip 
gynybos žygį, atsakant į nacių 
grėsmę, nežiūrint nacių-sovietų 
draugiškumo sutarties. Paprastai, 

Libane bijoma 
civilinio karo 

Beirutas. — Sirijos vyriausy
bė paskelbė, kad ji atitrauks sa
vo kareivius iš Libano sostinės, 
kur sirai jau 38 mėnesius prižiū
ri taiką tarp krikščionių ir mu
sulmonų. Libane sirai turi 22,000 
kareivių, iš kurių 5,000 stovi 
Beirute, čia bijoma civilinio ka
ro pasikartojimo. Kovos jau 
prasidėjo tarp kelių kairiųjų 
palestiniečių grupių kurios sie
kia užimti pasitraukiančių sirų 
pozicijas. 

Kai kuri spauda spėlioja, kad 
Sirijai kariuomenę patarė ati
traukti sovietai. Nutarimas 
sutampa su ministerio Gromyko 
apsilankymu Sirijoje. Tuo pa
čiu siekiama atnaujinti arabų 
kovas Libane, keršijant ui so
vietų invazijos Afganistane pa
smerkimą 

Irano diplomatai 
Washinftonas. — Imigracijos 

įstaiga pripažino, kad neži !a 
kur dingo 125 Irano diplomat >. 
Gruodžio mėn. valstybės der 
tamentas įsakė Iranui sui *.-
žinti savo diplomatų skaičių, 
paliekant ambasadoje Wasbing-
tone 20 žmonių ir keturiuose 
konsulatuose po penkis. Likusie
ji 183 turėjo išvažiuoti namo. 
Šiuo metu žinoma, kad 49 di
plomatai išvažiavo, 37 paprašė 
leidimo pasilikti Amerikoje, o 
kur dingo kiti, — nežinia. 

New Yorkas nenori 
soviety lektuvy 

New Yorkas. — Sovietų "Ae-
roflot" lėktuvų bendrovė nu
traukė savo reguliarias keliones 
į Kennedy Tarptautinį aerodro
mą. Sekmadienį aerodromo 
kontrolė nukreipė lėktuvą j Dul-
les aerodromą, netoli Washing-
tono, tačiau, lėktuvas vis vien 
nusileido Kennedy. Daugiau 
valandos 78 keleiviai liko lėktu
ve, niekas nesutiko aptarnauti 
lėktuvo, kol iš valstybės depar
tamento neatėjo specialus pagei
davimas. Sovietų ambasada 
kontaktavo valstybės departa
mentą. 

Lėktuvo 51 keleivis laukė 12 
valandų savo bagažų ir miegojo 
netoli esančiuose moteliuose. 

Tass agentūra vadina tokį 
lėktuvų priėmimą "provokaci
ja", tačiau darbininkai aerodro
me atsisako dirbti. Dėl to Pan 
American bendrovė sausio 25 d. 
atsisakė įsileisti sovietų lėktu
vus į savo stotį. Lėktuvus lai
kinai aptarnauti sutiko privati 
Servair kompanija. 

KALENDORIUS 
Vasario 7 d.: Richardas, Julijo

na, Ramutis, Druva. 
Vasario 8 d.: Jeronimas Em., 

Komta, Dormantas, Nirma. 
Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:12. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 25 L, naktį 10 
laipsnių. 
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Tai buvo tautiniu šokių repe
ticijų laikotarpis Chicagoje. Ir 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje, kai sausio 15 d. 
rinkomės į ją, radome bešokan
čius pradžios mokyklos mokinius. 

platinami pilnu tempu. Greitu 
laiku kiekvieno vyčio namus ap
lankys apygardos biuletenis 
„Trumpet", ir jame bus daugiau 
parašyta apie šią Chicagos vy
čių iškilmingą šventę. Lietuviš-

Mokiniu ir mokytojos veidai bu- kos radijo valandėlės ir lietuvis 
vo įkaite ir linksmi. Turėjome pa- j ka spauda pranešinės kitiems lie-
lafukti, kol pabaigs. Į tuviams. Banketas bus labai iš-

Tvarkos palaikytojai mūsų kuo kilmingas ir gražus, 
poje — Louis Rogers ir Antanas I Kovo 2 d. pagerbsime savo or-
Sereika — greitai sudėliojo sta- ganizadjos globėją Šv. Kazimie-
lus ir kėdes, salės gale pastatė rą. Šv. Mišios bus Šv. Mergelės 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Tuo tarpu sekretorė Sophie Nie- Brighton Parke Po JŲ pusryčiai 
minsią kvietė pasirašyti, kad ži- ir-akademija Vyčių salėje. Kai ku-
notų kiek kuopos nariu dalyvau- rie vyčiai bus keliami į trečią 
ja susirinkime. Rašėsi visi. Rašė- laipsnį. Kovo 10 d. bus Illinois-
si ir jaunas marketparkietis E. Indianos apygardos suvažiavi-
Deksnys, ką tik įstojęs į vyčius, mas. Gegužės 16-18 dienomis — 
Gėlių krautuvės savininkas V. kėgliavimo turnyras Clevelando 
Petrošis taip pat prisirašęs yra mieste. Važiuos į jį vyčiai spor-
prie 112 vyčių kuopos, bet šį va- , tininkai ir iš Chicagos, ir mes 
karą negalėjo atvykti 

Prasidėjo susirinkimas. Jam va 

Detroito tautinių šokių grupės "šilainės" šokėjos, s. vadove Galina Gobiene. Nuotr. Jono Urbono 
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lauksime jų grįžtant su laimėji 
mais 

dovavo mūsų pirm. Albertas Za-Į Susirinkimui baigiantis, kun. 
kaSrka. Prie prezidiumo stalo bu- Antanas Saulaitis pasakojo vy 
vo pakviestas ir svečias kun. An- g j a m s a p į e lietuvišku pavardžių 
tanas Saulaitis. kilmę. Išdalijo popieriaus lapus 

Toks laikotarpis dabar, po Ka- j r 

VASARIO 16 MINĖJIMAS |"Seniar Recital". Asta studijuo-1 nybes juos išlaikyti: jo pasaky-

Vasario 16 minėjimui Detroite 
jau pasiruošta. Minėjimas įvyks 
vasario 10 d. 12:30 v. p. p. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. Pa
maldas už žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės bus visose tri
jose bažnyčiose. Organizacijos da 
lyvauja su vėliavomis. Lietuvių 
įkalba pagrindinis kalbėtojas Lie
tuvos generalinis konsulas Los 
Angeles Vytautas Čekanauskas. 
Anglu kajlba pasakys leitenantas 
gubernatorius James Brikley. Pro 
gramą praves dr. Aras Vaitiekai-
tis. Minėjimą įrengia DLOC. Prieš 
minėjimą renkamos aukos Lietu-

prašė, kad kiekvienas parašy-
lėdų ir Naujų Metų, kad nedaug tų į jį po penkias dešimtis lietu-
veiklos tėra. Bet vistiek buvo kas vi^ų pavardžių. Tiems, kurie au-
pasipasakoti. Vienas vytis susiti- g ę Lietuvoje, nebuvo sunku tai 
kęs Šv. Kazimiero seserų vienuo- padaryti, bet čia gimusiems bu-
lyno motinėlę. Ji sakiusi, kad vy- v o s u n k i a u . Įdomu buvo klau-
čiai yra kviečiami apžiūrėti jų ^ j įurL A . Saulaičio paskaitos, 
muziejų. Seimo metu aplankė jį įr besiklausydami įvairių pavar-
atvykusieji iš kitų Amerikos vie- j į ž j U j išgirdome, kurios kartais ir f 
tų, ir muziejus padaręs jiems di- ' linksmą kuoką iššaukė. Dėkin- mos Altai. Lietuvos vėliavos pakė-
delį įspūdį. Kita vytė perdavė. gį e s a m e jam už mūsų susirinki-
kun. Stasio Railos sveikinimus. Jis; m o paįvairinimą. 
džiaugiasi čikagiškių veikla, nes | p a s kui buvo vaišės. Mūsų mie-
skaito „Vyčių veiklos" skyrių i ^ ^ šeimininkės — Julija ir Ge-
„Drauge". Jis yra ir to skyriaus j r i d i n a — jau belaukiančios, sta-
korespondentas, gražiai aprašo j u s apkrovusios pyragais ir kava. 

Atėjo ir parapijos klebonas kun. 
Antanas Zakarauskas. 

Vaišinomės ir gyrėme skanius, 
namie keptus pyragus. Iš džiau
gėmės, kad šią žiemą Chicagoje 
„šilta, gera ir smagu", kaip tam 
Meškiukui Rudnosiukui. 

E. Pakalniškienė 

ja Eas te rn Michigano universi
tete, Ypsylanti, Mich. 

S. S. 

RALFO ŽINIOS 

Balfo 76-to skyriaus metinis 
nariu susirinkimas šaukiamas sek
madienį, o vasario 1 7d., 12:15 v. 
Šv. Antano parapųos patalpose. 
Dienotvarkėje pranešimai, valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mai, einamieji reikalai. Visi sky
riaus nariai ir Balfo veikla suin
teresuotieji kviečiami dalyvauti. 

Šiais metais Ralfui aukojo: C. 
ir S. Barakauskai — 10 dbl., E. 
Bulotienė — 5 dol., M. Zovė — 

vos laisvės kovai vesti perduoda- c Jrti 
mos Altai. Lietuvos vėliavos pake- Valdvba 
limas įvyks miesto centre prie Ci-
ty county krfldmg 8:30 ryte ir U E T U V U J NAMŲ DRAUGIJOS 

Maspetho kuopą. Jo koresponden 
cijos yra gražios ir ilgos, ir sky
riaus redaktorė taria jam už tai 
nuoširdų ačiū. 

Artimiausias Chicagos vyčiu pa
rengimas bus „Lietuvos atsimini
mų" banketas vasario 17 d. Mar-
tiniąue salėje, kuriam bilietai jau 

"UETUVOS ATSIMINIMŲ" 
BANKETAS 

Chicagos vyčių ruošiamas „Lie
tuvos atsiminimų" banketas Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mui paminėti bus vasario 17 d., 

kiai Atsimainymo parapijos salė
je. 

Balandžio 27 d. — Pietiniame 
"VVorcesteryje bus Naujosios Ang
lijos apyrardos pavasarinis suva
žiavimas Aušros Vartų Dievo Mo
tinos parapijoje, kurioje veikia 

Martiniąue salėje, 2500 W. 94thj 116 vyčių kuopa. Tą pačią dieną 
Place, Chicagoje. Jame bus pa- j St. Clair mieste, Pennsylvanijoje, 
gerbti lietuvių operos žmonės. Jie 
atliks ir meninę programą. Šo
kiams gros Waley Tenclinger or
kestras. Vietas užsisakyti galima 
skambinant telefonu FR 6-6489. 
Pirmininkas Algirdas Brazis kvie
čia lietuvius kartu su vyčiais at
švęsti Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Banketo pradžia 4:30 
vaL p.p. 

E. Pakalniškienė 

VYČIŲ PARENGIMAI 

Vasario 17 d. — Chicagoje 
IUinois-Indianos apygardos ruo 
Siamas „Lietuvos atsiminimų 
banketas, Martinique restorane, 
Evergreen Parke 

Kovo 2 d. — Newarke ruošia
ma Šv. Kazimiero šventė. Mišios 
Švč. Trejybės bažnyčioje, progra
ma parapijos salėje. 

Kovo 9 d. — Maspethe bend
ra vyčių komunija su pusryčiais 
ir susirinkimas. Viskas vyks Atsi
mainymo bažnyčioje ir parapijos 
salėje 

Kovo 22 d. — Pietiniame Bos
tone bus Lietuvos vyčių organi
zacijos centro valdybos posėdis. 

Balandžio 12 d. — Maspethe 

šoks Antracito vyčių tautinių šo
kių grupė „Gintaras". 

Gegužės 16,17 ir 18 d. —Cle-
velande įvyks Vidurio-Vakarų 
kėgliavimo turnyras. 

Rugpiūčio 6-10 d. — Bostone 
šaukiamas 67 Lietuvos vyčių sei
mas Boston Plaza viešbutyje 

Rugpiūčio 17 d. — B«mesville 
mieste Pennsylvanijoje bus 66-
-toji Lietuvių diena, kurią orga
nizuoja 144 vyčių kuopa. 

(Is „Vyčio") 

nuleidimas 5:00 po pietų. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 

VALSTYBĖS DEPARTAMEN
T O ATSTOVAS DETROITE 

Valstybės departamentas in
formavo Michigano tautybių ko
mitetą, ikad jų atstovas atvyksta 
į Detroitą vasario 17. d. Jis pada
rys platų pranešimą apie Ameri 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Lietuvių namų draugijos meti
nis susirinkimas įvykęs vasario 3 
d Lietuvių namuose buvo labai 
gyvas ir darbštus. Susirinkimą 
atidarė L. N . d-jos pirm. Alfa Šu
kys ir pakvietė susikaupimu pa
gerbti mirusiuosius draugijos na
rius. Susirinkimui .pravesti pa-

n - kvietė teis. Stasį Šimoliūiną pirm. 
kos —Rusijos santykius, susitiks'-įr TUOZą Leščinską sekretoriumi, 
su tautybių atstovais ir su visuo-lĮ mandatų komisiją: Joną Aflko-
mene Ukrainiečių centre, 2660l5aitį, Petrą Pagojų ir Antaną Su-

Rayan Rd., Wajrren, Visuomenė kauską.Praeito susirinkimo proto-
kviečiama gausiai dalyvauti ir;kolą perskaitė Petras Biiūdžius, 
pareikšti savo nusistatymą rūpi- kuris be pataisų buvo priimtas. 
mais Mausimais. Smulkesnė pro 
gramą bus pranešta vėliau. 

B. B. 

ALTOS PRANEŠIMAS 

Akos pirm. K. Šidlauskas sau
sio ii 3 d. Šv. Antano parapijos sa
lėje kalbėjo visuomenei apie Al-
tos veiklą ir atsakinėjo į Mausi
mus. Po pranešimo dr. K. Šidlaus
kas turėjo pasikalbėjimą su "Det-
roit News" korespondentu Mark 
Martindale apie Lietuvos padė
tį ir apie kisvinimo darbą. 

FLEITOS REČITALIS 

Asta Šepetytė, buvusi mergai
čių choro instrumentaliste, sau
sio 27 d. davė savo pagrindinio 
instrumento — fleitos rečitalį, 

kuris buvo suruoštas universiteto 
muzikos fakulteto vadinamame 

Valdybos pirmininkas apibudino 
namų stovį rr susidarusias sunke-

mu, pajamos mažėja, o tuo tarpu 
išlaidos vis didėja. Norėta juos 
parduoti ir buvo surasti net ir 
pkuėjai. Sušauktas tam reikalui 
susirinkimas planų nepatvirtino 
ir daugumas iš susirinkusiųjų jų 
išlaikymui .pasiūlė duoti aukų. Au 
kos buvo renkamos ir ijų jau su
rinkta 3,230 dol. Tos aukos padė
jo išbristi iš t-ikolu IT tuo tarpu 
išgelbėjo juos nuo bankroto. Iš
rinkta L. n . draugijos valdyba 
1979 m. kovo 11 d namus per
ėmė ir kasoje buvo tik 73 dol., 
o šiandieną mes turime 708 dol. 
Po jo ižd. Petras Biiūdžius ir fi
nansų sekr. Antanas Norus smul
kiau nušvietė namų piniginius 
reikalus. Revizijos komisijos aktą 

perskaitė teis. Marijonas Šnaipš-
tys. L n. di 'a nuo 1979 m. kovo 
1 1 d turėjo pajamų 5,878 dol., 
išlaidų 5,169 do i Po pranešimų 
vyko diskusijos namų išlaikymo 

I ir pinigų Mausimu. Dariaus-Gi-
Įrėno klubas, sumažėjus apyvar

tai, neįstengia L n. d-jai mokė
ti 600 dol. nuomos į mėnesį, ku
riuos jis anksčiau mokėjo. Da
riaus-Girėno klubo pirm. Edvar
das Milikauskas sutinkąs iš Mu-
bo kasos apmokėti visas namų iš
laidas, jei Dariaus-Girėno klubo 
valdybai bus pavesta eiti ir L. 
n. d-jos valdybos pareigas. Nuo
mavimo reikalu buvo gauti du 
pasiūlymai. Balsuojant balsų dau
guma pasisakyta už sutartį su 
Dariaus-Girėno klubu. Valdybos 

llllillllllllilig IIIIHlllllltl 

SODŽIAUS GARSAI 
JUOZO STANKŪNO kūriniai: 

Nemunėlis. Per šilą jojau. 
Vyturėlis. Meilės balsai. 
Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te
ka. Sūpynių daina ir kitos. 
Plokšteles kaina su persiuntimu 

$8.75. Galima gauti ir kasetę, kuri 
kainuoja su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 68rd S t 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 

45 et. valstijos mokesčio. 

tf K 

„ ^iiiiiiiiinimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiHiiiiiiiuiic: 

LITHUANIAN NATIONAL G05TUMES 
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS 
PubHshed by Lithuanian Folk Art Institute, 

Toronto, Canada, 1979 = 

Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl.. gausiai ilius- 5 
truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis E 
iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. £ 
Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. = 

Knygos kaina su persiuntimu — $27.50 = 

Užsakymus siųsti: S 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 Į 
Illinois gyventojai dar prideda $156 valstijos mokesčio. 5 

110 vyčių kuopos pavasario šo- nillliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuii? 

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS 
[VYKSTA ŠIA TVARKA: 

Šeštadienį, vasario 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 Liet. Ev. L i u t Tėviškės par. bažnyčioje. 
Pamaldas laikys kun. A. Trakis. 

Akademinė dalis 2 vai. p. p. Marijos A u k š t mokyklos audi
torijoje. 

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

Meninę dali išpildys sol. Margarita Momkienė, Genovaitė 
Mažeikienė ir Algirdas Brazis. Akomp. muz- A. Vasaitis. 

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

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA 

•narių pranešimai i r revizijos ko
misijos aktas buvo išdiskutuoti ir 
priimti. 

I Lietuvių n a m u draugijos val
dybą išrinkti: Edvardas Milkaus-
kas, Jonas Gaižutis, Antanas Mi-
kadkenas, Stasys Petrauskas, Vla
das Jomantas, Antanas Butikus ir 
kun. Domininkas Lengvinas. Į re
vizijos komisiją: Alfa Šukys, Pet
ras Biiūdžius, Vincas Tamošiū
nas ir Antanas Norus. Susirinki
m e dalyvavo 36 L n. d-jos na
riai. 

SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 3 d. Lietuvių namuo
se įvyko SLA 352 kuopos narių 

(Nukel ta i 4 pusi.) 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical 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 
Vai.; 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 
0PT0METRISTAS 

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

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 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 susitarimą 

įstaigos 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. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8lst Street 
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S u p r a n t a m a , kad kiekvienas me
n in inkas no r i platesnės audi tor i jos , 
kad solistas nori būti išgirstas tūks
tančių, da i l in inkas , kad jo paveikslus 
pamaty tų gausus skaičius žmonių, o 
rašytojus n o r i , kad kuo daugiau jo 
knygos paplis tų. Ir tai todėl , kad j ie 
kur ia n e sau, bet žmonėms, j i e nor i 
pasiekt i savo mene išreikštomis idėjo
mis k u o p la tesnę masę. Ir supran
tama, kad t a i labai gerai b e n d r a m 
ku l tū ros labui . 

Kai Vakarų pasaulyje visa da roma 
privačia iniciatyva, tai total ist iniuose 
kraštuose ta i atl ieka pati d i k t a t ū r i n ė 
valdžia. Ir a t r o d o paradoksas, kad nu
t i ldytas, p ra radęs balsą menin inkas 
kaip t ik yra pačio nutildytojo pastan
gomis reklamuojamas. I r tai todėl , 
kad menas yra pajungtas propagan
dai. Ypač ta i įdomu su knygų verti
mais. Vakariečiai neverčia komunis
t inių kraš tų knygų, todėl Maskva 
stengiasi su amerikiečiais tuo re ika lu 
susi tart i ir j a u turėjo trejetą susitiki-

TITO DVYLIKTOJI VALANDA 
Jugoslavija turi rinktis vieną iš dviejų kelių 

mų. 
-

i 

>t 

Pirmasis amerikiečių ir rusų rašy
tojų sus i t ik imas įvyko 1977 m. Mask
voje, 1978 m. New Yorke, o 1979 m. 
jau vėl Sov. Rusijoj, Batumo mieste. 
Tai įvyko rugsėjo 4-6 d. Tose kon
ferencijose, be amerikiečių ir rusų, 
dalyvaudavo ir pavergtos Lietuvos žy
dų k i lmės lietuviškai rašęs rašytojas 
Mykolas Sluckis. Po kiekvieno daly
vavimo j is "Literatūros ir m e n o " 
savaitraštyje paskelbdavo savo įspū
džius, ku r i e būdavo labai migloti ir 
l ietuviai vargu ar ką sužinodavo kas 
buvo tuose posėdžiuose kalbama. Jau 
daug a tvi r iau ir plačiau paskelbdavo 
amerikiečių laikraščiai ir žurnala i , 
tarp j ų "Saturday Revievv" ir "New 
York T ime Book Revievv". Ir nuola t i 
nis Sluckio skundas būdavo, kad ru
sai daug daugiau išsiverčia knygų iš 
anglų kalbos . Pagal Sluckį, 1977-8 m. 
buvo Sov. Rusijoj išleista 150 ameri 
kiečių rašytojų knygų, o Amerikoj t ik 
dvi rusų rašytojų knygos. 

T a m t ik ra prasme tai i r tiesa, be t iš 
kitos pusės Amerikoje išeina daug 
daugiau knygų verstų iš rusų kalbos, 
bet blogiausia, kad tos knygos pačioj 
Rusijoj neleidžiamos. Jau vien Sol
ženicyno knygų kiek prisivertė Ame
rika. Ver tė Pasternako, Brodskio, Si-
niavskio, Tars io , Kozlovo, Voinovič ir 
daug kitų, tačiau Maskva tų knygų ne 
tik ne la iko knygomis, bet dar pyksta, 
kad Amer ikos leidyklos leidžiančios 
šlamštą, ka i Maskva gali vakarie
čiams pasiūlyti Sov. Sąjungos garbin
gųjų rašytojų kūrinių, neniekinančių 
Sov. Rusijos. 

Amerikiečiai rašytojai teigia, kad 
seniau jie darydavo klaidą, skirstyda
mi Sov. Rusijos ir jos užgrobtų kraš
tų rašytojus į partijos linijos besilai
kančius ir disidentinius. Esą reikia 
suprast i , k a d yra ir kitų rašytojų, ku
rie rašo t a r p eilučių, kurie, kad ir ne
išeina į konkrečią kovą prieš d ik ta tū 
rą^ j i e režimo nemėgsta. 

Amerikiečių delegaciją sudarė to
kie žymūs amerikiečiai rašytojai ka ip 
Edvvard Albee, Francine Gray, Eliza-
beth Hardwick, Robert Lowell. Stan

ley Kunitz, Harrison Salisbury, Wil-
liam Styron, John Updike, Ar thur 
Miller, Vera Dunham, Joyce Carol 
Oates, Jay Smith, Fred Starr, ' 'Satur-
day Review" redaktorius Norman 
Cousin. Ir vėliau Kunitz teigė, kad 
tikrai rusų rašytojai pergyvenę rep
resijas, kad juos griežtai kontrol iuoja 
sovietinė rašytojų draugija, tačiau t ie 
rusų rašytojai kaip nors stengiasi tą 
visą apeiti . Rusų rašytojai prašė jų ne
užmiršti, o vienas net paprašė per
duoti linkėjimus, jau į Vakarus išvy
k u s i a m , d a b a r N e w Y o r k e 
gyvenančiam poetui Joe , tai reiškia 
Joseph Brodsky, apie kur į ir l ietuvių 
spaudoj ne kartą buvo rašyta. 

Sovietų Rusijoj daug išverčiama 
amerikiečių rašytojų , be t stengiama
si versti tik tokias, kur ias socialisti
niu požiūriu ne tik bū tų švarios, be t 
geriausia, kad jos niekintų Ameriką 
ir iš viso tu rė tų neigiamo nusistaty
mo Vakarų pasaulio atžvilgiu. Tiesa, 
negalima teigti, kad visos knygos yra 
verčiamos tokios, kurios tik neigia
mai vaizduoja Vakarus. Yra knygų, 
verčiama kūrinių, kur ie yra grynai 
mokslinė ar fantastinė l i teratūra. 

Iš viso, kaip skelbia vakariečiai, bu
vo juntama šiek liek laisvėjimo Sov. 
Rusijoje, nes amerikiečių delegacijoj 
buvo ir Harrison Salisbury,kuris ang
liškai parašė gana didelį romaną apie 
Rusiją "The Gatės of 11611", o tas pra
garas ir yra ne kas ki tas , kaip Sov. 
Sąjunga. Kitais atvejais toks rašytojas 
bijotų ten vykti, bet dabar nebuvo iš 
sąrašo išbrauktas ir nuvyko. 

Savaime aišku, kad tie rašytojai, 
kurie išsiunčia į Vakarus savo raštus, 
kad šie čia bū tų išleidžiami, negauna 
tokios plačios auditorijos kokią gau
tų namie, jeigu jie eitų pagal part i jos 
liniją. Namie jie tur i plačią audi
toriją, bet praranda balsą. Toks ra
šytojas Voinovič, kuris Sov. Rusijoj 
nors laisvas, be t persekiojamas, jau ne 
vieną knygą išleido Amerikoj . Fak-
tinai jis Sov. Rusijos savo raštuose ne
šmeižta, bet linksmai aptar ia jos t rū 
kumus. Ir žinoma, niekad ten nebū tų 
išspausdintas kad ir toks akivaizdus 
jo kūrinio epizodas, l iudijantis sovie
tinės propagandos skurdumą. Auto
rius rašo: "Mūsų tėvynės sostinėje bu
vo diena. Šviesi dešimtojo penkmečio 
diena. Mūsų - žmonės, pagauti entu
ziazmo di rb t i , kėlė aukštyn naujus 
pastatus, valdė įvairių mechanizmą. 
lydė plieną. Tuo pat metu Bostono 
mieste, savaime suprantama, buvo 
naktis. Tamsos priedangoje siautė 
gengsterių gaujos, liepsnojo Kuk kuks 
klano deglai, rūko mari juana, nesu
laikomai kr i to dolerio kursas, prara
dę viltis bedarbiai iš vakaro būriavo
si pr ie darbo biržos tokiomis ilgomis 
eilėmis, kokios mūsuose pasitaiko tik 
prie kilimų ir dešros". 

Norima, kad literatūra būtų nepo
litinė, kad ji kaip ir o l impiada galėtų 
tarnaut i visiems, bet ta ip niekada ne
bus, nes komunistinis pasaulis nie
kada neišsižadės noro visą užvaldyti , 
ir komunis t inė literatūra vis bus pa
jungta. O kol taip bus , tai ir visi t ie 
rašytojų susitikinėjimai yra tik be
prasmis darbas. 

Al. B. 

RCTA KLEVĄ 
VIDZICNIENĖ 

Kaip baugiai besidairytume į Af
ganistano pusę, įvykiai Europoje 
mums visada liks arčiau širdies. To
dėl ir maža žinia apie senojo Jugos-
jos vado Tito kojos gyslų užsikim
šimą ir jo pirminis sprendimas 
geriau numirti, negu pasiduoti ko
jos amputavimui, sukėlė didelį rū
pestį. 

Visiškai mums suprantamas nar
saus partizanų vado pasibaisė
jimas savo paties, luošo ir bejėgio, 
vaizdu. Patinka ar nepatinka kam 
jo galvosena ir priemonės, Tito nie
kad nebuvo garbėtroška politikie
rius, Maskvos marijonetė. Todėl, at
rodo, patikėtiniams teko greitai ir 
gabiai kalbėti, kad įtikinus vadą pa
dėties rimtumu. Padėties ne tiek jo 
asmeniškos sveikatos, bet jo tėvy
nės ir jo ilgų metų įdėtų pastangų 
atveju. įsibėgėjusi Sovietų Rusija 
tik ir laukė progos pamokyti savo 
neklaužada satelitą, jiems Tito vi
sada buvo rakštis, kareivis, kuris 
nežygiavo su raudonąja kuopa į ko« 
ją, pavyzdys, kad galima nenu
baustam ir kitaip galvoti. Bulgarų, 
tiesiančių gobšias rankas į Make
doniją, ir paklusnių rumunų ran
komis būtų taip saldu pamokyti ne
klaužadą jugoslavų tautą. 

Sumažinta pr iespauda 
Žmonijos vadai, deja, turi dvejo

pą prigimtį. Pirmasis bruožas yra 
ideologija, kurią jie žūt būt nori įgy
vendinti kito žmogaus pasaulyje. 
Tam pagrindas yra tikėjimas, kad 
visi kiti žmonės yra kvaili.ir nesu
pranta, kaip jie turėtų tvarkytis. 
Juos reikia geruoju ar bloguoju pri
versti tą ideologiją priimti. Antroji 
veido pusė tai savęs prezervacija, 
nes, davus progą iškilti kitiems va
dams, gali tekti atiduoti jų valdžiai 
ir patį sostą. Taigi reikia savo in

teresus ginti ragais ir nagais, o ge
riausia tai padaryti išnaikinant ga
limus konkurentus iš anksto. Tik 
vienas vadas žmonijos istorijoje ne
vartojo peilio ir nieko neprievar
tavo, tik pasakė "sekite mane", — 
tai Kristus. Jo pasekėjų skaičius 
šiandien visiems puikiai liudija to
kio žvilgsnio į žmogų teisingumą. 

Nors Tito buvo perkalbėtas ir su
tiko aukoti koją, Jugoslavijos krizė 
buvo tik laikinai pašalinta. Ir pa
grinde tai ne vien vado gyvybės 
klausimas, tai užklausimas visai 
tautai, kuriuo keliu ji pasirenka ei
ti. Nėra abejonės, kad krašto vi
duje nuomonės susiskaldžiusios ir 
ideologija suskilusi į daugelį pažiū
rų, tačiau visi supranta, kad laikas 
tokiai prabangai žiauriai nepato
gus. Tito valdė kitaip, negu norėjo 
Maskva, bet neįpuolė ir į visiško 
išsilaisvinimo pagundą. Savo gyve
nimo ir valdžios viršūnėje jis galėjo 
sau tai leisti. Tačiau dabar reikia 
žvelgti ne tik į dabartį, o ir į ateitį. 

Ekonomija i r gyvenimas 
Ekonominė padėtis krašte, su

lyginus su kitais komunistiniais 
kraštais, yra nebloga, bet vidinė 
santvarka pasižymi visomis tomis 
pačiomis ligomis, kuriomis serga 
kraštai, atėmę piliečiui laisvą ap
sisprendimą ir teisę naudotis savo 
darbo vaisiais. Infliacija ten yra di
džiausia Europoje, taip pat ir ne
darbas. Produktingumas kritęs, 
technologija šlubuoja, valdančioji 
grupė naudojasi didelėmis privile
gijomis, tuo sukeldama pyktį kituo
se sluoksniuose. Užsienio politikoje 
yra rikiuojamasi su vadinamais 
"nonaligned", neperšokančiais 

Jugoslavijos valstybės prezidentas, vyriausybės galva ir komunistų partijos vadas marša
las Tito, kuris šiuo metu serga ir buvo operuotas. Greta jo — Tito sūnus Miša. 

uni jos nei 
r ikos pusę . 

Rusi j oš, nei į Ame-

Jei Sovietai pultų Jugoslaviją, įvairiai? būdais priešintųsi visa tauta. Jugoslavų 
tankai manevrų metu. 

Tokia prabanga galima stipriai ir 
vieningai valstybei, bet mirčiai žiū
rint į vado akis čia ji vargiai toliau 
bus įmanoma. Tokių kraštų, nesto
jančių aiškiai nei į Amerikos, nei ne
va tai į Rusijos pusę, yra gana daug 
ir jie rikiuojasi aplink Kubą, socia
linėje plotmėje linkdami į komuniz
mą, bet nenorėdami tapti visišku 
Maskvos įrankiu. 

A t v i r a s žvilgsnis 
Toliau esantieji kraštai šitą liuk

susą gali sau dar kurį laiką leisti, 
bet geografinė Jugoslavijos padėtis 
jai nuolat grėsmingai primena jos 
pažeidžiamumą, ypač po Afganis
tano tragedijos. 

Kaip ilgai Jugoslavija galės sė
dėti ant tvoros? Savo susirūpinimą 
esama padėtimi yra nedviprasmiš
kai išreiškęs Miklovan Djilas, gar
sus jų disidentas. Jo nuomone, per 
staigus posūkis į demokratiją galįs 
atnešti Sovietų invaziją, juo labiau, 
kad ir viduje būtų nemažas chaosas 
dėl staigaus linijos pakeitimo.Be 
abejonės, yra valdančios partijos 
dalis, kuri linksta į Sovietų pusę. 
Naujo stipraus vado vis dar nesi
mato. 

Tito nutarimas nepasiduoti ligai 
ir likti dar kurį laiką prie valstybės 
vairo gal ir išduoda tą rūpestį, apsis
prendžiant už tautos pakreipimą 
demokratine kryptimi. Likusi izo
liacijoje nuo Vakarų, Jugoslavi
ja turės paklusti Sovietams. O 
pradėjus iš vidaus tikrąjį posūkį į 
liberalesnę politiką ir į atvirumą 
vakariečių idėjomsjau atsidaro du
rys galimybei išlikti nepriklau
soma. Ar iš tikro Tito yra panašiai 
aps isprendęs , parodys neto-

KILNUS KALINYS 

Aš kiekvieną dieną už visus meldžiuosi 
ir galimybių ribose stengiuosi įkvėpti 
dvasinės stiprybės iškankintiem ir iš-
sekusiem mano kalėjimo draugam, rašo iš 
Kalinio kalėjimo savo tėvui už religinę 
veiklą sunkia kalėjimo bausme nuteistas 
rusas Aleksandras Ogorodnikov. šio laiš
ko ištraukas paskelbė Šveicarijoje leidžia
mas informacijų biuletenis vokiečių kalba 
"Glaube ir der 2. VVelt"—tikėjimas antra
jame pasaulyje. Ogorodnikovas prieš su
ėmimą vadovavo rusų krikščionių studijų 
seminarui, užsibrėžusiam tikslą tirti reli
ginio atgimimo problemomis Rusijoje. 
Ogorodnikovas kalėjime buvb paskelbęs 
bado streiką, protestuodamas, kad ku
nigui nebuvo leista jį aplankyti ir kad nė
ra leidžiama gauti, nei šventąjį Raštą, nei 
maldaknygę. "Pilnai pasitikėdamas Dievo 
Apvaizda", rašo kalinys, "esu ramus, 
stengdamasis dvasiniai stiprinti savo ne
laimės draugus. 

Generolas Ljubičič, Jugoslavijos krašto 
apsaugos ministeris, artimas maršalo 

S p a u d o j i r gyven ime 

P A V O J A U S VALANDA 
„Wall Street Journal" Craig Roberts 

sausio 16 d. laidoje labai realistiniai ra
šo apie I rano ir Afganistano įvykius. • 

Kad rusai siekia nepaprastai svarbių 
strateginių tikslų, rodo jų rizikos apim
tis. J i e p ra randa taip reikalingą grūdų 
tiekimą. Vakarų technologiją, turimą 
gerą vardą trečiojo pasaulio šalyse, 
detentės laimėjimus. Yra kitų ženklų, 
sakančių tą patį. Afganistane Sovietai 
pas ta tė kelius jau prieš metus ir jie 
veda prie I rano naftos laukų bei stra
teginio Hormuzo sąsiaurio, pro kurį 
plaukia diduma Vakarų importuoja
mos naftos. Jei Sovietai užimtų Iraną, 
Persijos į lanka faktiškai pasidarytų 
Sovietų teritoriniais vandenimis. Tada 
Sov. Sąjunga galėtų priversti Vakarų 
Europą ir Japoniją prisitaikyti prie jų 
užsienio politikos, labai apsunkin
dam a gal imumus JAV-bių ir Kinijos 
karinei sąjungai. 

Paga l „New York Times" prane
šimus. Sovietų kariniai vienetai Afga
nistane, atrodo, dėmesį koncentruoja 
Irano link. Tai duoda pajrrindo spėji
mams , dėl ko Sov. Sąjunga dedasi 
I rano gynėja ir dėl ko buvo užgrobta 
Amerikos ambasada Teherane. Jeigu 

įkaitai būtų teisiami ar nužudyti, 
Jungt. Amerikos Valstybės turėtų imtis 
karinių veiksmų, ir Sovietai galėtų 
žengti į Iraną, neva jį gindami nuo 
amerikiečių invazijos. Kad amerikie
čiai galėtų bendradarbiauti su Iranu, 
beveik neįmanoma, nes rusų KGB 
turėjo po šacho nuvertimo pakan
kamai laiko paruošti dirvą savo tiks
lams. ' P a s t a b a : šachas televizijos 
programoje ką tik nurodė, kad I rano 
užsienio reikalų ministeris Gotbzadeg 
jam yra žinomas kaip KGB agentas). 

Rusai, atsiradę prie vakarų gerklės, 
gali nesustoti. „Jeruzalem Post" 
pranešė, kad lapkričio mėn. Sovietai 
darė tokius manevrus: 10,000 para
šiutininkų greitai buvo permesti iš 
Rusijos per Vidurinius Rytus į Etiopiją 
ir atgal. Tokios pratybos vargiai reika
lingos tik Afganistano okupacijai. 

Straipsnis baigiamas tokia gaida: jei 
iš šios krizės išeisime sveiki ir numa
tomi pavojai liks popieriuje, mes gausi
me reikalingą pamoką. Mūsų pozicija 
pasaulyje yra per daug pavojinga, kad 
pasitikėtume Sovietų žodžiais, o ne 
savo jėga. 

PALIKAU MIELĄ! 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 

apsi-

18 
Už tuos tariamus mano tarnybinius 

leidimus" tada abu susibarėm. 
Tuoj gavau iš Pašto v-bos raštą pasiaiškinti, 

kodėl pas mane tie apsileidimai atsirado. Pasi
aiškinau ir dėl viso ko paminėjau, kad tie taria
mi mano "apsileidimai" yra V. Rinkevičiaus iš
galvoti ir neatitinka tiesos. Savo pasiaiškinime 
paminėjau dar ir Alytaus telegrafo — telefo
no tinklo rajono viršininko Jančiūno pasako
jimą, kuris beremontuodamas telegrafo — tele
fono tinklą kasmet pasiekdavo ir Merkinę, kad 
kartą jis. atėjęs į paštą, juokaudamas man 
pasakė: "Stenkis nesistengęs Merkinės paštą 
tvarkyti vis vien neilgam — mūsų Vincukas jį 
iš tavęs pavers". Girdi, jis jam kartą yra išsita
ręs, kad galvoja Merkinės paštą iš tavęs pa
veržti ir tik laukia tinkamos progos. Tuomet aš 
Jančiūnui atsakiau, kad, jeigu jis nori mano 
vietą užimti, tai tegul man tą pasako. Susitarsi
me, nes man jau nusibodo Merkinės pašte vir
šininkauti. Taip aš savo pasiaiškinime ir tą 
Pašto v-bai paminėjau. 

Po to tuoj išgirdau, kad Alytaus pašto val
dininkas V. Rinkevičius už tą Merkinės pašto 
revizavimą ar už kokį kitą tarnybinį nusikal-

lima ateitis. 
tirn^šTilytausisTcelt^sjUkriiergės paštą. 

Nepraėjus nė metams, vėl nugirdau, kad V. 
Rinkevičius už neleistinas pinigines operacijas 
su Ukmergėje gyvenusiais I-mo pulko kariais 
buvo pažemintas tarnyboje ir iš Ukmergės iš
keltas į kitą paštą. Tos neleistinos piniginės 
operacijos buvo tokios: jis I-mo pėstininkų pul
ko kariams skolindavo savo pinigus, kuriuos 
gaudavo nuo giminių iš Amerikos, už daug di
desnius nuošimčius, negu valdžios buvo leista. 
Skolintojui dėl kurios nors priežasties nesusku
bus paskolą grąžinti, jis vekselius protestuo
davo ir paskolintus pinigus prievarta išreika
laudavo. Žinoma, išreikalaujant prievarta per 
teismą paaiškėjo, kad jis už paskolas ima 
per didelį nuošimtį. Už tai jis teismo buvo ap
kaltintas. Sužinojusi Pašto v-ba apie tą jo lu
pikavimą jį pažemino ir iš Ukmergės iškėlė į ki
tą paštą. 

Po kiek laiko vėl užgirdau, kad V. Rinkevi
čius už kažkokj tarnybinį nusikaltimą visai at
leistas iš pareigų. 

Taigi pasitaikydavo ir šitokių bendradarbių. 
Ir galima sakyti, kad tai neprastų bendradar
bių, nes V. Rinkevičius tiek tarnyboje, tiek pri-
vačiačiame gyvenime visuomet nešiojo prie 
švarko atlapo prisisegęs Jaunosios Lietuvos s-
gos ženklelį ir visuomet laikydavosi išdidžiai, 
ne bet su kuo į kalbas įsileisdavo. 

Lietuvą bolševikams okupavus, manau, kad 
jis prisitaikė ir prie jų režimo ir gavo tarnybą 
pašte vėl, kaip buvęs Žiežmarių pašto viršinin
kas Vincas Aksomaitis, kuris irgi už tarnybi
nius nusikaltimus buvo iš tarnybos atleistas, o 
bolševikams Lietuvą pagrobus vėl jį priėmė j 
Alytaus paštą ir paskyrė spaudos platintojo. 

Tito bendradarradarbis. 
iš Tito įpėdinių. 

Minimas vienu 

pareigoms. 
1936 rugsėjo 1 d. gavau tarnyboje paaukšti

nimą ir iš Merkinės mane iškėlė į Kudirkos 
Naumiesčio paštą viršininko pareigoms. Buvu
sį Kud. Naumiesčio pašto viršininką L. Kupčiū
ną iškėlė jo paties prašymu į Marijampolės paš
tą valdininko pareigoms. Į mano vietą 
Merkinėje atkėlė Daugų pašto viršininką, ma
no kaimyną jieznietį Joną Jankauską, kurį su 
žmona, jų dukrelei beatostogaujant pas savo 
močiutę Juodaviškių k., Jiezno valsč., bolševi
kams Lietuvą okupavus, 1941 birželio mėnesį 
suėmė ir ištrėmė, kaip ir daugelį kitų paštinin
kų, į Rusijos gilumą vergų darbams. Jų dviejų 
likimas man nežinomas. 

Kud. Naumiestis nemažas Suvalkijos lygu
mų miestas, prie pat Vokietijos sienos. įsikūręs 
Šešupės ir Širvintos upių santakoje. Carinės 
Rusijos okupacijos laikais buvęs apskrities 
miestas, turįs didelę ir gražią katalikų bažny
čią. Miesto aikštėje pastatytas didelis ir puikus 
dr. Vinco Kudirkos paminklas: ant pjedestalo 
stovi įdubusiais skruostais V. Kudirka kairėj 
rankoj laiko savo paties įsteigtą ir leistą "Var
pą" (drauge su savo apsiaustu), o iškelta dešine 
ranka tarsi šaukia: "Kelkite, kelkite, keikite!"... 
Paminklo bareljefo Kudirka pavaizduotas rusų 
kalėjime, iškaltas tautos himnas ir žodžiai: "Jei
gu — audra išverstų..." (B. Kviklys, Mūsų Lie
tuva, III t., 338 p.). Apie paminklą įrengta graži 
tvorelė ir prisodinta įvairių rūšių gėlių. 

Šis paminklas gražiai puošė Kudirkos Nau
miestį. 

(PabaigaV 
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DETROITO 2LNIOS 
(Atke l t a iš 2 psl.) 

mėnesinis susirinkimas. Buvo val
dybos nariu pranešimai ir ap
svarstyti einamieji reikalai. Radi
j o va landė lėms: Liet. ba lsams 
i r Lietuvių meliodijoms pask i r t a 
po 10 dol. Vasario >1€ šventės 
p r o g a Altai paskir ta 20 dol. Su
sirinkimą pravedė A. Norus, sek
retoriavo P. Januška. Ateinantis su 
sir inkimas įvyks kovo 2 d. Lietu
vių namuose. 

Ž U R N A L I S T Ų SUSIRINKIMAS 

L.2.5. Detroito skyriaus nar ių 
met in is susirinkimas įvyks vasa
rio 24 d. 2 v a i sekretoriaus Sta
sio Sližio namuose, 4114 Vassar 
St . D e a r b o r n Hts. Mich. Sky
r iaus nariai dalyvauja su žmo
nomis. A . <ir. 

UŽGAVĖNĖS SU NERIJA 
LINKEVIČIŪTE IR 

B E R N A R D U PRAPUOLENIU 

" A r ateisi?" Giedrės Gudaus 
kienės, "Subatos vakarėly" liau
dies da ina , "Lauksiu tavęs atei
n a n t " A. Raudonikio — tai vis 
da inų žodžiai, kurie, atrodo, kvie
čia da in in inkų lūpomis ateiti su
batos vakarėlį į užgavėnių balių. 

Šį kartą Nerija ir Bernardas ža-

Solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bern. 
Prapuolenis. 

d a Detroito v i suomene i d u o t i 
nuotaikingų m ū s ų kornpozi to
rių kūrinių. V i e n a iš tok ių k o m 
pozitariu yra G i e d r ė G u d a u s k i e 
nė. Vienas iš jos kū r in ių " M e t ų 
ciklas" pagal P r a n o L e m b e r t o žo 
džius vaizduoja vasarą , ruden į , 
žiemą ir pavasarį: k a i p vasarą j uo 
kiasi jaunas, juokiasi senas , juokia 
si žemė, dangus, k a i p ruden į l apa i 
byra ir vėjas juos neša r a t u , k a i p 
žiemą pražysta medž ia i smiego 
gausume ir pavasar į sužydi sau
lės liepsnose. 

Nerija Linkevičiūtė itr Bernar 
das Prapuolenis y r a apke l iavę n e 
tik Jungtinių Amer ikos Vals tybių 
ir Kanados l ietuvių kolonijas, be t 
taip pat Pasaul io Lietuvių b e n d 
ruomenės r emiami yra konce r t a 
vę Pietų Amerikos ir Austral i jos 
lietuvių kolonijose. Be to , jie y ra 
dainavę atskiras roles m ū s ų l ie
tuviškosios operos pas t a tymuose 
Ghicagoje. Pasku t in iuo ju m e t u 
Nerija Linkevičiūtė y r a atl ikusi 
muzikiniame veikale p a g r i n d i n ę 
Emilijos Pla terytės rolę. 

Užgavėnių b a l i a u s m e t u N e 
rija Linkevičiūtė ir Berna rdas 
Prapuolenis nu t e ik s svečius b a 
liaus nuotaikai p r i t a i k in t a pro
grama. 

Baliaus Tengėjai, a t e i t in inka i 
sendraugiai, kviečia De t ro i to v i 
suomenę vasar io 16 d i enos vaka 
rą skirti m a l o n i a m užsigavėjimui. 

D u puikūs solistai , ba l iu i pa 
rengta apl inka, geros vaišės (su 
tradiciniais b lyna i s ) suteiks atsi
lankiusiems svečiams kele tą s m a 
gių valandų. Šokiams gros Aukš 
t ikalnio orkestras , o s t a lus sku
bėkite užsisakyti pas Vi t ą Neva -
rauskienę te lefonu 268 7312. 

Baliaus p r a d ž i a 7 v a l a n d ą v a 
karo sugėrimėliais , o pa t i p rogra
m a prasidės p u n k t u a l i a i 3 va i . 

J D V . 

Sol. D. Petronienė 
Nuotr. JT. Gaižučio 

vę piktos valios, o pas ie lg ta ka ip 
su 3veikata: kol sveikata (t. y. 
spauda) gera, ja ir nes i rūp inama . 
Pateikė faktų ap ie pirmojo t lai
kraščio leidėją Tva raųską , išdės
t ė Muravjovo k ė s l u s p e r kirilicą 
palaužt i tautos valią, p r i m i n ė oku 
pan to potvarkiams pr i ta rė jus ir jų 
priešininkus (kuri. , paskui or to
doksų šventikas Ant . Petkevi
č i u s — vysk. M. V a l a n č i u s ) . Pa
teikė flruputį vaizdžios statistikos: 
per 40 'metų kir i l ica tesugebėta 
išleisti t ik 58 knygas , kai tuo tar 
pu lotynišku r a i d y n u išėjo per 
3000 knygų: g a b e n a m ų iš Prūsų 
laikraščių bei knygų mui t inėse 
sulaikyta 175,259 v iene ta i , tad ke
leriopai daugiau jų kraštą turėjo 
pasiekti. Kalbėdamas apie pasku
t in ius 4 0 nelaisvės m e t ų , k o m u 
nizmą vadino religija, k a i p or to
doksija, tik d a u g fanatiškesne. 
Komunizmas rus in imą atlieka 
per spaudą. Bet t au t a priešinasi. 

POPIETĖ SPAUDOS SUKAKTIMS 
PRISIMINTI 

Detroito Lietuvių kultūros kiti 
bas ir Stasio Butkaus šaulių 
kuopa sausio 27 d. surengė lietu
viškos spaudos sukakčių minėji
mą, kuris pradėtas pamaldomis 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, o 
akademija ir meninė dalis buvo 
atl ikta kultūros centre. 

Pamaldas laikė ir pamokslą p a 
sakė minėjimo prelegentas, Kana 
dos lietuvių savaitraščio "Tėviš
kės Žiburių"' redaktorius, kun. 
Pranas Gaida. Gražiai suplanuo
t a m e pamoksle, kuriame turbūt 
nebuvo nė vieno nereikalingo žo
džio, kun. Gaida VISŲ pirma iš
kėlė komunizmo grėsmę visam pa
sauliui, paskui vienybės stoką ta rp 
skirtingų krikščioniu konfesijų, 
paskui lietuviškos vienybės stiglių 
aplamai, ir pagaliau lietuviškos!; 
spaudos reikalingumą. Tie pasku-1 
tiniai keli sakiniai apie spaudą ! 
tai preliudija į sakysimą kalbą 
akademijoj. Bažnyčion, o minėji
m o metu saiėn, uniformuoti skau 
tai bei uniformuoti šauliai buvo 
atnešę keturias organizacijų vė 
liavas. 

Minėjimo akademiją atidarė 
Kultūros klubo pirm. Antanas ' 
Musteikis. Programai vadovavo Į 
Stefanija Kaur.aienė. Jos pakvies! 
ti, vienas po kito kalbėjo kun. I 
Viktoras Kriškiūnevičius, Vytau
tas Kutkus, dr. Algis Barauskas ir 
kun . dr. Pr . Gaida. Kun. V. Kriš-
čiūnevičiaus — tai invokacinė 
ma lda , atlikta rinktiniais, poezi
ja persunktais žodžiais. V. Kutkus 
sveikino JAV LB krašto v-bos 
vardu, pr iminė nutaut imo ir iš
nykimo grėsmę tiems, kurie lietu
viškos spaudos nenori ir baigė 
Lietuvoj premijuotu šūkiu —"Tik 
lauk; r ia i žmonės laikraščiu n e 
s k a i t o " Dr . A. Barauskas, prabi
lęs jo vadovaujamo Detroito Lie
tuv ių organizacijų centro va rdu , 
visų pirma padėkojo Kultūros 
k lubo oei šaulių vadovams, k u 
r ie šį minėjimą surengė. Po to pa 
brėžė, įog jis esąs išeivijos jauno
sios kartos asmuo, jog j am ir jo 
Kartai .letuviška raštija labai 

daug d u o d a " M a n l ietuviška k n y 
ga ir spausdin tas žodis y ra t ikra 
Dievo dovana" , dr. A. Barauskas 
baigė. Pirmieji visi t rys ka lbė to
jai prie mikrofono teužtruko a p i e 
8 m i n u t e s ir tai bene buvęs rekor
das visos lietuviškosios išeiviios 
mastu. . . 

S. Kaune l ienės gausia is b io
grafiniais faktais atskleistas, pel 
nytais kompl imen ta i s (ka ip r e 
daktorius) apibertas , k u n . dr . P r . 
Gaida pradėjo p r i m i n i m u , kad d i 
džiausi publ ikos vargintoja i y ra 
ilgų kalbų šnekovai . Pažadėjo 
su paskai ta teuž t rukt i pusva land į 
ir pažadą tesėjo. 

Paskaitos t e m a — " K o v a už 
spaudą —'kova už t au tos gyvy
bę". P r e l e g e n t a s p r i m i n ė , k a d 
pernai ir š iemet sus idarę ne t ke 
lios sukaktys: 105-«ri m e t a i n u o 
pirmojo-spaudos u ž d r a u d i m o , 100 
metų n u o p i rmojo l ietuviško la i 
krašcio (čia A m e r i k o j e ) , 40 m e 
tų n u o an t ro jo spaudos d r a u d i 
mo ( t. y. bolševikų okupacijos, 
uždraudusios žodžio laisvę, kad ir 
palikusios lotynišką ra idyną) ir 
dar b e n e pora ki tų. Ga i l avo , k a d 
praeiti meta i n e b u v ę paskelbt i l ie
tuviškosios spaudos metais . Esą, 
gal k ieno m a n y t a , jog spaudos 
metus paskelbs pati spauda, bet 
ji informuoja, n e organizuoja . į 
Pas tuos, kur ie organizuoja , nebu - j 

Kun. dr. Pr. Gaida 
Nuotr. J. Gaižučio 

Priešinasi ne fizine jėga, o dva
s ine —kul tū ra bei rel igi ja Siu 
ginklu okupan tas negalės iš
plėšti, nes jie n e rankose , o šir
dyse. Baigdamas prelegentas pri
m i n ė , kad mūsų laisvoji spauda 
tur int i būti ne v ien informacinė, 
be t ir idėjinė. Nesvarbu , kad jos 
leidimas material iai neaps imo
ka. Juk neapsimokėjo n ė "Var
p o " leidimas. Laisvosios spaudos 
paskir t is —'būti kelrodžiu ateities 
sutemose. "Kol gyva lietuvių 
spauda , tol bus gyva ir lietuvių 
t au t a " . 

Tok i e labai abs t raktūs , apytiks
liai k u n . dr. P. Ga idos paskaitos 
griaučiai . 

Po trumpos per t raukos įvyko 
m e n i n ė programa. Solistė D a n u 
tė Petronienė, Vi to Neverausko 
akompanuojama, pada inavo ke tu

rias kompozicijas: Stasio Š imkaus 
"Augo p u t i n a s " , Aleksandro Ka-
čanausko ((liaudies motyvais) 
"Kad a š našlaitėlė", Juozo G r u o -
žio (žodžiai Kazio Binkio) "A-
guonėlės" ir Broniaus Budr iūno 
(Bernardo Brazdžionio ei!.) " M a 
n o protėvių žemė". Bent šiuos 
žodžius rašančiam, didesnio įspū
džio n e p a d a r ė tik pirmoji t r u m 
pa da ine lė , ga l tyčia tokia lygi, 
be aukš tesnių gaidų, solistės pa 
sirinkta apšil imui. Visos k i tos trys 
dainos nuskambėjo nepaprastai 
puikiai. Da in in inkė gerai jautėsi 
ir žemas , ir aukštas gaidas t r auk
dama . " M ū s ų protėviu ž e m ė s " 
a t l ik imas y p a č pakėlė D a n u t ė s 
prestižą. Ž inoma, be V. Neve raus 
ko vyriškos, tikros pianino paly
dos ja i b ū t ų buvę daug sunk i au 
da inuot i . Mikrofonais solistė n e 
sinaudojo ir jų nepasigedome. 

Rusnės Baltrušaitytės vadovau
jamas t au t in ių šokių ansambl i s 
Audinys pašoko keturis šokius. 
P i rmu išėjimu —šešių porų 
(mišr ių) "čigonėli" ir šešių m e r 
gaičių a t l iekamų mikitą" (prieš 
šokant juos gražiai aptarė T a u 
ra Z a r a n k a i t ė ) , 6 antru išėjimu, 
Paul iui Janku i paaiškinus — " ž e 
kelį" i r "sukt inį" . Nežinau, ar t a i 
p i rmas šio naujai gimusio viene
to viešas pasirodymas, be t aš jį 
mač iau pirmąjį kartą. Įspūdis 
nepapras ta i geras! Visi šoko 
grakščiai. Lygiuoja. Tik v y r a m s 
reiktų nors truputį šypsotis, ypač 
kai j u par tner ių — mergel ių 
šypsenos ne i momentu i n e 
dingsta . Publ ika šokėjus sut iko 
nepapras ta i entutzitstingai. Be
je, šokėjams muzikinę palydą, 
dabar j au akordeonu suteikė V . 
Neverauskas . 

Pr ieš Lietuvos himną, t a d m i 
nėj imo baigmę, į sceną sukvies
ti visi atlikėjai bei įrenginio t a l 
k in inka i : k u n dr. P. Gaida, D . Pe t 
ronienė, R. Baltrušaitytė, V. N e 
verauskas , Mykolas Abarius (j is 
sceną papuošė ąžuolo lapais a p 
tvertu p l a k a t u "Taut inė spauda — 
Lietuvos laisvės ginklas") ir Bro 
nius Burba (programos leidinio, 
apie k u r į atskirai pakalbėsiu, m e 
cena ta s ) . Visiems čia pavardėmis 
išvardint iems (rodos, n ė vienos 
pavardės nepraleidau?) b u v o pri
segta po specialiai pagamin t ą 
ženklelį, gal poros coliu skers
mens , paauksuotais -pakraščiais, 
su vy t imi ir dviem datomis — 
viena mindauginė, bene 1254, a r 
1264, arba dar kitokia, o antroji 
š iemetinė, 1980. Ką datos reiškia, 
tu rbū t tik minėjimo rengėjai te
žino. Ypač pirmoji, mindauginė . 
Bet n e tai mane stebino. Iš 11 gar
bės komi te to narių (jų pavardės 
spaudoje jau kelis kartus buvo 
skelbtos), minėjime, šalia prele
gento kun . dr R Gaidos, da lyva
vo ir Vytautas Alantas. Jo da ly
vavimas akademijos pradžioje b u -

(Nukel ta j 5 pusi.) 

FELIKSAS BREDCERIS 

; SKAMBANTIS LAIKAS 
Į Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
! bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėras-
! čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
•u persiuntimu $3.48. 

Užsakymu* siųsti "DRAUGO" 
adresu. 

C L A S S I Fl ED G U I DE 
B E A L E S T A T E 

KOGI LAUKTI 
Puikiausio muro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

MAKE AN 0FFER! 
Start now to build for your family's 
future with this 2 unit apt. bldg. in a 
convenient Marąuette Pk. location. 
Asking $65,000.00. 

JOYCE REALTORS — 349-8525 

iimiiuiminimiiiiiHiiiiiiiimiuinmmii 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga, 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W.63rdSt.f 436-7878 
lel. 839-1784 arba 839-5568 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų p i rk imas — P a r d a v i m a s 

Draud ima i — Valdymas 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Ver t imai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
lllllllllilllllllllllllllllliuuiliuilllllllllliu 

IŠNUOMOJAMA — FOR RĘST 

Marąuette Parke, prie 72nd ir S. 
Francisco Ave. išnuomojamas šviesus 
kambarys. Atskiras įėjimas. Vonia. 
TeL 778-1740. 

M 1 S C E L L A N E O C S 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, tei. 927-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 4-8654 
3208% W. 95th Street 

HELP WANTED — MOTERYS 

GIRL FRIDAY 
For office in Schiller P a r k . Muš t 
know G e r m a n . Call 

671-2825 
to schedule appoin tment . 

VYRAI 1B MOTERYS 

T A X P R E P A R E R S 
FULL OR PART TIME 

Hourly wage, plūs bonus plan, If 
interested call: 

MR. GAETANO at 286-0989 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli.miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tei. — W A 5-8063 

ių minėjime Detroite 
Nuotr. i. Urbono 

Andrius Kuprevičius 
Lietuvių kompozitorių 

darbai 
Lietuviškajam piano reper
tuarui plokštelėj atstovauja: 
St. Šimkus, K.V. Banaitis, V. Ja -
V. Bacevičius, D. Lapinskas ir J. 
kubėnas, J. Gruodis, J. Gaidelis, 
V. BacevičciuB. D Lapinskas ir J. 
Švedas. Visų jų kūrybą plokštelės 
aplanke taikliai aptaria muz. A. 
Kučiūnas. O meistriškas Andriaus 
Kuprevičiaus atlikimas iasn pačią 
reikliausią ausį. 

Plokštelė su persiuntimu $8.25 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai da r prideda 
45 et. valstybės mokesčio. 

P R I E G R A Ž A U S E Ž E R O 
Rass Lake , Ind iana 

Parduodamas ištisiems metams gy
venti 6 kamb. namas su pUnu rūsiu. 
2idinys. Visi namų reikmenys (ap-
pliances). Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas. 100 p. prie ežero x 
300 p. sklypas. Plius 4 kamb. sve
čiams namukas arba išnuomavimui 
pajamoms už 200 dol. į sav. Kaina 
$84,000 

Skambint 211—772-5426 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinii 
Įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai 15 mūsų sandelio. 
COSM0S PARCELS £XPRESS 

2501 W. 69 St., Cbicago, 111. 80629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeleL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllUllllilIlIlIlilIlIlIlUllUllIllIllilIUUUJ 

lllilIHIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllIllii, 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tei . 376-1882 a r b a 376-5996 
iiiiiiiiliiiiiilllliiiiiiiiiiiiililiiiiiiliiiiiiiiiii 

lllllllllllllllllllHlllllllilUlIluillIlIlUIIIIII 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
ilIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlliUlUUUUUUiUJlUIII 

mmirimiii i i iHiimiimiimiii immiiimit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., tei. 776-1486 

iiHiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiniim 

• • " < I M , 

V A L O M E 
K H J M U S I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL R E 7-5168 
1
 t » 

D fi M E S I O ! 

IEŠKOME DARBŠČIU 
PASIRYŽUSIŲ ASMENŲ 

tarp 18—? amžiaus, kurie norėtų 
kurti nuosavą bendrovę — prekybą. 
Nuo Michįgano iki rytinių JAV. Daug 
"benefits". Reikia tiktai nebijoti 
plačiai žiūrėti į ateitį. Skambinkite 
po 5-tos vai. vak. 

517—784-4241 

T R A N S L A T I O N S N E E D E D 
Fiioim Lithuajiian to EngUsh. Ha.v« 
some old letters and postearda from 
1920 to 1940 era. Probably some 
G&rman mixed with Ldthuaniaa. 
N O R M A N GIBAT, B O X 1004, 

F O S T O R I A , Ohio 44830 — 
Pbone 1—119—435-7252. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

We'll help you make the right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti a r apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri-, 
koje, prašome skambinti ar užeiti 
į mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę jums patarnaut i 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerį. 

Virš 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
mdependentiy ovvned and operated. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie-

r/jviu dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra risiema prieinamos 

Pe r ska i t ę "Draugą" duokite 

fi k i t iems pasiskaityt i . 

i i i i i i i i i i imiii imiii imiii i i i immimmiiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iškvietimai, pil4omi 
PILIETYBES PRAŠYMAI i r 

kitokie blankai. 
iiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiujuiiuuiiMii 

PACKAGE E X P R E S S AOENCY 
MARIJA NORELKJENfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
I^ba i pageidaujamos peroa rūSies 

prekes. Maistas U Europos sanleliu. 
i«08 W. 69 St., C h i c a ^ n H l O M S 

TEL. — WA 5-2787 

VEITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet t inka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visi-
tinet korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją vuaia panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiinM 
Tai puiki dovana — bet kor is 

proga! 

Popubf Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapma Daužvardiene 

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

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms a r marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu i r 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 00629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

niinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 
titiiHuiiimuiiiimiiiMiiMiiiiiiminiiiM 

Prof. Dr. Br. Povilaitis 

Žemes Okio Akademija 
Tai trumpa istorija apie 2emės 

Ckio Akademiją vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St., 

Chicago, IL 60629 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUHIlIHIlin 

AUŠRA • AUŠRA 
(1975-lf77 l»77-lt7g) 

o JONAS DAMAUSKAS 

Greta "L.K.B. Kronikos", rusų oku. 
Puotoje Lietuvoje eina, kad ir nere
guliariai, periodinis leidinys AUŠRA, 
kuri informuoja apie kultūrini Ir po
litinį lietuvių genocidą. 

AUŠROS I ir n tomai turi po 222 
pusi. Išleido Akademinės Skauti-
jos leidykla. Kaina kiekvienos 
knygos su persiuntimu $5.73. Užsa
kymus siųsti DRAUGO aitri—. IR. 
gyv. prideda 25 e t valstijos moks*. 

i i i i i i i u i i i i i i i i l m f n i m i „ I I I I I I t v n | I H U | t t a 



MardiGras-UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS 
įvyks vasario mėn. 91? d., 6:30 vai. vakare JAUNIMO CENTRO PATALPOSE, 5620 So. Claremont, Ave., Chicago, Illinois 

Sis karnavalo vakaras ruošiamas 12-os organizacijų su įvairiomis progra
momis. Veiks įvairaus maisto virtuves. Šokiams gros "VYTIS" ir B. PAKŠTO 
orkestrai. Geriausi kostiumai bei kaukes bus premijuojama. Paskirta 5-kios 
piniginės premijos bei organizacijų dovanos. Kaukių parado pradžia 10 vai. 
vakare didžioje salėje. 

Visi kviečiami atsilankyti ir dalyvauti šiame didžiausiame Užgavėnių 
parengime. Bilietai gaunami pas organizacijų narius bei prie įėjimo. Įėjimo 
auka 5 dol. asmeniui. 

Galimai sniego audrai užėjus, Užgavėnių Karnavalo 
vakaras vistiek įvyks. Prie Jaunimo Centro mažinoms 
statyti vietos bus nuvalytos. 
Informacijas teikia V. Markevičius, telef. — 737-5759 
Dalyvauja šios organizacijos: 0 

Chicagos Lietuvių Opera 
Liet. Montessori mokykla 
Jaunimo choras "Vaiva" 
Chicagos Aukštesnioji Lituanistikos mokykla 

Cicero liet. medžiotojų ir žuvautojų klubas 
Jūrų skautai: "Prez. Smetonos Jūrų Budžių" 
Jūrų skautės Gintarių įgula 

ui. liet med. g. ir dant. g. moterų pagelb. vienetas 
Neo Lithuanai 
Tautinių šokių grupė "Grandis" 
Jaunimo sąjunga 
Liet. muzikologijos archyvas 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Brockton, Mass. 

Brocktono Lietuvių taryba, 
talkinant Šv. Kazimiero parapi
jai, ruošiasi labai gražiai pami
nėti Vasario 16-tąją. 

Minėjimas bus vasario 24 d.., 
10 vaL r. Sv. Kazimiero bažny
čioje bus atnašaujamos šv. Mi
šios už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Visos organizacijos su 
savo vėliavomis dalyvaus orga
nizuotai. Pritaikintą pamokslą 
pasakys klebonas kun. P. šaka
lys. 3 vai. p. p. įvyks iškilmin
gos minėjimas parapijos didžio
je salėje. 
, Pagrindinę kalbą pasakys vi
suomenininkas — ilgametis Vli-
ko vicepirmininkas St. Lūšys, 
angliškai trumpą žodį tars prof. 
kun. A. Jurgelaitis. 

Meninėje dalyje dalyvaus 
Brocktono šv. Kazimiero mišrus 
parapijos choras, vedamas kom
pozitoriaus J. Gaidelio, tautinių 
šokių grupė "Sūkurys", vado
vaujant Vyt. Bruzgiui, ir šv. 
Kazimiero parapijos pradžios 
mokyklos mokiniai. 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta i i 4 pusi.) 

Minėjime sutiko dalyvauti 
Brocktono miesto aukšti parei
gūnai. Minėjimui pasibaigus 
visi dalyviai bus pavaišinti. 

Kadangi minėjimas ruošia
mas su plačia koncertine dali
mi, todėl taryba kviečia ne tik 
Brocktono bei apylinkių lietu
vius, bet ir iš tolimesnių koloni
jų gausiai dalyvauti. 

Tai čia gera proga ne tik at
likti lietuvio garbingą pareigą, 
bet ir būti neeiliniam koncerte. 

C. 

Waukegan, Illinois 

žodis, Amerikos ir Lietuvos him-] Bendruomenės apylinkė. Joje tel 
nai. Invokaciją ir rezoliucijas j pa visi lietuviai. Vasario 16 mi

nėjimus rengia Lietuvi v Bend-i skaitys klebonas kun. Wiliiam J. 
Zavaskis. Bus pagerbti savano
riai kūrėjai, gyvenantieji šioje ko
lonijoj. Apylinkės valdybos narys 
politiniams reikalams arch. Ed
vardas Skališius pristatys vietos 
politinius darbuotojus ir admi
nistracijos pareigūnus ir pagrin
dinį kalbėtoją, LB vidurio apy
gardos pirmininką Kazį Laukaitį. 
Meninę dalį atliks Šv. Baltramie
jaus parapijos mišrus choras, va
dovaujamas chorvedžio Mark 
Konchan ir jaunimas. 

Bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo darbams remti. Auko
tojai nuspręs, kam jie skiria sa
vo auką. 

Programą baigiant 'bus sugie
dota Lietuva brangi, mano tėvy
ne. Po to, visi dalyvavę minėji
me bus pakviesti užkandžiams. 

Šios apylinkės visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime, o taip pat laukiami sve
čiai iš kaimyniniu apylinkių. Tad 
ligi pasimatymo! 

vp. 

LB Waukegano apylinkės val
dyba rengia Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 62-jų mėty 
sukakties minėjimą. Minėjimas 
įvyks vasario 17 d., sekmadienį, 
tokia tvarka: 10:15 vai. ryto Šv. 
Baltramiejaus parapijos bažnyčio
je bus atnašaujamos šv. Mišios 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
ir už dabar kovojančius tą lais
vę atgauti. 

3 vai. p.p. lietuvių auditorijo-
įe, Lincoln ir 9-tos gatvių kampas, 
įvyks iškilmingas minėjimas. Prog 
ramoje: apylinkės pirm. inž. Ge
dimino Damašiaus atidaromasis I tuviška organizacija - Lietuvių 

Cape Cod, Mass. 
Cape Gode yra tik viena lie-

vo paskelbtas. Tai kodėl gi jis ne
pakviestas į sceną ir minimu 
ženkleliu neapdovanotas? Mano 
išmone, garbės komiteto narys 
tikrai nemažiau turi būti pager
biamas už programos talkinin
kus. 

Neužtrukęs nė pilnų dviejų 
valandų, minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. 

Nepaprastai įdomi rengėju pa
ruošta 8 puslapiu programa. Jos 
6 puslapiai, vieni ištisai, kiti iš 
dalies, išpuošti lietuviškos spau 
dos pavadinimu vinjetėmis. Su
skaičiau apie 50 laikraščiu pava
dinimų: apie dvidešimtį dabar
tinės išeivijos, kitame puslapyje 
keliolika nepriklausomos Lietu
vos dienraščių bei savaitraščių, 
dar kitame nepr. Lietuvos žurna
lų, paskui rusų — vokiečių — 
rusų okupacijų pogrindžio leidi i 
nių, paskui Vokietijoje leistųjų, 
ir pagaliau carų okupacijos me
to, tautą žadinusiųjų Tik vienas 
puslapis paskirtas akademijos ir 
meninei programai, ir jo pilnai 
užteko. Toks programos sąsiuvi
nėlis visus maloniai nustebino. 
Tai puiki dovana minėjimo daly
viams. 

Ak, dalyviai? Jų susirinko ne
mažiau pusantro, o gal ir arti 
dviejų šimtų. Rengėjai man skun 
dėsi, kad, prieš akademiją suėję 
kavos gerti, bent trečdalis nebe-
sugrįžę nusipirkti bilietų ir įvėlę 
juos (įrengėjus) į Finansinius sun-
ikumus. Deja, taip ne pirmątjį kar 
tą Kultūros centre atsitinka ir rei
kalą reiktų ateity radikaliau 
spręsti (pvz., po kavos paprašyti 
visus į vestibiulį ir iš ten su bilie
tais grįžti). 

E aprašymo skaitytojai gali 
nujausti, kad popietė spaudos su
kaktims prisiminti buvo įdomi ir 
sklandžiai praėjo. Tiesa, "visos 
Amerikos" juo mes nenustebi n-
sim. Bet vis dėlto prieš kitus lie
tuviškus telkinius galime di
džiuotis, rkad kai kiti spaudos su
kaktis visai užmiršo, Detroitas šį 
tą padarė. Už tai pagarba Lietu
vių kultūros klubui ir St. Butkaus 
kuopos šauliams, nesenstančio, 
energingo Vinco Tamošiūno va
dovaujamiems. 

Alfonsas Nakas 

ruomene. 
Šiais metais minėjimas įvyks 

vasario 17 d. Pamaldos bus 10:45 
v. Our Lady of Victory bažnyčio
je, Centerville. 1:30 vai. p. p. tos 
pačios bažnyčios salėje įvyks mi
nėjimas. Pagrindinis kalbėtojas 
bus LB tarybos valdybos sekreto
rius inž. Č. Mickūnas. Meninę da
lį atliks rašytojas —dailininkas 

J. Rūtenis. 
Per visuotiną apylinkės narių 

susirinkimą buvo nutarta vienai 
iš žinomiausių Cape Cod biblio
tekų padovanoti Encyolopedia 
Lithuanica visus šešis tomus. Vai 
dyba rado, kad tinkamiausia bib
lioteka yra Cape Cod Communi-
ty Colilege. Todėl Vasario 16 pro 
ga "Encyclopedia Lithuanica", 
plius 7 metų "The Violations 
of Human Rights in Soviet oc-
cupied Lithuania" leidiniai bus 

Mūšy mielai 
V I O L E T A I , 

jos brangiam TėVui Lietuvoj mirus, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Danguole ir Aleksas su Šeima 

^ 
KUR TAS ŠALTINĖLIS 

Edmundas Kuodis Ir Jonas Girijotas įdainavo 27 populiariąsias 
harmonizuotas liaudies dainas su penkių jvairių instrumentų palyda. 

Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 
vedėjas, gyv. Mountainside, N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4543 W. Ord Street, Chicago, ui. 

y, 

Mūsu brangiam prieteliui 

f 
DR. KAZIUI ALMINUI 

staiga į amžinybę iškeliavus, jo mielą 
žmoną Liudą, sūnus dr. Kazį, dr. Henrį, 
dukrą Rūtą ir jų. šeimas skausmo liūdesio 
prislėgtus nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

PU AMMONENE 
D.B. ŠULSKIS 
N. CH. ADAMONIAI 
Z. I. GRIGAIČIAI 

Gyve 
Mirė 
Gimė 
Pasil 

Vytautas 
Kūnj 

žeikos - 1 
Į Laidi 

čios 9:30 
mo para] 
dos už v 
Kazimier 

Nuos 
paž|stami 

Laid 
Tel. 737-

A. A. 
JONAS P. GUDELIS 

no Elmhurst, Ulinois. 
vasario 5 d-, 1980 m., sulaukęs 71 m. ai 
Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 31 m. 

iko dideliame nuliūdime žmona Angelė, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami, 

is bus pašarvotas ketvirtadieni, 3 vai. p. 
3vans koplyčioje, 6845 S. VVestern Avem 
Dtuvės įvyks penktadienį, vasario 8 d. Iš 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 

>ijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
elionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
0 lietuvių kapines. 
irdžiai kviečiame visus: gimines, drai 
JS dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona ir sūnus. 
ot. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Ev 
8600. 

nžiaus. 

sūnus 

p. Ma-
le. 
koply-
Gimi-

pamal-
i j šv. 

igus ir 

ans — 

įteikti kolegijos bibliotekai. 
Kolegijos vadovybė prižadėjo 

savaitę laiko, vasario 11 — 16 
dienomis išstatyti gautas dovanas 
atatinkamose patalpose parodai. 

Vietinis "Cape Code Times" 
dit aštis prižadėjo išspausdinti 
save dciltyse reportažą. 

B. 

Chicagoje iškrito apie 4 in-
čiai ir dar trečiadienį protar
piais snigo, tačiau gatvės buvo 
rūpestingai valomos, o automo
bilistai laikėsi nuostato, kad 
nuo 3 vai. nakties iki 7 v. ryto 
nebūtų statomi automobiliai di
džiojo judėjimo ant stulpų at
žymėtose gatvėse. 

EUDEI K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Te le fona i — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8o00 
Tel . 737-8601 

I 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , Ch icago 
1410 So. 50th Av. , C ice ro 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m. va
sario 5 dieną mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A. f A. 

VLADAS TAMAŠAUSKAS 
Gimė Lietuvoje, Tauragės mieste. Gyveno Waukegan, m . 

Liko žmona Stasė (Kasputytė) , sūnūs Algimantas ir Rim
vydas su žrrona Peggy, duktė Laima, žentas Mike, anūkė Vik
torija Ona, Lietuvoje seserys Zosė, S tasė ir Bronė, ir brolis 
P r a n a s Australijoje. 

Kūnas pašarvotas Petroshius Memorial Funeral Home. 
10-ta ir Sheridaa Road, North Chicago, Ulinois. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 7 d. B koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Baltramiejaus parapijos baž
nyčią, 8-ta ir Lincoln, Waukegan, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos. Po pamaldų bus nulydėtas į Ascenskm kapines, 
Libertyville, Illinois. 

Lifidintt ARMA 

Petroshius Memorial Funeral Home — TeL 312—473-3966 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So <0fh Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m, vasario mėn. 7 <L 

x Inž. Bronius Nainys kal
bės Beverly Shores lietuvių klu
bo rengiamame Vasario 16 d. 
minėjime, kuris įvyks vasario 
17 d., sekmadienį, 2 vai p. p . 
Jonynų salėje. Šv. Onos baž
nyčioje lietuviškos šv. Mišios 
bus klausoma išpažinčių. 

X LKV S-gos Ramovės Chi
cagos skyriaus valdyba ragina 
visus narius gausiai dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės minėjime, kuris įvyks šį sek
madienį, 2 vai. po pietų, Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. 

X Modestas Jakaitis, Lemont, 
UI., žinomas bendruomeninin-
kas, atnaujindamas prenumera
tą atsiuntė 25 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame ir skel
biame Garbės prenumeratorium. 

X Jurgis Sabienė, Burbank, 
UI., atnaujindamaa prenumera
tą atsiuntė 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

X Albina čepėnienė, Wor-
cester, Mass., dažnai paremia 
"Draugą". I r dabar gavome jos 
auką Ačiū. 

x Ben. Stelmokaitė, čikagiš-
kė, aukojo 10 dolerių. Ačiū. 

x Aukų po 7 dol. atsiuntė: 
Petras Manelis, Davis, 
Oskaras Kremeris, Chicago, 
Adolfas Butkus, Mission 
Vieja, 
Vyt. Skrebutėnas, Redford. 

Visiems esame dėkingi. 

x Aukų po 5 doL atsiuntė: 
Juozas Česnavičius, Zigmas Bal
nius, Ant. Baleišis, Kostas Aras, 
Stepas Smalinskas, Lionginas 
Spuras, Jurgis Matusevičius, 
Antanas Plaušinaitis, Edgaras 
Rozniekas, Kazys Venclauskas, 
Ona Valaitienė, A. K., Teresė 
Gečienė, Ant. Valys, Adelė Mar-
gevičienė. Visiems dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: po 3 dol. 
— V i k t Tauginienė, V. Rėklys, 
J.~ Daučiūnienė, Anna Žemaitie
nė, J. Bar tkus ; po 2 dol — J. 
Laucius, J. Juraitis, P . Jočys, 
V. Čepukaitis, Adelė Bukienė, 
J. Bakšys, Aug. Bartulis, Ted 
Navickas, V. Rozevičius, D. 
Venclauskaitė, J. Banėnas. Vi
siems dėkojame. 

X lietuviškų knygų "Drau
ge" didesnį kiekį užsisakė ir au
kų atsiuntė: Pranas Visockis,: 
M. Jagminienė, Liucija Hoff-
man. Visiems tariame ačiū. 

x Chicagos miesto mere J ane 
M. Byrne dalyvaus Vasario 16 
minėjime Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. 

X A. a ses. Mu Petronėlė 
(Elena Barusevičius), šv. Kazi
miero seserų vienuolijos narė, 
mirė vasario 5 d. vakare. J i 
anksčiau buvo labai pasižymė
jusi vaikų mokytoja ir vėliau 
gailestingoji sesuo ligoninėje, 
bet nuo 1954 m. išoperuota ir 
akla, nors išmokusi viską dirb
t i pagal aklųjų sistemą. Ve
lionė buvo gimusi 1901 m. Nan-
ticok, Pa. Pašarvota penktadie
nį vienuolyne. Vakare 7 vai. 
bus pernešta į koplyčią. Laido
jama šeštadienį, vasario 9 d. 
9:30 šv. Mišios, po to lydima į 
Šv. Kazimiero kapines. 

X L B Cicero apylinkės val
dyba rengia Vasario 16 d. minė
jimą vasario 17 d. kun. A. Rut
kauskas atnašaus šv. Mišias ir 
pasakys pritaikytą pamokslą. 
Šv. Mišių metu giedos solistei 
Dana Stankaitytė ir parap. cho
ras , vadovaujamas muziko A. 
Skridulio. Tuoj po pamaldų 
įvyks minėjimas parapijos sa
lėje Pagrindinę kalbą pasakys 
poetė M. Stankuvienė-Saulaity-
tė . Valdyba kviečia visus na
rius dalyvauti rengiamam šau
lių vėliavų pakėlime prie Cicero 
miesto rotušės 12 v. vasario 
9 d.. 

X Violeta Karosaltė, šiuo 
metu viena mūsų iškiliųjų ba
lerinų, dėstanti šokio meną ke
liose Chicagos baleto studijose, 
vadovauja ir 40-čiai profesiona
lų šokėjų, beruošdama juos 
Lietuvių operos "Carminos Bu-
ranos" spektakliams šį pavasa
rį-

• 

X Dzūkų draugijos valdyba 
primena, kad dainos konkurso 
terminas baigiasi š. m. kovo 1 d. 

x Idelfonsas Sadauskas, ži
nomas čikagiškis, dažnai pare
mia savo dienraštį. Ir dabar 
gavome jo 10 dolerių auicą. Ma
loniai dėkojame. 

X Juozas žvynys, turint is 
didelę praktiką Income Tax pil
dyme, kiekvienam besikreipian
čiam užpildys Income Tax tiks
liai, nepraleisdamas nei vienos 
įstatymais leistos lengvatos. 
Kreiptis kiekvieną dieną adr.: 
7259 S. Francisco Ave., Chi
cago, arba tel. 476 7867. (pr.) 

X Izabelė ir Pe t ras Burkaus-
kai, kurie turi labai didelio pa
sirinkimo maisto krautuvę —' 
International Meat Market, 
2913 W. 63 St, y ra nauji Lie
tuvių Operos mecenatai, šio se
zono pastatymams jau įteikę 
100 dol. čekį. Jiems nuoširdus 
ačiū. (pr.) 

x \Vhy«k -. ;Uve-r Band gros 
Jaunimo Sąjungos Chicagos 
skyriaus kambaryje "Tekyla 
saulė vakaruo", Mardi Gras 
metu. (pr.) 

x NAMAMS PTRKTI PA-
SKOIX)S duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef 
M 7-7747 (sk.) 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
tdk, tuoj pas Petrą ir užeik1 ' 
- INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre-: 
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet ku r Amerikoje. 
2913 West 63rd S t , Chicago, H 
<50629. Tel. (312) 436-4337. (sk.)į 

/Š ARTI IR TOLI 

Iš dainos ir litera-.lrcs vakarorės suruoštos 13 De-roito apylinkes valdybos (1980. I. 12) Kultūros centre. Maryti 
programos au.Ke.a.: Dar.-:e Jar^cenė. Yirgi.ijus Kasputis 3aua Navasa:uer.e, Paulius Jarkus. Taura ZararJcai-
tė, Algis Rugienius, jr., Karolis Balys, Vidas Neverauskas ir Danute Petronienė. Nuotraukoje trūksta Lino Miku-
Uonio. Nuotr. JODO Urbono 

CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE 
VĖL ATŽYMĖTAS BCRYS 

JAUNŲJŲ 

Tradicinis Lietuvių žurnalistų . 
n r^ - J c -, , t ana i ty tems sąjungos P. Dauzvardžio fondo | 

suruoštas balius Martinkjue r e s 
torane praėjusį šeštadienį praė
jo su pasisekimu, nors svečių 
gal ir buvo kiek mažiau negu 
ankstyvesniais metais. Vakarą 
nuotaikingu žodžiu pradėjo P . 
Daužvardžo fondo pirm. kun. 
Ant. Saulaitis, SJ, pasveikinda
mas susirinkusius, rašančius ir 
skaitančius svečius, pakviesda
mas programai vadovauti Emi
liją Sakadolskienę. Vakaro va
dovė iškvietė fondo valdybą ir 
gen. kons. J. Daužvardienę įteik
ti premijas jauniesiems spau
dos darbuotojams, kuriuos fon
do paprašytos rekomendavo 
laikraščių redakcijos a r radijo 
valandėlės. 

Atžymėtųjų buvo nemaža, t a -

phie B a r k u s bendradarbiams 
Sofijai Daukutei, Guodai, Da
nai, Gailei, Indrei ir Jū ra i A»-

Muzikinio kalei
doskopo vedėjui Raimundui La
pui. Taip pa t paskirti atžymė-
jimai Danutei Norvilaitei (Dar
bininkas) , Petrui Kisieliui 
(Ate i t i s ) , Gintautui Juodgu-
džiui (Lietuvis žurnalistas), Vi
liui Dundzilai, Linui Meilui i r 
Jonui Kupriui( Draugas) , Ma
ryte i i r Audriui Smitams (Pa
saulio Lietuvių jaunimo kongre
so informaci ja) . 

Premi jas ir atžymėjimus įtei
kusi Lietuvos gen. kons. J. Dauž 
vardienė savo t rumpame žodyje 
kvietė jaunuosius spaudos ta l 
kininkus ir toliau darbuotis 
spaudoje, rašyt i lietuviškiems ir 
amerikiečių laikraščiams, ypač 
pr imenant Vasario 16 ir iš visos 
Lietuvos reikalus. Pastebėjo, 
kad šis atžymėjimas tuos jau

čiau jiems visiems piniginių p re - • nuosius skat ina ir įpareigoja. 
mijų neužteko, nors ir tos pa
čios tik simbolinės, todėl kit i 
jaunieji spaudos darbuotojai bu
vo tik atžymėti, be jokių pini
ginių premijų. Linas Rimkus, re
komenduotas "Pasaulio lietu
vio", gavo 100 dol. premiją. P o 

ir nusiminė, nes šie baliai, ruo
šiami labai jaukiose ir puošnio
se patalpose, daugeliui labai pa
trauklūs. Jauniesiems žurnalis-
listams premijos bus bandomos 
sutelkti kitaip. Išklausius lin
kėjimų ir nuskambėjus pasku
tiniams muzikos garsams, belie
ka linkėti, kad tie jaunieji spau
dos žmonės laiko tėkmėje neati-
toltų nuo lietuviškos spaudos a r 
radijo valandų. 

Svečių bankete buvo iš vi
sur, t a rp jų ir rašyt. Jurgis 
Jankus su žmona iš Rocheste-
rio. LŽ s-gos Dauzvardžio fon
do valdybą sudaro: kun. A. 
Saulaitis, Ant. Juodvalkis, Em. 
Sakadolskienė, Danutė Vakarė 
ir Alg. Pužauskas. 

L. Augštys 

BALFO JAUNŲJŲ 
TALENTŲ KONCERTAS 

Balfas vasario 3 d. Jaunimo 
centre surengė Jaunųjų talentų 
koncertą. Jaunas muzikas R. 

dį t a r ė Linas Rimkus, pažade-Į Kasiulis, papasakojęs birbynės 
damas vykdyti tai, k o pageida-1 kelią nuo piemenėlių iki dabar-
vo Lietuvos gen. konsule J. tinės daugiabalsės, perteikė nau-

Atžymėtųjų vardu padėkos žo-

l A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Elona Vaisnienė, Pre

zidentinės komisijos svetimoms 
kalboms ir tarptautinėms studi
joms narė, Connecticuto valsti
joje įsijungė į akciją padėti 
kongr. Cbristopher Dodd patek
t i į JAV senatą. Šiuo metu yra 
organizuojamas jungtinis ven
grų, ukrainiečių ir lietuvių ko
mitetas kongr. Dodd kandidatū
ra i remti. Dr. Vaišnienei papra
šius, JAV LB Visuom. reik. ta
ryba parūpino informacinę me
džiagą kongr. Dodd supažindin
t i su Amerikos lietuvių sieki-
ruais politinėje srityje. Tikima
si, kad informacija bus naudo
jamasi kongr. Dodd ruošiant 
savo rinkiminę platformą. 

— Gintė Damušytė, Pasaulio 
LB visuomeninių reikalų komi
sijos narė, besidarbuojanti kun. 
K. Pugevičiaus vadovaujamam 
Lietuvių informacijos centre 
Brooklyne, pereitų metų gruo
džio 9 d. kalbėjo Švč. Širdies 
universitete (Bridgeport, Conn.) 
surengtoje Žmogaus teisių die
noje apie sovietų žmogaus tei
sių pažeidimus ir Lietuvoje vyk
stantį platų judėjimą už žmo
gaus teises. Iškilmingą pami
nėjimą organizavo Bridgeporto 
JAV LB apylinkė, vietos Lie
tuvos Vyčių kuopa, Bridgepor
to katalikų vyskupija, ukrainie
čių, žydų ir protestantų bend
ruomenės. Specialiai buvo pa-

0KUP. LIETUVOJE 
— Mirė Vincas Krivickas, še-

dubos vidurinės mokyklos mo
kytojas. 

— Nadežda Dišeenko, Vil
niaus 6-osios vidurinės mokyk
los direktorė, už gerai at l iktas 
pastangas rusinimo darbe apdo
vanota pirmūnės ženklu. Kar tu 
apdovanoti mokytojai: Jadvyga 
Arcimovič, Nikalojus Gurnovi-
čius, Alicija Kovalevskaja, Ir. 
Svipuro, Elvira Šiškova. Visi 
jie dirba Naujosios Vilnios ra
jone. 

— Panevėžyje gaminamos 
krištolinės vazos ir kiti krištolo 
dirbiniai. 

CHICAGOS 
2INI0S 

GACY TEISMAS 
Chicagoje antradienį prasidė

jo teismas John Wayne Gacy, 
kuris kaltinamas nužudęs 33 
jaunuolius Prisiekusieji teisė
jai parinkti iš Rockf ordo, o teis
mas vyksta Kriminalinio teismo 
rūmuose Chicagoje. 

GAUDO SPEKULIANTUS 
Policija pradėjo areštuoti 

gaują narkotikų spekuliantų, 
kurių yra 23. J i e buvo taip iš
vystę narkotikų gabenimą, kad 
vienu metu jie buvo išnuomavę 

gerbtas dr. Thomas Melady, < Somerset, Ky., aerodromą už 
Švč. širdies universiteto prezi- 27,000 dol., kad j iems būtų 
dentas. Dr. Melady yra "Koa-i 
licijos išlaisvinti Petkų ir Ga
jauską" garbės komiteto narys. 

KANADOJE 

Daužvardienė ir ko tikisi lietu
vių visuomenė. 

Meninėje programos dalyje 

jumą — birbynės muziką. R. 
Kasiulis atliko V. Klovos va
riacijas, R. ŽigaiČio — Ryto me-

x A. Karaitis, "Gintaro" va-j J 5 ^ 1 ; vre™į* ^ ^ L — Z z ! : t u r ė J ° dalyvauti solistai Neri-jlodijas, A. Kačanausko Prie Ne-
sarvietės savininkas, 15860 Lake 
Rd., Union Pier, Mich., 49129, 
apmokėjo vieną didesnę sąskai
tą, užsisakė knygų ir atsiuntė 
20 dolerių auką. Už viską esa
me labai dėkingi. 

x Juozas Bacevičius, Mar-
ąuette Parko Lietuvių namų sa
vininkų pirmininkas, šiomis die
nomis grįžo iš Texas, gerai pra
leidęs laiką ir pailsėjęs. Dabar 
vėl jungiasi j savo profesinį ir 
visuomenini darbą. 

NĖRA PAMOKŲ, YRA 
UŽKANDŽIAI 

Chicagos miesto mokyklos dėl 
mokytojų streiko yra uždarytos, 
tačiau pietų užkandžiai moki
niams yra duodami, nes pagai j 
sutarti juos bendrovės pristato. | 
Tik labai mažai moksleivių atei
na užkandžiauti. 

VĖL SUGRIUVO 

Antradienį Rosemont Horison 
stadione, kuris tebėra statomas, 
neatlaikė du ramsčiai ir žemėn \ 
nukrito 34 tonos cemento. Du 
darbininkai sužeisti. Tame pat 
stadione rugpiūčio mėnesį su
krito stogas ir tada žuvo penki 
darbininkai. 

MOKYTOJAI PRIEŠ TEISMĄ 

Teismas įsakė Chicagos mo
kytojams grįžti į darbą, bet jų 
pirmininkas Healey pareiškė, 
kad jie negrįš, kol nebus užtik
rinta, jog nebus sutrumpintas 
mokslo metų laikas ir nebus at
leidžiami mokytojai, siaurinant 
švietimo išlaidas. 

kutaitė, kurią rekomendavo 
"Europos lietuvis" ir "Šaltinis", 
Agnė Katiliškytė (Lemontas. 
111.), kurią rekomendavo "Drau
gas", taip pa t premijas gavo 
Linas Kojelis (Washington, D. 
C ) , "Pasaulio lietuvis", (Vida 
Šlapelytė (New Yorkas) , "Dar
bininkas". Po 50 dol. Sandra 
Saldytė (Brazilija), "Mūsų kul
tūra" , Viltė Araitė (Australi
j a ) , Skautų aidas", Kubilius 
(Italija) "Šaltinis", Jonas Pod-
vaiskas (Anglija), "Europos lie
tuvis", Rita Nevarauskaitė (De
troitas) , "Draugas". Po 75 dol. 

j a Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis, bet pastarajam su
sirgus, programą teko atlikti 
vienai sol. N . Linkevičiūtei, ku
r i padainavo "Svajonės" — Gu
dauskienė, "Mamytė"—O. Schi-
ma, Gudauskienės, "Metų ciklą: 
vasa ra , ruduo, žiema, pavasaris" 
— " P e r naktį šokčiau aš" — 
Lerne r ir Loewe. Solistė buvo 
labai šiltai sutikta ir priedo pa
dainavo Gudauskienės "Ar atei
SI . 

Pr ieš vakarienę maldą sukal
bėjo kun . dr. V. Rimšelis, pra
šydamas Kūrėjo palaimos mūsų 

skirta "Ateities" redakcijai rašto žmonėms ir visiems mūsų 
Rimai ir Linui Sidriams. Sau-

munėlio, R. Galkausko Pieme
nuką, V. Barkausko Lopšinę. J į 
fortepijonu palydėjo muz. Arū
nas Kaminskas. R. Kasiulis ge
rai apvaldęs savo pasirinktą lie
tuvių liaudies instrumentą. 
Klausytojams sudarė malonią 
staigmeną jo skambios melo
dijos. 

Sopranas Rūta Pakštaitė pa
dainavo V. Klovos sukurtą vo
kalinį ciklą liaudies dainų moty
vais — šešias dainas su forte
pijono palyda. 

Solistė, tautiniu kostiumu pa
sipuošusi, jaunatviškas dainas 
sklandžiai atlikdama, susilau
kė gausių plojimų. 

R. Kasiulis vėl atliko, tęsda
mas savo programą, A. Kača 

lengviau gabenti narkotikus. 

PAMOKOS P E R RADIJĄ 
Dėl streiko esant uždarytoms 

mokykloms, Chicagos miesto bi-
— Ontario liberalų partijos j bliotekos stotis WBEZ, veikian-

vadas Stuart Smith ir parla- ti banga 91.5 AM, duos pamo-
mentinė jos grupė specialiu raš- k a s įvairiems skyriams. Taip 
tu pranešė spaudai, kad š. m. | P a t bibliotekos padaliniai rodys 
sausio 2 d. Algis Juzukonis yra filmus ir duos ki tas programas 
paskirtas specialių partijos pro
jektų direktoriumi. Rašte mi
nima, kad A. Juzukonis yra bu
vęs KLB Toronto apylinkės val
dybos pirmininku, dalyvauja 
baltiečių ir aplamai daugiakul-
tūrėje veikloje. Tarnybinė jo 
pareiga — palaikyti ryšius su „ „ , . . ^ t 
- Z T T . r . " . . . m i a u s i a s — 22 laipsniai. Dabar 
tautinėmis grupėmis, skatinti . . j . TT 

vaikams. 

Į ŠILTĖJANCIA P U S Ę 
"Chicago Tribūne" kasdien 

praneša Chicagos temperatūros 
vidurkį, sudarytą matuojant 
temperatūrą daugelį metų. Sau
sio vidury vidurkis buvo že-

_ spaudą mylintiems ir besidornin-
liui Kupriui, ir "Tėviškės aidų" t i e m g 

bendradarbiams — Loretai d-[ g o k i a m g grojo m U z iką paįvai-
žauskaitei. Ievute i Keblytei ir į „ r idamas nuotaikingomis dai- nausko Mano gimtinę, V. Bud-
Dainai Balnionytei. Į n o m i s Neolituanų orkestras. ' revičiaus Prie Nemunėlio. J . 

Specialūs pažymėjimai pa-1 Nepaisant, kad Chicagoje vyks- : Juozapaičio trijų dalių sonatą 
skirti "Lietuvos aidų" vedėjai ta gausybė balių, išgirdus, kad birbynei. J is yra vienintelis 
Kazei Brazdžionytei ir bendra- šis spaudos balius gali būti pa- Chicagoje, pajėgiąs birbyne su-

jų dalyvavimą liberalų partijos 
veikloje bei politiniuose sprendi
muose, domėtis politiniu Onta
rio provincijos gyvenimu. Pir
masis A. Juzukonio projektas — 
suruošti plataus masto tautinių 
grupių vakarienę "Heritage Din-
ner" š. m. kovo 13 d. 

AUSTRALIJOJ! 
— Simas Kudirka, Pasaulio 

Lietuvių bendruomenės siunčia
mas, birželio mėnesį atvyksta į 
Australiją. Jis su pranešimais 
važinės po lietuvių kolonijas. 

— Geelongo lietuviai nutarė 
nupirkti vartotą lietuvišką enci
klopediją ir ją padovanoti vietos 
knygynui. 

jau imame krypti į šiltėjančią 
žiemos pusę. Temperatūros vi
durkis 24. 

DIDELIS GAISRAS 
Degė namas 7646 S. Cottage 

Grove Ave., Chicagoje. Gaisre 
žuvo E. Gibson, 45 m., o 12 žmo
nių, jų tarpe ugniagesių vadas, 
buvo sužeisti. 

darbei Ramunei Tričytei. So- skutinis. ne vienas svečių lyg 

JAV LB tarybos prezidiumo vicepirm. inž. Ramas Veltas ir PhiJadelphi-
jos LB apylinkės pirmininkė Teresė Gečienė (dešinėje) su JAV Transporto 
departamento sekretoriumi Neil GoidscbmkJt (kairėje), PttttedeJphijoje įvy-

i kusio banketo roetu. 

daryti solo programą. 
Pirmoji šių jaunų talentų 

koncerto dalis parodė, kad atei
na nauja jaunimo jėga — lie
tuvių koncertų scena neliks tuš 
čia. Programa buvo įvairi. Pia
nistas Arūnas Kaminskas, mū
sų operų akompaniatorius, pa
rodė ne eilinį sugebėjimą, pa
skambindamas Liszto Sponza-
lizio. Jis buvo ir viso koncerto 
akompaniatorius. 

Praturtino programą dailiuo
ju žodžiu Daiva Markelytė, 
sklandžiai padeklamuodama P u 
tino poemą Žilvinas ir Eglė. D. 
Markelytė buvo ir programos 
pranešėja. 

Tačiau pagrindinis buvo šio 
koncerto dalyvis R. Kasiulis. J i s 

S 

pademonstravo, kiek daug su
dėtingų melodijų galima per
teikti birbyne. J is atliko Am-
brosio Venecijos karnavalą, 
Schuberto Serenadą, Brahmso 
Vengrų šokį, Beethoveno Ron
do. Publika klausėsi su dėme
siu, aplodismentais palydėdama. 
Paskutinėj koncerto daly Ka
siulis birbyne pagrojo religi
niais, patriotiniais motyvais. Čia 
buvo E. Eiches Malda, V. Bud-
revičiaus Laukų daina, J. Gai
žausko Trys paukšteliai, J. Nau
jalio Lietuva b r a n g i 

Birbynė paprastas instrumen
tas, piemenų pradėtas, muzikų 
ištobulintas, sudarė programos 
pagrindą muziko rankose. 

Pabaigoje Balfo pirm. M. Ru
dienė pažymėjo, kad su šiuo 
koncertu Balfas grįžta į tradici
ją, kada stovyklose globojo iš
eivių jaunimą, š io koncerto vi
sas pelnas skiriamas jaunimo 
mokslapinigiams. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

uniiitniiiiiHiiMiiiiiimiiiiiiMiiimiiiiiir 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai. : nuo 9 v. r . iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 

tiimiiiiimiiiiiiiiiimiiuiiiimiiiiiiiiimiii 
iimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiittmiiii) 
ŠEIMOS MALDOS 

t LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauti lapeli su įytmetlneiu, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis, šis gražiai at
spausdintas lapelis (6 posla
piu) , kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženkleli su pavarde ir ad-

Sceninė priežiūra buvo Živilės resu dienraščio ^Draugo" ad-
Numgaudaitės, ji pati nedaly- ministrarijai: 4545 W. 68rd S t , 
vavo. Po koncerto buvo vaišes. Į Chicago, D . 60629. 
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