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ŽIEMOS ŽAIDYNES 

SOVIETŲ SPAUDOJE
Skundai dėl “atmosferos”, aukšty Rainy

Lake Placid. — Po Odimpi-
nių žiemos žaidynių Lake Placid 
miestelis pamažu sugrįžta į nor
malią padėtį. Normafliai mieste
lyje gyvena apie 2,700 žmonių, 
kurortinio sezono metu gyvento
jų padidėja iki 25,000, o olimpi
niai žaidimai sutraukė dar dau
giau. Liko šiukšlių kalnai, palik
ta nemažai pinigų ir malonūs 
prisiminimai.

Sovietų Sąjungos spauda irgi 
mini praėjusius „baltosios olim
piados“ įvykius. Daug kalbama 
apie nemalonią sovietų sportinin
kams atmosferą, „antitarybinę is
teriją“, „psichologinį karą“. Mi
nimas tamptautinio olimpinio ko
miteto pirmininko lordo Ki'lani- 
no pareiškimas Vakarų Vokieti
jos žurnalui „Stem“: „Galbūt 
reikėtų pagalvoti apie tai, ar ne
vertėtų pakeisti olimpinių žaidy
nių ciklą, kad jos neįvyktų tais 
pačiais metais, kada JAV rengia
mi prezidento rinkimai“.

Dėl politinės atmosferos dau
giausia skundėsi sovietų sporti
nės delegacijos vadovas, kūno 
kultūros ir sporto komiteto .pir
mininkas Pavlovas.

Sovietų delegaciją Lake Placid 
sudarė ne tik sportininkai, bet ir 
jų prižiūrėtojai, treneriai, gydy
tojai, oficialūs asmenys, žurnalis
tai. Specialioje turistinėje grupė
je atvyko ir artistų grupė, kuri 
sportininkus linksmindavo savo 
programomis, kad sportininkai 
atsikratytų nervinės įtampos. Bu
vo atsivežta filmų. Lake Placid bu 
vo išnuomoti keturi namai, kur 
vyko sovietų grupės susitikimai, 
koncertai, .poilsio vakarai.

Sporto komiteto vicepirminin
kas Syčas skundėsi „Sovietskaja 
kultūra“ laikraščiui apie gyve
nimo sąlygas: „Pasirodė, kad ap
gyvendinti visą mūsų delegaciją

<

MOTERŲ IR VAIKŲ 
KALĖJIMAS RUSIJOJE

Tel Avivo įstaiga tiria sovietų lagerius
Paryžius. — Čia leidžiamas 

rusų emigrantų žurnalas “Ruska- 
ja Mysl” atspausdino būdingą 
informaciją, kuri liečia Tel Avi
ve įsisteigusį Sovietų Sąjungos 
kalėjimų, psichiatrinių ligoninių 
ir koncentracijos stovyklų tyrimo 
centrą. Kalbamas centras Tarp
tautinių Vaiko Metų proga, pra
ėjusių metų birželio mėnesį, pa
skelbė išsamų ir kruopščiai do
kumentuotą pranešimą apie mo
terų ir vaikų kalinimą Sovietų 
Sąjungos priverčiamųjų darbų 
lageriuose. Pranešime paskelbti 
duomenys rėmėsi rusių ir kitų 
tautybių moterų — buvusių kon
centracijos stovyklų kalinių — 
pateiktais tiksliais ir konkrečiais 
parodymais. Išskirtinai buvo mi
nima moterim skirta Gorkio kon
centracijos stovykla, kurioje bu
vo kalinama apie tūkstantį pen
kis šimtus moterų, jų tarpe ne
mažai motinų su kūdikiais ir iki 
dviejų metų amžiaus vaikais. Ka
linamų moterų ųą»kam lagerio 
zonoje veikia vadinamieji spec- 
vaikų namai.

Tel Avivo centro pranešimas 
apie moterų ir vaikų kalinimą 
Sovietų Sąjungoje laisvame pa
saulyje susilaukė plataus atgar
sio. Jį persispausdino įvairių kraš
tų laikraščiai ir perdavė radijo 
bei televizijos stotys. Kai kurių

kaimelyje nėra galimybių. Kai 
kam teko gyventi privačiuose bu
tuose. Jų niekas mums nepasiū
lė. Teko vaikščioti ir ieškoti. 
Nuomos kaina pasirodė labai 
aukšta — namelis aštuoniems 
žmonėms kainavo 16,000 dole
rių. Apskritai, baltoji olimpiada 
tiesiog dvelkė komercijos dvasia, 
puikiame mūsų olimpiniame kai
melyje vieno sportininko pragy- 
nimas, skaitant ir maistą, kainuos 
15 dol., o Lake Placide — 27.5 
dol. per parą“.

Toliau Sycas nurodo, kad iš 
aerodromo delegacija turėjo va
žiuoti savo lėšomis, o vienas au
tobusas kainavo 450 dofl. „Mes 
buvome priversti nuomoti ir leng
vuosius automobilius, kurio kiek
vieno kaina per parą —150 dol. 
I šią sumą neįėjo benzino ir vai
ruotojo apmokėjimas, štai kokius 
„siurprizus“ mums paruošė žie
mos olimpiados organizatoriai“.

Kaip paprastai, sporto varžybo
se sovietų komandose kovojo ir 
.pavergtų tautų sportininkai. Vie
nas latvis žaidė ledo ritulio ko
mandoje, o rogučių trasoje daly
vavo trys latviai, dvi merginos ir 
vyrų tarpe — rygietis Bremzė.

Nors sovietai turi sportininkų 
visose žiemos sporto varžybose, 
jie atsivežė į Lake Placid tik tuos, 
kurie turėjo vilties laimėti. Ne
buvo pilnos dvikovės „bobslė
jaus“ komandų ir šuolininkų nuo 
tramplyno bei rogučių sporto ko
mandų, nors, kaip praneša „Tie
sa“ „pastaruoju metu šių sporto 
šakų atstovai daro didžiulę pa
žangą“.

Įdomu, kad Amerikos ledo ri
tulio komandos laimėjimą sovie
tai aiškina tuo, kad „amerikie
čiai yra perėmę tarybinių lede 
ritulininkų žaidimo stilių.

kraštų parlamentuose tuo reika
lu buvo pateikti paklausimai. 
Prancūzijoje buvo net iškeltas 
klausimas, ar prancūzų sporti
ninkam būtų tikslinga dalyvauti 
Maskvoje ruošiamoje Olimpiado
je. Į šią griežtą Vakarų reakci
ją nedelsiant piktai atsiliepė so
vietai. Liepos 6 dieną Tass žinių 
agentūra kategoriškai paneigė 
kaip melagingą Tel Avivo tyri
mų centro paskelbtą pranešimą 
apie moteris ir vaikus Sovietų 
Sąjungos lageriuose, centro direk
torių apšaukė šmeižiku, naujuo
ju Goebelsu, sionistų-antikomu- 
nistų agentu. Liepos 28— 30 die
nomis sekė dar du Tasso agen
tūros paneigimai, o dar keliom 
dienom praėjus, prie šios temos 
sugrįžo net sovietų komunistų par
tijos centro komiteto narys Žu
kovas, kuris „Literatumaja Ga- 
zeta“ paskelbtame straipsnyje 
taip pat griežtai paneigė, jog So
vietų Sąjungoje egzistuoja lage
riai moterim ir vaikam.

Ir štai po visų šitų paneigimų, 
rašo rusų emigrantų žurnalas 
„Ruskaia Mysl“, Maskvoje spa
lio 21 dieną paskelbiamas nelauk
tas pranešimas: valdžia suteikia 
amnestiją kalėjimuose ir lageriuo
se kalinamom nėščiom moterim 
ir visom moterim su vaikais iki 
7-nerių metų amžiaus. Taigi, ra-

Nuotrauka iliustruoja Irano prezidento Abolhassano Bani Sadro turimą poli
tinę galią. Jis sveikinasi su jį priėmusiu ajatola RuhoUah Khomeiniu.

Sovietų valdžia 
ieškanti išeities
Afganistanas turįs likti “socialistinis”

Maskva. — Senas Sovietų Są
jungos bičiulis, jaunystėje ben
dravęs dar su Leninu, Occiden
tal Petroleum Corp. prezidentas 
Armand Hammer, 81 metų, tre
čiadienį Kremliuje dvi valandas 
kalbėjosi su prezidentu Leonidu 
Brežnevu, po to papasakojo 
apie pasikalbėjimą JAV amba
sadoriui Thomas Watson ir su
sitiko su reporteriais. Sakoma, 
kad Brežnevas manąs, jog Afga
nistano krizę būtų galima iš
spręsti, jei prezidentas Carteris 
sustabdytų ginklų siuntimą į Pa
kistaną arba siųstų tik gynybos 
ginklus. Amerika turinti garan
tuoti, kad nebus bandoma nu
versti marksistinį Afganistano 
režimą, tada Brežnevas įsakytų 
ištraukti sovietų kariuomenę.

Brežnevas pasakęs Hamme- 
riui, kad kareivius jis buvo pri
verstas pasiųsti, nes slapta 
Amerikos ir Kinijos parama 
afganams sukilėliams jau grėsė 
Afganistano komunistinei vy
riausybei.

Britanijos “Evening News” 
paskelbė, jog Maskva neoficia- 
Hai paskleidusi Vakaruose žinią, 
kad ji sutinkanti pasiųsti į Af
ganistaną Jungtinių Tautų ka
riuomenę, kuri garantuotų neu-

šo rusų emigrantų laikraštis, am
nestija suteikiama tom kalinėm, 
kurių egzistenciją sovietai taip 
atkakliai neigė. Amnestija mote
rim, kurių kalinimą iškėlę žmo
nės buvo apšaukti šmeižikais ir 
naujaisiais Goebbelsais.

Sovietų Sąjungos kalėjimų, psi
chiatrinių ligoninių ir koncentra
cijos stovyklų tyrimo centras Tel 
Avive yra laimingas, kad su Va
karų viešosios nuomonės pagal
ba patarnavęs sovietų kalinamų 
moterų ir vaikų išlaisvinimui. Da 
bar Tel Avivo centras, ryšium su 
Olimpiada Maskvoje, ruošiasi iš
leisti Sovietų Sąjungos kalėjimų, 
koncentracijos lagerių ir psichiat
rinių ligoninių vadovą. Doku
mentiniame leidinyje bus sutelk
ta daugiau dviejų tūkst tikslių 
kalinimo įstaigų" adresų, sričių ir 
miestų, žemėlapiuose nurodant jų 
vietas. Jų tarpe bus specialus že
mėlapis, nurodąs moterų su vai
kais ir vaikų lagerius su tiksliais 
adresais ir net turistam nurodant 
maršrutą juos pasiekti. Deja, iki 
Olimpinių žaidynių Maskvoje, ra
šo rusų emigrantų laikraštis, am
nestuotų moterų vietas sovietų 
koncentracijos lageriuose užims 
kitos moterys su vaikais, tad tu
ristam bus ką aplankyti šiose 
siaubingose vietose...

tralumą ir kaimynų nesikišimą į 
afganų reikalus. Straipsnyje 
sakoma, kad Maskva norinti 
atsikratyti Afganistano rūpes
čių, tačiau ji neleisianti, kad 
Kabule įsivyrautų prieš sovie
tus nusistačiusi vyriausybė.

Britanijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, jog ji per
skaitė šį straipsnį susidomėjusi, 
tačiau tuo klausimu neturėjusi 
su Kremliumi jokių oficialių 
ryšių.

Pasikalbėjime su Hammeriu 
Brežnevas pasakęs, jog jis su
pranta, kad prezidentas Carte
ris nekontroliuoja visų afganų 
elementų, tačiau jis galėtų da
ryti įtaką, kad opozicija komu
nistiniam Kabulo režimui suma
žėtų.

Indijoje patikimi afganų šalti
niai skelbia, jog Kabule apie 25 
nuoš. visų parduotuvių jau ati
darytos, tačiau mieste dar ne
ramu, jaučiamas įtempimas, 
valdžia masiniai suiminėja įta
riamus afganus po riaušių ir ne
ramumų.

Komentatoriai mano, kad ir 
nutraukus paramą Afganistano 
sukilėliams, sukilimas taip leng
vai nesibaigtų, kaip aiškina Mas
kvos propaganda. Gyventojai 
nusistatę prieš komunizmą dėl 
įvairių priežasčių. Vieni — dėl 
tikėjimo varžymo, kiti dėl sve
timųjų — rusų — patarėjų įsi
leidimo, dar kiti dėl moterims 
lygių teisių paskelbimo, jų } kai
mų susirinkimus kvietimo. Jo
kiai svetimai jėgai, net ir Jung
tinėms Tautoms, nep>avyks nu
raminti afganų pasipriešinimo, 
mano padėties analizuotojai.

Anksčiau sovietų propaganda, 
kalbėdama apie svetimųjų kiši
mąsi į Afganistano reikalus, mi
nėdavo Ameriką, Kiniją. Pakis
taną, net Egiptą. Tačiau pasta
ruoju metu reikalaujama, kad 
garantijas neutraliam Afganis
tanui duotų ir Irano vyriau
sybė.

Pranešimai iš Kabulo sako, 
kad suimami ir sušaudomi šiji- 
tų sektos vadai, vadinami sabo
tuotojais, kriminalistais. Siji- 
tai Afganistane priklauso dau
giausia hazarų genčiai, gyve
nančiai centrinėje Bamijoe pro
vincijoje. Hazarai. į mongolus 
panašūs žmonės, sudaro 10—20 
nuoš. visų afganų. Jų provinci
joje labai gyva sukilėlių veikla. 
Sakoma, kad hazarus remia 
Irano šijitai, kurių vyriausias 
vadas ajatola Khomeinis.
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— Filipinai laukia popiežiaus 
Jono Pauliaus H-jo lapkričio 
mėnesį. Tikra data bus nusta
tyta Filipinų vyskupų konferen
cijos, paskelbė Manilos arkivys
kupo įstaiga.

— Airijos finansų ministerio 
Michael O’Kennedy paskelbtas 
biudžetas sukėlė nerimą gyven
tojų tarpe. Pakeliami mokesčiai 
cigaretėms, alui, degtinei ir ga
zolinui. Mažiau uždirbantieji vi
sai nemokės pajamų mokesčių, 
bus padidintos bedarbių pašal
pos. Cigarečių pakelis kainuos
1.30 dol., stikliukas viskio — 
1.60 dol. ir gazolinas — 3 dol. 
už galioną.

— Kalifornijos Berkeley mie
ste rasti nužudyti vyras ir žmo
na Mills, kurie buvo pabėgę iš 
garsios “kunigo” Jim Jonės sek
tos “Peoples Temple”, kurios 
900 narių nusižudė Jonestown, 
Guyanoj. Policija tiria, ar nu
žudyme nebuvo įvelta sektos 
“keršto komanda”. Atentate 
Mills duktė, 15 m., sunkiai su
žeista.

— JAV vyriausybė paskyrė 9 
mil. dol, paramą Salvadoro vy
riausybei, kuri kovoja su sti
pria komunistine opozicija. Da
lis tos paramos skiriama pasko
loms mažažemiams per Salva
doro kooperatyvus.

— Energijos departamentas 
patvirtino, kad gazolino kaina 
iki šių metų pabaigos sieks 1.52 
dol. už galioną. Kiti naftos pra
monės specialistai mano, jog 
kaina peržengs 2 dol. ribą, ypač 
Kalifornijoje ir Illinois, kur di
desni valstijų mokesčiai gazo
linui.

— Taivano keleivinio lėktuvo 
: nelaimėje Filipinuose, nežiūrint 
sprogimo, gaisro ir visiško lėk
tuvo sunaikinimo, žuvusių ne
buvo, tik keliolika sužeistų.

— Atstovų Rūmai gali patvir
tinti prezidento reikalaujamą 
jaunų vyrų registravimą karinei 
prievolei, tačiau moterų regis
travimas neturi vilčių, pareiškė 
lėšų pakomitečio pirmininkas 
Edward Boland. Vyriausybė su
tiko nereikalauti lėšų moterų 
registravimui, kuriam reikėtų 
apie 8.5 mil. dol.

— Tunisas kreipėsi į Arabų 
Lygą, reikalaudamas pasmerkti 
Libiją už bandymus sukelti Tu
nise revoliuciją. Libijos atsiųsti 
teroristai puolė sausio 27 d. 
Gafsa miestą, kur žuvo 40 žmo
nių. Libija paneigė Tuniso 
skundą.

— Haiti paskyrė naują am
basadorių JAV-se. Buvęs am
basadorius tapo užsienio reikalų 
ministerių. Naujasis anksčiau 
buvo atstovu Jungtinėse Tau- 
,tose.

Senatorius Bdward Kennedy po New Hampshire pirminių rinkimų paskel
bė, kad Jis jaučiasi laimėjęs, nes prieš ketverius metus prezidentas Carte
ris gavo tuose rinkimuose tik 28 nuoš. balsų, o jis gavo 39 nuoš. Prezidento 
perrinkimo komiteto pirmininkas Robert Strauss pašaipiai pasakė, kad, jei 
laimėjo Kennedy, tai reikėtų siųsti sveikinimo telegramą ir sovietų ledo 
ritulio komandai. Nuotraukoje šalia senatoriaus jo žmona.

Drąsus teroristų 
žygis Kolumbijoj

Pagrobti 17-kos valstybių ambasadoriai
rautijos, kad visi galės išvyktiBogota. — Amerikos amba

sados užpuolimas Irane ir diplo
matų įkaitų kalinimas nuo lap
kričio 4 d. davė pavyzdį įvairių 
kraštų teroristams. Diplomati
nių atstovybių puolimai įvyko 
Pakistane, Libijoje, Salvadore, 
Meksikoje. Trečiadienį Kolum
bijos sostinėje komunistinių 
grupių teroristai, susijungę į 
“M-19 komandą”, puolė Domi
ninkonų respublikos ambasadą, 
kuri surengė priėmimą savo ne
priklausomybės sukakties pro
ga. Dar nebuvo susirinkę visi 
svečiai, tačiau teroristams pavy
ko įkaitais pagrobti jau atvyku
sius valstybių diplomatus, tarp 
jų: Amerikos, Brazilijos, Vene- 
cuelos, Costa Rikos, Meksikos, 
Urugvajaus, Austrijos, Salvado
ro, Egipto, Šveicarijos, Urug
vajaus, Haiti, Gvatemalos am
basadorius bei Bolivijos ir Pa
ragvajaus charge d’affaires ir 
Popiežiaus nuncijų Angelo 
Ayerbi. Trys ambasadoriai: 
Ispanijos, Argentinos ir Peru 
atvyko pavėlavę, kai jau buvo 
prasidėjęs susišaudymas, ir jiems 
pavyko pasprukti. Pagrobtas 
ir banketo šeimininkas — Do
mininkonų ambasadorius.

Teroristų puolime vienas Ko
lumbijos kareivis žuvo, šeši as
menys buvo sužeisti. Teroris
tams šalia minėtų diplomatų į 
rankas pateko dar 14 įkaitų. Ko
lumbijos vyriausybė tuoj at
siuntė policiją ir kareivius, apie 
500 vyrų, kurie Domininkonų 
ambasadą apsupo ir pradėjo 
šaudyti, tačiau Meksikos amba
sadorius Ričardo Galan per lan
gą prašė policijos sustabdyti 
ugnį, nes Urugvajaus ambasa
dorius ir dar keli buvo sužeisti. 
Vatikano nuncijus Ayerbi irgi 
painformavo Kolumbijos jėgų 
vadus, kad teroristų vadai am
basadoje turi granatų, kurių 
sprogimas užmuštų visus įkai
tus.

Teroristai reikalavo už įkaitų 
paleidimą paleisti iš kalėjimų 
209 suimtus savo grupių veikė
jus, reikalavo 50 mil. doL ir ga-

Parama Nikaragvai
Washingtonas. — Atstovų 

Rūmai patvirtino 202—197 bal
sais ekonominę paramą Nika
ragvai — 75 mil dol. Paramos 
rėmėjai tvirtino debatuose, kad 
parama sustiprins tos valstybės 
demokratines jėgas ir ji nenueis 
į komunistų stovyklą. Paramos 
priešai aiškino, kad Nikaragva 
jau pateko į Castro glėbį ir ją 

* gelbėti jau per vėlu.

neliečiami iš Kolumbijos.
Teroristai leido privažiuoti 

greitosios pagalbos mašinai pa
imti sužeistą policininką ir šir
dies ataką gavusį Venecuelos 
ambasadorių. Kolumbijos vy
riausybė paprašė Raudonąjį 
Kryžių, kad jis derėtų® su tero
ristais dėl įkaitų paleidimo.

Paskutinėmis žiniomis iš Ko
lumbijos, Domininkonų amba
sados puolime buvo sužeistas 
JAV ambasadorius Diego As- 
cencio. Jam Begotos karinėje 
ligoninėje padaryta operacija, 
išimtos trys kulkos.

Šachas išvežęs
apie 7 bil. doleriu

Teheranas. — Tarptautinei 
komisijai Teherane pasirodė ir 
Irano centrinio banko guberna
torius Alireza Nobari. Jis kal
bėjo apie buvusio šacho šeimos 
į užsienį išgabentą Irano turtą. 
Sudaryta didelė byla, kurios do
kumentai įrodys, jog šachas ir 
jo šeimos nariai pagrobė iš Ira
no 7.14 biL doL, pasakė komisi
jai Nobari. Vyriausybė nusam
dė New Yorke advokatą Paul 
O’Dwyer, kuris padės Iranui 
atgauti šacho išvežtus pinigus.

Komisija sužinojo iš vyriau
sybės, kad Amerikos žvalgyba 
bandė šnipinėti Irane ir po ša
cho nuvertimo. Turimi doku
mentai rodo, kad CJIA agentai 
padėjo pabėgti kėliems šacho 
Savak saugumo policijos valdi
ninkams.

Neaišku, kada
paleis įkaitus

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance, repor
terių klausiamas, pasakė neži
nąs, kada Iranas paleis laiko
mus amerikiečius. Turima vil
čių, kad Jungtinių Tautų teisi
ninkų komisijai baigus darbą, 
įkaitai bus paleisti.

Irano aukščiausiojo teismo 
pirmininkas ajatola Bėheshti 
pasakė, kad įkaitų klausimą 
svarstys būsimas Irano parla
mentas. Jis renkamas kovo 14 
d. Po išrinkimo gali praeiti mė
nuo, kol parlamentas susitvar
kys, išrinks pirmininką, nusta
tys darbo taisykles, tik tada ga
lima laukti kitų klausimų svar
stymo ir sprendimo. Dėl įkaitų 
gali kilti ilgi debatai, kurie nu- 
tęs šio klausimo sprendimą, pa
sakė Beheshti.

— Britanijos plieno darbinin
kų streikas pradėjo silpnėti, 
kai kitos darbo unijos atsisakė 
prisidėti. Streiką pradėjo su
valstybintos plieno bendrovės 
darbininkai, prisidėjo ir privačių 
bendrovių, tačiau šių darbinin
kai pradėjo grįžti į darbus.

— Salvadore tęsiasi pagrobi
mai, kovos, prisidėjo ir mokyto
jų generalinis streikas.

— JAV vyriausybė nutarė su
grįžti } Tarptautinę Darbo or
ganizaciją, iš kurios pasitraukta 
1977 m. dėl komunistų įtakos.

KALENDORIUS 
Vasario 29 d.: Arnoldas. 
Kavolį d: Albinas, Antanina,

Tukgaudas, Rusnė.
Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:39.
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s DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 29 d.

-Sėd. Vytaotas Grybaoakaa, 4144 So. M*plewood, Cfafcago, IL 80633 
Telefoną* namuose 847-1729, darbe 269-7557

KELETAS MINČIŲ IR NUOTRUPŲ
IS LAKE PLACIDt.-.

— Liūdni iškeliavo į namus 
keli mažyčio Taiwano sportinin
kai, pralaimėję bylą (politinę) 
Albany apeliaciniame teisme 
prieš pagali 11 n olimpinį komite
tą ir jo prezidentą Lordą Killa- 
•nin .Tiems buvo atimta teisė 
įžygiuoti su savo vėliava ir 
groti savo himną vien tik dėl 
to, kad to pageidavo Raudonoji 
(Kinija Tas pats Killanin tą pa
čią dieną ir per olimpinių žaidi
mų atidarymą net nemirksėda
mas ir neraudonuodamas atme
tė prezidento Carterio pageida
vimus ir pareiškė, kad olimpi
niai žaidimai neturi nieko ben
dro su politika ...

— Po nevykusios susisieki
mo pradžios Lake Placide, or
ganizatoriai tik po trijų dienų 
paprašė didžiulės autobusų kom
panijos pagalbos. Nenuostabu, 
kad atsirado nemaža liūdnai 
juokingų anekdotų. Štai vie
nas pasakojo, kad gera žinia 
yra, nes sovietai sutiko pasi
traukti iš Afganistano, tik liūd
na, kad pasitraukimą trukdys 
organizatoriai iš Lake Placid...

Dėl tos pačios problemos 
anglų olimpinės rinktinės vado
vas pareiškė, kad visi dalyviai 
Lake Placide yra profesionalai, 
tik organizatoriai yra mėgėjai...

— Vienintelis 1932 metų
t '

amerikiečių aukso medalio lai
mėtojas Irving Jaffee nebuvo 
garbės svečių tarpe Lake Pla
cide. Mat, prieš 4 metus jis pa
reiškė, kad Lake Placid suorga
nizuoti tokiam įvykiui neturi 
pakankamai gerų jėgų.

— R. Gardner ir jo partnerė, 
dailiojo čiuožimo pasaulio mei
steriai, tikriausiai būtų laimėję 
medalį, o su juo ir kontraktą už 
milijoną dolerių. Deja, dėl susi- 
žeidimo jis turėjo pasitraukti ir 
prarado milijoną.

Aiškiai pasisako dr. F. Kaunas. Nootr. “Cicero Life”

IŠVYKA AUSTRALIJON 
ORGANIZUOJASI

Pradedant bet kokį organi
zavimo darbą, dažniausiai atsi
randa nuomonių skirtumas tar
pe tų žmonių, kurie sielojasi 
tuo pačiu reikalu. Tas pats jau
čiama ir sporto darbuotojų tar
pe, kai išvykos į Australijos 
Lietuvių dienas darbai pajudėjo. 
Man tenka atsakinėti į daug 
klausimų ir girdėti visokių pa
siūlymų ir patarimų. Išvengi
mui bereikalingų kalbų, noriu 
pateikti keletą jau įvykusių fak
tų ir ateityje numatytų darbų 
šiam tikslui atsiekti. Kaip ži
nome, 1979 m. ŠALFASS-gos 
visuotiniame suvažiavime vyrų 
krepšininkų kelionė į Australiją 
buvo nutarta nevykdyti. Tame 
pačiame suvažiavime aš, kaip 
PLB valdybos narys, padariau 
pasiūlymą, kad šALFASS-ga 
suorganizuotų prieauglio am
žiaus sportininkų kelionę į 1980

— Kalnų slidinėjimo eksper
tas apskaičiavo, kad T jake Pla
cid kalnų įrengimai kiekvienam 
dalyviui kainavo 92.000 doL 
Pvz., nusileidimo varžybose da
lyvavo 49 dalyviai, kurių vienas 
dalyvis iš Costa Rica pirmą kar
tą tokiose varžybose. Kitur da
lyvių buvo dar mažiau.

— Olimpiniai žaidimai yra 
didžiausias ir įspūdingiausias 
sporto įvykis pasaulyje su dau
gybe gražių kovų, dramatiškų 
momentų, jaunatviško entuziaz
mo, džiaugsmo ašarų, uždegan
tis tūkstančius žiūrovų ir mili
jonus prie televizijos aparatų.

Šių metų Lake Placid pra
lenkė visus, ypač iš amerikie
čių pusės žiūrint, kai jauna 
Amerikos ledo ritulio komanda 
su savo nepaprastu entuziazmu 
ir sensaciškomis pergalėmis už
degė visą Ameriką. Daugelis 
nežinojo ir dar nežino, ką reiš
kia spalvotos linijos ledo ritulio 
aikštėje, bet jau žino amerikie
čių žaidėjų pavardes. Po trečio
jo įvarčio prieš suomius viena 
ponia su džiaugsmo ašaromis 
skubiai skambino draugei, bet 
ši jau turėjo paruošusi šampa
ną aplaistyti laimėjimui. Po 
rungtynių prieš suomius aukso 
medalio laimėjimas buvo pa
skelbtas kitų miestų stadijo- 
nuose rungtynių metu, suvažia
vimuose, net vienoje bažnyčioje 
pamaldų metu.

Net prezidentas Carteris buvo 
padėjęs politinius reikalus į 
nuošalę ir susijaudinęs sėdėjo 
prie televizijos. Po rungtynių 
tuoj skambino komandos trene
riui, sveikino ir pakvietė į Bal
tuosius Rūmus. Čia pareiškė, 
kad jis ir visa Amerika buvo 
sujaudinta jų istoriniu laimėji
mu ir kad žaidėjai yra moder
niškų laikų didvyriai.

metų Australijos Lietuvių die
nas. Išvyka sudarytų 20 spor
tininkų. šiam pasiūlymui vien
balsiai buvo pritarta.

Gruodžio mėn. pradžioje į 
Chicagą atvykę ŠALFASS-gos 
centro valdybos nariai su pir
mininku ir Chieagos sporto 
darbuotojais priėjo prie pirmo 
žingsnio išvykos organizavimui. 
Nutarta visiems sporto klubams 
išsiuntinėti atsiklausimo anke
tą, kurioje atsakytų, kas sutin
ka dalyvauti išvykoje, sumokant 
bent po 500 dol.

Sausio mėn. pradžioje tuo pa
čiu reikalu įvyko pasitarimas 
Detroite, kuriame dalyvavo 
ŠALFASS-gos centro valdybos 
pirm. P. Bemeckas, PLB valdy
bos narys sporto reikalams Z. 
Ziupenys ir JAV LB vicepirm. 
A Rugienius. Nutarta: 1. Išvy
ka ruošiama bendrai. ŠALFAS 
S-gos centro valdybos ir Lietu
vių Bendruomenės. 2. Išvyka 
susidaro iš berniukų krešinio -

r

Džiaugsmo momentas, kai amerikiečiai ledo ritulio varfy bose įmuža Sov. Rusijos rinktinei persvaros įvartį.
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tinklinio ir mergaičių tinklinio I 
komandų. Bendras skaičius ma
žiausia 20 sportininkų ir 5 va
dovai. Amžiaus riba, gimę 1960
m. ir jaunesni. 3. Siame skai
čiuje įeina 8 tinklininkės, 7 tink- 
lininkai ir 5 krepšininkai (krep
šininkams gali padėti tinklinin- 
kai, nes daugumas yra pajėgūs 
krepšininkai). 4. Krepšinio rei
kalus tvarko R. Korzonas, tin
klinio — Z. Žiupsnys, sudaryda
mi komisijas žaidėjų atrinkimui 
5. Numatyti komandų vadovai - 
treneriai. Jau beveik su visais 
susitarta ir bus paskelbta kartu 
su komisijų sąstatais prieš me
tines žaidynes Detroite.

Iki šio laiko gauti pareiški
mai iš 29 norinčių išvykoje da
lyvauti jaunųjų sportininkų: Iš 
Hamiltono, Bostono, Baltimorės, 
Detroito, Cicero ir Chieagos.

Ta pačia proga PLB valdyba 
organizuoja ekskursiją į Aus
traliją. Norintieji pasinaudoti 
papiginta kaina kreipiasi pas 
A. Lauraitį, “American Travel 
Service” 9727 So. Westem Avė., 
Chicago, UI. 60643, telef. 312 — 
238-9787.

Išvykos ir ekskursijos data 
yra jau nustatyta. Bskrenda- 
ma iš Chieagos gruodžio mėn. 
19 d., grįžtama sausio mėn. 10 d. 
Kelionės kaina asmeniui 1,180 
dol.

Sportininkai, norintieji gauti 
daugiau informacijos, gali kreip
tis pas mane, telef. 312 — 
776-6412. Z. Žiupsnys

LAUKO TENISAS

TENISAS SU KAUKĖMIS

Kaip tas įmanoma, demon
struos Chieagos lietuvių teniso 
klubo žaidėjai “round robin” 
varžybose kovo 8 d. Jos vėl 
įvyks puikiame Evergreen teni
so klube nuo 8 vai vakaro. Kau
kės bus premijuojamos, o re
gistruotis reikia iki kovo mėn.
3 d. pas A- Kušeliauską, 6686 
So. Francisco Avė., pasiunčiant 
10 dol. už aikštes, kamuoliukus, 
gėrimus ir prizą.

Klubo valdyba tuo pačiu 
kviečia visus narius susimokė
ti nario mokestį, kurs yra 10 
doL šeimai, 7 dol. asmeniui ir 
5 dol. jaunimui.

V. GERULAITIS
ATSTOVAUJA AMERIKĄ

Paskutinius dvejus metus iš 
eilės Amerikos teniso rinktinė 
laimėjo pasaulines Davis Cup 
varžybas. Vytas Gerulaitis abu 
kartus sėkmingai gynė Ameri
kos spalvas. Nenuostabu, kad 
ir šiais metais jis pakviestas 
į tą rinktinę.

Pirmosios rungtynės įvyko 
pereitą savaitgalį Mejdcog mies
te prieš Meksikos rinktinę. 
Amerika laimėjo 3—1. Vytas 
pirmose rungtynėse įveikė Mar
cele Larą 6—1, 6—2, 5—7, 
6,2, antrose pralaimėjo prieš 
F. Ramirez 6—1, 5—7, 4—6.

FUTBOLAS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Naujas New Yorko “Cos-

mos” treneris Hennes Weiswei- 
ler buvo gerokai nustebintas te
levizijos, radijo ir 124 žurnalis
tų, taip pat Cosmos stadijono, 
o labiausiai gal 240,000 dol. me
tinės algos, trims metamB.

Gal jo vardas pasaulinėje 
plotmėje neturi tokio garso, 
kaip H. Schon ar Sepp Herber- 
jer, bet tokie jo pavadinimai, 
kaip “dinamiškas futbolo dak
taras” ar “prister Soccer-Total” 
pasako užtektinai. Jis buve 
Koln sporto aukštesnės mokyk
los docentas, 5 kartus laimėjo 
Vokietijos meisterystę su Boru- 
sia ir Koln, 2 kartus Vokietijos 
taurę ir kartą Europos VEFA 
taurę, taip kad kredencialų tu
ri užtektinai. O jų Cosmos klu
bui ypač reikėjo, nes ten per 
daug pavienių žvaigždžių, su ku
riomis komandinis žaidimas 
buvo sunkiai įmanomas.

Jo atvykimu į Cosmos ypač 
patenkintas F. Bechenbauer, ti
kriausiai turėjęs ir nemaža įta
kos. Jį jau spėjo pasveikinti 
garsusis Pelė.

— V. Vokietijas pirmenybėse 
pirmauja Hamburgo S. V., jį 
seka F. C. Koln ir F. C. Bayem.

— Milano futbolo stadijonas 
“Meazza” pavadintas garsiojo 
Italijos centro puolėjo Meazza 
vardu.

— Urugvajuje turėjusiame 
įvykti buvusių pasaulio meiste-
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Lietuvos atsiminimai

Radijo Valanda Jau 88 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con- 
hecticut lietuviams !

Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
234 Sonlit Drive 

Watchnng, N. J. 07060

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.6 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro.

(Vadovauja prof. J. Stukas) 
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& LOAN ASSOCIATION 
1947 W. 35th St TeL 523-5500
2 H Year Money MarOcet Certlflcatea 
and Indlvldual Rettrement Acoounta 
Available at Current Ratea.

AMBER TRAVEL SERVICE
11745 Southwest Highway 
Palos Heights, ūl. 60463

Telef. — 448-7420; 
Chicagoje — 785-9393

treč., penkt, — 9:80 v.r. iki 5 v.v. 
9:30 v.r. iki 8:09 v.v.

šeštad. — 9:30 v.r. iki 1:30 vaL popiet 
Savininkė — Vida KriaočeUfladt^JoaoiiaA

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 

2567 W.69th Street TeL 778-4363 

J. & J. PHARMACY
vttantoaL knportuotJ kepalai. aydomoe žotte Irtt 

VtiJuojamoe k*d*a. remontai Ir kt, pirkti ar nuomoti;
Nemokamai supakuojame dovanai

Prtetatymaa nemokamai 
ANGELA Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

rių turnyre atsisakė dalyvauti V. 
Vokietija ir Anglija. Jų vietą 
užims Ispanija ir Jugoslavija ar 
Olandija, bet turnyras jau nebe
turės tokio atgarsio ir įdomu
mo.

— Vakarų Europoje vis la
biau populiarėja moterų futbo
las. štai V. Vokietijoje jau yra 
virš 2.000 klubų su 334.000 žai
dėjų. Gerosios žaidėjos jau gau
na geras algas, o rungtynės su
traukia nemaža žiūrovų.

— Hamburgo S. V. pereitais 
metais pasipuošė V. Vokietijos 
meisterio titulu, tačiau finansi
niai baigė su 600.000 D. M. nuo
stolių. Labiausiai, žinoma, dėl 
garsiojo K. Keagan algos.

O. Gešventas

PADĖKA
Šeštajai Tautinių šokių šven

tei lėšoms telkti ruoštas ban
ketas jau praeityje.

Sumokėjus visas banketo ruo
šimui išlaidų sąskaitas, mūsų 
šokančiam jaunimui liko gra
žaus pelno.

Nuoširdžiai dėkoju savo darbš
čiam komitetui ir visiems ki
tiems, kurie visokeriopai prisi
dėjo prie sėkmingai praėjusio 
banketo. Nuoširdi padėka ir 
tiems rėmėjams, kurie, patys 
negalėdami bankete dalyvauti, 
atsiuntė aukų.

Didelis ačiū solistei Daliai Ku- 
čėnienei už gražiai, jausmingai 
išpildytą programą ir “Baltie 
Blossoms” savininkei Kazei Ku- 
raitytei už meniškai paruoštas 
gėles, kurios puošė svečių sta
lus.

Lėšoms telkti banketo k-o
pirmininkė Jūratė Jakaitienė
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CENTURY SAVINGS

Tš OKUPUOTOS LIETUVOS
— Krepšinio aukščiausios ly

gos pirmenybėse Kauno Žalgi
ris pasiekė įspūdingą pergalę 
prieš daugkartinį sąjungos meis
terį Maskvos CASK 108-107. 
Normalus rungtynių laikas bai
gėsi 96-96, tačiau pratęsime 
žalgiriečių spaudimas ir kovos 
dvasia nulėmė pergalę. Puikiai 
sužaidė Masalskis — 22 taškai, 
Civilis — 16, Lauritėnas — 14,

GET ACQUAINTED SPECIAL

ARJAY TV SERVICE
662S W. Archer Avė. — 586-0011 

Good with this ad, any Service call 
Reg. $15.96 — Now $10.95, Save $5.00

Sales and Service.

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buiiding). Tel. 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 VVest 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
OPTOMETRISTAS

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

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė 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 Šeštad 10 iki 1 vai

Jovaiša ir Arlauskas po 13, Cho
mičius — 11 ir Linkevičius — 
5.

Su tuo pačiu entuziazmu Žal
giris laimėjo ir antras rungty
nes prieš Novosibirską 103-98, 
užtikrintai atsistojo antroje vie
toje ir pateko į finalinį šešetu-

(Nukelta į 4 psL)

Advokatų Draugija

VALDEMARAS BYLAUIS 
LR

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

24*8 W. 69th Street, Chicago, m. 
Visi tel. 778-8000

Valandos pagal susitarimą

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

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

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street
Val.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street

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

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

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Telef. — 282-4422
Dr. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:

111 NO WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses”

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
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Kitataučių sąjūdžiai ir

LIETUVIU VERGIJOS LIUDIJIMAI
Iš visų miestų, kur tik gyvena lie

tuviai, plaukia džiaugsmingos ži
nios, kaip kiekvienoje kolonijoje bu- . 
vo iškilmingai paminėta Vasario 
16-toji. Tai reiškia, kad nepriklau
somybės dvasia vis dar tebėra gy
va, kad ilgi išeivijos dešimtmečiai 
jos neišblėsino, o laisvės siekimo 
pastangos yra ryžtingos, jai finan
sinė parama gausi. Svarbu, kad tas 
entuziazmas laikytųsi per visus me
tus ir kad tie visi minėjimai ne
pasiliktų tik mūsų tarpe. Mums rei
kia visų pirma puoselėti kuo 
glaudesnius santykius su išeiviais 
kitų pavergtų tautų, o taip pat ir su 
sąjūdžiais, kurie savo dvasia yra 
mūsų laisvės siekimams artimesni, 
su kuriais bendraujant galėtume 
daugiau pasitarnauti pavergtų bro
lių išlaisvinimo pastangoms.

Vienas tokių organizuotų grupių 
yra Kard. Mindszenty sąjūdis, ku
ris vasario 23 d. buvo sušaukęs sa
vo konferenciją Chicagoje. Ji pra 
ėjo sėkmingai, kad susilaukta 
beveik tris kartus daugiau dalyvių, 
negu buvo numatyta. Teko net pra
plėsti bendrų pietų patalpas, o jos 
buvo gaha erdvios Holiday Inn prie 
Merchandise Mart.

Šis sąjūdis išaugo iš vengrų ryž
tingos kovos prieš okupantus, iš 
kard. Mindszenty rezistencinės 
veiklos prieš Maskvos kolonializ
mą. Jie atjaučia ir lietuvius. Savo 
laiku į savo konferenciją centre St. 
Louis mieste buvo pasikvietę Simą 
Kudirką kaip vieną iš paskaitinin
kų. Vysk. V. Brizgį, kaip veikiantį 
dėl pavergtos Lietuvos laisvės, yra 
pasikvietę garbės nariu. Šiemet i 
savo konferencijos programą įtrau
kė slaptai su .mirtinu pavojumi 
pagamintą darbo vergų stovyklų 
Sovietų Sąjungoje filmą, jį pa
vadindami “Prisonland — inside 
Communist8 prisons in Lithu- 
ania”. Tiesa, buvo parodyti keli lie
tuviai kaliniai, bet apskritai filmas 
apima įvairias kitas tautybes oku 
pantų vergų darbų stovyklose.

Filmą gaminant daug pasidar
bavo komunistų kalintieji žydai, 
kurių vienas ypatingai savo laiką 
skyręs komunistų lagerių vaizdinei 
dokumentacijai. Filme galima bu
vo matyti spygliuotomis vielomis 
aptvertas kalėjimas. Pabrėžta, kad 
tokių lagerių Sovietų Sąjungoje 
suregistruota apie 700. Pažymima, 
kaip kaliniai kankinami badu, už 
šventės šventimą, už ryškesnį reli
ginių papročių laikymąsi baudžia
mi karceriu, uždaromi į kalėjimą 
vien už norą emigruoti. Rodoma 
kai- įšalus laivams, kurias buvo 
gabenami kaliniai, jie buvo žiemą 
išleisti į pusnynus, kur turėjo pliko
mis rankomis sau pasistatyti ko
kią skurdžiausią pastogėlę. Nenuo
stabu, kad iš 6,000 pusė jų greit 
žuvo. Filme parodomos psichiat
rinės ligoninės, ekrane matyti vaiz
dai kalėjimo, kur langai visiškai 
aklinai užmūryti. Matyti kalė
jimai, kur laikoma 6000 moterų, kur 
jos verčiamos medžius tampyti. At
skleidžiama, kaip kaliniai bolševi
kų varomi į uranijaus kasyklas, kur 
po šešių mėnesių miršta nuo žudan
čių spindulių. Pabrėžiama, kad 
vien už norą emigruoti kai kurie 
yra patekę į psichiatrines ligo
nines, kur jie mušami, kankinami 
labai skausmingomis injekcijomis 
ar tiesiog nuodijami chemikalais. 
Rodomas studentas, uždarytas vien 
už siekimą, kad būtų gerbiamos 
žmogaus teisės. Ekrane rodomos 
slaptos pamaldos Sov. Sąjungos 
miškuose. Informuojama apie kali
namą kunigą, uždarytą todėl, kad, 
enkavedistams reikalaujant, ne
pasakojo, ką girdėjo išpažintyje. 
Primenamas Solženicyno paskel
bimas, kad bolševikai pasaulyje jau 
yra išžudę apie 60 milijono žmonių 
Vienas disidentas, pasiekęs vaka
rus, paklaustas, kiek yra kalinių

POPIEŽIUS SU 
VIETNAMIEČIAIS

Vienos audijencijos metu popiežius 
susitiko su vietnamiečių pabėgėlių 
šeima (vienuolika asmenų), kuri nese
nai buvo įkurdinta Vatikane. Sveikin
damas vietnamiečius, Šv. Tėvas išreiš
kė Bažnyčios solidarumą visiem 
Vietnamo pabėgėliam. Drauge su 
vietnamiečiais audijencijoje buvo grupė

Sov. Sąjungoje atsakė — 250 mili- ’ 
jonų: visi gyventojai.

Filmas labai įspūdingas. Ne vi
sose vietose yra aiškumas, kitur — 
pastebimas drebėjimas, nes buvo 
filmuojama slapta, iš portfelio ar 
kitaip pasislėpus. Sugavus tektų 
pačiam filmuotojui būti uždarytam 
į vergų darbų stovyklą ar beprot
namį.

Sustojome prie šio filmo, norė
dami priminti, kad reikėtų dėti pas
tangų plačiau lietuvių kolonijose 
parodyti, reikėtų pagaliau ryžtis ir 
mums patiems pasigaminti nors su
trumpinta panašų filmą. Turime 
nemažai žmonių, kurie yra atvykę 
iš Sibiro. Būtų galima leisti jiems 
pasakoti, įrašant į filmą aiškintojo 
žodžius angliškai. Turime daugybę 
nuotraukų iš Sibiro, turime kalintų 
lietuvių nuotraukų. Susidarytų me
džiagos, kuri būtų naudinga pama
tyti mūsų jaunimui ir kitataučiams 
parodyti. Mes padarome gerų filmų 

’iš mūsų garsiųjų žmonių gyve
nimo. Šiuo laisvinimo pastangų 
metu, kada visam pasauliui yra di
delė tironiškojo komunizmo grės
mė, reikėtų parodyti ekrane ir lie
tuvių kančias . Būtų galimybė 
įjungti ir jų pagrobtas bažnyčias, 
atimtas šventoves gal net ir 
sunaikintus tokius tautos pamink
lus, kaip Nežinomo kareivio kapas 
ar Laisvės Statula. Daug ką būtų 
galima panaudoti iš minėto filmo.

Tiesa, išleidžiant keletą 
tūkstančių dolerių buvo paruošta 
genocido paroda.Joje yra daug 
įspūdingų faktų ir vaizdų, bet jos 
kilnojimas beveik neįmanomas. 
Reikia sunkvežimio, daug jėgos ir 
laiko sunkius postovius surikiuoti. 
0 filmas būtų lengvai pade
monstruojamas mokyklose, sto
vyklose ir visokiomis progomis.

Grįžtant prie Kard. Mindszenty 
sąjūdžio konferencijos, reikia pa
brėžti, kad ypač įspūdinga buvo to 
sąjūdžio vadovės, rašytojos, radijo 
kalbėtojos Eleanor Schlafly kalba. 
Ji priminė, kaip iš kalėjimo išlais
vintas kard. Mindszenty negalėjo 
nė žmoniškai batais avėti, nes tar
dymuose buvo sulaužyti jo kojų 
kaulai. Ji pabrėžė, kad nuo ko
munizmo įsitvirtinimo Rusijoje, jie 
jau įstengė užgrobti 63 kitas tau
tas. Nė vienas kraštas neįsijungė 
savanoriškai. Visi užgrobti ginklu. 
Komunizmo santvarka tokia, kad 
Kuboje, pasižymėjusioje nuo seno 
laiko švendrių cukraus gamyba, 
reikėjo įvesti cukraus racionaliza
ciją. Lenkijoje, žemės ūkio krašte, 
tarpais mėsos tegaunama kartą 
savaitėje. Nežiūrint komunistinio 
ūkio skurdumo, jie gaudo laimė
jimus savo propaganda, kuriai 
nesigaili finansų, tuo tarpu laisvo
jo pasaulio informacijų šaltiniai pa
sižymi tyla, komunistinei pro
pagandai neatsikerta. Priešingai, 
Hollyvvoodas pagamino dešimtį fil
mų apie Vietnamą, net ir amerikie
čius kaltindamas, bet nė vieno fil
mo apie komunizmo aukas 
Vietname ar Kambodijoje. Ameri
koje gaminama daugybė filmų apie 
nacius, bet nėra reikiamo filme 
apie komunistus. Plačiai rodomas 
filmas “Holocaust” apie prievartą 
prieš žydus, bet reikia žinoti, kad 
komunistai dešimtį kartų daugiau 
išžudė nekaltų žmonių, negu naciai 
žydų, ir vistiek apie jų “Holocaust” 
filmo nėra.

Tai dar vienas įrodymas, kaip 
reikia mums patiems telkti jėgas, 
nors mažesniu mastu tą trūkumą 
papildant, perkeltų į ekraną Pravie
niškių, Rainių miškelio kankinių, 
Sadūnaitės, Petkaus, Gajausko 
nuotraukas, buvusių Sibiro kalinių 
pasakojimus ir kitus ryškilus liu
dijimus prieš okupanto kruviną 
prievartą. J. pr.

italų gydytojų ir slaugytojų, kurie sava
noriškai išvyksta į Tailandą, kur pabė
gėlių stovyklose yra skubiai reikalinga 
medicininė pagalba. Gydytojų ir slau
gytojų pasiaukojimą Šv. Tėvas iškėlė 
kaip humaniškumo ir krikščioniškos 
žmonių meilės pavyzdį. Jonas Paulius 
II atskirai pasveikino kunigus, ligo
nius, jaunavedžius ir jaunimą. Jau
nimo tarpe specialiai paminėjo Loza
nos, Šveicarijoje, protestantų teologijos 
studentus.

GUANTANMO ĮLANKA -JAV STRATEGINIS MAZGAS
J šią vietą nukreiptos godžios Sovietų akys

BR.AUŠROTAS

Nuo 1903 m. JAV, susitarusi su 
to meto Kubos vyriausybe. įsirengė 
į rytus (apie 65 km.) nuo Santiago 
de Cuba miesto savo karo laivyno 
tvirtovę. Šis karo uostas šiandien 
yra ypač svarbus Amerikos stra
teginio gynimosi planuose bei jū
ros kelių apsaugai. Tūkstančiai 
įvairios paskirties laivų, perplaukę 
Panamos kanalą, skuba į Europą, 
Afriką ar į šiaurinės Amerikos uos
tus. Jie visi arba atveža reika
lingas žaliavas tų kraštų įmonėms 
arba išveža iš pramoninių kraštų 
jau pagamintas prekes. Ir beveik jie 
visi privalo praplaukti per gilųjį 
Windward sąsiaurį, skiriant Kubą 
nuo Hispaniola salos. Netoli šio 
sąsiaurio kaip tik ir prisiglaudė 
JAV Guantanamo karo laivyno ba
zė.

Jos svarba

Kai 1979 m. vidury buvo “atras
ta” Sovietų šarvuočių brigada, tai 
dėl jos buvimo prie pat JAV durų 
slenksčio buvo kilęs nemažas po
litinis triukšmas būsimųjų 
kandidatų į prezidentus politinėse 
grumtynėse: net ir pats preziden
tas J. Carteris mėgino aiškinti šio 
krašto žmonėms, kaip jis numatęs 
tą reikalą sutvarkyti ir nieko ne
daryti.

Kaip rašo mėnraštis “Navy 
Times” savo 1979 m. spalio nume
ryje, jog “kilusi krizė dėl Sovietų 
kovos brigados atsiradimo Kuboje 
dar labiau išryškino Guantanamo 
laivyno bazės svarbą visai JAV 
Karibų jūros strategijai. Neabe
jojama, kad Sovietai nepaprastai 
džiūgautų, galėdami perimti savo 
žiniom šio kariško uosto kontrolę”.

Amerikai yra žinoma, kad nuo 
tos dienos, kai Havana tapo Mask
vos priemiesčiu, kai Castro nusilei
do iš kalnų į sostinę, tai nuo to lai
ko Maskva nenuleido savo akių 
nuo x šio strateginio taš
ko. “Šarvuočių brigados” krizės

Du pasaulio didieji kortomis lošia afganistanišką pokerį (Iš Vak. Vokietij os spau
dos).

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai

FELIKSAS PEMPĖ
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Neilgai teko ir čia dirbti — tik 3 mėne
sius. Pradėjo artėti vokiečių — amerikiečių 
frontas. Ir vėl sandėlio turtą pradėjome ga
benti į kitą miestelį (jo pavadinimą jau pa
miršau, toliau jį vadinsiu X miesteliu). 
Vieną pavakarę nuvežę sandėlio turtą į 
tą X miestelį ir grįždami atgal, Palaitis, 
Bergrinas ir aš (visi kiti darbininkai buvo 
jau daug anksčiau sugrįžę) sutarėme nesi
rodyti sandėlio v-kui ir slėptis nuo jo “glo
bos”. Mums tik į Gesch vendą su arkliais 
beįvažiuojant, atskrido keli amerikiečių lėk
tuvai ir pradėjo iš kulkosvaidžių į važiuo
jančius vokiečių kariuomenės sunkvežimius 
šaudyti. Pradėjo ir vokiečiai iš važiuojančių 
sunkvežimių į lėktuvus šaudyti. Kilo didelis 
susišaudymas. Mes vos spėjome privažiuoti 
tvartus, kuriuose mūsų arkliai visuomet sto
vėdavo, ir, juos spėję iškinkyti, sugriuvome 
netoli tvartų esančioj duobėj.

Po gero pusvalandžio šaudymas praėjo, 
lėktuvai nuskrido. Buvo jau visai tamsu. Iš

dienomis JAV-bėse buvo girdėti 
balsų, tiesa, dar gana prislopintų, 
kad “gal būtų verta atsisakyti šios 
tvirtovės, jeigu Sovietai sutiktų ati
traukti savo kautynių brigadą iš 
Kubos”.

Žinia, neteko labai ilgai laukti, 
kai šią mintį pasigavo Maskvos 
propagandos mašina, skelbdama 
pasauliui, kad “Amerikai jau atėjo 
laikas atsitraukti iš svetimų že
mių”. Visa laimė, kad šis Maskvo
je pripūstas bandymų burbulas 
greičiau susprogo, negu jį suspėjo 
pamatyti “taikos mylėtojų sovie
tinėmis miglomis aptemdyto.s 
akys”.

Jeigu atsitrauktų

Minėto straipsnio autorius, briga
dos gen. J.D. Hittle USMC (atsar
goje) samprotauja, kad tokie mai
nai, kaip Guantanamo bazės 
apleidimas, už kokių tai 2000 - 3000 
Sovietų kareivių išgabenimą iš Ku
bos Amerikai ne tik nepriimtinas, 
bet iš viso nesvarstytinas.

Amerikiečiai, palikę šią tvir
tovę, ką jie gautų mainais iš savo 
priešų? Ir atsako: gal būt, tie 3000 
ivanų ir išvyktų iš Kubos, bet salo
je dar vis tiek liktų MIG-23 lėk
tuvai (pajėgūs pervežti atomines 
bombas), Sovietų karo laivyno at
ramos taškai bei karinio apmoky
mo daliniai. Na, dar ir tokie So
vietų kariški vienetai, kurių ligi šių 
dienų JAV žvalgyba negalinti iš
aiškinti.

Taigi atsitiktų taip, kad, ameri
kiečiams to nepastebėjus, panaši ar 
kitokia sovietinė brigada ir vėl su
suktų lizdą Kuboje ir viskas būtų 
taip, kaip šiandien yra — tik toks 
skirtumas, kad Guantanamo kariš
kame uoste būtų ne Amerikos karo 
laivynas, bet sovietinis.

Strateginė reikšmė

Straipsnyje primenama, kad ši 
karo laivyno pažiba “nėra kokia

lipę iš duobės sutarėme viršininkui nesi
rodyti, nes frontas, mums atrodė, buvo jau 
čia pat. Bergrinas, su kuriuo drauge gyve
nome (visi sandėlio darbininkai buvo iš
skirstyti ir apgyvendinti po du asmenis pas 
privačius gyventojus), tuojau pėsčias iške
liavo į netolimą kaimą, kuriame buvo apgy
vendinta jo šeima, drauge su juo atkeliavu
si iš buvusios vietovės. G. Palaitis nuėjo į 
savo butą, o aš, kiek palaukęs, besižval
gydamas vakaro tamsoje, pamažu irgi ėjau 
savo buto link. Eidamas staiga išgirdau 
kažkas stipriu balsu sušuko: “Halt” Priėjęs 
arčiau sušukusio, žiūriu mano viršininkas. 
Pasirodo, kad jis ten stovėjo, laukė ir mane 
einantį sulaikė. Tuojau turėjau jam pasiaiš
kinti, kur taip ilgai buvau užtrukęs. Man 
besiaiškinant jis pasakė: “Tuojau einam 
prie vežimų ir visi skubiai turime iš čia išva
žiuoti į X miestelį, nes frontas jau visai čia 
pat”. Aš jam atsakiau, kad turiu savo laga
minus su savo rūbais pasiimti. Jis man į tai 
atsakė, kad mano lagaminai jau nunešti į 
vežimą ir visi vežimai jau išvažiavę už mies
telio ir laukia mūsų. Tuoj nuėjome.

Prisiartinęs prie paskutinio vežimo į jo 
užpakalį įsėdau. Viršininkas nuėjęs į gur
guolės priekį sušuko: “Pempe ist hier! Fa- 
ren!” ir, įsėdęs į savo automobilį, nuvažiavo 
pirmyn. Vos tik pradėjus mums visiems va
žiuoti, kad pradėjo lietus lyti, kaip iš kibiro. 
Visi ant vežimų besėdį kaklus tik įtraukė 
kaip kalakutai ir nė krust. Pasinaudo
damas nakties tamsa ir lietaus sukeltu 
triukšmu, iš vežimo iššokau ir pakelės krū

JAV-bių Valstybės sekretorius Cyrus Vance ir Vakarų Vokietijos kancleris Hel- 
mud Schmidtas po Afganistano krizės aptaria abiejų valstybių glaudesnio bend
ravimo reikalus.

nors prekybos laivus kuru aprūpi
nanti — anglimis ar alyva — sto
tis. Toli gražu. Tie laikai jau seno
kai nugrimzdo užmarštin: šiuo 
metu ši įlanka su jos modemiškais 
karo laivyno įrengimais, gal būt, 
yra viena svarbiausių strategiškų 
taškų pasaulyje, teigia autorius.

Į rytus nuo šio uosto ranka pasie
kiamus yra “Windward praplauki- 
mo sąsiauris”. Per jį pulsuoja 
Ramiojo ir Atlanto vandenynų pre
kyba, sudaranti taikingo ir ūkiškai 
naudingo gyvenimo pagrindus vi
same pasaulyje.

Jau II-jo pasaulinio karo metu 
vokiečių karo laivyno nardlaiviai 
būtų žymiai daugiau trukdę sąjun
gininkų, karo vedimui Europoje ir 
Tol. Rytuose, jeigu jie būtų užvaldę 
Guantanamo įlanką. Tiesa, jie 
pasiekdavo Windward sąsiaurio 
artimas pakrantes, bet jų pavojų vi
sada sutrukdydavo JAV karo lai
vyno gynyba. Būtų sunku įsivaiz- 
duoti, kiek nuostolių 
sąjungininkams būtų galėję su
daryti vokiečių nardlaiviai, jeigu 
Amerika nebūtų valdžiusi šio karo 
uosto.

Supa sutvirtinimai

Prieš kelioliką metų aplink visus 
karo laivyno įrengimus buvo pra
dėti statyti ilgalaikio pobūdžio 
betonai sutvirtinimai. Mat, Sovie
tai remdami Kubą kasdien keliais 
milijonais dolerių ir laikydami 
samdinių kariuomenės atsargas, 
apsisprendė, kad “neverta perilgai 
laukti bet kokių galimų netikėtimų 
iš amerikiečių pusės”.

Šie įtvirtinimai tai nebuvo koks 
nors mėgėjų užmojis: jie yra pui
kiai suplanuoti, gal kokių 15 cm. 
storumo sienos sudaro gerą prie
dangą ir apsaugą įrengtiems ug
nies lizdams. Pastarieji yra su
jungti eigų ir apkasų tinklu su giliu 
užnugariu, iš kurio į priekines pozi
cijas galima teikti reikalingus 
šaudmenis ir papildymus.

Yra apskaičiuota, kad apie 20 at

sparių bunkerių, tinkamų pabūk
lams pastatyti, supa visą JAV ba
zę. Visi jie taip suplanuoti, kad gali 
pavaduoti vienas kitą._ Tik bun
kerio lizdas ir iš jo “žiūrinčios” 
šaudymo angos galimos pastebėti 
stipriu žiūronu.

Prieš kelioliką metų šiuos darbus 
pradėjus, nesunkiai buvo galima 
seku atliekamus įrengimus. Se
kėjai neabejojo, kad įtvirtinimų 
projektai buvo kruopščiai paruošti 
ir specialistų vykdomi Kai šie dar
bai buvo atlikti, tai visi įrengimai 
buvo užpilti žemėmis. Po kelelių 
metų juos “prarijo” atogrąžų 
džiunglių žalumynai, po kuriais 
taip ir lūkuriuoja savo dienos šie 
sovietinės ekspansijos Karibų jū
roje pasislėpę mirties nasrai.

Nuo Kurilų ligi Kubos

Atrodo, kad bolševikinį politinį 
biurą ir jo persenusius narius dar 
vis kutena pagunda ryžtis į paskuti
nę, prieš mirštant Brežnevui ir 
Suslovui, bolševikinės epochos 
avantiūrą: sutramdyti kapitalistinę 
Ameriką, savo priešą nr. 1.

O jeigu ne pastaroji ir jos kariš
koji jėga, kurią ji šiomis dienomis 
taip drąsiai rodo Indijos ir Ara
bijos jūros vandenyse, tai šiandien 
jau beveik visi drebėtų ir nebur
notų prieš Maskvą.

Pažvelgus į pasaulio politinį 
žemėlapį taip aiškiai matomi so
vietinės imperijos tikslai. Juos ne
sunkiai galėtų įspėti ir šiek tiek 
politikoje nusivokiąs gimnazistas: 
iš Kubos ir Vidurinės Amerikos ga
lima kontroliuoti ir grasinti šiau
rinei Amerikai. Iš Afrikos pietinei 
Amerikai. O “sutvarkius” Japoniją 
ir Pacifiko valstybės su kom. Ki
nija turėtų skaitytis su Sovietais, 
kaip Ramiojo vandenyno jėga.

Tačiau prie Kurilų ir pačioje Ku
bos saloje kliudo amerikiečiai. Nuo 
pastarųjų invazijos tenka net bun
kerius statytis.

muose pasislėpiau Kiek palaukęs ir

pasiklausęs ar visi vežimai nuvažiavo ir, 
įsitikinęs, kad mano pabėgimo niekas iš 
važiavusių nepastebėjo, pagaliau lengviau 
atsidusau. Po to nuėjau pas Palaitį. Ten nu
ėjęs Palaičio neradau. Paklaustas šeimi
ninkas, kur yra Palaitis, atsakė, kad ne
seniai buvo atėję sandėlio sargai, nusinešė 
jo daiktus ir jį kartu nusivedė. Sakėsi, kad 
jis girdėjęs juos kalbant, kad visi išvažiuoja 
į X miestelį gyventi.

Likęs vienų vienas eiti į savo butą jau 
bijojau, kad sugrįžęs viršininkas, nesuimtų 
už pabėgimą nuo išvažiavimo. Pradėjau gal
voti, kur turiu slėptis, kol amerikiečiai ateis. 
Kur pernakvoti?

Sugalvojau eiti į tą namą, kuriame san
dėlis buvo įrengtas, nes žinojau vieną įėji
mą į to namo rūsį (iš lauko pusės), kuriame 
ir sugalvojau pernakvoti.
Atėjęs prie to namo ir apsidairęs, ar kas 

neseka, ir nieko įtartino nepastebėjęs, įėjau 
vidun. Rūsyje buvo tamsu, vėsu, nejauku. 
Visokių lentgalių, plytgalių ir senų fabriko 
modelių pilna. Bet tik tiek buvo gera, kad 
lietus ir vėjas ten neviešpatavo: galėjau ra
miai pasilsėti po sunkių dienos darbų.

(Bus daugiau)
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MINTYS SVEČIŲ
: BELAUKIANT

Kovo 12 d. dainuoti ir šokti 
Clesrailando visuomenei atskren
da Argentinos “Žibutės” ir Urug
vajau “Ąžuolynas”. “Žibutės” 
atneša dainą, “Ąžuolynas” lie
tuvišką šokį, atliekama P. Ame
rikos žemėje augančio mūšy jau
nimo.

Jei “Žibutės” yra jaunas dai
nos 7 vienetas, tai “Ąžuolynas” 

sėkmingai veikia — šoka jau ei
lę mėty. 1972 m. “Ąžuolyno” šo
kėjai dalyvavo 4-toje šokiy šven
tėje Chicagoje.

Grupę stebėjus, jautėsi grupės 
šokių mokytojo ieškojimas mū
šy lokius perduoti galimai įdo
miau. Tai vienur, tai kitur net 
pratęsiant ar labiau išryškinant 
šokio stilizuotojo — kūrėjo (ne 
grupės šokių mokytojo) šokiui 
duotą mintį, šokio figūrą.

Tas ieškantis “Ąžuolyno” šo
kių'mokytojas yra dr. Alfredas 
Stanevičius. Su juo, gal dešimt
metis atgal, teko kalbėtis čia, Cle 
velande. Jau tada matėsi, kad Al
fredas yra labai plačiai susipaži- 
nęs -su mūsų sceninių šokiy re
pertuaru ir ji savo programose 
laisvai naudoja.

Talimy krašty svečiai, ypač šo 
kėjai pas mus atvažiuoja laiku, 
kada Clevelande jaučiasi mūšy 
šokėjy, muzikanty stoka, pačio 
Šokimo atoslūgis. Grandinėlei ap- 
skriejus veik visą pasauli, Austra
lijoje atlikusiai šokiy atžvilgiu 
pačią stipriausią programą, lietu- 
viško šokio tęstinumo grandis 
mūšy kolonijoje nutrūko. Ir tik 
dėka kelių šokėjų iniciatyvos, vie
no, kito vyresnio paramos, Gle- 
velande “Lithuanian Dancers” 
dar neliko miesto dienraščių ir 
mūšy spaudos puslapiuose tik 
praeities lietuviško jaunimo sce
nine grupe. Gyvename laikus, 
kada lietuviškam Clevelande jau
nimui tarp mokyklos, kity orga
nizacijų jvairiy programų ir pra
mogų, darby pas “Fazio’s”, “Pick 
-N-Pay”, “McDonald’s” ir kitur, 
bendry ekonominių sąlygų, jau 
nelieka nei laiko, nei noro, suge
bėjimo lietuviškam šokio darbui.

Svečiai “Žibutės” ir “Ąžuoly
nas” Clevelande koncertuoja ko
vo 15 d., šeštadieni, 7:00 v. p.p.,

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta ii 2 puaL)

ką, kuria jau kovos dėl medalių.
Vilniaus Statybai šiemet se

kasi sunkiau, nes vis nepajėgia 
surinkti pilno sąstato. Po apy
lygių rungtynių ji krenta prieš 
Leningrado Spartaką 96-98, ir 
vos ištempia prieš Talino Kalev 
101-97. Su šia pergale Statyba 
stovi 7-je vietoje ir dar turi vil
ties patekti į finalinį šešetuką.

— Plaukimo varžybose Šiau
lių baseine Daiva Kožkutė pa
gerino du Lietuvos vaikų re
kordus: 400 mtr. laisvu stiliumi 
per '4:58.9 ir 800 mtr. per 
10:11.7.

— Stalo teniso komandinės 
vyrų ir moterų Lietuvos pirme
nybės prasidėjo Kaune ir Vil
niuje. Meisterių vardus gins 
Kauno “Darbo Rezervų” koman
dos moterys ir Vilniaus “Elek
trono” vyrai. Dalyvaus 16 ko
mandų. Sios dvi komandos taip 
pat laimėjo šių metų Lietuvos 
taurės varžybas, neseniai įvyku
sias Kapsuko mieste.

— Bankinio pirmenybėse 
Kauno Granitas paskutinėse mi
nutėse pasiekė lygiąsias prieš 
Zaporožę 25-25. kuri 2 min. 
prieš galą dar vedė 24-21. Ta

čiau nelaimingos lygiosios prieš 
Kunoevą 18-18 Granitą nustu
mia l 5-tą vietą.

D.M.N-P. .parapijos salėje, jos 
kuklioje scenoje, šiek tiek pažįs
tant šokėjų mokytoją A'lfr. Sta
nevičių, jo išradingumą, any 
krašty pietietišką nuotaiką, sudė
tinė dainos ir šakio programa tu
rėtų būti labai įdomi, jauna, 
karšta, gal net su ispanišku pa- 
spalvinimu. Ir už visa tai ačiū, 
mūsų ratelyje, .priklauso LB. Gle- 
velando apylinkės valdybai, jos 
pirm. J. Malskiui. Plačiu mas
tu — ačiū PL Bendruomenei, jos 
Kultūras komisijai, kuri ateina 
talkon dirbantiems kultūrinį dar
bą su pasaulio krašty lietuvišku 
jaunimu.

Liudas Sagys

VYČIU PARODA

Lietuvos Vyčių 25 kuopa sek
madienį, kovo 2 d., minės šv. 
Kazimiero dieną šv. Mišiomis 
Nepaliaujamos Pagalbos bažny
čioje, 11-8022 Neff Rd. Prie jų jun
giasi ir vyčiai senjorai. Užkandis 
po to bus Lietuvių salėje, 877 E. 
185 St

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių. Katalikų religinės šal
pos vykdomasis pareigūnas iš 
Brooklyno, N.Y., tars žodį lite
ratūros ir nuotraukų parodos ati
darymo metu šeštadienį, kovo 1 
d., 7 vai. vak. Parodą globoja 25- 
—toji kuopa, kuriai vadovauja Ge
ne Kunsitis. Paroda atidaryta šeš
tadienį, kovo d d., nuo 7 iki 9 vai. 
vak., sekmadieni, kovo 2 d., nuo 
11:30 vai. r. 3d 2 va'l. p-p.

Lietuvių Vyčių 25-tosios kuo
pos valdybą šiuo metu sudaro: 
Gene Kunsitis, Wm. Jakubs, Ur- 
sula Kunsitis, Jim Thompson ir 
Adele Svet. Kun. Gedimhnas Ki- 
jauskas yra kuopos dvasios vado
vas. Informacijų galima gauti, 
kreipiantis į kun. G. Kijauską, 
tel. 531-4263.

Ursula Kunsitis

VADOJ AUKLĖJIMAS
ŠEIMOJE IR MOKYKLOJE

Kodėl mūšy vaikui sunku kal

D t M E S I O I

You can relax knowing your incorne 
tax problems are in capable hands of 
Wm. Eiden & Co., located at 1711 W. 
47th St., Chicago. Prospect Federal is 
next to us. Elmer Koib & Associates. 
Wm. EJdan, JD.CJ’A Attomey.

CALL — 927-4765

NAMŲ APSITVARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
auna Rūpinatės? Visuomet Čia Janas 
au patyrimu, už prieinamą kainą pa 
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro

TELEFONU 476-3969

24 HOUA T0WIHG
AND

QUICK START
TEL — 582-8130

SIUNTINIAI j LIETUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 405ė Archer Ava. 
CMeago, HL 19132, tei. 927-5389 

ggaisa«Įg.g -mmajai

Ptovtng

SNIEGĄ NUVALOME
Biznio Ištaigom, Rezidencijom. 

TEL 458-9584

PIONEER MOVERS
9MS W. Maatnw Av«M

Greitai perkraustome mieste ir apy
linkėse. 24 valandų patarnavimas.

7 diena* savaitėj.

Turime leidimus. — Apsidraudę.

TEL 583-8154

bėti lietuviškai? Kaip jam galime 
padėti paruošti pamokas? Ką 
daryti, kai jis skundžiasi, kad mo
kykloje per sunku ar kad mokyto
jas neteisingas? Ar galima pa
auglius priversti mokytis? Ką da
ryt, kai vaikas elgiasi nedraus
mingai ar savanaudiškai?

Šie ir panašūs klausimai bus 
svarstomi tėvų - mokytojų pa
sitarime, kuris įvyks kovo 9 d., 
12 vai. DMNP .parapijos mažo
joje salėje Pasitarimas bus pra
dėtas simpoziumu, kuriame trum 
pai pasisakys septyni mokytojai 
ir tėvai. Po to visi dalyviai turės

(Nukelta į 5 puaL)
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1980 sausio mėn.
Pataisome:
Buvo paskelbta — 1979 gruodžio mėn. įnašai —

3155.00 Zaunius, Dovas, Nepriklausomos Lietuvos Užs. Reik. Ministeris,
atm. įn., šauliai, Vaclovas ir Augusta, Zaunius, Tomas Saulius ir 
Zauniūtė, Giedrė Marija, 3335.

3300.00 žolynai, Jonas ir Marija, atm, įn. 3300.00.
3652.00 Ruseckas, Juozas ir Elena, atm. jn., 31,000.00.

Turi būti —
— Zaunius, Dovas, Nepriklausomos Lietuvos Užs. Reik. Ministai-is, 

atm. jo., 3200.00.
3300.00 Žolynai, Jonas ir Marija, atm. įn. ir Juciai, Martynas ir Morta, 

atm. įn. 3300.00. v
3652.00 Ruseckas, Juozas ir Irena, atm. įn. $1,000.00.

Kazys Barzdukas,1980 m. vasario 1
Chicago, IL.

Geriausias 
pasaulyje konjakas. 

Marteli.

T? T Z~\T)TT\4 RsridencinSs ir Komercines Nuosavybes
1 a A/ sali 9f\ Apertmentii • Kondomtmumai . Nuomavimas

DFAT m Angelė E. Karnienė
AV Aj/kLu ar.Ai.Toa • • • Baoaca • • • notabt

P’C’T’Ą’T’T? VO< 8ovlcvard.it. Ret«r»burq 6«ach,Fl. 5570b 
jLtO A A A Alt Trlgfonat (ai3) >O-244a . Vakare (OI), 345-27)6

B E A L (STATE

CSCOME TAX SERVICE 
By Appokummt Only 239-3703 

WHJLLAM J. DUFFNER 
Certified Public Accountant 

Heritage Standard Bank BUg. 
2400 West 95th Street

iiiiimiiiiimiiiitiitiiimiiiiitnHiiiiHiiiui 
KRASS Naprapatfi Treatment 

Heat & manipulation for sciaticc, 
lumbago, etc.

3256 W. 47th St — Tel. 376-3065 
Hours By Appointment

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiuiiniimiiiiiif

Perskaitę “Draugą” duokite 

jį kitiems pasiskaityti

2422 WEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 923-6897 
UJA

Tžrfįninkąs

CLASSIFIED G U I D E
REAL ESTATE

KOGI LAUKTI
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis- 
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas 
Kerpėtai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
252.500.

marinis. Apie 310.000 pa 
jamą. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina 367,500.

tvarus 2jų aukštų mūras. Apie 
37,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas 346.900.

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
262$ West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534

8 BUTŲ MŪRINIS
IDEALUS INVESTAVIMUI

Virš $16,000. bruto pajamų. Pil
nas rūsys. Arti 65-os ir California 
Avė. A-1587.

VVOLSKI REALTY CO.
TeL — 586-0340

Kaut & Bux Manuf ’g.
Mondelein, Ulinois

OPENING FOR EXECUHVE 
SECRETARY

Bl-lingual German- English pre- 
ferred. Stervo and dictaphnne in Eng- 
lish a mušt. Please call —

Franz Herbsthofer 949-8500 
between 8:30 and 4 p.m.

GEN’L OFFICE SECRETARY
Exper. in shorthand, typing and filing 
etc. Call —

Mr. Fred Holland 543-2806
between 8:30 and 4 p.m.

UNION PIER, MICHIGAN

Savin inkis parduoda žieminį namą 
su garažu. Virš akro žemės. Gera 
vieta taip gelžkeiio ir 'hightvay”. 
Kaina 325,900. Skambint Chicagoje 
td. 312 — 773-3176.

uiiiiiiuiiiiiiiiitiiiitmnmiiiinniiniiiiiiii 
4 butaL Mūrinis. Lemonte.
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 

Veootrsnai su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Incorne Tax 

Notary Public

2951 W. 63rd St, 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

ii»nniiiiminiiiiinHiimmiimmmmm 
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BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirki roną — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariataa — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

We'll belo vou make the rlght movė.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

aaomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar ateiti 
j mūsų ištaigą. Mes visuomet pasi
ruošę jums patarnauti.

Mea priklausome ML8 ir turime 
komputeri.

Viri 506-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 S. PulMki Road 

Tai. — 7876800

■ • • M* • • •• • • • • M • • •

REAL ESTATE

Vilią Park, I1L parduodamas mūr.
namas. 3 miegami kamb. 2y2 
garažas. Skambint po 6 vai. vak., 
savaitgaliais visą dieną.

Telef. — 834-7438

D ž H ES IO

Mažoje lietuvių šeimoje priimsime 
ligonį reikalingą pilnos priežiūros. 
Atskiras kambarys, maistas ir nuošir
džiausia priežiūra. Marąuette Parke. 
Skambint visą dieną tei. 476-3369.

MISCELLANEOUS

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimui
M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4256 So. Maplewood, taL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI lr

kitokie hi,n.v»i z
lllllllllllllllllllllllllUIlllUlilIUUItllUlllUI

10% — 20% — 30% 
už apdraudą nuo ugnies 
bllio pa mus.

FRANK ZAPOLIS
Telef. GA 48354 
32661/j W. 95th Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiir

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

M I G L I N A S TV
2343 W 49th SL. tel. 773-1486 

iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiunuuufiiiiiB 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniii

A. VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 art* 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuniiiiuHiiiii

VALOME
KILIMUS IR BAIDUS 

Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda.

TeL — WA 5-8063

iiliiiiiiiiiiiiiitiiiitltiimfinniiiuiniinnn 
įvairių prekių pasirinkimu ne

brangiai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

2561 W. O SL, Chicago, HL 60623

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Telef. — 325-2737

Vytautas Valantinas
OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUUUI

Licenaed, Bouded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

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

SERAPINAS — 636-2960

JUNK CARS WANT£D
RUNNTNG OR NOT

Free Fast Towing
TEL  582-8130

TED — MALĖ

OWNER . OPERATORS
B
| D.O.T. ųualified vrith tandem axle tractor for piggy 

| back operation. Pick up and delivery within 400 mile 

| radiui. Chicago-based. £xcellent pay package.

TEL - 818—228-7828

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IfiNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte ir vienas kamb. 1-me aukš
te, nuo kovo 1 d. Sk&mb. visą dieną 
— Telef. 476-3560.

Prie 70-08 gatvės ant Campbell 
Avė., Marąuette Pke. Išnuom. 4rių 
kamb. butas 2-me aukšte. Vienam 
ar dviem suaugusiems. Kreiptis 
telef. — 434-1624.

VYRAI IR MOTKKlb

HELP WANTED
MEN OR WOMEN

£xper'd sewing machine
operators. Good pay. Steady
work, mušt speak English. 

Apply b Peraon
VECTOjR SAILS
2650 W. Belden Avė.

HELP WANTED — VYRAI

MACHINIST AND 
MACHINE REPAIR

We have full & part time openlsu 
for eaperienced Machine Repair 
People. Mušt have 2 years experiezsce 
repairing, grindiny, & mllUng am
ebines. Good salary with full be
nefits which includee an attendance 
bonua Apply ln person, or ea.ll- 

S99-SS00.
AVILDSEN TOOL 
& MACHINE, INO.

822 S. Green St, Chicago 66807

MOLD M A K E R 
AND MOLD REPAIRMAN

Ezperienced on die cast molda 
by manufacturer.

2005 N. Major — Phone 622-2040 
JOHN RUFFEN

s M

PLASTICS
Exhibita

CRAFTSMAN
Fabrication

Likę a challenge? Need variety ln 
your work? We work with plexl- 
Slass. Kydex & ABS sheet. Cuttlns, 
hendlns & forminėj for display struc- 
tures. If you enjoy creetivity and 
are a hard worker.

CALL MIKE AT - -i: 

243-1220

WANTED LATHE AND MTLL 
OPERATORS

Minimum of 5 years ezperience. 
Mušt be able to read blue print, 
■et-up. Have own tools.

Phone — 677-9566

MACHINIST
DISPLAYS * E2LEOBITS

Are you a take charge individuali 
De you enjoy challen«in< work?

If so, this Job ia for you.
Job involvea: weldlnr. bendlnj form
ins of light sage metai, slmple light- 
ing, fabrication. bending plastic aheet
& some anlmation work.

CALL MTKK AT: 243-1820

COLD HEADIHG
Ezperienced header and roller aet 
up. Openings on day and njght 
shifts. Top pay, free insurance, 
pension plan, Christmas bonua 
other ezcellent benefits.

CALL TOM DYE — 439-6250

HELP WANTED — MOTERYS

SEiMSTRESS
Full or part time. Willjng to learn
to eut and make shirts.•

ALBERTO CUSTOM TAILOR 
4523 N. Milwunkee, Chicago 

Phone — 685-5587

SECRETARY
Large insurance agency needa ex- 
perienced help. Rogers park loca- 
tion. Light typing and bookkeep- 
ing. Salary open. Call Eric Somera 
M-F 10 to 5 PJO, 466-4400.
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KANADOS ŽINIOS 

Toronto, Ont,

PAVERGTŲ TAUTŲ 
PRIEŠKOMUNISTTNIS 

PROTESTAS

Pavergtų Europos Tautų ko
mitetą Toronte sudaro; čekoslo- 
vakai, estai, latviai, lietuviai, 
ukrainiečiai, lenkai, baltgudžiai, 
vengrai ir kitos tautos. Paverg
tų tautų pirmininkai surengė 
protestą prieš Sovietų nežmoniš
ką akupuotų tautų fizinį, dva
sinį ir biologinį naikinimą

LIETUVIAI WORCESTERY

*

Kalba Kanados užsienio reikalų mi
nisterė Flora MacDooald.

Nuotr. S. Varankos

........
Demonstracija įvyko vasario 1 

9 d. 2 vai. p. p. prie puikių To
ronto savivaldybės rūmų — 
aikštėje. Protestuojančių buvo 
susirinkę daugiau 1000. (Buvo 
ir apie 50—60 komunistų su 
savo plakatais ir šūkiais. Su 
komunistai* buvo įvykusi nedi
delė kova, kurioje nukentėjo 
mokytoja A. Petrulis. Jai buvo 
sumušta galva plakato kotu. 
Susirėmimą aprašė angliškoji 
spauda. Taip pat ir televizijos 
žiniose įvykis buvo rodomas.

Svečių ir.kalbėtftjų tarpe, bu
vo vyriausybės ir savivaldybės 
aukšti pareigūnei su užsienin

MIRĖ VYR. SKAUT. IR ŠAULYS 
a.a. A. VENCLAUSKAS

Vasario 6 d. po ilgos ir skau
džios ligos iki paskutinės žemiš
ko gyvenimo akimirkos mylimos 
žmonos Aldonos su didžiausia 
meile globojamas Massachusetts 
universiteto ligoninėje mirė v.s. 
ir Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos garbės narys a.a. Adolfas 
Venclauskas.

Velionis gimė 1900 jn. gegužės 
10 d. Malinavo vienkiemyje, Kra
žių vals., Raseinių aps. Vidurinius 
mokslus ėjo Lietuvoje ir Rusijoje. 
Vytauto Didžiojo, universitete hu
manitarinių mokslų fakultete stu
dijavo literatūrą ir pedagogiką. 
Magistro laipsnį įsigijo Emmanu- 
elio kolegijoje, Bostone.

Pirmojo karo metu pasitraukęs 
į Petrapilį įsijungė į Juozo Vaič
kaus dramos studiją. 1919 m. 
grįžo į Lietuvą, baigė mokytojų 
kursus ir tapo mokytoju. Po 10 
metų darbo mokyklose buvo pa
skirtas pradžios mokyklų inspek
torium.

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, Adolfas Venclauskas 
buvo atleistas iš tarnybos. 
Antrą kartą bolševikams grįž
tant į Lietuvą, abu su žmona Al
dona, dabar kalbų profesore 
Anna Maria kolegijoje, pasitrau-

reikalų ministere Flora Mac 
Donald. Tai labai puikios iš
kalbos moteris, kuri rusams - 
komunistams nebijojo pasakyti 
daug karčios teisybės. Ji griež
tai savo kalboje pasmerkė So
vietų imperialistinę politiką. Ji 
pirmuose savo žodžiuose pa
smerkė Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos valstybių užgrobimą. 
Minia šaukė: “Bravo Flora”. Ji 
pasakė, kol ji bus užsienio rei
kalų ministerė, nesiduos Gro- 
myko būti apgaudinėjama. Ji 
taip pat priminė, jeigu Ameri
ka įves privalomą karinę tar
nybą, ji neleis, kad Kanada būtų 
dezertyrų prieglauda.

St. Varanka

kė į Vokietiją. 1957 m. atvyko 
į JAV-bes ir apsigyveno Worces- 
tery. Gavo darbą Clark universi
teto bibliotekoje. Kurį laiką dės
tė tame universitete rusų kalbą.

Visą gyvenimą A Venclauskas 
reiškėsi visuomeniniame darbe. 
1921 m. Kėdainių apskrityje Grin
kiškyje įsteigė šaulių būrį. 1922
n. paskirtas Alytaus rinktinės šau
lių vadu. 1923 m. su savo rink
tinės šaulių būriu dalyvavo Klai
pėdos krašto atvadavime.

Kurį laiką ėjo ir „Jaunosios Lie
tuvos“ rajono vado pareigas. Bū
damas tose pareigose suorganiza
vo kaimuose per 200 knygynėlių, 
surengė dainų šventę 1937 m. 
Kaune. Dainų ir tautinių šokių 
šventę Šiauliuose ir kitur. Už tą 
kultūrinį darbą apdovanotas 
„Trijų liepsnų“ žymeniu. J skau
tų sąjungą A Venclauskas įstojo 
Lietuvoje, būdamas suaugęs vy
ras, bet aktyviai pradėjo reikštis 
tik nuo 1946 m. Vokietijoje, kai 
buvo paskirtas tuntininko pava
duotoju, po to „Baltijos“ tunto 
tuntininku ir vėliau Vokietijos 
rajono vadeiva. A. Venclauskas 
taip pat ėjo PLB Vokietijoje kraš
to valdybos švietimo skyriaus ve
dėjo pareigas. Dėstė ir Vasario 
16-tos gimnazijoje.

Atvykęs į Ameriką buvo pa
kviestas nariu į Lietuvių skautų 
brolijos vadiją ir paskirtas skau
tininkų skyriaus vedėju. Tuo me
tu paruošė LSS Garbės ženklų 
nuostatus, kurie veikia ir dabar. 
Skautų vadovybė apdovanojo 
1954 m. „Lelijos“ ir 1972 m. 
„Padėkos“ ordinais. Nepriklauso
moje Lietuvoje prezidento buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
ordinu.

A Venclauskas retkarčiais at
spausdindavo preiodinėje spau
doj beletristinių dalykėlių. Yra 
paruošęs pora didesnių darbų, ku
rių vienas liko užkastas Lietuvos 
žemėje. Praėjusių metų pabaigoje 
parašė knygą “Kovoje su milži
nu”, kurią išleido Worcesterio 
Akademinio Skautų sąjūdžio fi

Demonstrantai Toronte prieš Sov. Sąjungą.

FREED0M
F0 k

ithuania;

CLEVELAND
(Atkelta ii 4 psL)

progą pasidalyti mintimis, 
šią popietę rengia Sv. Kazimie

ro 'lituanistinė mokykla. Visi lie
tuviai, kurie domisi vaikų bei jau
nuolių auklėjimu, kviečiami daly
vauti. Popietės dalyvių vaikus 
prižiūrės ir užims V. Nykštėnie- 
nė su talkininkėmis.

V.B.

Nuotr. S. Virintai

k f A. RUFINUI VIRKAU mirus,
žmonai p. VANDAI, dukrai HENMETAI, sūnui VY- 
TAUTUI, jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jadvyga ir Feliksas Kanapienai 
Liucija Kairienė Irena Kairytė

B. ir J. Paroniy šeima
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M t R COINS t ST&MPS
39% Off Coin and Stamp Supplies 

Buy — Sėli — Appraise
Estates — Accumulations >

5518 W. ISth St, Oaklawn, IH. 
Pbone - 857-8132

PUIKI DOVANA rVENCIŲ IK KITOMIS PROGOMIS

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA 

— įlįstos —
Jmum

SOPHIE BARČUS
RADIO AETMOS VALANDOS 

Visos programos U WT)PA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4; 30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Telef. 434-2413 
1480 AM

7159 S. MAPIXWOOD A VE. 
CHICAGO, ILL. 80629
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Naujasis Tcrtasaantas yra pratilto formato, įrištai kietais virša
usią. Vertimu padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
pardundama prieinama kaina.

Gaunama “DRAUGO" knygyne

Kaina — $800

gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui 

(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus).

jrtgytl Naująjį Teetamentą. Siųskite užsakymus.

ORI UBAS 
4545 Wett 63rd Street 
Chleap, llliaels 60525
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listerių skyrius. Skyriaus pirm. v.s. 
fil. Petras Molis yra išsireiškęs 
apie A Venclauską: „Jo gyveni
mas buvo gražus ir turtingas, ly
dimas tiesos ir šviesos ir dide
lės meilės Lietuvos jaunimui“.

Aa. A Venclauskas mylėjo ir 
šaulius. Priklausė Dr. Vinco Ku
dirkos kuopai. Kol sveikata leido, 
lankydavo susirinkimus, parengi

lis. Pabaigoje skautai sustoję ra
tu sugiedojo tradicinę giesmę: 
.Ateina naktis“

Vasario 9 d. vyr. skaut ir gar
bės šaulio a.a. Adolfo Venclaus- 
ko kūnas buvo atlydėtas į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią, ku
rioje už jo sielą šv. Mišias kon- 
celebravo kun. A Miciūnas ir pa- J 
sakė pamokslą, kartu konce

rnus. Klausydavomės jo gražių pa-' lebruojant kun. A. Yankauskui.
šnekesių, stebėdavome jo drau
gišką šypseną, klausydavomės jo 
deklamuojamų eilėraščių.

Kūnas buvo pašarvotas laido
tuvių direk. Dirsa-Kazlauskas na
muose. Prie karsto stovėjo Ameri
kos, Lietuvos ir skautų vėliavos, 
ant karsto — tautinė juosta. Gar
bės sargybą ėjo „Neringos“ ir 
„Nevėžio“ tuntų skautai-tės ir Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa. Va
sario 8 d. įvyko su velioniu at
sisveikinimas. Pravedė v.s. fil. 
Petras Molis. „Neringos“ skaučių 
tunto vardu atsisveikinimo žodį 
tarė tuntininkė R. Grigaitienė, 
“Nevėžio” tunto tuntininkas 
R Jakubauskas, Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos ir Nauj. Ang
lijos šaulių rinktinės vardu pirm. 
A Zenkus. Lietuvių Skautų są- 
ungos vardu — v.s. fil. Petras Mo-

Dalyvavo nemažas skaičius lietu
vių, tuntininkai iš Bostono,, vie
nas net Chicagos ir kitų aplinki- 
tių kolonijų tuntininkai bei velio
nio draugai ir artimieji. Ypatin
gai iš Anna Maria kolegijos sese
lės, mokytojai, studentės ir kiti. 
Karstą per bažnyčią lydėjo tunti
ninkai. Šeimos pageidavimu vie
toj gėlių buvo paprašyta aukas 
skirti Lietuvių skautybės fondui. 
Po pamaldų nulydėtas amžinam 
poilsiui į Šv. Jono kapines. Atli
kęs paskutinį religinį patamavi 
mą kun. A Miciūnas, MIC, ant 
karsto užbėrė žemės, atvežtos iš 
Lietuvos.

Nuliūdime pasiliko žmona prof. 
Aldona, sesuo Teresė Šapalienė 
Lietuvoje ir kiti giminės bei arti 
mieji ir visa mūsų kolonija.

J.M.

P A D Ė K A
Mūsų Mylima* Vyras, Tėvas, Uošvis ir Senelis

A. f A.
Pulkininkas KAZYS ŠKIRPA

po sunkios operacijos mirė 1979 metais, rugpiūčio 18 dieną, sulau
kęs 84 metų amžiaus. Palaidotas rugpiūčio 22 dieną Marylando 
Cedar Hill kapinėse, prie Washingtono.

Giliame liūdesyje pasilikę, nuoširdžiai dėkojame giminėms, drau
gams, bendradarbiams, pažįstamiems bei organizacijų atstovams 
dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir palydėjusiems Velionį į am
žina poilsio vietą.

Reiškiame nuoširdžiausią padėką Tėvui Dr. Žiūraičiui O.P. už 
sukalbėtas maldas atsisveikinimo metu koplyčioje, už atlaikytas ge
dulingas šv. Mišias ir pasakytą jautrų ir prasmingą pamokslą Domi
ninkonų bažnyčioje ir už palydėjimą į kapines, bei gražiai pravestas 
laidotuvių apeigas.

Širdinga ir gili padėka tarusiems jautrius atsisveikinimo žodžius: 
Lietuvos atstovui Washingtone Dr. S. A. Bačkiui — Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos, jos Šefo ir pareigūnų vardu, Dr. A. Damušiui — 
1941-jų metų Sukiiiminės Laikinosios Vyriausybės vardu, Vliko vice
pirmininkui Dr. K. Jurgėlai — Vliko vardu, p. J. Audėnui — Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų vardu, jūrų kap. P. Labanauskui — 
karininkų vardu, Dr. D. Krivickui — bendradarbių ir šeimos vardu. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovui Wasbingtooe p. A. Gu- 
reckui — P. L. B. vardu, Lietuvių Kultūros Tarybos pirmininkui p. 
A. Radžiui — Amerikos L. B. vardu ir Washingtono Apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Dr. S. Naujokaičiui — Washing- 
tono L. B. vardu.

Nuoširdus ačiū atsisveikinimui vadovavusiam p. J. Vaitkui už 
laidotuvių suorganizavimą, jų rūpestingą pravedimą ir už tartą jautrų 
žodį savo ir Ateitininkų Federacijos vardu.

Didi padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gė
lių prie karsto ir už gausias aukas Tautos Fondui, o ypatingai p. J. 
Vytėnui, kurio rūpesčiu šios aukos buvo surinktos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ir per spaudą sunkioje mūsų liūdesio valandoje. Didi padė
ka draugams už platesnį to skaudaus mums įvykio aprašymą spau
doje. Širdingai dėkojame karsto nešėjams už brolišką patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame p. A. Aistienei už rūpestingą ligos popie
rių sutvarkymą.

Liūdį: žmona Bronė, sūnus inž. K. Kęstutis, marti Kristina, 
anūkai Aliukas Ir Viktorija, uošviai Konstancija ir 
Adolfas Tyliai

P A D Ė K A
Vasario 3 d., po Ilgos ir sunkios ligos mirė mano vyras

A. f A. PETRAS KALVYNAS,
sulaukęs 73 m. amžiaus, ir buvo palaidotas 1980 m. vasario 6 d.

Nuoširdžiai dėkoju laidotuvių direktoriui Petrui Karaliui už 
nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą laidotuvių metu.

Ačiū klebonui kun. A Volungiul už sukalbėtą rožinį koplyčioje 
ir atlaikytas gedulingas šv. Mišias Aušros Vartų bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkoju choristėms už gražiai sugiedotas giesmes 
bažnyčioje.

Dėkoju seselėms už atsilankymą į laidotuves ir palydėjimą į 
kapines.

Mano nuoširdi padėka Petrui, Nancei. sūnui Povilui Pockevičiam 
ir dukrai Donai, žentui P. Dailydai už parodytą didelį rūpestį dėl 
mano sergančio vyro Ir padedant atlikti sunkiausius rūpesčius.

Gilią padėką reiškiu dėl Mrs. Hanry J. Stonie už šv. Mišių au
kas ir dalyvavimą šermenyse ir bažnyčioje, sūnui Dorlan už pa
darytas nuotraukas. Ačiū Annai Stonie už gėles ir palydėjimą į 
kapines. Ačiū Helen Remert už uip^yt^5 Sv Mišias ir parodytą 
nuoširdumą mano liūdesio valandoje. Nuoširdžiai dėkoju Justinui, 
Paulinai Karazijai už suteiktą paramą mano sunkioje valandoje, 
taipgi ačiū už gėles ir dalyvavimą šermenyse ir kapinėse.

Ačiū Petrui, Vajolai Radziavičiam už šv. Mišias ir palydėjimą 
į kapines. Ačiū Jonui, Aldonai Kris ir krikšto dukrelei Margaretai 
už gėles ir apsilankymą koplyčioje ir bažnyčioje. Ačiū Juozui. Ja
ninai Miliauskam ir dukrelei Bernadetai už apsilankymą koplyšlo- 
je ir užprašytas šv. Mišias ir palydėjimą J poilsio vietą. Ačiū Jonui 
Runkui už pareikštą užuojautą. Ačiū Agnei Giedraitienei už daly
vavimą šermenyse. Ačiū Annai Kundrotienei už apsilankymą koply
čioje. Ačiū Arliui ir žmonai Gaidžiam už apsilankymą koplyčioje. 

Liūdinti žmona ElzbUfc

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 29 d.

PA DĖKA
A. f A.

Elenai Špokienei — Kiaurakytei
mirus, širdingai dėkojame — giminėms, draugams ir pažįstamiems 
pagerbusiems velionę Sv. Mišių, gėlių, labdaros aukomis bei už 
užuojautas spaudoje ar žodžiu.

Ypatinga padėka Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkei p. 
Emilijai Kielienei už sukalbėtą rožinį koplyčioje.

Kan. V. Zakarauskui už sukalbėtas maldas ir atlaikytai šv. 
Mišias. »

Taip pat karsto nešėjams ir visiems palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą — Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą, nuoširdų 
patarnavimą. ,

Nuliūdę; Vyras Lionginą*, duktė Violeta,
sūnūs Viktoras, Vytas ir Marius

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th A*e., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

8

Split by PDF Splitter



6 DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 29 3.

X Vaclovas Kleiza, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos vyki vicepirmininkas, ap
lankęs Brazilijos, Urugvajaus ir 
Argentinos lietuvius, grįžo į 
Chicagą. Argentinoje jis turėjo 
progą aplankyti Lietuvių cent
rą, Lietuvių Susivienijimą, Auš
ros Vartų parapiją, Senelių židi
nį Birutės draugijos namus, Be- 
riso Mindauge ir Nemuno drau
gijas ir dalyvauti iškilmingose 
pamaldose bei Vasario 16-toeios 
minėjime Buenos Aires katedro
je ir miesto centre. Įspūdžiai 
geri, tik reikia iš JAV lietuvių 
paramos ir moralinės pagalbos, 
kad tų kraštų lietuviai galėtų 
išsilaikyti su savo nuosavomis 
patalpomis ir kultūrine bei tau
tine veikla.

X Jaunutis Puodžiūnas, kuris 
ilgametėje baleto studijoje yra 
mokęsi daug lietuvių jaunimo ir 
kurioje šiuo metu vyksta įvai
rių klasių pamokos, šiuo metu 
dėsto baletą Illinois Circle uni
versitete. Be šių pareigų, jis 
taip pat šiame sezone dar yra 
choreografas didžiuliam Lietu
vių operos baletui, kuris bus at
liktas 40-ties Chicagos profe
sionalų šokėjų “Carminoje Bur- 
anoje” šį pavasarį

X Cicero Šv. Antano parapi
jos salėj kovo 2 d. tuoj po su
mos įvyksta religinė popietė. 
Programoje kun. L Zarembos, 
SJ, paskaita — “Pasiruošimas 
Velykų paslapčiai”, diskusijos, 
religinis deklamavimas, kavutė. 
Visi kviečiami.

X Aukų atsiuntė: 3 doL — 
A Yanavich, Janina Mačiulie
nė; 1.50 doL — B. Arbaitis. Dė
kojame.

X Aukų po 2 doL atsiuntė: 
š. Eva, K Ječius, J. Bartkus; 
1 doL — Alb. Gartigas. Dėkoja
me.

X Dr. Irenos Kyrienės dantų 
gydytojos kabinetas bus užda
rytas nuo kovo 1 d. ligi 10 d.

X Aleksas Marcijonas, čika- 
giškis, aukojo 10 dolerių. Malo
niai dėkojame.

X A. A Sofijos Matulienės 
trejų metų mirties sukaktį mi
nint šv. Mišios už jos sielą bus 
laikomos sekmadienį, kovo 2 d., 
10 vaL, Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

(pr.)

X Lietuvių Fondo narių su
važiavimo ir pavasario vajaus 
užbaigtuvių proga gegužės 3 d. 
J. Centro kavinėje bus vakarie
nė. Nariai ar nauji nariai padi
dinę savo įnašą 100.00 doL au
ka gauna vieną bilietą į vaka
rienę. Aukas jau dabar galima 
siųsti į L F. rastinę — 2422 W. 
Marųuette Rd. Chicago, BĮ.

(pr.)

X Lietuvių Dailės instituto 
kūrinių paroda dar vyksta Čiur
lionio Galerijoje-Jaunimo cent
re, Chicagoje. Lankyti galima 
kasdien nuo 7—9 v. v. ir sa
vaitgaliais nuo 10 v. r.—9 v. v. 
Paroda uždaroma kovo 2 d., 
8 v. v. (pr.)

X Neeilinis koncertas. Visi 
kviečiami į fleitisto Petro Odi
nio ir pianistės Ramintos Lamp- 
satytės koncertą, kuris bus ko
vo 16 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Bilietai 
Vaznelių prekyboje. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA- 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 
Weet Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 («lc.)

X “Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania”, iš lietu
viškų “Kronikų” išverstas 37 
nr., išleistas patogios brošiūros 
formato, jau išėjo iš spaudos. 
Tai labai gera medžiaga nemo
kantiems lietuviškai, svetimų 
laikraščių redakcijoms ir ben
dradarbiams susipažinti su ka
talikų ir kitų tikėjimų persekio
jimu pavergtoje Lietuvoje. Iš 
lietuvių kalbos vęrtė Vita Ma- 
tusaitytė, redagavo kun. Kazi
mieras Pugevičius. Išleido Liet. 
Kunigų vienybė.

X Šv. Kryžiaus ligoninėje 
sausio mėnesį greitosios pagal
bos skyrius aptarnavo 2,636 pa
cientus ir dar 1^036 ateinančius 
pacientus, kuriems nereikėjo 
gulėti ligoninėje.

X Marijos aukšti mokyklos 
priešpaskutinės klasės pasižy
mėjusios mokslo pažymiais mo
kinės buvo šios: M. Augustyn, 
S. Banąfiak, Arme Barakauskai- 
tė, M. Cerinich, D. Ciger, M. L 
Dansart, B. Gallagher, K. Gor
don, S, Houthteling, E. Kurcz, 
S. Newara, M. Neumann, T. Os- 
wald, A, Rupp, K. Staba, V. 
Taylor, Sh. Teeling, L Vanek, 
T J na Vieraitytė, D. Wenta, A. 
Wojcik ir Deborah Žilvitytė.

X “Matysiu Dievą”, šermenų 
malda. Tokiu pavadinimu Liet. 
Kunigų vienybė išleido laidotu
vėms maldas ir ritualą, pritaiky
tą naujajai laidojimo liturgijai 
lietuvių kalba. Tai 8 puslapių 
įskaitomu raidynu ir patogiu 
formatu išleistas laidotuvių ri- 
tualėlis, kuris gali būti naudin
gas lietuvių parapijoms ir lai
dotuvių direktoriams. Gaunama 
Amerikos Lietuvių tarnybos 
būstinėje (341 Higland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207).

x “Minkštų kaulų tvarky
mas”. Šia tema bus skaitoma 
552-ji Alvudo radijo paskaita šį 
šeštadienį 9 vai. ryto, Sofijos 
Barčus šeimos radijo valandos 
metu.

X Kibi. dr. Jonas Gutauskas, 
atnaujindamas prenumeratą, at
siuntė ir 20 dolerių auką. Skel
biame jį Garbės prenumerato
rium ir reiškiame padėką.

X Stasys Škėma, torontiškis, 
atsiuntė Garbės prenumeratos 
mokestį. Už didelę paramą ma
loniai dėkojame.

x Marija Paugys, Melrose 
Park, UI., atsiuntė malonų laiš
ką, atnaujino prenumeratą, pa
dėkojo už kalendorių ir paskyrė 
“Draugui” 20 dolerių auką. Nuo
širdžiai dėkojame ir skelbiame 
Garbės prenumeratore.

X Gražioji Florendja — me
no turtų kupinas miestas — 
bus sustojimas kelionėje, kurią 
ruošia "Laiškai Lietuviams”, š. 
m. birželio mėn. 14 d. Informa
cija: American Travel Service 
Bureau, 9727 So. Westem, Chi
cago, UI. 60643, tel. 238-9787.

X Kultūrinio bei meninio dar
bo palaikytojams, savo pinigine 
auka prisidėjusiems prie mūsų 
Operos išlaikymo statant “Car- 
mina Burana” ir “Pajacus”, 
esame dėkingi: Aldonai ir dr. 
Pranui Mažeikoms už 150 dol., 
Elenai h* dr. Antanui Razmoms 
už 150 doL, Gabrielei ir dr. Be
nediktui Ročkams už 150 dol., 
Adelei ir Idelfonsui Sadauskams 
už 150 dol., Zitai ir dr. Leonar
dui Šimučiams už 150 dol. .Kleo
patrai Šimkuvienei už 150 dol., 
Valerijai ir Mečiui ši nikams už 
150 dol., Algei ir dr. Adolfui 
Šležams už 150 dol., Mildai ir 
Stasiui Tamulioniams už 150 
dol., Juozui VaineildUl už 150 
doL Lietuvių Opera Jums nuo
širdžiai dėkoja. (pr.)

X A A Marija Petrauskaitė- 
Giedrienė mirė 1980 m. vasario 
11 d., Kaune. šv. Mišios už jos 
sielą bus atnašaujamos kovo 1 
d., šeštad., T. Jėzuitų koplyčio
je. Gimines ir draugus prašau 
prisiminti velionę savo maldose. 

Sesuo Sofija Graužinienė 
(pr)

; Urugvajaus tautinių šokių ansamblio “Ąžuolyno” mergaitės grakščiai nusilenkia smarkiai plojančiai publikai tre
čiadienį, vasario 27 d., Jaunimo centre. Nuotr. Jono Kuprio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
“ĄŽUOLYNAS” IR “ŽIBUTĖS” 

BAIGĖ KONCERTUS 
CHICAGOJE

Pereitą trečiadienio vakarą
Urugvajaus lietuvių tautinių šo
kių grupė “Ąžuolynas” ir Ar
gentinos mergaičių vokalinis 
vienetas “Žibutės” baigė savo 
koncertus Chicagoje. Iš viso 
koncertavo keturis kartus: 23 
ir 24 d. Jaunimo centre, vasario 
26 d. miesto centre ir paskuti
nį kartą — trečiadienį vėl Jau
nimo centre. Pastarasis koncer
tas nebuvo numatytas. Jį iš
šaukė faktas, kad ankstesnių 
koncertų metu salė buvo perpil
dyta ir daugelis čikagiškių, ne
gavę bilietų, turėjo grįžti namo. 
Bet ir trečiadienį salė buvo per
pildyta ir tik nemažas skaičius 
įneštų pristatomų kėdžių sutei
kė galimybę žiūrovams šiaip 
taip susėsti.

Apie patį koncertą “Drauge”
11.26 laidoje tilpo platus apra
šymas, atspausdinta nemaža 
nuotraukų, taigi nereikia pakar
toti, kas buvo rašyta. Reikia 
tik pastebėti, kad pastarąjį kar
tą čikagiškiai Pietų Amerikos 
lietuvių šokėjus bei dainininkes 
nepaprastai šiltai sutiko, negai- 
dėdami jiems plojimų ir valia
vimų. Kai kurias dainas ir šo
kius reikėjo pakartoti. IŠ to 
“priedo” ypač išsiskyrė “Ąžuo
lyno” šokėjų labai vikriai sušok
tas paskutinis šokis — "Malū

X Vakaronė Jaunimo centro 
kavinėje šiandien prasideda 7 
vai. vak., ir skiriama Jaunimo 
centrui paremti. Visi kviečiami 

i dalyvauti.

X Juozas Naujokaitis, Cleve- 
land, Ohio, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Dėkojame.

x Mindaugas J. Klygis, Bar- 
rington, BĮ., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Labai ačiū.

X Juozas Sudeflds, Chicago, 
BL, parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dol. auka. Ačiū.i

X Dr. C. Kuras, Windsor, 
Onti, atnaujino prenumeratą ir 
atsiuntė 10 dolerių auką. Labai 
ačiū.

X F. Vaškas, Newark, N. J., 
padėkojo už šventines korteles, 
kalendorių ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Maloniai dėkojame.

X Aukų po 7 doL atsiuntė:
Jurgis Černius, Omaha,
Alfonsas Gerčya, Belleeville, 
kun. A. Babonas, Detroitas, 
Adelė Papeliučkienė. St. 
Petersburg.

Visiems esame labai dėkingi.

X Dėkodami už kalendorių,
aukų po 5 dol. atsiuntė: Jurgis 
Gylys, Aleksas Smilga, V. Di- 
minskis, Juozas Jurkšaitis, H. 
Kripavičius. Visiems dėkojame.

nas”, kuriuo ir buvo baigtas 
koncertas. Išsiskirstydami žiū
rovai nuoširdžiai vertino Pietų 
Amerikos lietuvių pastangas 
lietuviško šokio ir dainos meno 
puoselėjimo srityje.

Koncertantus, kaip žinia, at- 
kvietė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės komisija, vadovauja
ma dr. L Kriaučeliūno. Jis sa
vo užbaigos žodyje ypatingai 
ryškiai iškėlė svečius iš P. Ame
rikos, jų vadovus, kurie labai 
daug prisidėjo prie Š. ir P. 
Amerikos kontinentų lietuvių 
suartėjimo. Koncertą pravedė 
Regina Kučienė.

Ketvirtadienį koncertuojan
čios grupės išvyko į Detroitą. 
Šį šeštadienį kovo 1 d., kon
certuos Kultūros centre. Pra
džia 7 vai. vakaro. Reikia ma
nyti, kad detroitiškiai tolimus 
svečius priims lygiai taip nuo
širdžiai, kaip juos priėmė Chi
cagos lietuviai. (bk)

AMŽIAUS SUKAKTIS

Šia proga reikia paminėti mū
sų vadinamo Chicagos Angli
jos- Britanijos Liet. klubo veik
lų narį Vlada Palubecką. Vasa
rio 3 d. atšventėm jo amžiaus 
65 metų sukaktį. Sukaktis vie
nas dalykas, bet antras dalykas 
— tai jau pensininkas. Nebe
reikės kiekvieną rytą skubėti į 
darbą. Tos sukakties laukia 
kiekvienas. Kai ji ateina, tai 
kiekvienas ją išgyveną su tam 
tikru susimąstymu. žinoma, 
kad viskas pasikeičia. Tuo lyg ir 
nori su savo artimaisiais pasi
dalinti, tai pergyventi kartu su 
draugais.

Žmonos rūpesčiu mano bu
te buvo suruoštas Vladui gim
tadienio paminėjimas. Atsilan
kė per 30 svečių. Buvo paša-' 
kyta daug gražių linkėjimų ir 
sugiedota ilgiausių metų.

Jis nusipelnė dėmesio savo ar
timųjų tarpe. Vladas Palubec- 
kas yra raseiniškis, tikras že
maitis. Bet labai judrus. Jis 
dalyvauja daugelyje mūsų or
ganizacijų veikloje. Jam teko 
būti Anglijos-Britanijos klubo 
pirmininku ir kelis kartus val
dyboje. Kitose organizacijose 
jis dažnai būna irgi valdybose

Dabartinė Kanados Liet Bendruomenės Švietimo komisija. Pirmoj eilėj stovi: 
Aldona Volungimė, Vida Stanevičienėj pirm., Dalia Trumpickienė; antroj 
eilėj: Kazys Mileris ir Onutė Bugailiikytė. Nuotraukoj trūksta Dalios Pa
jarskaitės Nuotr. J. Mlltauio

arba revizijos komisijose.
Išėjo į pensiją, čia atidirbęs 

apie 30 metų. Dirbo buhalteri
jos skyriuje. Yra baigęs Rasei
nių gimnaziją ir taip pat Ra
seiniuose dirbęs raštinėse. Klu
bo valdyba ir visi nariai laukia 
iš Vlado dar daug veiklos, lin
kėdami ilgų ir darbingų metų.

Jonas Jokubka

KNYGA APIE TELŠIŲ 
VYSKUPIJĄ

Malonu pranešti, kad Broniaus 
Kviklio parašytas veikalas “Telšių 
vyskupija”, prieš kurį laiką pa
ruoštas spaudai, jau yra surinktas, 
sulaužytas ir netrukus bus .pradė
tas spausdinti. Seriją knygų apie 
Lietuvos vyskupijas leidžia Lietu
vių Bibliotekos leidykla, spausdi
na Mykolo Morkūno spaustuvė. 
Knyga bus 400 puslapių.

“Draugo” dienraščio redak
torius Bronius Kviklys yra pla
čiai užsirekomendavęs lietuvių 
visuomenėje savo istorinių eks
ponatų parodomis bei keturių 
tomų kapitaliniu veikalu “Mūsų 
Lietuva”. “Telšių vyskupija” 
bus pirmoji knyga iš ruošiamos 
Br. Kviklio knygų serijos apie 
Lietuvos vyskupijas. Autorius 
leidiniui yra surinkęs daug nau
jos, niekur dar neskelbtos me
džiagos, kunigų bei bažnyčių 
nuotraukų, iliustracijų net iš 
paskutinių laikų okupuotoje Lie
tuvoje. Prie knygos išleidimo 
daug prisidėjo JAV gyvenantie
ji telšiškiai kunigai.

Amerikos Lietuvių Bibliote
kos leidykla yra nuo 1976 m. 
veikianti lietuvių visuomeninė 
organizacija, iki šiol pasirodžiu
si su šešiomis didelio formato 
albuminėmiB knygomis. Naujau
sias Leidyklos leidinys yra 1979 
m. rudenį išleista “Lithuanian 
Writers in the West”, antolo
gija anglų kalboje. Po “Telšių 
vyskupijos” pasirodys V. Ven
grio “Lietuviškieji ekslibriai”, 
kun. J. Prunskio “Lietuviai Si
bire” ir kiti leidiniai. A

ŽIAURUS SŪNŪS 
Areštuotas Elmhursto gyven

tojas J. F. Jamieson, 28 m., ku
ris kaltinamas peilio smūgiais 
nužudęs savo tėvą, pensininką, 
68 m., su juo susiginčijęs.

IŠ ART! IR TOL!
L A. VALSTYBĖSE

— Prel. Vyti Balčiūnas, pa
keliui į Australiją lietuviams re
kolekcijų vesti, kelioms dienoms 
buvo sustojęs ir pas savo brolį 
Mission Viejo, Cal., ir ta pačia 
proga dalyvavo vasario 17 d. 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime ir kartu su prelatais Pe
tru Celiešiumi ir Jonu Kučin- 
giui koncelebravo Vasario 16 
proga lietuviams šv. Mišias. Va
sario 20 d. išskrido į Australiją 
Grįžta į Putnamą balandžio 
mėn. viduryje.

— Los Angeles, Cahf., Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas įvyko vasario 17 dieną. 
Šių metų Vasario 16 minėjimo 
pagrindinė kalbėtoja buvo bos- 
tonietė Elena Juciūtė, buv. Si
biro tremtinė. Minėjimo metu 
aukų surinkta beveik 8000 dol. 
Pagal aukotojų valią paskirsty
tos taip: Altai 3583 dol., Vlikui 
1849 dol. ir Bendruomenei 2312 
dol. Visas minėjimas praėjo dar
nioje dvasioje, visi buvo paten
kinti ir šventiškoje nuotaikoje 
skirstėsi į namus.

— Rimas Polikaitis, Los An
geles, Calif., politinių mokslų 
studentas, Jaunimo sąjungos 
Los Angeles sk. valdybos yra 
pakviestas vadovauti politinės 
akcijos sekcijai

— Algirdo Budreckio stam
bus veikalas apie Lietuvos Didį
jį kunigaikštį Algirdą pradėtas 
rinkti pranciškonų spaustuvėje. 
Knygą leidžia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa, kuri prieš keletą 
metų sėkmingai išleido Elenos 
Juciūtės knygą “Pėdos mirties 
zonoje”. Knyga rinkoje pasiro
dys vasaros pabaigoje ar anks
tyvą rudenį.

Clevelando Sv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla meldėsi bažnyčioje už Lie
tuvą. Nuotraukoje mokinė Mataitė 
uždega žvakutę, kurią priima kun. 
G. Kijauskas, SJ.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

CHICAGOS ŽINIOS
SUSISIEKIMO IŠLAIDOS

Patvirtintas naujas 1980 iž
do metų regionalinio susisieki
mo (RTA) biudžetas, kuris sie
kia 397 mil. dol. Biudžetas yra 
22% didesnis už anksčiau pla
nuotą ir 31% didesnis už perei
tų metų.

VERTĖJAI TEISME

Apylinkės teisme Chicagoje 
kriminalinėse bylose 1979 m. 
buvo panaudoti vertėjai, apklau
siant šalis ir liudininkus 4,600 
atvejų, net 18% daugiau negu 
1978 m.

PERSIRENGĘ
POLICININKAIS

Du plėšikai, persirengę poli
cininkais, įsibrovę Chicagos šiau 
rėje į namus ėmė ieškoti neva 
narkotikų, bet radę banko 
knygutę, vienas liko saugoti šei
mą o kitas privertė vyrą va
žiuoti su juo į Guardian taupy
mo bendrovę ir išimti pinigus. 
Kasininkė ten išdavė 5000 dol. 
Plėšikai prigrasino, kad jie grį
žę išžudys šeimą jeigu šeima 
šeštadienį neišims likusių 20,000 
ir nepadės į nurodytą automo
bilį, iš kurio vėliau plėšikai pa
siėmė.

KANADOJE
— Toronte Vasario 16-s4oS*

minėjimas įvyko vasario 17 d.' 
Anapilio salėje. Pagrindinis kal
bėtojas PLB pirmininkas inž. Y. 
Kamantas kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai. Angliškoje dalyje jis 
priminė Lietuvos valstybės įkū
rimą prieš 729 metus, kai ka-' 
ralius Mindaugas sujungė lie
tuvius į vieną valstybę, ir Kris-' 
tijono Donelaičio 200 metų mir
ties sukaktį poeto, lietuvių gro
žinės lietuvių literatūros pradi
ninko, kurio kūryba simbolizuo-' 
ja lietuvių tautos kultūrinius 
laimėjimus. K. Donelaičio ir jd 
pasekėjų kultūriniai darbai iš
laikė Lietuvą gyvą nepraradu
sią tautinės sąmonės, nežiūrint 
primestos 120 metų rusiškos 
vergijos, kuri atgavo laisvę 
1918 m. vasario 16 d. Antroje 
kalbos dalyje lietuviškai, V. Ką 
mantas pabrėžė, kad svarbu 
susitelkus į vieną lietuvišką šei
mą, išlaikyti tautinį savitumą ir 
gyvybę, ugdyti bei reprezentuo
ti lietuvišką kultūrą ir padėti 
Lietuvai atgauti nepriklausomy
bę. Kalbėjo ir Lietuvos kons. 
dr. J. Žmuidzinas. Minėjimą 
pravedė Aušra Karkienė.

OKUP. LIETUVOJE -
— Didžiausią žuvį 1979. me

tais Lietuvoje sugavo Vladas 
Uktveris, Klaipėdos banko tar
nautojas, Nemuno vandenyse, 
prie Rusnės. Kova tarp jo ir 
žuvies truko 2 valandas. Sugavo 
spiningu, kurio valas buvo 0,9 
mm, kabliukas trišakis. Sugau
ta žuvis yra šamas, 210 cm il
gumo, 51.5 kg svorio.

— Lietuvos archeologijos pa
minklais laikoma daugiau kaip 
700 piliakalnių. Daugiausia jų 
yra Žemaitijoje, Aukštaitijoje ir 
Dzūkijos aukštumose. Suvalki
joje jų irgi yra nemažai, klek 
mažiau šiaurės vidurio lygumo
je. Lietuvos mylėtojai daro žy
gius, kad piliakalniai nebūtų nu
griauti bei suarti, o reikiamu 
būdu'saugomi Nemaža dalis jų 
apaugę krūmais bei medžiais.

— Rašytojo Jovaro — Jobo 
Krikščiūno 100 metų gimimo su
kaktis prisimenama okup. Lden 
tuje. Buvo gimęs 1880.1.12, Kal
niškiuose. 1897—1904 m. būvą 
knygnešys — gabeno iš Prūsų 
lietuvišką spaudą ir ją platino. 
Vėliau dirbo drauge su Žemak 
te, P. Višinskiu, Petkevičaits- 
Bite ir kitais kultūrininkais. Pa
rašė daug eilėraščių, kurie bu
vo išleisti atskiromis knygomis.

NUŠAUTA REDAKTORĖ
•L

Michele Burgen, 26 m., iš 
Chicagos, negrų Ebony žurnalo 
redaktoriaus pavaduotoja, buvo 
rasta nušauta automobilių sta
tymo aikštėje La Guardia aerch 
irome, New Yorke.’ #«s
DRAMATURGAS CHICAGOJ

Į Chicagą yra atvykęs dra
maturgas Tennessee Williams, 
kurio drama “Clothes for a 
Summer” vasario 26 d. pradėta 
vaidinti Chicagoje, Blackstofle 
teatre.

MIRTINA NELAIMĖ

Jurgis landžius, 68 m. par
kertus raudonai šviesai, ėjo sker 
sai kelią Puiaski ir 59-toe gat
vės sankryžoje. Ant jo užlėkė 
automobilis. Buvo perskelta 
galva ir taip sunkiai sužeistas, 
kad mirė negabentas J Sv. Kry
žiaus ligoninę. Buvo kilęs nūb 
Tauragės, į Chicagą atvyko 1950 
m. Laidotuvių pamaldos buvo 
Ziono evangelikų bažnyčioj. Pa
laidotas Betanijos kapinėse.

DAUGIAU VANDENS
Philadelphijoje pasirašytas su

sitarimas, kuris leis Chicagos 
priemiesčiams gauti daugiau 
vandens ii Michigano ežero.
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