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Gerėja graikų 
-turkų santykiai 

Didelis NATO vadovybes spaudimas 
Washmgtonas. — Kovo 10 d. Britanijos bazėm. Pagal Kipro 

a 

kongresą pasiekė Tyrimų tar
nybos raportas, kurį paruošė 
gynybos reikalų specialistai Ri-
chard Grimmet ir Ellen Laip-
son, apie padėtį pietiniame NA
TO valstybių sparne i r Graiki
jos — Turkijos santykius. Ra
porte pripažįstama, kad Turkija 
yra labai svarbi tos NATO sri
ties gynyboje. Raportas pasiųs
tas į Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komitetą, kuris turės 
patvirtinti Amerikos — Turki
jos sutartį. Ją numatoma pa
sirašyti kovo 31 d. 

Turkijos santykiams su Ame
rika ir jos vaidmeniui NATO 
karinėje sistemoje labai paken
kė Kipro salos invazija ir dėl to 
kilęs įtempimas su Graikija, š i 
pasitraukė iš NATO karinės 
komandos. Buvo uždaryti kai 
kurie karo lėktuvų naudoti oro 
koridoriai, šis klausimas dėl 
oro erdvės kelių Graikijos ir 
Turkijos buvo išspręstas vasa
rio 22 d. Turkijai nusileidus, 
oro keliai buvo atidaryti nor
maliam susisiekimui. Tai atida
rys kelius ir NATO lėktuvams. 
Sakoma, kad lėktuvai sutaupys 
apie 300 mil. dol. vien dega
lams, kurių būdavo daugiau su
deginama, skrendant aplinkui. 
Dar tebevyksta graikų . turkų 
derybos dėl oro erdvės teisių 
virš graikų Limnos ir Šamo-
thrašos salų, kurių turkai neno
ri leisti militarizuoti, nes jos ne
toli Turkijos,/±aciau NATO va
dovybė labai norėtų naudoti šias 
strategines salas. NATO ka
riuomenės vadas gen. Bernard 
Rogers neseniai lankėsi Graiki
joje ir ragino ją grįžti į karinę 
komandą. Tikimasi, kad po Af
ganistano invazijos, didėjant 
neaiškumams, kas išsivystys 
Jugoslavijoje, abi kaimynės: 
Graikija ir Turkija pamatys, 

1960 m. sutartį su Britanija, ši 
paveldėjo 99 kv. mylių žemės 
plotą: Akrotiri ir Dhekelia mie
stų apylinkėse. Čia britai turi 
2,500 kareivių ir dvi modernias 
bazes. Nors Kipro gyventojai 
graikai ir turkai reikalauja ba
zes panaikinti, NATO vadovybė 
laiko šiuos aerodromus labai 
svarbiais Viduržemio jūros gy
nybai. Pastebima, kad abi ba
zės yra graikų teritorijoje, o 
graikai apie 40 nuoš. balsuoja 
už komunistų kandidatus visuo
se Kipro rinkimuose. 

Reikalauja gerbti 
diplomatus 

New Yorfcas. — Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisija ! 
pareikalavo, kad visi JT nariai į 
gerbtų tarptautinius įstatymus 
ir jų nelaužytų suiminėdami di- į 
plomatus, JT tarnautojus. Pa-
reiškimas rišamas su Lenkijoje 
nuteista sekretoriato tarnautoja 
Alicija Wesolowska, kuriai Var
šuvos teismas priteisė 7 metus 
kalėjimo už šnipinėjimą. 

Rodezijoje du 
balti ministeriai 

Salisbury. — Naujoje Rodezi-
jos - Zimbabvės vyriausybėje 
sukilėlių vadas Nkomo gavo vi
daus reikalų ministerio vietą. 
Sukilimo pradžioje premjeras 
Mugabe būdavo Nkomo pava
duotojas. 

Prekybos ir pramonės minis-
teriu pakviestas baltasis David 
Smith, buvęs Rodezijos finansų 
ministeris. Žemės ūkio ministe-
riu tapo baltasis Dennis Nor-
man, buvęs ūkininkų draugijos 
pirmininkas. 

Premjeras Mugabe pasiėmė 
gynybos ministerio portfeli. Bu-

SEN. KENNEDY GAVO 
PIETUOSE SMOGI 
Prez. Carteris ir Reaganas — stipriausi 

Miami.—Pirminiai rinkimai pie- j biausi varžovai yra Reaganas ir 
tinėse valstijose parodė, kad stip-1 Andersonas. Visuomenės opinijos 
riausi kandidatai į prezidento vie- tyrimai Illinois valstijoje, praves-

Ler.g\asis Sovietų Sąjungos :<ovo? šarvuotis Afganistane, neto'.. Kabulo. Iš mašinos išlindęs sovietų karys pasiren
gęs cheminiam karui. Žinias Kač rusai Afganistane naudoja r.̂ oclmgus chemikalus, patvirtina panašus praneši
mai iš Kambodijos ir Laoso, kur vietnarr.iečia: naudoja so vietų gamybos dujas. 

Nepavyko Pakistano 
karių sukilimas 
Suimta apie 20 armijos generolij 

Islamabadas. — Vakaruose , ginklą, miestų gatvėse viešai pla-
antradienį pasklido žinia, kad Pa- ka žmones, pakorė ilgametį prem-
kistano karininkai bandė nuvers- j jerą Bhutto, tačiau staiga JAV 
ti prezidentą Zia UI Haką, ta- Į administracija metėsi į kitą kraš-
čiau nepavyko ir 26 generolai pa
teko į kalėjimą. Oficialios Pakista
no įstaigos šią žinią paneigė. 

tutimrmą. Iš grubaus žmogaus 
tesiu pažeidinėtojo Islamabado 
režimas tapo „senu ir patikimu 

Valstybės departamento spaudos I Amerikos bei pasaulinės demo-
ryšininkas Hodding Carter pa- < kratijos bičiuliu". 

kaip svarbu stiprinti karinę Į vusio savo viršininko Nkomo 
NATO organizaciją. j partijai jis davė keturias mi-

Pačioje Kipro saloje JAV 
aviacija dažnai naudojasi dviem 

Raportas apie 
teisių laužymą 

Londonas. — Tarptautinė 
"Amnestijos" organizacija at
kreipia dėmėsi į pastaruoju metu 
labai pagausėjusius žmogaus tei
siu gynėju suėmimus. "Amnesti
jos" praneša, jog paskutinių trijų 
mėnesiu laikotarpyje Sovietų 
Sąjungoje buvo suimti daugiau 
negu 40 'kovotojų už žmogaus 
teises, kurių tarpe keli buvo nu
teisti sunkiomis kalėjimo baus
mėmis, o bent du — internuoti 
psichiatrinėse ligoninėse. Suimtų 
iir nuteistu žmogaus teisių gynėjų 
tarpe devyni priklauso Sovietų 
Sąjungoje verkiančiom Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti visuo
meninėm grupėm. Praėjusiu metų 
spalio mėnesį "Amnestijos" orga
nizacija Londone pasiuntė laišką 
Leonidui Brežnevui, išreiškiant 
susirūpinimą dėl Sovietų Sąjun
goje pastoviai pažeidžiamu žmo
gaus teisių bei laisvių Organiza
cija taip pat priminė, kad Tarp
tautinių Vaiko Metu proga sovie
tų valdžios paskelbta amnestija 
nepalietė nė vieno politinio be
laisvio. Tarptautinė "Amnestijos" 
organizacija Londone dabar ruo-

nisterijas, tačiau buvęs premje
ras Muzoreva ir jo grupė nega
vo nė vienos. Vienintelė mote
ris vyriausybėje bus jaunimo ir 
sporto ministerė, dvi moterys 
paskirtos vicermnisterėmis. 

Aiškina politiką 
Izraelio atžvilgiu 

New Yorfcas. — Pirminiai rin
kimai New Yorke bus kovo 25 
d. Prezidento Carterio štabas 
deda pastangas įtikinti žydus 
balsuotojus, kad jis yra Izraelio 
draugas. New Yorko miesto me
ras Bd Koch pareiškė, jog vy
riausybėje yra "gauja", kuri 
nekenčia žydų ir remia arabus. 
Toje grupėje esąs sekretorius 
Vance. ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Donald McHenry, bu
vęs ambasadorius, irgi juodasis, 
Andrew Young ir patarėjas sau
gumo reikalams Zbigniew Brze-
zinski. 

Prezidentas Carteris. išgirdės 
ši kaltinimą, pareiškė, kad tik 
jis, prezidentas, nustato užsie
nio politiką. Sekretorius Vance 
pasakė, kad mero Kocho pareiš
kimas yra absoliuti "baloney". 

tvirtino, kad žinios apie sukili
mą gautos, tačiau nepatvirtin
tos. Jo žiniomis, sukilime dalyva
vo apie 20 karininkų. Žinios šal
tiniai mini štabo viršininko pa
vaduotoją (pats viršininkas yra 
gen. Zia), gen. Mohammed Iąbal 
Khan ir atsargos gen. Tajmal 

Hu-sain Malik. Sakoma, jog Pakis
tano generolams nepatiko vyriau
sybės nutarimas atmesti Ameri
kos siūlomą karinę ir ekonomi
ne paramą. 

Neseniai Pakistano vyriausy-

Toliau „Pravda" rašė: „Ir nau
ja VVashingtono pažadėtoji pa
galba neketina pagerinti Paksta-
no ekonomikos reikalų, jai tik dar 
labiau bus užveržtas militaristi
nis apinastris. Pakistaną ketina il
gam laikui pažaboti ir nukreip
ti ten, kur reikalauja imperialis
tinių valstybių interesai. Šiandien 
ji mėgina panaudoti prieš demo
kratijos keliu žengiantį Afganis
taną", rašo sovietų laikraštis. 

Toliau „Pravda" prideda, kad 
„Islamabado generolų pomėg:s 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Izraelis konfiskavo apie 
1,000 akrų arabų žemės į rytus 
nuo Jeruzalės, čia numatoma 
pastatyti 10,000 namų izraeli
tams naujakuriams. Net ir Je
ruzalės miesto burmistras Ted-
dy Kollek, pats žydas, pasmerkė 
šį žingsnį. 

— NBC televizijos žinių tar
nyba paskelbė, jog Amerikon vis 
plaukia Irano nafta, net dides
niais kiekiais, kaip anksčiau. 
Kaip žinoma, po JAV ambasa
dos okupavimo prezidentas Car
teris lapkričio 12 d. pareiškė, 
jog Amerika nepirks nė lašo 
Irano naftos. Sakoma, kad vien 
sausio mėn. buvo importuota 
7.3 mil. statinių Irano naf
tos. 

— šiaurinėj Karolinoj prasi
dėjo karo lauko teismas, kuria
me marinas Robert Ganvood 
kaltinamas bendradarbiavęs 
Vietnamo kare su priešu, skliau

tą yra respublikonas Ronald Rea
gan ir demokratas —'preziden
tas Carteris. Floridos rinkimuose 
Carteris surinko 61 nuoš. parti
jos balsų, sen. Kennedy gavo 23 
nuoš. Alabamoje prez. Carteris 
gavo 82 nuoš., o sen. Kennedy — 
13 nuoš. Georgijoje Carteris vi
sai sumušė Kennedį, gaudamas 
88 nuoš., palikdamas Kennedžiui 
8 nuoš. 

Respublikonų balsavimas Flo
ridoje Reaganui davė 57 nuoš., 
Bushui — 30, Andersonui — 9. 
Georgijoje Reaganas gavo 73, Bu 
shas 13, Andersonas —9. Alaba
moje Reaganas 69, Bushas 26. 

Įdomu, kad Minois kongresma-
nas Andersonas pietinėse valsti
jose visai nesistengė, net nebuvo 
nuvažiavęs. Jis priėmė rinkimų 
rezultatus su dideliu pasitenkini
mu. 

Be minėtų rinkimų kai kurios 
valstijos antradienį pravedė savo 
partijų suvažiavimus, delegatų į 
konvenciją rinkimus. Oklaho-
moje, Havajuose, VVashingtono 
valstijoje ir Aliaskoje irgi geriau 
šiai pasirodė prezidentas Carteris 
ir Reaganas. 

Buvęs .prezidentas Fordas dar 
vis svarsto ar jam paskeftrti savo 
kandidatūrą. Daug politinių ste
bėtojų mano, kad jam nebeįma
noma nugalėti Ronaldą Reaga-
ną. Fordo žmona Betty irgi ne
norinti grįžti į Baltuosius Rū
mus, tačiau, jei vyras kandidatuos, 
ji prisidės prie jo kampanijos 100 
nuoš. Laukiama, kad Fordas savo 
sprendimą paskelbs iki kovo 20 d. 

Ateinantį antradienį svarbūs 
pirminiai rinkimai įvyks Illinois 
valstijoje. Abį didžiosios partijos 
stengiasi čia laimėti kuo daugiau 
rėmėjų. Respublikonų tarpe svar-

tį 'Sun Times" laikraščio ir 5 ka
nalo televizijos stoties, parodė, 
jog 39 nuoš. respublikonų pla
nuoja balsuoti už John Anderso
ną. Įdomu, kad prieš kelis mėne
sius panašūs tyrimai davė Ander
sonui tik 7 nuoš. Po jo eina Ro
nald Reagan su 30 nuoš. ir Geor
ge Bush su 15. 

Nepaprastas Andersono kandi
datūros iškilimas atsiliepė ir į 
aukų gausumą. Jo kampanijos 
direktorius Michael MacLeod pa
skelbė, jog praėjusią savaitę į au
kų iždą įplaukė 317,000 dod. 
Vien praėjusį pirmadienį surink
ta 155.000 dol aukų. Tas įgalins 
Andersoną išplėsti kampaniją, 
dažniau pasirodyti televizijos gar 
sinimuose. 

Demokratų partijos viltys Illi
nois rinkimuose neaiškios, nes 
partija buvo suskaldyta, kai mere 
Jane Byrne pasisakė už sen. Ken
nedy. Daug įtakingų demokratų, 
jų tarpe Illinois sen. Richard Da-
ley, remia prezidentą Carterį, ta
čiau Chicagos demokratų maši
na įsipareigojo dirbti sen. Kenne-
džio naudai. 

bes oficiozas laikraštis ,jPakistan \žvanginti ginklais pavojingas ir Į dęs amerikiečius karo belaisvius. 
Times" pripažino, kad valstybės \ Irano revoliucijai. O ką, jei mai-
skola užsieniui siekia 7.3 bil. j nais už ginklus Washingtonas pa-
dol., iš kurių 2 bil. dol. teks grą- prašys Pakistano armiją dalyvau-

— Lenkijos žinių agentūra 
paskelbė, kad Afganistane pavy
ko suimti sukilėlių grupę, ku
rioje buvo ir vienas egiptietis. 

Šia naują raportą apie pofiitinius j tos grupės treneris. Tai esąs įro-
belaisvius Sovietų Sąjungoje. Ra- Į dymas, kad Egiptas dalyvauja 
portas bus paskelbtas balandžio Į Afganistano revoliucijos prie
menes;. 

žinti JAV, daugiau, kaip du su 
puse bilijonų — Japonijai ir Va
karų Europos valstybėms, apie 
500 milijonų — Sovietų Sąjungai 
ir kitoms Rytų Europos šalims. 

Kaip žinoma, Amerika pasiūlė 
Pakistanui 400 mil. dol. paramą, 
tačiau Pakistano vyriausybė nu
sprendė, kad dėl tokios sumos ne
apsimoka riz'kuoti valstybės sau
gumu. Pakistanas ieškosiąs geres
nių santykių su musulmonų šali
mis, su trečiuoju pasauliu. Po so
vietų įsibrovimo į Afganistaną, 
prezidentas Carteris telefonu pa
žadėjęs prezidentui Zijai Ameri
kos paramą. Saurio 12 d. į Wa-
shingtoną atvyko Pakistano užsie
nio reikalų tvarkytojas Agha Sha-
hi. Jis atvežė Pakistano siūlymą 
pasirašyti naują draugystės su 
tartį, tačiau už ją pareikalavo la
bai aukštos sumos. Pasiūlius 400 
mil. dol. per dvejus metus. Pa
kistano prezidentas sausio 17 d. 
paramą pavadino „žemės riešu
tais". Po to į Pakistaną nuvyko 
valstybės sekr. pavaduotojas Wa-
rren Christopher ir patarėjas 
Brzezinski, tačiau padėtis liko ta 
oati. 

ti baudžiamojoje 
prieš Iraną?" 

operacijoje 

Libija stato 
New Yorke namą 
New Yorfcas. — Miesto pa

statų kainas gerokai iškėlė 
Jungtinių Tautų buvimas New 
Yorke. Nuomos brangios ir vis 
daugiau užsienio valstybių įsi
gyja savo pastatus. Neseniai 
didžiulį namą pasistatė Uganda, 
namus įsigijo Rumunija Turki
ja. Kipro sala, Kuba ir Gvate
mala. Paskutinė yra Libija, 
buvusi viena neturtingiausių 
pasaulio valstybių, o pernai už 
^af'ą uždirbusi 16 bil. dol. Li
bija nusipirko 48-je gatvėje ir 
I ave. sklypą, kur pastatys 13 
mil. dol. vertės narna kurį pa
vadins Libya House. Pastatas 
bus 23 aukštų. Jame bus įreng
tos diplomatinės įstaigos ir 
delegatų butai. 

— Vakarų Virginijoj anglių 
kasyklos nelaimėje žuvo jau an- Vęs 1964 m. respublikonų kandi-

— Senato daugumos vadas 
sen. Robert Byrd pareiškė spau
dai, jog šiuo metu jis nenorėtų 
svarstyti senate SALT sutarties, 
nes nuotaikos esančios nepalan
kios ir sutartis tikriausia būtų 
atmesta. 

Libane įvyko atentatas 
prieš Camille Chamaun, 80 m., 
buvusį prezidentą ir dešiniųjų 
krikščionių jėgų vadą. Prava
žiuojant gatve jo automobiliui, 
viename stovinčiame automobi
lyje sprogo bomba, žuvo jo šo
feris ir dar trys asmenys. Per 
tris savaites tai jau antras pa
sikėsinimas prieš Chamouno 
gyvybę. 

— Sovietų slaptosios žvalgy
bos KGB vicepirmininkas Semi-
jon Tsvigun pareiškė, jog Ame
rikos CIA verbuojanti šnipus 
tarp sovietų disidentų, supuvu
sios moralės žmonių, kaip Sol
ženicynas, Maksimovas, Amal-
rikas. Plijuščas, Bukovskis, ku
rie neseniai buvo ištremti. Tarp 
ideologinių sabotuotojų įtrauk
tas ir "išsigimėlis" Sacharovas, 
rašo Tsvigun. 

— Sen. Bany Goldwater, bu-

t ra anglių kasėja — moteris. Į datas į prezidentus, pasisakė už 
— Atstovų Rūmai pradėjo Ronald Reagan kandidatūrą ir pa-

Sovietų propaganda su įtarimu svarstyti, kur investuoti iš naf- j žadėjo savo paramą, 
žiūrėjo į naujus Pakistano ryšius tos bendrovių ypatingųjų pelnų I — Pakistano prezidentas gen. 
su JAV. „iPravda" nurodė, kad I gatitas lėšas. Vieni siūlo suma- Zia pakartojo, kad Pakistanas 
Washingtonas kaltno Pakistano) žinti pajamų mokesčius, kiti — toliau plės savo atominių tyrimų 
vadus įvairiomis nuodėmėmis: Pa-i investuoti pinigus į naujus ener- j programą, kuri pradėta taikiais 
kistanas gamina savo atominį' gijos šaltinius. i tikslaia 

Bavarija atidavė 
du pabėgėlius 

Bona. — Vak. Vokietijos spau
da atidengė Bavarijos skandalą, 
kuris gaK pakenkti Bavarijos 
krikščionių demokratų vadui 
Franz Straussui ateinančiuo
se federaliniuose rinkimuose, 
kur jis kandidatuoja į kancle
rio vietą. Valdančioji socialde
mokratų partija šį skandalą iš
naudoja savo naudai. 

Paaiškėjo, kad pernai spalio 
11 d. du 26 metų čekoslovakai, 
pabėgę iš ekskursijos Jugosla
vijoje, perėjo į Austriją, o iš 
čia — į Vak. Vokietiją, Bava
rijos provincijoje. Čia jie atvy
ko į Straubingą ir paprašė poli
tinio prieglobsčio. Bavarijos 
valdžia, jau turėdama tūkstan
čius pabėgėlių, nusprendė čekų| 
nepriimti, nes jie negalėjo įro-! 
dyti, kad jie "politiniai pabėgė
liai". Čekai buvo nuvežti j pa
sienį ir atiduoti pasienio sargy
bai Skelbiama, kad jie ir da
bar dar sėdi kalėjime. 

Konservatorių partijos Vokie
tijoje bando pravesti įstatymą, 
kuria suvaržytų pabėgėlių priė
mimą, kitaip Vokietija taps 
svetimšalių valstybė. Kandida
tas Strausą pasakė, kad Bava
rija negali priimti viso pasau
lio nuskriaustųjų, nes jos gy
ventojų skaičius greit pralenktų 
Kinijos. Pernai politinės globos 
prašė 5,000 žmonių, dvigubai 
daugiau negu 1977 m. 

Šacho sveikata 
vel pablogėjo 

New Yorfcas. — Vakar sekr. 
Vance tarėsi New Yorke su JT 
sekr. Waldheimu ir susitiko su 
teisininkų komisijos, grįžusios iš 
Irano, pirniininkais. Waidhei-
mas ragino visas puses laikytis 
kantriai, nes amerikiečių įkaitų 
klausimas bus išspręstas. 

Irano prezidentas Bani Sad-
ras pareiškė prancūzų 'Te Mon
de" laikraščiui, kad radikalai, 
laiką Amerikos ambasadą, yra 
sovietų grupių įtakoje. Jie sie
kią izoliuoti Iraną tarptautinėje 
scenoje. Užsienio reikalų mi
nisteris Ghotbzadėh pareiškė 
NBC televizijai, kad abi vyriau
sybės: Irano ir Amerikos turi 
parodyti kantrumą ir ta įkaitų 
problema bus išspręsta visiems 
laikams. 

Įtakingas revoliucinės tary
bos narys ajatola Behesiiti 
pakartojo, kad amerikiečiai įkai
tai bus paleisti, kai bus sugrą
žintas šachas ir jo pagrobti tur
t a i 

Panamoje šachas vėl susirgo, 
jam reikės daryti operaciją-
Sakoma, kad JAV vyriausybė 
patarė jam gydytis Panamos 
ligoninėje, kad panamiečiai ne
įsižeistų, jei jis važiuos į kitą 
kraštą gydytis. Šalia kasos už
degimo šachas turįs mažakrau
jystę, leucopeniją, jam reikėsią 
kraujo transfūzijų. K New Yor
ko į Panamą vyks chirurgų gru
pė šacho operuoti 

Senatorius Hayakawa, Calif. 
respublikonas, pasiūlė internuoti 
visus Amerikoje esančius ira
niečius stovyklose, kaip II-jo 
Pasaulinio karo metu buvo in
ternuoti 110.000 japonų. Jia 
pats japonų kilmės. 

KALENDOKTCS 

Kovo 13 d.: Saliamonas, Kristi
na, Mefldutis, Vaiga. 

Kovo 14 d.: Leonas, Matilda, 
Sugardas, Viligailė. 

Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:53. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ratūra dieną 35 1., naktą 20 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn. 13 d. 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresu 
E. PaloJoišlrienė, 3948 S. Artesian Ave.. Chicago, DL 60632 

PAKILIMAI ILLINOIS — 
Vasario 19 d. Svč. Mergelės Ma

rijos parapijos salėje Chicagoje, 
buvo 112 kuopos susirinkimas. 
Susirinko ne tiktai šios kuopos 
nariai, bet ir apygardos kitų kuo
pų pirmininkai ir tie kitu kuo
pų nariai, kurie turėjo būti pa
kelti į I ir II laipsnius. 

INDIANOS APYGARDOJE 
lėje bus vartotu daiktų išparda
vimas. 

Susirinkimą 
kuopos dvasios 
ninkas Vaclovas Zakarauskas, 
Jis pasakė gražią kalbą apie Va
sario 16 reikšmę. Kaip katalikams 
yra Velykos, taip lietuviams Va
sario 16, nes 1918 metais ji prikė
lė Lietuvą naujam gyvenimui. 

Po susirinkimo buvo keliami 
kai kurie vyčiai į aukštesnius laip 
snius. Egzaminu komisiją suda
rė : Ritualų komiteto vadovai — 
Rūta ir Albertas Dagiai, 112 
kuopos pirmininkas Albertas Za-

malda pradėjo j karka ir jaunųjų vyčių globėja 
vadas kanau-1 Ona Marija Kaselienė. Į pirmą 

laipsnį buvo pakelti Stelle Rau 
dienė, Kazimieras Povilaitis ir Jo 
litą Rodouwk. Į II laipsnį — Bro-
nislava Pupnikienė Ona Nevrec-
kienė, Antanas ir Genovaitė Par 
gauskai, Kazys Rožanskas, And
riejus Baltrušaitis, Eleonora Kas-
putienė, Laima Vadeišaitė, Jonas 
Paulius, Motiejus ir Tomas Stro-

į lios, Marija Klatt, Dana Jurai-
tytų, Rita Zakarkaitė ir Georgina 

Pakeltuosius prisaikdino dvasios 

Toliau sekė eiliniai kuopos rei
kalai. Pirmininkas A. Zakarka pra 
nešėj kad pasiųsta piniginė au
ka Amerikos Lietuvių tarybai. 
Pasidžiaugta, kad Cicero mieste . 
atgaivinta 14 vyčių kuopa. Cho
ro pirmininkė Estelle Rogers kvie 
tė atvykti į choro metinius šo-1 vadas kan. V. Zakarauskas. Bu
kins, kurie bus balandžio 19 d.' vo paskaitytas Vyčių himnas, ir 
Vyčių salėje. Irena Sankutė kai- Į buvo sugiedotas Lietuvos him-
bėjo apie ką tik praėjusį "Lietu-! nas. Tas viskas vyko prie čia pat 
vos" atsiminimų" banketą. Sen- Į sovinčių Amerikos ir Lietuvos vė 
jorų pirmininkė Bronislava Pup- I liavų. 
nikienė kvietė dalyvauti Šv. Kaži- i Po to buvo vaišės, į kurias atė-
miero minėjime. Kovo 16 d. jau-j jo ir parapijos klebonas kun. An 
nieji vyčiai ruošia kėgliavimo \ tanas Zakarauskas, tik grįžęs iš 
turnyrą, o kovo 22 d. Vyčių sa-1 atostogų. E- Pakalniškienė 

Nuotr. Meilaus 

CHORO BANKETAS 

Balandžio 19 d., šeštadienį, 
Chicagoje bus vyčių choro me
tinis banketas, iš kurio pelno 
choras išsilaiko metų bėgyje. Jis 
vyks Vyčių salėje. Vakarienė pra 
sidės 7 vai. vakare. Šokiams gros 
Wally Tenclinger orkestras. Ban 
keto rengimui vadovauja Jonas 
Aukščiūnas, o bilietų platini
mu rūpinasi Julija Zakarkienė. J. 
Zakarkienės telefono numeris 
yra 434 - 7785 . (T.) 

• 
VARTOTŲ DAIKTŲ 

IŠPARDAVIMAS 
Kovo 22 d., šeštadienį. Vyčių 

salėje. Chicagoj, bus vartotų daik-

lima panaudoti ir parduoti, at
neškite į Vyčių salę trečiadie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais 6 — 8 vai. vakare. Visi 
Illinois — Indiana apygardos vy
čiai turi prisidėti, kad išparda
vimas pasisektų. Atsiminkite, kad 
jis bus vienintelis šiais me
tais, o pinigai yra baisiai reika
lingi namo išleikymo išlaidoms 
padengti. ( T ) . 

KVIETIMAS 

Sabina Klatt kviečia Chicagos 
vyčius atvykti į lietuvių seselių 
pranciškiečių rėmėjų rengiamą 
banketą, kuris bus kovo 30 Ne
kalto Prasidėjimo parapijos salėje, 

DŽIAUGSMO VALANDOS Sū "ĄŽUOLYNU" IR 
"ŽIBUTĖM" 

ALFONSAS NAKAS 

Pietų Amerikos lietuvių šokan- Į mas nepakito, nuovargio nesima-
čio ir dainuojančio jaunimo kon- i tė. Kokie patvarūs ąžuolėliai ir 
certą LB Detroito apylinkės vai- [ jų partnerės liepelės! Tiesa, dai-
dyba buvo įsirašiusi vienuoliktuo- j nininkių — žibučių išėjimai 
ju sezono renginių numeriu. Iš j jiems teikė atvangą, o publikai ki-
tolo situacija atrodė baugiai, i tokio atšvaisto grožį. Dr. L. 
Ruoštasi renginiui su keliais ne- i Kriaučeliūno žodžiai ėmė pildy-
žinomaisiais, iš kurių nežinomiau- tis po pirmojo šokio. Plojimų 
sia kviečiamos publikos laikyse- • audra, šauksmai, švilpesys (bū
na. Tik aštuonios savaitės po N. I vo daug jaunimo) po kiekvieno 
Metų sutikimų, tik trys po masi- i šokio, po kiekvienos dainos, šo-
nio Vasario 16-sios minėjimo, tik) kius ovacijomis neretai vidury 
dvi po gyvo, gausiai lankyto už- I nutraukiant. Kokios pašėlę trys 
gavėnių baliaus. O dar gavėnios valandos! 
pradžioj, be šokiu ir cepelinų... 
Kiek ateis. Du šimtai, trys, ketu
ri? Paskutinis skaičius būtų ide
alus, nes maždaug po tiek kelin
ti metai besueina Vasario 16-sios 
minėti. Su keturiais šimtais jau 
išeitume ir be nuostolių. Bet jei-
trys, jei tik du? Barometras ėmė 
kilti po pirmųjų „Draugo" re
portažų apie koncertus Chicago
je. Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre koncertas įvyko 
1980 m. kovo 1 d., dalyvaujant 
beveik 600 žmonių. O šeši šim
tai Detroitui tai beveik tas pats, 
kas šeši tūkstančiai Chicagai. Ki
to tokio masiško tautiečių susi
būrimo ilgai teks laukti, jei išvis 
dar kada nors įvyks. 

Prieš scenai atsiveriant, susi
dūriau su svečius iš Chicagos at
lydėjusiu vyriausiuoju gastrolių 
organizatorium (oficialų titulą 
palieku nuošaliai) dr. Leonu 
Kriaučeliūnu. Pasidžiaugęs publi
kos gausybe jis maždaug taip I ?T """"T7T 

, , / . . ' „ , " f , M hka vel, ir vel, ir vel bėga man kalbėjo. Pamatysi, sako, kas h i ^- i i- vi *• •» v. ,. . . . v ,. . , . įklausyti keliolikos tų pačių, įs-cia dėsis po pirmųjų šokių ir dai- l , . , moktų operų, o kai pastatoma vi-

Urugvajaus „Ąžuolyno" ir 
Argentinos "Žibučių" koncertų re
pertuaras visuose Šiaurės Ameri
kos miestuose bus tas pats ; išsky
rus gal vieną kitą skirtingą da
lyką bisams. Ką šoko ir dainavo 
Chicagoj, tą patį matėm ir gir
dėjom Detroite, tuo pačiu- džiaug
sis Torontas, Clevelandas ir Mia-
mi. Po Chicagos koncertų šiame 
dienrašty rašė ne tik žurnalistai, 
bet ir kvalifikuotas rezencentas, 
muzikos bei teatro žinovas Da
rius Lapinskas (žiūr. „Draugo" 
kovo 1, II dalį). Puiki ir tiksli re
cenzija. Ką gi naujo eilinis mė
gėjas apie šokių ir ypač apie 
dainų atlikimą bepasakyčiau? Ak, 
tik norėčiau atremti D. Lapins
ko priekaištą „Žibutėms", kam 
jos dainuoja ir kitų kartojamus 
dalykus. Kam? Ogi nelabai mu
zikaliai ir net labai nemuzikaliai 
liaudžiai, kuri sudaro didžiausią 
publikos daugumą. Ne t ir gero
kai muzikali Europos miestų pub-

tų išpardavimas. Prasidės 9 vai.} prie 44-tos ir Fairfield gatvių su
ryto ir tęsis iki 
Svarius daiktus, 

3 vai. po pietų. į sikirtimo. Banketas prasidės pusę 
kuriuos dar ga-' keturių po pietų. 

( 

s s 

Argentinos "Žibučių" vokalinis septetas dainuoja Jaunimo centro salėje. Iš kairės: Dana Deveikienė, Sttvia 
Stankevičiūtė, Anna Bačanskaitė, Anna Maria Paserbsky tė - CaHegaris, Isolda Simanauskaitė, Celia Mičiūdaitė ir 
Irena Bačanskaitė. Jos dar dainuos Detroite, Hamiltone, Toronte, Cievelande ir St. Peteraburge. 

Nuotr. J. Tamulaičto 

Kalbant apie prieš ir pokon-
certinį protokolą, tai Detroite bu
vo maždaug šitaip. Prieš sceną 
atveriant, prabilo LB Detroito 
apyl. v-bos pirm. Algis Rugie
nius. Koncertui pasibaigus, gerai 
apšviestoj scenoj sustačius visus 
programos dalyvius bei jų vado
vus, A. Rugienius į sceną paleido 
vienintelę mergaitę, su glėbiu ilga 
kočių, raudonų gvazdikų. Sunku 
buvo žiūrėti, kaip ta mergytė dir
bo trijų, keturių ar šešių darbą, 
po gėlę iš puokštės pešiodama, 
dovanodama, apdovanotąjį bu
čiuodama. Tuo tarpu į sceną ėjo 
kalbėtojai ir sveikintojai: JAV 
LB krašto v-bos pirm. Vytautas 
Kutkus, penkių jaunimo sambū
rių atstovai (Mergaičių vokalinio 
ansamblio, Gabijos ir Baltijos 
skautų tuntų, ateitininkų, tauti
nių šokių grupės „Audinio"), dr. 
L. Kriaučeliūnas (tarp kitko jis 
pasakė, kad Chicagoj šia progra
ma gėtėjosi 3,000 žmonių ir bū
tų daug daugiau atėję, jei P. Ame
rikos svečiai galėję pasilikti dar 
keliems koncertams). Svečių var
du kalbėjo dr. Jonas Simanaus-
kas ir dr. Alfredas Stanevičius. 
Abu dėkojo už šiltą priėmimą. 
Liuda Rugienienė, LB Detroito 
apyl. kultūros vadovė, apdovano
ta plačia tautine juosta. Paskutinį 
padėkos žodį — atlikėjams, savo 
bendradarbiams ir publikai — 
tarė A. Rugienius. Visos kalbe
lės teužtruko vos 10-15 minučių. 

Kovo 2 d. „Žibutės" giedojo 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje pa
maldų metu. 

Kovo 3 d. ir „Ąžuolynas" iri 
,,Zibutės" atliko maždaug dviejų 
valandų programą Detroito Tarp
tautiniam Institute. Publikos ten; 
šiokiadienį nebuvę daug, bet at
vykę TV filmuotojai ir vakare, 6 
vai. žinių metu, 4-toj stoty dalį 
programos parodė. 

Kovo 2 d. visi svečiai buvo nu
vežti į Dainavą, ten vaišinti ir 
pavedžioti po pastatus, kryžių kal
ną, apylinkę. Kovo 3 keletas jų ap
lankė WJBK —FM radijo stotį ir 
lietuviškos programos metu pa
pasakojo savo įspūdžius. Violetos 
Abariūtės paklausta, kaip patiko 
Dainava, viena mergytė labai en
tuziastiškai ėmė džiaugtis, kad 
„mes ne tik matėm jūsų užšalu
sią upę (t.y. Spyglio ežerėlį), bet 
ir vaikščiojom ant ledo". Čia be
rods dr. Simanauskas įsiterpęs pa
aiškino, kad beveik visi P. Ame
rikos lietuviukai sniegą ir ledą 
Chicagoje ir Detroite matė pirmą
jį kartą gyvenime ir kad tai jiems 
buvo nepaprasti momentai. 

PLJS Detroito skyr. pirm. ir LB 
jaunimo vadovė Violeta Abariūtė 
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su būriu kitų svečiams aprodė 
Detroito įžymybes ir suteikė įvai
rių pramogų. Manau, kad ji ar 
kas kitas iš jaunimo tarpo visos 
savaitės viešnagę vėliau išsamiai 
aprašys. Mano reportažo tikslas 
— tik tas vienas vakaras Kultū
ros centre, kuriame su dideliu 
džiaugsmu dalyvavau. 

Atvykę iš Chicagos vasario 28 
d., svečiai į Torontą išvyko kovo 
6 d. Kovo 5 d. vakare Kultūros 
centre buvo suruoštos atsisveiki
nimo vaišes. 

PIETŲ AMERIKOS JAUNIMO 
IŠLEISTUVĖS 

LB Detroito apylinkės valdyba, 
Urugvajaus "Ąžuolyną" ir Ar
gentinos ''Žibutes" koncertuoti į 
Detroitą kvietusi, savaitę truku

siai viešnagei baigiantis, kovo 5 
d. Kultūros centro kavinėje su
rengė atsisveikinimo vaišes. Pa
sistengta iškart nušauti du zui
kius: išvykstantiems tolimiesiems 
svečiams palinkėti laimingos ke
lionės ir kartu pagerbti visus 
tuos Detroito apylinkių lietuvius, 
kurie po vieną, du ir tris P. A-

(NukeltA \ 4 psl.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2448 W. 6tth Street, CUcago, m. 

Visi tei. 778-8000 
Valandos gaurai susitarimą 

nų: plosit ir šauksit jiems, kaip 
niekada! 

Uždanga prasiskleidė. Scena 
pritvino grakščios, laisvos, natū
ralios, bet disciplinuotos jaunys
tės. Scenoje, kurioje gal turėjo 
tik vieną repeticiją, kiekvienas ži
nojo savo vietą. Šoko neapsakomai 
lengvai ir ilgai, formuodami vis 
naujas figūras. Nuo pirmojo iš
ėjimo, iki po beveik trijų valan
dų paskutiniojo, plojimais ekst
ra išprašyto šokio, jų entuziaz-

siškai nauja, dėl jos grožio ir 
vertumo nei dariai lapinskai ne
sutaria net kelias dešimtis ir šim
tą metų. Tad netikslu piktintis 
(jau ne pirmąjį kartą) „visų nu
dainuotum" dainom ir joms ova
cijas keliančia publika. Eiliniam 
klausytojui nieko nėra malones
nio, kaip girdėti jo paties dažnai 
niūniuojamą ar švilpaujamą dai
nelę. Man regis, kad „Žibučių" 
repertuaro proporcijos tarp ne
girdėtų ir „nudainuotų" dainelių 
buvo puikiai išbalansuotos. Kaip 
reikia dygių, pilnavidurių rožių, 
lygiai reikia ir lengvučių pienių 
pūkelių. 

m \ 
\ m £ 
Lietuvos vyčiu surengtoje Liet. katalikų vaizdinėje parodoje, DMNP parapijoje. Iš kaires: B. V. August, E. Kun-
Otitis, kun. K. Pugevičius, U. Kuncaitis, N. Kersnauskai tė, klebonas kun. G. Kijau&kas, inž. Edv. Kersnauskas 

Nuotr VI Bacevičiau* . 

THc ką įlejo i i spaudos žymiausio anglų XIX imi. 
rašytojo R. L Stovensono 

"SLĖPININGOS NOVELES" 
Stevenaonas laikomai tobuliausiu kokį angiai turėjo stilistu. 

Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba 
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu iavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius. 
Visos trys kartos mėgsta jo apalviiiguirĄ, ryžtumą ir poetinę 
drąsa R. L Stevenaonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys. 

Knygos ksism su persiuntimą S6.S5 

Užsakymu* siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, I I 60629 
Dlinoia gyver.tojai prideda 36 et. valstijos mokesčio. 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Buitding). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų k 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal 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 lest 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

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

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt 12 iki 4 va!, popiet 

Tel. REliance 5-I81T 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

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

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir CampbeH Ave. kampas) 
Vai.: ptrmad..antrad..ketvirtad..rDenktad 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 7lst St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 
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iiats pagal susitarimą 
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Uždarumas, kasdienybė ir 

MUSIJ GYVASTINGUMAS 
Tie^ kurie gyvena didesnėse 

lietuvių kolonijose, tie, kurie 
gauna tą pačią ar tegu ir se
kančią dieną lietuvišką dien
raštį, tie, kurie savaitgalyje 
yra kviečiami į dešimtį paren
gimų, koncertų ir balių, daž
niausiai nepagalvoja, kad yra 
daugybė lietuvių Amerikoje ar 
Kanadoje, kurie viso to neturi. 
Yra lietuvių kolonijų, kurių 
niekada niekas nėra aplankęs, 
kuriose niekas nešoko, ne
skaitė savo kūrybos ir nedai
navo, nes mažas lietuvių skai
č i u s n e g a l i p a s i k v i e s t i 
menininkų iš kitur, o ir patys 
lietuviai negali dėl seno am
žiaus ar kitų sunkumų nuvyk
ti į didesnes kolonijas. 

Tesą, šie lietuviai gauna, 
kad ir pavėluotai spaudą, jie 
gali pirkti ir skaityti mūsų 
knygas, tam tikra prasme gali 
sekti mūsų kultūrinį gyveni
mą bent iš toliau, tačiau patys 
pajusti mūsų meninių vienetų 
atliekamų programų grožio 
negali. Taip yra geriausių 
materialiniu atžvilgiu kraštų 
Amerikos ir Kanados mažes
nėse kolonijose, bet daug blo
giau yra kituose, ypač Lotynų 
Amerikos, kraštuose, kur ma
ža lietuvių, menininkų ir kur 
net ir lietuviškąją spaudą sun
ku dėl valiutos skirtumų užsi
prenumeruoti, o jeigu ir užsi
prenumeruoja, tai ta spauda 
pasiekia tuos kraštus tik už 
pusmečio. 

Ir toliau konstatuoja gana 
aiškų ir didžiai nemalonų fak
tą: "Nepakankama spaudos 
informacija verčia mūsiškius 
ieškoti kitų galimybių, pri
sijungti prie vietos žmonių gy
venimo". 

Tai tikrai skaudų mūsų bro
lių Ūkimą pavaizduoja žodžiai 
ir mums kelia susirūpinimą, 
nes tai mūsų brolių pagalbos 
prašymas ne duonos, ne 
materialinių gėrybių, bet dva
sinio lietuviško maisto. Tai la
bai svarbus kreipimasis ir bent 
tam tikra prasme malonu, kad 
Pasaulio LB jau kuris laikas 
siunčia mūsų solistus, šokėjus, 
ansamblius į Pietų Ameriką ir 
taip pat sudaro sąlygas atvyk
ti iš ten meninėms grupėms, 
kaip šiuo metu "Žibutės" ir 
"Ąžuolynas", kas prisideda 
prie anų kraštų kultūrinio 
gyvenimo gyvinimo. 

Bet kaip matėme, labai svar-

MOTERŲ PADĖTIS SOVIETU SĄJUNGOJE 
Moteris paniekinta ir verge padaryta 

Vakaruose niekad nežinomi 
biografiniai duomenys aukštų 
KGB tarnautojų, taigi ir Kui-
biševo KGB Efimovas ir Kaza
novas išryškėjo vien tik savo 
veikla. Keikia spėti, kad juodu 
yra maždaug 40 metų am
žiaus, abu pasižymėję discipli
na, veikla, užsispyrimu. Gal 
būt, tie du KGB tarnautojai 
turi panašias žmonas, šeimi
ninkes ar darbininkes, ne
šiojančias statyboje molį ir 

-plytas, turi panašius butus — 
du kambarius su uošve ir rau-
gytų kopūstų tvaiku, bet ypač 
panašias idėjas apie mark
sistinę — leninistinę revo
liuciją ir apie Sov. Sąjungos 
didybę ir šviesią ateitį. 

Skundai viršūnėse 
Žmogaus , ypač moters, 

išlaisvinimas iš vergijos buvo 
tas m a i s t a s , kur iuo nuo 
mažens buvo maitinami Efi
movas ir Kazanovas. Juodu 
buvo pagauti mito apie šviesią 

Ne kartą Venecuelos žur
nalistė Aleksandra Vaisiū-
nienė rašė Šiaurės Amerikos 
spaudoje apie tuos kultūriniu 
požiūriu sunkumus, kuriuos 
pergyvena Lotynų Amerikos 
l ietuviai . Viename savo 
straipsnių, išspausdintų prieš 
kiek laiko "Tėviškės žibu
riuose", ji rašo: "Prieš metus 
buvau rašiusi, kokius didelius 
sunkumus turime su spauda 
Pietų Amerikoje. Šiandieną tas 
pats klausimas ne tik neišsis
prendė mūsų naudai, bet dar 
pablogėjo. Normaliai, jei gau
name spaudą, siųstą paprastu 
paštu, mus pasiekia per 6-7 
mėnesius. Šiandien mus pa
siekė laikraštis, išsiųstas ly
giai prieš metus. Nežinia, kur 
jie sulaikomi — ar pas jus pa
šte ar pas mus. Sunku ką nors 
apkaltinti, jei nežinai faktų." 
Bet toliau autorė jau turi ir kai 
kurių priekaištų, teigdama: 
"Kai kurių lietuvių laikraščių 
administracijos, gal ir visai be 
blogos valios, daro mums dide
lę žalą. Jos savaitinį laikraštį 
atsiunčia vienam ryšulėlyje še
šis numerius, tai yra šešių 
savaičių laikraščius... o pašte 
jie išbūna šešis, septynis mėne
sius, gauname laikraštį jau be
veik aštuonių mėnesių senu
mo. . .Gerb iamos s p a u d o s 
administracijos, prašome taip 
nebedaryti, nes esame ir taip 
jau vispusiškai nuskriausti, 
atskirti nuo Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės gyvenimo. Čia 
pragyvenimas ir uždarbis la
bai skirtingas nuo JAV ar 
Kanados gyventojų. Cia dar
bininkas per savaitę uždirba 
tiek, kiek JAV ar Kanadoje per 
vieną dieną. Visame pasauly
je gyvenimas pabrango, o čia 
dar daugiau, nefbeveik viskas 
importuota. Čia geri vyriški 
baltiniai kainuoja iki aštuo
niasdešimt penkių dolerių. 

Spaudos užsisakyti oro paštu 
nebepajėgiame. Dėl tokių sun
kumų lietuviškos spaudos skai
tymas labai menkas — yra šei
mų, kurios neskaito nė vieno 
laikraščio". Toliau primena, 
kad "jaunimas neskaito, nes 
nemoka lietuviškai skaityti, 
bet senesnieji bando užsisa
kyti laikraščius ar žurnalus 
bet, žinoma, paprastu paštu". 

bu ir spauda. Ir būtų gera, kad 
šalia nenininkų būtų Pietų 
Amerikos lietuviams nesiun-
čiama knygų ir žurnalų, bent 
tiek, kiek manoma, kad ten rei
kia, o taip pat, kad būtų kokių 
nors būdu, nors vietos keliems 
asmenims padedama gauti oro 
paštu lietuviškas dienraštis ar 
koks savaitraštis iš Amerikos. 
Tada vietos lietuviai greičiau 
sužinotų, kas vyksta lietu
viškame pasauly.Atsitinka 
taip, kad apie kai kurio mūsų 
veikėjo mirtį, apie kai kuriuos 
lietuviams svarbius įvykius 
Pietų Amerikos lietuviai tesu
žino tik po pusmečio. 

A. Vaisiūnienė skundžiasi, 
kad niekuomet nežinome, ka
da ir kokie yra skelbiami kon
kursai, sužinome tik, kai jau 
būna įteiktos premijos. Esą dėl 
to niekas nepajėgia iš Pietų 
Amerikos konkurse dalyvauti, 
nieko apie konkursus nežino ir 
todėl visos premijos atitenka 
Kanados ar JAV kūrėjams. 
Jeigu žinotų apie įvykius iš 
anksto, jei pasiektų laiku spau
da, gal ir Pietų Amerikoj atsi
rastų žmonių, kurie pajėgtų ką 
nors vetingo sukurti ir laimėti. 

pažangą ir lygybę tautų, ku
rioms vadovauja sovietinis 
socializmas. Taigi būtų žiauru 
ir neteisinga prieštarauti 
tokiems socializmo ir komu
nizmo šulams. O tačiau Tat
jana Mamanova išdrįso be 
skrupulų savo laiške Lenin
grado prokurorui (1979 m. 
gruodžio 14 d.) apkaltinti Efi-
movą ir Kazanovą, kad juodu 
ne tiktai nesuprato, bet dar ir 
sukliudė kultūrinę iniciatyvą, 
kurią Mamanova buvo pradė
jusi prieš kelis mėnesius. 

Tatjana Mamanova yra 
sumanytoja ir redaktorė pir
mojo sovietinių moterų alma
nacho „Moterys ir Rusija", 
kuris dalimis buvo atspaus
dintas mėnesiniame žurnale 
„Effe". Tatjana turėjo pasi
skųsti Leningrado prokurorui 
dėl to, kad jai ėmė grasinti 
minėtieji KGB agentai, kaltin
dami ją propaguojant „femi
nizmą". Tatjana rašo: „Su kai 
kuriom draugėm išleidome 

Pietų Amerikos lietuviai 
gauna "Pasaulio lietuvį", ta
čiau pastaruoju metu jis taip 
pat vėlinasi, jo apimtis gal ir 
didesnė, bet būtų geriau, kad 
jis būtų mažesnės apimties, 
daugiau aktualus, o ne vien tik 
kad ir labai gerai apžvelgiąs 
senus įvykius, ir kad būtų gali
ma šį pasiųsti oro paštu. Su
prantama, kad tai nėra leng
va, bet jei pajėgiame sudėti 
keliasdešimt tūkstančių kokio 
nors vieneto pasiuntimui ar 
atkvietimui, tai gal atsirastų 
kokių nors sumų lietuviškos 
spaudos greitesniam pasiun
timui. PLB atlieka milžinišką 
darbą, visi yra neapmokami 
savų reikalų turį žmonės, bet 
reikėtų kaip nors daryti, kad iš
girstume tą Vaisiūnienės krei
pimąsi į Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės vąldybą:"Jei tu
rime tokius didelius sunkumus 
su spaudos gavimu, ieškokite 
kitų kelių, neleiskite mums vi
sai išnykti iš lietuviško gyve
nimo horizonto. Padėkite 
mums. Mūsų gyvenimas čia ir 
taip daug liūdnesnis, nuo
bodesnis. Mums pramoga re
tas įvykis, mes graibstomės už 
visko ir stengiamės išnaudoti 
kiekvieną progą.Padėki te , 
mums išlikti lietuviais, mes sa
vo krašto meilę tebejaučiame 
savo širdyse". 

Ką prie tų žodžių begalima 
būtų pridėti? Nebent tik tiek, 
kad tegu mūsų veiklioji LB, 
tiek daug sunkių darbų atliku
si, tuos žodžius paskaito ir pa
svarsto, ką daryti. ALB. 

Lumumbos universiteto rūmai Maskvoje. Cia bolševikai planingai 
ruošia k a d r u s Afrikos tautų užkariavimui. 

almanachą „Moterys ir Ru
sija", pasiremdamos nau
josios konstitucijos 50 ir 52 
straipsniais . Paskleidėme 
tėvynėje ir užsienyje, kaip tą 
mato Helsinkio susitarimų 19 
sk. Dabar KGB užvedė bau
džiamąją bylą, taikant neva 
pažeidimus konstitucijos 56 ir 
5 skyrių ir 144 skyrių bau
džiamojo kodekso. Esu pasi
ryžusi tęsti savo feministinę 
veiklą, rašo Tatjana Lening
rado prokurorui, nes esu įsiti
kinusi, kad feminizmas yra 
pažangos ženklas ir kad mo
terų sąjūdis yra esminė pasau
linio demokratijos sąjūdžio 
dalis". 

Uždraus ta idėja 
Bet Sovietų Sąjungoje „de

mokratija" neleido pasirodyti 
antrajam „Moterys ir Rusija" 
numeriui, ir tikriausiai jis nie
kad neišvys pasaulio šviesos, 
kol Sov. Sąjungoje budės tokie 
jautrūs sargai, kaip Efimovas 
ir Kazanovas — stebėtojai ir 
aiškintojai sistemos, kurioje 
nenumatytas joks feminizmas 
šalia partinės programos. 

Almanachas „Moterys ir 
Rusija" pasirodė kaip „atvira 
tribūna" moterų klausimams 
ir problemoms. Moterys, kaip 
žinome, nelinkusios laikyti 
liežuvį už dantų. Todėl jos ne
galėjo tylėti, kokia yra „tik
rojo socializmo" realybė, kuri 
paprastai yra nutylima. Be 
patetiškų feminizmo apraiškų, 
pavaizduojant atitinkamais 
paveikslais (moteris tempia 
vežimą, kuriame sėdi vyras, su 
botagu f paspartinantis mote
rį), žurnalas atskleidė moterų 
kasdieninio gyvenimo tik
rovės vaizdą. Salia Tatjanos 
Goričevos gražios maldos į Ma
riją, Dievo Motiną, „kuri su
teikia moteriškumui prasmę", 
yra N. Malachovskajos nu
siskundimas vyru, kuris „po 
darbo pasigeria ir grįžęs namo 
voliojasi lovoje arba išda
rinėja scenas". Tai kasdieni
nis vaizdas šeimos, kurios 
uždarbis yra 150 rublių mėne
siui, ir už tuos pinigus nega
lima nusippirkti nei vaisių, nei 
daržovių, nekalbant jau apie 
šaldytuvo įsigijimą. Kai suku
riama nauja šeima, jos rūpes
tis ne šaldytuvą įsigyti, o tik 
stovėti eilėje prie krautuvių, 
kurios dažnai yra tuščios. 

Kova už vaikus 
Netekėjusi motina turi kovo

ti su purvinais, blogai veda
mais, netvarkingais vaikų dar
želiais. Taip liudija „Moterys ir 
Rusija" korespondentės. 
„Vaikų darželiai ir prieglau
dos yra liūdniausios tarp visų 

Ne Dievo garbei, bet pasirodymui užsieniečiams sovietiniai rusai 
Maskvoje remontuoja cerkves. Darbai turi būti baigti ligi sporto olim
piados pradžios. 

sanitarijos — socialinių kraš
to institucijų", rašo Viera 
Golubeva. Ne kitokia orga
nizacija, kuri daro abortus. 
„Operacija" trunka 10-15 
minučių ir Maskvoje atlie
kama dideliuose Lermontovo 
gatvės rūmuose, kuriuos mote
rys teisingai vadina „sker
dykla". Visas sanitarinis apa
ratas nepaneigia tvirtinimo, 
kad „Sovietų Sąjungos sani
tarinė sistema bazuojasi ligo
nio pajėgumu nenumirti". 

Toks užsispyrimas nenumir
ti matyti iš Julijos Voznens-
kajos „Laiško iš Novosibirs
ko" — šiurpaus dienoraščio iš 
vieno moterų kalėjimo, kurio 
sargai yra vyrai. „Mus nuvaro 
į dušo kambarį, kuris yra šešių 
metrų pločio, o mūsų yra dvide
šimts, taigi esame suspaustos, 
kaip sardinės. Uždaro po rak
tu. Staiga ant mūsų lyja karš
tas vanduo, paskui šaltas ir vėl 
karštas. Grįždamos iš dušo 
turime praeiti nuogos pro sar
gus vyrus. Vyksta organizuo
tos „apžiūrėjimo scenos". Prie 
to prisideda sadizmas, biau-
rios higienos sąlygos, ligos, 
isterizmas, degradacija. 

Ir vaikai skundžiasi 
Be moterų padėties apra

šymo, randame ir patirtį vaiko 
Vania Pazukin iš pionierių sto
vyklos. Vania nekantriai laukė 
„privilegijos" patekti į vasa
ros pionierių stovyklą. Jis 
negalėjo įsivaizduoti savo 
nusivylimo, kai ten rado kitų, 
už jį - didesnių, vaikų žiau
rumą prieš mažesnius, silp
nesnius. Tas Vania patyrimas 
davė vaisių: „Nuo tada pradė
jau galvoti, rašo Vania, kad 
būsimoji karta tiek kankins 
žemę, kad ji ims kraujuoti ir 
paskęs miglose. O jei paklau
sys tai, ką sako žemė, tai gir
dės tik nešvarius dalykus. 
Anksčiau tikėjau, kad tik suau

gusieji yra blogi ir kad būsi
moji karta sukurs naują gyve
nimą. Dabar manau visai 
priešingai". 

Panašių, kaip Vania, nusi
vylusių, pailsusių kovoje mo
terų laiškų almanacho redak
ciją pasiekė š imtai . Bet 
almanachas, staiga švystelė
jęs, nutilo. Pirmajame nume
ryje buvo padrąsinimas: 
„Rašykite mums visa, kas jus 
neramina, kankina", rašė 
redakcinis kolektyvas. „Jei yra 
reikalingas mūsų korespon
dentas, tai pagal galimybes 
mes jį pas jus atsiųsime". Bet 
užuot siųstus savo korespon
dentus, redakcija susilaukė 
KGB vizito, kuris nutildė mote
rų emancipacijos balsus. O 
„Moterys ir Rusija" redaktorė 
dar turės pasiteisinti teisme, o 
paskui atlikti bausmę, kad iš
šaukė moterų balsus, kurie 
nesiderina su partijos prog
rama. J y 

PRIEŠ SACHAROVO 
INTERNAVIMĄ 

Popiežiškosios Mokslų aka
demijos, kuriai priklauso apie 70 
pasaulinio garso mokslininkų iš 
daugelio kraštų, pirmininkas prof. 
Carlos Chagos, visų Akademijos 
narių vardu pasiuntė telegramą 
Sovietų Sąjungos Mokslų Aka
demijos pirmininkui, išreikš
d a m a s solidarumą iš Maskvos iš
t remtam rusų akademikui. Nobelio 
taikos premijos laureatui Andrei 
Sacharovui. Telegramoje sakoma: 
„Popiežiškos Mokslų Akademijos 
vardu aš išreiškiu mūsų solidaru
mą ir simpatiją akademikui And
rei Sacharovui, nuoširdžiai džiaug
damasis , kad jis ti toliau pasilieka 
kaip narys jūsų Akademijoje, ir 
l inkėdamas, kad, pagerbiant žmo
gaus orumą, jam būtų suteikiama 
pilna įsitikinimų, judėjimo ir 
komunikacijos laisvė, kuri yra 
būtina žmogaus mokslinei ir socia
linei pažangai" . 

Kaip pranešė laikraštis „Ciną", 
sausio mėnesį Rygos gaisrininkai 
buvo iššaukti gesinti gaisrą 200 
kartų. Per gaisrus sausio mėn. Ry
goje žuvo 13 suaugę žmonės ir 7 
vaikai. 

Indijoje auga fikusas, kuris turi 
apie 3000 stambių ir 3000 smulkių 
kamienų. 

Fikuso aukštis yra 30 metrų, am
žius — 3000 metų, ir jo šešėlyje gali 
pasislėpti iki 700 žmonių. 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

I š t r auka iš baigiamo spausdinti 

"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

1 

Praeitą žiemą, baigdamas rašyti paskutinę dalį 
knygos apie Užplynių Pultinevičių, ėmiau jau iš 
anksto džiaugtis artėjančia atvanga, niekuo neužim
tais laisvalaikiais, minčių nedrumsčiama galva ir 
tuo, kad daugiau nereikės keltis penktą valandą, kad 
į bažnyčią galėsiu važiuoti vėl sekmadienių rytais, o 
ne šeštadienių vakarais, ir kad nereikės dar vie
niems metams atidėti garažo dažymo iš vidaus. 
Tačiau šios mano viltys (kaip dažniausiai atsitinka 
ir su visomis kitomis) tegyvavo vien trumpą laiką — 
tik iki pokalbio pąvakarioo vieną šeštadienį Kalab-
rėzės garaže su Elena Mazurkevičiene, mano sena 
pažįstama, ta pačia, kurios bute kadaise nuomoda-
vosi kambarėlį mano skaitytojams jau žinomas kapi
tonas Mingėla, nūn jau antri metai našle. 

Sakau: „sena pažįstama". Tai tikrumoje nereiš
kia nieko daugiau už kilimą iš tos pačios apylinkės 
gimtajame krašte. Lietuvoje mudviem net nepa
sitaikė kada nors apsikeisti bent vienu žodžiu. Tarp 
manęs ir Elenos Šteinytės (Mazurkevičienės mergau
tinė pavardė) ten stovėjo trys dalykai: geografinis 
atstumas, amžius ir lytis. Jos tėviškė buvo 

miestelio pusėje, kiek tolėliau į šiaurę, paupyje, gan 
atokiai nuo vieškelio. Amžiaus skirtumas, nors nežy
mus, vaikystėje sudarė beveik neperžengiamą ribą. 
Dėl jo nesusidūrėme nė pradžios mokykloje: man 
šią pradėjus, Šteinytė buvo bebaigianti. Tačiau 
didžiausia kliūtis bet kokiam suartėjimui vaikystėje 
buvo, žinoma, tai, kad aš užgimiau berniuku, o būsi
moji Mazurkevičiene — mergaite. Paūgėjus, kai ši 
kliūtis ima labai dideliu greičiu nykti ir virsti į 
savaime suprantamą abipusio suartėjimo priežastį, 
mudu vėl atitvėrė geografija: aš lankiau 
Vilkaviškyje gimnaziją, o ji, baigusi namų ruošos 
mokyklą Karkliniuose (už Keturvalakių, netoli Mari
jampolės), liko namie pas tėvus. Mielajam skai
tytojui dabar pasidarys aišku, kodėl mudviejų pažin-

paupyje po medžiais, susidedanti iš dviejų lygiagre
čiai galais į upę stovinčių trobesių, medinių, šiau
dais dengtų, abiejų to paties didumo, to paties 
senumo ir, iš tolo, gan panašios išvaizdos, buvo gerai 
matoma nuo vieškelio, einant iš miestelio į dvarą. 
Tik stipriai įsižiūrėjęs, iš kamino bei žaliai dažytų 
langinių galėjai pažinti, kuris jųdviejų yra gyve
namasis namas. O jeigu, užuot tęsęs kelionę toliau, 
būtum pasukęs jos keliuku, buvusiuoju dvarkeliu, 
vedusiu į nūn nebenaudojamą brastą, iš arti šios 
trobelės būtų pasirodę anaiptol ne tokios mažutės, 
kokios atrodydavo nuo vieškelio. Tai tik paupio 
senieji jovarai, čia pat už tvoros iškėlę į padangę 
savo galingas šakas, jas taip žemino ir menkino. 
Tada galėjai suprasti, kad čia gyvena ne darži-

tis, nors gimusių ir užaugusių nepilno kilometro ninkas, bet tikras, nors smulkus, ūkininkas, savi-
atstume, tada nepažengė toliau už žinojimą, kad ninkas mažiausiai šešmargio, kaip buvo įprasta 
pasaulyje, tarp daugelio kitų, yra ir šis asmuo ir už senovės laikais: tiek, kiek galima be vargo apdirbti 
galėjimą tą asmenį atpažinti miestelio gatvėje, baž- vienu arkliu ir kiek pakanka išganyti bei iššerti 
nyčioje, pašte ar krautuvėje. Pažinti, savaime aišku, vienai karvei ir porai avių. Tik nepriklausomybės 
mane pažino ir ji: kai po ilgų metų susitikome metais po dvarų išdalinimo šis ūkininkas, atsidūręs 
Skvireltauno lietuviškoje kolonijoje Riversaidėje, terP naujakurių, valdančių bent po aštuonis hek-
užkalbino pati pirmoji. Bet tada ligšioliniai skir
tumai jau buvo seniai nustoję reikšmės. Transatlan
tinės distancijos pavertė į juoką mūsų apylinkės 
nuotolius, subrendęs amžius išlygino dviejų ar trijų 
metų tarpą gimimo datos atžvilgiu, o tai, kad tiek 
vienas, tiek antroji jau buvome spėję sukurti savas 
šeimas, leido užmiršti ir faktą, kad aš avėjau kelnė
mis, o Elena juosėjo sijonėliu. Pasijutome net beveik 
kaip giminės. Tačiau man nė iš tolo nedingtelėjo, 
kad kada nors apie ją rašysiu. Bet, antra vertus, jei 
ne šis tarsi giminystės jausmas, nebūtų dabar į 
mane kreipusis nė aukščiau minėtuoju prašymu. 

Šteinių sodybėlė, taip vadinama Daugirdynė. 

tarus, netikėtai tapo mažažemiu. Bet tai taip pat 
nekrito į akis. Priešingai — koks skirtumas tarp anų 
plikame lauke pamestų molio drėbtinių su saulės 
kaitinamais skardos stogais, be tvoros, krūmo ar 
medelio, tik su šuns būda ant gyvulių išmindžioto, 
lietaus išgraužto kiemo, ir šios seniai, tvirtai vietoje 
įsisėdėjusios sodybos, miniatūroje turinčios visa, ką 
turi net daug didesni ūkiai: sodelį, vyšnyną, slyvai
tes ant upės kranto, žalią kiemą, nepririštą šunį, 
gėlių darželius išilgai viso namo, alyvų krūmus ties 
langais dėl kvapsnio bei pavėsio, gerai prižiūrimas 
tvoras ir patvoriuose serbentynus bei diemedžius viš
toms pasislėpti nuo vanago ar kaitros. 
___________ (Bus daugiau) — —— 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn- 13 d. 

DETROITO ŽINIOS 
'.Atkelta i i 2 pal.) 

merikos jaunuolius buvo priėmę į 
savo namus, juos visą savaitę vai 
šino, kur reikia vežiojo ir kitaip 
globoja 

Su 40-čia išvykstančiu svečiu 
susirinko mažiausia du kartus tiek 
vietiniu, viso nemažiau 120 žmo
nių. Bufeto stiliaus vaišėms pa
tiekta šiltų ir šaltu valgiu, o su 
kava daugybė poniu suneštu ke
piniu, įskaitant ir puikiuosius Pra 
nės Balandienės tortus. Visą va
karą veikė niekam nė cento ne
kainuojąs baras. 

Oficialioji dalis buvo trumpa, 
įausminga, bet apsiėjo be ašarų 
(tikiu, kad ašaros liejosi kovo 6 
ryte, į autobusą sodinant ir jam 
iš Kultūros centro išriedant; tik 
tuomet čia rašančiam dalyvau
ti nebeteko). LB Detroito apyl. 
vardu kalbėjo Liuda Rugienienė, 
Dievo Apvaizdos parapijos ir Kul- Rugienienė. Pasveikinusi dailinin 
tūros centro vadovybės vardu — kę ir pasidžiaugusi jos debiutu 
Jonas Urbonas, jaunimo atstovė j Detroite, pakvietė Danguolę Jur-
ir per savaitę svečiams visokių J gutienę šnektelti apie pačią dai-
pramogy organizatorė Violeta A- I lininkę ir jos darbus, 
bariūtė, Mergaičių vokalinio an- Paaiškinus, kada ir kur Z. So-
samblio tėvų k-to ir dar kažkie- deikienė baigė dailės studijas, ka-
no vardu — Stasė Smilinskienė. <Ja ir kur rengė individualias pa-
Svečiu vardu prabilo "Žibučių" rodąs bei su kuo, kada daflyvavo 

vadovas dr. Jonas Simanauskas ir Į grupinėse, apie jos kūrybą maž-
M Ąžuolyno" vadovas dr. Alfredas | daug šitaip kalbėjo. Z. Sodeikie-
Stanevičius. J. Urbonas kiekvie- j n ė nesilaiko amerikietiškų dai'lės 
nam "Ąžuolyno" ir "Žibučiu" da- j sroviu, bet nekuria ir tik lietuviui 
lyviui padovanojo po Dievo Ap
vaizdos iparapijos giesmynėlį ir 

C L A S S I F I E D G U I D E 
l-mosios, vėlyvą vakarą, o užsi
darė sekmadienį, kovo 2 d. tuoj 
po vidudienio. Pirmąjį vakau-ą 
iparodą lankė atvykusieji į P. A-
merikos "Ąžuolyno" ir "2ibučių" 
koncertą, o antrąjį vidudienį — 
Dievo Apvaizdos parapijos mai-

jdinikai. Jei skaitytojams iš kitur 
toks žaibiškumas apžiūrai —vos į 
kelios valandos — kelia šypseną, j 
tai detroitiečiams visiškai įpras- j 
tas, priimtinas, natūralus, kadan- i 
gi j Kultūros centrą (ir bažny- j Lietuvoa garbės toms. Los Angeles, Calif., inž. Vytautas Čekanauskas ir 
čią) važiuojame po 10 - 30 mylių, JAV LB c. v. pirm. mž. Vytautas Kutkus, susitikę Detroite, 
tad šią vietą tik savaitgaliais te-i Nuotr. J. Urbone 
lankom. Laikyti savo darbus du ! J ~ 
ar tris savaitgalius nė vienas dai- j Dingtelėjo, kad šiaip visiškai pa i Iš atsilankiusiųjų į pastaty-
lininkas turbūt dar nepanoro, o j dori Kultūros centro dailės paro-Įmą matysime, kaip jie sielojas, ir 
jeigu ir pageidautų, atsirasty kitų ! dų patalpa absoliučiai netiko Zi-1 nori išlaikyti Lietuvių namus, 
problemų, ilgos parodos užma-Įtos Sodeikienės kūrybai. įdomu, 

ką į tai menininkai? Ačiū Dievui, čias žlugdančių. 
Parodos atidarymo ceremonijai 

netoli šimto žmonių klegesį nu
tildė LB kultūros vadovė Liuda 

po du skirtingus parapijos bei 
Kultūros centro leidinėlius. Dr. 
J. Simanauskas "Žibučių" vardu 
įteikė po dovanėlę L. Rugienie-
nei, V. Abariūtei, ateitininkų, 
skautų ir šokių grupės "Audinio" 
atstovams. Ovacijų sulaukė "A-
žuolyno" vardu dr A. Stanevi
čiaus įteikta (J. Urbonui) dova 

turėjau progos pasikalbėti su vie
nu paveikslu ir pokalbio su juo 
tikrai dar neužbaigiau. Tikiu, 
kad Detroito lietuviai su šiuo pa
veikslu kalbėsis kiekvieną savait-
gailį. 

Rengėjai pasakojo, jog šeštadie 
nį ir sekmadienį parodą aplankę 
keli šimtai žmonių. 

Alfonsas Nakas 

ATVYKSTA TORONTO 
LIETUVIU TEATRAS 

"AITVARAS" 

Toronto Lietuvių teatras 
"Aitvaras" atvyksta Detroitan ir 
kovo 30 d. 12:30 vai. (Verbų sek 
madienį) Lietuvių namuose su-

žiūrovui. Ji turi savo objektus, 
simbolius, stilių. Filosofine min
timi priklauso surrealistinei sro- j vaidins detroitiškio rašytojo — 
vei (čia kalbėtoja plačiau paaiš- {žurnalisto Vytauto Alanto para-
no apie surrealistinę kūrybą apla-1 šytą trijų veiksmų komediją 
mai ir nurodė keletą garsiu sur- j "Saulėgrąžų sala". Joje vaizduo-
realistu pavairdžių). Jos daugia-1 jama menininko kambaryje dail. 
sluoksnė kūryba beveik realisti-, Sauliaus Vešiotos pokalbis su jo 
nė, tik pilna netikėtumų. Joje ma- į išlepinta ir kaprizinga žmona 
tomi visiems žinomi dalykai, ku- Vida. Šioje komedijoje pagrindi-
riuose atsispindi dailininkės vi-; nes roles vaidins: Aldona Daigy

ną — urugvajiško ąžuolo gilė, su ^aus pasaulis, su klausimais apie \ tė-Byszkiewitz, veikalo režisorė ir 

Lietuvių namų draugija turi 
apie 250 narių ir jei jie visi at
vyks tą dieną į Lietuvių namus, 
o kiti dar ir su žmonomis, tai 
tikrai salė bus pripildyta ir duos 
paskatos ir toliau juose renginius 
rengti. Atvažiavusiųjų mašinas 
saugos samdyta policija. Rengia 
Lietuvių namų draugija, SLA 
352 kuopa ir šauliai. 

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS 
Vasario 3 d. įvykusiame Lietu

vių namų draugijos narių susi
rinkime išrinkta valdyba pasis
kirstė pareigomis taip: pirminin
kas — inž. Jonas Gaižutis, vice-
pirm. ir iždo sekr. — Edvardas 
Milkauskas, vicepirm. ypatingiems 
reikalams — kun. Domininkas 
Lengvinas, sekr. Stasys Petraus
kas, ūkvedys — Antanas Mikal-
kėnas, ižd. Vladas Jomantas ir 
administratorius - Antanas But
kus. 

VELYKINIS SUSIKAUPIMAS 

prašymu, xad ji būtų Kultūros 
centro kieme pasodinta ir išau
gintas šią viešnagę primenantis 
ąžuolas. 

Didžiausios linksmybės, žino
ma, vyko ne prie stalu, ne vaka
rieniaujant ir atsisveikinimo kal
belių klausant. Kone visą vakarą 
skardėjo tai Vilhelmo Kliaugos, 
tai antrojo muzikanto — urug
vajiečio (turbūt K- Semikėno), 
tai abiejų iš karto akordeonai. 
Būrėsi rateliai, aidėjo lietuviškos 
dainos. Nors vidurio savaitės 
(trečiadienio) naktis gilėjo, bet 
niekas nenorėjo miego. 

šiuos laikus bei dabarties žmo
nes. Jos kūryba originali, turtin
ga, vietomis makabriška, kitur 
iššaukianti šypseną. Joje randa
me neaiškumų, kaip ir visur ki
tur gyvenime. Nebūtina mums 
kiekvieną užuominą išsiaiškinti. 
Svarbu tik- žiūrėti atviromis aki
mis, kalbėtis su paveikslais, o jie 
nuoširdžiam žiūrovui patys savo 
paslaptis atskleis... 

Pagaliau "porai žodžių" pa
kviesta tpati dailininkė. Anot jos, 
jei paraidžiui, tai "labas vakaras" 
ir mano pora žodžių baigti. Padė
kojusi rengėjams, gausiems lanky 

aktorė. Kiti aktoriai: VyL Štuikys, 
Stepas Ramanauskas, Alg. Kairys, 
Vida Kuprevičiūtė-ijay, Jurgis Ra-
čys, Marius E. Rusinąs. Dekora
cijos paruoštos Aidos Vekterytės 

Kovo 21 —12 d. Sv. Antano 
parapijos bažnyčioje bus praves
tas priešvelykinis susikaupimas 
— rekolekcijos. Susikaupimas pra 
dedamas kovo 21 d. 7 vai. vak. 
(penktadienį) ir baigiamas sek
madienį kovo 23 d. 10:30 vai. 
Mišiomis. Jas praves kun. dr. Jo-

K E A L E S T A T E 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio muro 22-]ų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estafe 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
NEW BUFFALO, MICHIGAN 

Skubiai parduodamas naujame rajone 
modernus 9 metų senumo, 2-jų miega
mųjų namas. Įrengtas rūsys. 

TeL 616 — 469-0255 

lllllllllll!lllllilll!l!lllllllllllll!uii..1i...i.il 
Norint namą pirkti 

FLORIDOJE 
Tampa, St. Petersburg a r 

Clearvvater rajonuose, 
kreipkitės į 

SAULIŲ A. R U K š T E L Ę 
TURTELOT BROS., INC. 

REALTORS 
3000 66th SU, North 

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 384-3434 arba 

(813) 546-1487 
Įiiiįi!ijiiiiiiinniiiiiinmiiiiiimiiinniiini 
imiiuuiiiiiiiiHiiiiinminiiiimiiiiiiiiiim 

4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-]ų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais įren-

P A R D A V 1 M U I 

P a r d u o d a m a graži n e v a r t o t a 
S O F A IR F O T E L I S I R PLASTIKO 

U Ž V A L K A L A I 
S k a m b i n t — Y A 7-9363 

M I S C E L L A . V E O l ' S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, tel. 027-5980 

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

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 44654 

JVa W. 95th Street 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

MEDICAL OFFICE FOR RENT 
Excellent clinic potential for aggres-
sive M.D. 

Rent $250.00 per month 
Near 63rd & YVestern Avenue 

Pnone — 434-1500 

D Ė M E S I O 

PAVERSKIT SAVO SALI OKA 
Į ŠILTADARŽĮ 

Padidinsi: visų augalų augimą 91%. 
Nemokamai raportas. Rašykite adr.: 
Wuson, 7840-D S. Marąuette Avenue, 
Chicago, m. 60649. 

PACKAGE ES.PRESS AGESCY 
MARIJA >'ORKIKIF.N£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2008 \V. 69 St., Chicago, 111. 60629 

TEL. — V A 5-2787 

2 4 H 0 U R T O W I M G 
A N D 

Q Ū I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiii i i i i i i i i i iminiiniii i i i it 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W . 60th St., tel. 776-1486 

llllllllllllllllllllllllllllllllllUlilUUUIlIUII 

Lr Petro Šturmo. Grimas — Lilės j nas Gutauskas ir Delhi, Ont., Ca-
Nekrošienės. Jnada. A. Gr. 

Kai pusėj dvylikos atsip.esiau to]-ams> pasiteisinusi, kad keliais 
ir išbėgau, pa»!ikau dar netoli j ž o d ž i a i s s a v o kūrybos nešaiškin-
šimt:nės, į ratelius susibūrusius, į s i a m i > ^ ^ ^ ^ D . j u r . 
tabedaKiuojančius, tebeklegan 
čius. 

Žinau, kad daugeliui detroi-
tiečiu P. Amerikos jaunimo vieš
nagė liks atmintyje ilgai, ilgai. 
Gal ir svečiams, nors Detroitas bus 
tik vienas iš penkių ar šešių lan
kytų miesty, šį ta širdyse paliks. 

Alfonsas Nakas 

VAKARONĖ SU J. KELECIUM 
NEĮVYKS 

Z. Sodeikienės .dailės paroda 

gutienės minti: duodu savo pa-
veikslus, kalbinkite juos, jie kai- j 
bės už mane... Į 

Čia rašančiam, gaila, parodoj i 
tebuvo lemta pasidairyti vos pus
valandį. Pusvalandis 34, gyveni- Į 
me pirmąjį kartą matomiems pa- į 
veikslams, tai tik akimirka. Iieš-
kojau, kur ten tie makabriški pa- Į 
veikslai, bet neradau (gal mote-' 
ris baugina kėli komiški vyrai -
nuogaliai?). D. Jurgutienei kai-j 
bant, negalėjau akių atitrauk- , 

buvo 12-tasis LB Detroito apy- ti nuo fantastiško, balzganų spal- i 
linkės v-bos renginys. Tryliktuo
ju turėjo įvykti aktoriaus Jono 
Kelečiaus rečita'Iis kovo 22 d. De-

vu paveikslo, kurio viršutiniam 
kampe dominavo ryškus juodos 
moters veidas, it realistinėj foto 

ja, aktorius pranešė, kad šiuo j nuotraukoj. Kai po ceremonijų 
metu atvykti negalės. Tokia ga- i prie to paveikslo prislinkau, vei-
limybė butų tik rudenį. Manau, Įdas išblėso, o paveikslo spalvos 
kad naujoji LB apylinkės vadovy- dar labiau išbaSzganėjo. Taip ko-
bė pasirūpins įvykdyti tai, ka da
bartinė bandė. 

A.N. 

KALBĖJOMĖS SU 
Z SODEIKIENĖS DARBAIS 

ne su kiekvienu pave'kslu: žiūri iš 
tolo, viskas gan ryšku; prisiarti
ni —išblėsta. Iš parodu saliukės 
greit pasinėrėm į P. Amerikos 
jaunimo šokių sūkurį ir nei -prie 
paveikslų grįžti beteko, nei su 
kuo diskutuoti. 

Zitos Sodeikienės vardas pa
garbiai minimas bent keletą, jei ne; Sau Z. Sodeikienės kūrybą at-
kelioliką metų. Jos prestižas ypač:sidengiau tik kovo 5, atėjės su P. 
pakilo paskutiniu laiku, tpo ke-| Amerikos jaunimu atsisveikinti, 
lių individualių parodų. Zinoda-1 Atsidengiau iš vieno vienintelio 
ma, su kuo reikalą turi, nė tru- .paveikslo, Kultūros centro nuosa-
pučio neberizikuodama, Z. Sodei-'vybėj pasilikusio. Jis pakabintas 
kienę su savo darbais pasirodyti kavinėje, ant vakarmės sienos. 
Detroito lietuviams pakvietė LB Kuo iš toliau į jį žiūri, tuo jis nuo 
Detroito apylinkės vaidyba. 

Kaip visada Detroite žaibiška, 
kaip visada jungiama su. kariuo 

stabesnis tiek spalvomis, tiek ir' 
tematika. Nuostabiausiai, akį ve-' 
riančiai atrodo iš Kultūros cent-

lcrtu, mases patraukiančiu rengi-1 ro vestibiulio, tad gal iš kokių 30 
rtiu, paroda Kultūros centre buvo metrų. O .parodų sa*ln*kėj tas pa-
Atidkryta šeštadienio, kovo į veikslas .jokio įspūdžio nepadarė. 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS m ENGLISH 
(continuation from March lOth) 

Cultural WeTlsprings of Folktales, by Vyt. Bagdanavičius, $6.00 
The IfO Years of Darkness, by J. Vaišnora- $2.00 
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00 
Vytautą* the Great, Duke o f Lithuania, by J . Končius. $2.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00 
House Upon the Sand, by J . Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P . Leonas. $5.00 
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00 
Sin At Easter, by Vaižgantas. $5.95 
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00 
200,000,000 and Lithuania, by A- Gustaitis. $1.60 
We Wiū Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00 
ONA, by V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of Ioarus, by J . Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, selected and translated 

by J. Zdanys. $12.00 
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. Šeinius. $5.00 
Perfection by ExUe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by 

Rimvydas Šilbajoris. $8-50 
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania. 

A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00. 
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine 

J. Dauzvardis. $4.00 
Puzinas, Color monography, album. $25.00 
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00 
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
Lithuanian Quartet, by A. Baronas, M. Katiliškis, A. Landsber

gis, I. šeinius. $5.00 
The Ordeal of Assad Pasha- A story by Ignas šeinius. $2.00 
Herdsman d Linden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Regvons of No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00 
Lithuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia 

Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00 
The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edited by Alfred 

Straumanis. $16.50 
Vnder the Sword of Damocles, A novel by Anatole Kairys. 

$10.00 
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis The voice 

outside the iron curtain. $4.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, Ą5tf W. 6$rd St., Chicago, 
IU. 60629. 

Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas, m . 
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

niniiniintinu»';yv": 
iiTiimiiiiiiiiiiiiiiiMl..rr. 7 ~ ~ . 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iiuiiHiiiiHinnimmiuuuiimuiuniHHU 

apyl. 60-os ir 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 876-5996 
Himiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiimiiii 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname lr vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

HELP W A N T E D — MOTEBYls 

CLERKTYPIST 
BILLING, TYPING & ANSWERTNG 

PHONE. $5.00 PER HOUR. 
GOOD BENEFITS. FULL TIME. 

3049 W. HARRISON — 826-2000 

IMMEDIATE O P E N I N G FOR 

Legal Secretary 
Good typing and dįctapaone skili. 
Shorthand a plūs. ELacellent sala 
i* . 

221 N. La Salle Street 
CAIA, — 9S9-S520 

Reikalinga moteris kompanionė 
sergančiai, ne invalidei, vidutinio 
amž. moteriai. Pirm. iki penktad., 
nuo 8-os vai. ryto iki 5:30 vai. popiet. 
Marąuette Parko apylinkėje. Skam

bint — 735-9066. 

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

Tel. — WA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii, 

C A S H I E R S 
FOOD SERVICE 

AND 
LEAO HOSTESS 

9:00 to 2:00 p.m. 
Norttibrotk t Dearfield 

a m 

Call - 235-9100 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi! 

H E L P W A N T E D V T S A I 

MiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiinmimiiiimiiimii 
IvairliĮ prekh} pasirinkimas ne

brangiai iŠ masTj sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

TW0 PE0PLE REQUIR£D 
FDB 2ND SHIFT 

Temporary operators. 10 hours per 
day. Reasonable pay, plūs nite pre-
miums. Apply at — 

CHICAGO GEAB WOBKS 
440 N. Oakley Boaievard 

2-jų butų medinis 
Lawndale. $39,000. 

3-jų butų mūr. 41 ir Albany. 
$59,900. 

42 ir Richmond. 2-jų butų medi- Į 
nis. Naujai atrem, $47,500. 

59 ir Mozart. Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas. 

64 ir Keeler. V/2 aukšto mūr. Tm- į 

ka giminingom Šeimom. $72,000. 
66 ir Mozart 6 kamb. mūr. Mo- Į 

2501 W. O St, Chicago, m. 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IltlIlIltlIlilIlIlIlIHHIIIIIIIUllIflilIlIlUlIlii 
i iHiiii i i i i i i i i i i ipiiii i i imiiiiiuiiii i i i i i i i i i i 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. \ automatą ga-

69 ii Maplewood. 2-jų butų mūr. Į lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar-
Nebrangus. 1 dę ir telefoną. 

72 ir RockwelL Modemus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 

M O L U M A K E R S 
Top Wages. Ejccellent benefits. Ex-
perienced men only. Overtime. Air 
conditioned clean shop. 

CLARICH MOLO CORPORATION 
10119 Roosevelt RdL, Westchester, IB. 

TeL — 865-8120 

dernus $47,500. 
61 ir Fairfield. Gerai prižiūrėtas 

mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 

$45.000. 
69 ir Talman. Taverna ir S h»t-»i. 

$94,800. " T — 
71 ir Roclovell. Krautuvė ir 3 bu

tai. Tik $57,500. 
63 U- Tripp. Mūr. Kraut"vft nau

jame pastate Labai nebrangiai. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės \ 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 7 6 7 - 0 6 0 0 

S E R A P I N A S — 636-2960 
MlllltUUIHIlIilIUIlllliuiliiiiiuuilJUlIUIII 
n iitiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiifiiinui 

M. A. Š I M K U S 
rVCOMK TAX SERVICE 

NOTARY PUBMC 
4260 So . Maplewood, t eL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
UlMlNt; iSkvieUmai. pllaoml 
PILIETYBES PRAŠYMAI lr 

kitokia blankai. 
illlllllllllllllllllllllllllllllllliujlliuuilllill 

TCX)L ROOM 
MACHINIST 

No age limit 
Fringe benefits 

Apply in person 
CHICAGO PEBFORATINO 

OOMPANY 
2445 West 24th Flace 

Chicago, niinofe 

VYBAI IB MOTEBY8 

Excellent O p p o r t m i t y E z i s t s 
in 

Payroll , Aocts . Payable, Aocte. 
Recejvable & Acc'ting d e r i c a l . 

Oall — WALTER M A C U D A 
TeL 236-6999 

H E L P W A N T E D — M A L E 

D Ė M E S I O 

JUNK CARS WANTED 
B U N N 1 N O OR N O T 

Free Fast Towing 
TEI 582-8130 

TOOL ROOM SUPERVISOR 
Oiallenging opportunity in small shop for a person with varied 

Tooi and Die Experience. Some of the duties w«l be upda*ing Ffat-
tures, Method of Production and Eąuipment, plūs supervision of Pro-
duction and Asserrrbiy. 

Tf mterested — ptease appty fca 

LYON 8c HEALY HARPS 
64 F. JAfK.SON, CHICAGO, ILL. 

\ 



LIETUVIAI WORCESTERY 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą su
rengė Worcesterio Lietuvių or
ganizacijų taryba vasario 10 d. 
Iškilmingos Šv. Mišios už Lietu
vą ir lietuvius buvo aukojamos 
11 vai. ryto. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje atnašavo kun. 
A. Volungis, dalyvavo ir Wor-
cesterio diecezijos vysk. B. Flana-
gan. Jis pasakė pamokslą. Primi
nė žiaurią sovietų okupaciją, 

lietuviška širdis. Priminė, kad tu
rime daugiau negu bet kada 
stengtis šiuo laiku rūpintis, kad 

Švaistė, L Domantaitė, J. Minge-!kia mums Sv. Kazimiero pagai
los —Tėveiiu kraštas, G. Dab- j bos, nes rusai į okupuotą Afga-
rilaitė Petro Babicko — Nėra to- nistaną jau ruošiasi siųsti vyrus 
kio krašto ir G. Prapuolenytė V. I iš Pabaltijo tautų ir Ukrainos ko-
Nemunėlio — Tėvų nameliai. ] voti su afganistaniečiais. Sv. Ka-

Vasario 17 d. Sv. Kazimiero pa- Įzimieras pasirodė musio metu tarp 

KONKUBSRS NOVELEI 
PARAŠYTI 

Hamiltono Lietuvių Pensinin
kų klubas skelbia konkursą no
velei parašyti. Konkurso sąly-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn- 13 d. 

mūsų lietuvių diplomatija bū-'. rapijos bažnyčioje per Mišias kun. 
tų pripažinta ir galėtume ją iš- A. Miciūnas, MIC, priminė Vasa-
laikyti. Darbo yra visiems, tik tu-1 no 16 prasmę, o pa pietų šią sū
rime sutartinai dirbti. kaktį minėjo "Nevėžio" ir "Ne-

Kalba buvo palydėta ilgais plo-i ^ S 0 5 " , tuntų skautai-tė Mairo-
jimais. Lituanistinės mokyklos n i o P***- ^ ^ ' o v- * f l L P e t r a s 

trumpa 
Ragino 

Lietuvą, 

mokinės L. Domantaitė - p a - . t ^ ' į ? * u r m ? n « a -
deklamavo eilėraštį T ė v e l i ų ! ^ s k l r t a Jaununu1-
kraštas. G. Dabrilaitė — Graži N * > • * " • • * , 
šalis ir G. Prapuolenytė - T K 1 . ••JL* . ¥ * " m e k a d a n*~ 
vų nameliai. Paruošė mok. J. Dab užmiršti * * « « 

žmoeaus teisiu negerbimą ir T \c- i rilienė. Kirsten Mary Carlstrom, *"J "*"** r \ - . ._ ; « » « u ..• , o . r -
žmogaus teisių negerbimą ir Lie-1 Į Q ^ ^ ^ ^ . & U e t u v o s nepnklausomybes atku- r u o š ė m o k y t o j o s Sv. Kazimiero 

' . - - . !rimnlQ18Tn *siisikauoimo mmu-1 g g g g j ^ 

dviejų datų, tai Lietu 
vos valstybės įkūrimo 1251 m. ir 

lietuvių ir rusų 1518 m. prie Po- ' . g 0 8 : 
locko. Melskimės, kad jis padėtų j - Novelei 
ir dabar lietuviams. 

Pietus paruošė Maironio Parko 
šeimininkė E. Kauševičienė su sa
vo dirbančiu personalu. 

Programą atliko Sv. Kazimiero 
parapijos mokyklos mokiniai. Jie 
dainavo ir deklamavo. Kun. St 
Ylos apie šv. Kazimierą eilėraš
tį padeklamavo IV sk. mokinė 
Gitą Dabrilaitė. Programą pa 

tuvos žmonių kovą už religijos j 1U m -
ir tautos laisvę. Išreiškė viltį, kad ^ TO tris daineles. Kovo 2 d. 11 vaL 
ateis diena ir Lietuvoje esantieji 
galės laisvai garbinti Dievo Mo
tiną Mariją. Tenka džiaugtis, kad 

rimo 1918 m. Susikaupimo minu 
ryto ji dainuos televizijoje I te pagerbti visi žuvusieji už Lie-
"Community Auditions" progra- i t u v o s l a i s v « • • * * • • * savaičių 
moję, stotis 4. Jai akompanuo-

vyskupas yra gerai susipažinęs su 1a Jo s mamyte 
LKB Kronika. Giedojo Sv. Kaži 
miero parapijos vyrų choras, va
dovaujamas muziko Z. Snarskio. 
Vargonais palydėjo O. Keršytė. 
Solo giedojo sol. V. Roževičius. 
Po Mišių sugiedota Marija, Ma

rija. Bažnyčia buvo pilna. Dalyva
vo ir miesto valdžios pareigū
nai. Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa, lietuviai karo veteranai, 
Lietuvos Vyčiai, Moterų sąjun
gos 5- kuopa, "Nevėžio" ir "Ne 
ringos" tuntų skautai 
su vėliavomis. 

miręs vyr. skaut A Venclauskas. 
Dalyvavo Atlanto rajono skau 

j tų vadovas A. Treinys su žmona 
parapijos Vyrųį p a b a i . b u v Q pagerbtas t u n t 

muz. Z. 
Šv. Kazimiero 

choras, vadovaujamas muz. Z.iC»~77*T" Y T 1 •*, „ i A -, j ^, j ^ Jakubauskas, kuro pasitraukė 
Snarskio akompanuojant šios pa- -v v: .v, .»_-_. «^ __ 

A v \ ^ . , • iš SIŲ pareigų, išbuvęs jose 10 m. 
rapFjos varg. O. Kejsjrte.padai- , M ^ d a r b ^ ^ ^ 

mingas ir sąžiningas. Tėvų ko 
miteto iniciatyva, kuriam 
•ginigai vadovauja R. Valinskienė, 

Po Mišių salėje Lietuvos vy
čių 116-tos kuopos pirm. I. Ta-
mulevičienės iniciatyva, visiems 

navo: America the Beautiful, Lie
tuva brangi, Partizano mirtis, Tė
vynė, Ei, Lietuvos kareivėliai. 
Svečiams entuziastingai plojant 
pridėjo — Balnok, tėveli. 

Programos vedėja mok B. Mi
liauskaitė perskaitė Tarybos val
dybos paruoštą rezoliuciją. Vien-

dalyvavo į balsiai priimta. Bus pasiųsta pre
zidentui Carterkri, Valstybės de
partamento sekr. C. Vance, Jung
tinių Tautų ambasadoriui ir ki
tiems. 

~ " i 7 " J i • „_ L ' v i Aukų rinkimu rūpinosi tarybos pamaldų dalyviams buvo suruoš-' .v , v
v _. , , , . C . „ . . ZZi •- A*- • i u^i izd- K Podolskis. Jam talkinin-

ta kavute. Ateio ir vyskupas, be ik , - A I * - „ -
,,v. . "- . ' kavo skautai. Aukotojų sąrašą 

miesto valdžios paragunai . s k a i t ė ^ ^ ^ R. J a k u b a u s . į ypatingai 
Mairomo Parke vyko po pietų, Aukos buvo skiriamos pagal I tuvą, o Moterų Sąjungos 5-tos 

O o — - — 

buvo suruoštos vaišės tunt. R. Ja 
kubausko pagerbimui ir įteikta 
dovana — paveikslas. 

Naujasis "Nevėžio" tunto tun 
tininkas ps. B. Naras perėmė pa
reigas. Sėkmės lietuviškame dar
be su lietuvišku jaunimu. 

— Vasario 3 d. pagal išleistą 
šių metų Religinės šalpos ka
lendorių melstis už Lietuvą Šv. 
Kazimiero parapijai buvo skirta 
ši diena. Per visas Šv. Mišias buvo 

meldžiamasi už Lie-

Lituanistinės mokyklos moki
niai pašoko keturis tautinius šo
kius: lenciūgėlį, kepurinę, vėda
rą, o berniukai — oželį. Paruo
šė mokytoja N. Pranckevičienė. 
Akordeonu grojo E, Meilus, jr. 

Parapijos vyrų choras, vad. 
muz. Z. Snarskio, padainavo: Su
tems tamsi naktužėlė, Nematytas 

ener- ' baravykas, — J. Garausko, Lie
tuvos kareivėliai, — S. Šimkaus, 
dedikuotą Lietuvių Labd. Draug. 
pirm. Kaziui Adomavičiui. Publi-

tema iš lietuvių! 
pensininkų gyvenimo. 

2. Kasinys turi būti gautas 
iki šių metų rugsėjo 15 dienos. 

3. Kūrinėlis turi būti origina-
lus, pasirašytas slapyvarde i r ' 
prie jo pridėta atskirame užkli-

l juotame voke autoriaus tikroji 
pavardė ir adresas. 

4. Vertinimo komisija bus su
daryta vėliau. 

Rašinius siųsti adresu: H L 
Pensininkų —Klubas, P.O. Box 
1046, HamUton, O n t L8N 3R4, 
Canada. 

IŠTAIGA NEGIMUSIEMS 
KŪDIKIAMS ŽUDYTI 

WorcesteTio miesto vidury 
yra projektuojama atidaryti di
delę negimusiems kūdikiams žu
dyti, abortams daryti įstaigą. 

Įstaiga aptarnautų ne tik Wor-
cesterio miesto, bet visą apskritį. 

f . „ . -m. r> _ • ' Worcesteno vyskupija šiuo rei-
kai prašant, padainavo Ramove-, , , . . : r ' .. , , 

r , r, _~ , - , kalu pasiuntė visų parapijų kle-
nų maršą. Po programos sekė do- I - - _• — m - _- - -

tolimesnis Vasario 16-tos minėji- pageidavimą: Vlikui, 

nai. Akompanavo Šv. Kazimiero 
parap. vargonininkė O. Keršytė. 
Invokaciją sukalbėjo Šv. Kazimie
ro parap kleb. kun. A. Miciūnas, 
MIC. 

mas. Atidarė tarybos pirm. Petras i * u o t 0 ] U • -
Molis. Lietuvių ir anglų k a l b o - ' A l t a i l r L r c t u v l u bendruomenei, 
mis pasveiikino visus susirinku-1 S u n n k t a daugiau^2,000 dol. 
sius. Šauliai įnešė Amerikos ir V™*?*™** v«iėja padėkojo vi-
Lietuvos vėliavas. Sugiedota him- s l i e m s ' k u r i e ^ ^ ^ ^ &T k i tokiu 
--•- *i m <s„ v a ^ m i p . r n darbu prisidėjo prie Vasario 16-tos 

minėjimo, ypatingai aukotojams, 
kurių aukos suteikia galimybę 
tęsti toliau Lietuvos laisvinimo 
darbą. Didžiausią šio minėjimo 
naštą nešė Tarybos valdyba, ku
rią sudaro: pirm. P. Molis, vice-
pirm. W . Karrytais (šiuo laiku li
goninėje) sekr. B. Miliauskaitė, 
sklandžiai lietuvių ir anglų kal
bomis pravedusi programą, ižd. 
K. Podolskis ir valdybos narys E. 
Meilus j r. 

Po minėjimo ten pat Maironio 
Parke šeimininikė E. Kauševičie
nė su savo personalu paruošė vi
siems dalyviams, kurių buvo gau
siai įprisirmkę, puikią vakarienę 
žema kaina 2.75 dol. Padėka Mai
ronio parko vadovybei 

KITI MINĖJIMAI 

Tolimesnei programai vado
vauti pakvietė tarybos sekretorę 
mokyt. B. Miliauskaitę. Pristatė 
garbės stalo svečius, kai kurie jų 
tarė žodį. Dalyvavo Lietuvių 
Piliečių klubo pirm. E. Tamule
vičius, I. Tamūlevičienė, Lietu
vos Vyčių 116-tos kp. pirminin
kė, buvęs miesto meras ir geras 
lietuvių bičiulis T. Early su žmo
na, Massachusetts valstijos sen. 
D. Foley, kuris ne tik kiekvienais 
metais dalyvauja minėjime, bet 
taip pat išrūpina ir iš valstijos 
proklamaciją. Savo žodyje jis pa
brėžė, kad turite didžiuotis esą 
lietuviai, nes savo kultūra daug 
prisidėjote prie šio miesto ir Ame 
rikos gerovės. Skatino toliau ryž
tingai dirbti dėl Lietuvos laisvės, 
nes pasaulis pamatė tai, ko ne
matėme prieš tai, ir netikėjo dau
gelis jūsų žodžiais, kai skelbėt 
pasauliui apie sovietų barbariš
kus darbus. Dirbkite ir toliau, 
nes jūs atnešate meilę Dievui, 
Šeimai ir Amerikai, ir visa tai tę
siate per kartų kartas. Naujasis 
miesto meras J. Levy perskaitė 
išleistą proklamaciją, kurioje skel
bia, kad nuo vasario 10 d. iki va
sario 17 d. prie miesto rotušes 
bus iškelta Lietuvos vėliava. Da
lyvavo ir jo žmona ir atstovas — 
V. Goldis, energingas lietuvis, 
kuris didžiuojasi savo lietuviška 
kilme ir kt. 

Pagerbti savanoriai kūrėjai F. 
Keršis ir K Prapuolenis. Jiems L. 
Domantaitė prisegė po gėlę, o K 
Šimulyno gėlė įteikta dukrelei 
Bazikienei. Visi žuvusieji už Lie
tuvos laisvę pagerbti susikaupimo 
minute, taip pat ir praėjusiais 
metais miręs a.a. adv. A. Mileris, 
kuris dalyvaudavo kiekvienais 
metais minėjime. Jis daug yra dir 
bes Lietuvos labui. 

Pagrindinis kalbėtojas — LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
narys Rimas Cesonis iš Philadel-
phijos kalbėjo: Eikime Lietuvos 
keliu. Išlaikykime tautines ir kul
tūrines vertybe: kalbą, tikybą, 
papročius. Keiskime šablonišką 
kovos veiklą. Turėkime lietuvišką 
širdį, nesvarbu kokiai partijai I 
priklausai, bet be galo svarbu ko-1 
kio didumo yra kiekvieno mūsų 

Vasario 16 d. per Lietuvių ra
dijo valandos programą, vad. E. 
Meilaus, jr., iš stoties WICN bu
vo 2 valandas transliuojama Va
sario 16-tai paminėti speciali pro
grama. Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras, vad. muz. Z. Snars
kio, akompanuojant varg. O. Ker 
šytei, padainavo. 

Worcesterio lietuvių organiza
cijų tarybos sekr. mok. B. Miliaus 
kaitė lietuvių ir anglų kalbomis 

kuopos narės prieš susirinkimą 
sukalbėjo šv. rožančiaus dalį. 

J. M. 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Kovo 2 d. šventėme Šv. Kazi
miero šventę. Tai mūsų parapijos, 
mokyklos globėjo Šventė, o taip 
pat ir Šv. Kazimiero vienuolijos 
seselių, kurios dirba mūsų para
pijos mokykloje nuo jos įsteigimo. 
Parapijai vadovauja tėvai mari
jonai, kurių provincija pavadin
ta Šv. Kazimiero vardu. 

šventė pradėta 10 vai. ryto šv. 
Mišiomis, kurias aukojo kun. A. 
Miciūnas, MIC, ir pasakė pa
mokslą apie šv. Kazimierą. Gie
dojo parapijos vyrų choras, va
dovaujamas muz. Z. Snarskio< 
vargonavo vargonininkė O. Ker
šytė. Maironio Parke 1 vai. įvy
ko parapijos pietūs. Prisirinko pil
na salė svečių. Atvyko iš Atholio 
kleb. kun. J. Steponaitis su bū
riu Lietuvos Vyčių. Dalyvavo ku
nigai Volungis, A. Yankauskas, 
'arulis, B. Uždavinis, Šv. Kazimie
ro seselės, atstovas miesto val
džioje W. Glodis, Lietuvos Vy
čių 116-tos kuopos pirm. I. T a 
mūlevičienė, kuri atstovavo ir 
Lietuvos Piliečių klubą, Lietuvių 
Labd. draugijos pirm. K. Ado
mavičius su žmona, Worcesterio 
LB apylinkės pirm. Babickas ir 
kiti. 

vanų dalinimas, kurių buvo pri-
aukota labai daug ir vertingų, o 
kas norėjo pavalgę skanius pietus 
galėjo pasišokti. Kleb. kun. A. 
Miciūnas padėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie taip gražiai pavy
kusios šventės ir visiems į ją at
silankiusiems. Tenka džiaugtis, 
kad šį kartą buvo lygiagrečiai 
vartojamos abi kalbos: lietuvių ir 
anglų, todėl visi buvo patenkin
ti. 

IŠTIKO NELAIMĖ 

Prieš mėnesį laiko kun. A. 
Yankauskas buvo vietos vyskupo 
B. Flanagan perkeltas į Šv. De
nis parapiją East Douglas. Jam 
išvykus atostogų, klebonijoje ki
lo gaisras ir sudegė viskas, ką 
kun. A. Yankauskas turėjo. Netu
rėjo jokio apdraudimo. 

SERGA 

Teresė Juškienė — Moterų są
jungos 5-tos kuopos ir dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos narė, po 
didelės operacijos guli Šv. Vincen
to ligoninėje. 

bonams laiškus su atitinkamai pa
ruoštais blankais, ant kurių rei
kia tik pasirašyti, o tai turėtume 
padaryti kiekvienas, kad ši bai
si įstaiga mūsų mieste nebūtų ati
daryta, kad būtų prieš tai sušauk
tas visuotinas susirinkimas, ku
riame žmonės galėtų Šiuo reika
lu pareikšti savo nuomonę. Pa
rašų reikia surinkti 100,000. Pa
sirašykime ne tik patys, bet ra
ginkime ir kitus tai padaryti. 

Nebūkime mes katalikai tylin
čioji dauguma, kuri buvome 
prieš keletą metų, kada pagarsė
jusi ateiste Madalyn Murray O' 
Hair 1963 m. iškėlė bylą ir ją 
laimėjo, kad būtų uždrausta vie
šose mokyklose kalbėti maldą, ir 
skaudžiausia, kad tai įvyko, ka
da šios šalies prezidentu buvo 
katalikas. Pabuskime nors dabar, 
kad pajėgtume sulaikyti šios 
įstaigos atidarymą. 

J.M. 

Kai nuėjo 
išaušo. 

kaušo, ta i ir 
Liet. patarlė 

JADVYGAI GAUDUŠIENEI 
ir jos giminei, liūdinčiai dėl vyro A-A. Dipl. teis. F E L I 
CIJONO ir svainio AJL Vet. Gyd. LIUDO mirties, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Kražiškių Sambūris 

Visus pasveikino Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. A Mi-

I«III .<_ _ • * _ . _ , . . — „ „ ^ 

kalbėjo apie vienybę. Ragino vie Į dūnas. Programai vadovauti pa 
ningai dirbti Lietuvos reikalui. "• " •*- —-

Lituanistinės mokyklos moki
niai, paruošti mok. J. Dabrilienės, 

kvietė žymų Lietuvos Vyčių vei
kėją A. Minikauską (Miner). In
vokaciją sukalbėjo kun. J. Stepo-

A. f A. JUOZUI ŽEMAITAieiUI 
Kanadoje tragiškai mirus, jo broliui EDVARDUI 
lr brolienei ADAI Chicagoje, seseriai p. NUTAU-
TIENEI ir visiems giminėms reiškiame giliausią 
užuojautą. 

Emilija ir Povilas Kantai 

padeklamavo: Antanas Pridotkas j naitis, prieš tai primindamas, 
B. Brazdžionio — šiaurės pa-' kad šiuose laikuose ypatingai rei-

'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnnminiiiiimiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

Į LITHUftfllAN NATIONAL C05TUMES f 
| ANTANAS aad ANASTASIA TAMOŠAITIS | 

s PobUshed by Lfttaanba Folk Art Institute, | 
= Toronto, Canada, 1979 = 

Ę: Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai ilius- ~ 
•s truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis s 
S iliustracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. S 
S Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. S 
S 5 
S Knygos kaina so pentontimn — $27.50 = 
§ Užsakymus siųsti: S 

I DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 I 
S Ulinois gyventojai dar prideda $1.56 valstijos mokesčio. S 

^iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiHuiiimmiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

A.fA. 
DR. LIUDUI GAUDUSUI 

mirus, jo POSŪNIUI, MARČIAI ir ANŪKAMS 
vkdems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

bei 

Lietuvių Veterinarų Gydytojų 
Draugija Išeivijoje 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

A.f A. 
JONUI DAUGIRDUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame žmoną VINCĘ, dukterį JANE. 
ZARONSKIENĘ, sūnų AI>GĮ bei jų SEIMAS ir ar t i 
muosius. 

Stasė ir Leonas Keženiai 

A. f A . PRANEI DABŠIENEI mirus, 
jos vyrui ALEKSANDRUI, sesutei JULIJAI, broliui 
TELESFORUI, sūnui RIMTAUTUI ir jo šeimai, ir vi
siems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų Apygardos Valdyba 

A. + A 
EUGENIJAI VASILIAUSKIENEI 

mirus, jos vyruį KAZIUI, SŪNUI su ŠEIMA bei visiems 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Jūrų šaulių Kuopos "Klaipėda" 
Pirmininkas, Valdyba ir Nariai 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

8845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel.' 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

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

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th Ave.. CKTRO. 1LL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. kovo mėn- 13 d. 

X Helena Sadftnas kuri turi 
labai puošnų restoraną pietinėje 
Chicagos dalyje, netoli nuo Ru
džių fabriko, buvo plačiai pa
vaizduota televizijos 2 stoty. 
Jos restorane taip pat gamina
mi valgių patiekalai bei gėrimai 
pagal lietuviškus receptus. 

X Agnė Kižienė ir Apolinaras 
Bagdonas kalbės apie kuru dr. 
Juozo Prunskio redaguotą kny
gą *'Mes bėgome nuo teroro" ir 
Anatolijaus Kairio "Laisvės so
natą" ateinantį sekmadienį, ko
vo 16 d. Šaulių namuose. Kny
gų sutiktuves rengia Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės valdyba. 

x l ie t . Tautodailės instituto 
Chicagos skyriaus steigiamasis 
susirinkimas įvyks kovo 16 d. 
11 vai. ryto Jaunimo centro kon 
ferencijų kambary. Tautodailės 
mylėtojai kviečiami dalyvauti 

x Dėkodami už "Draugo" ka 
lendorių, aukų po 5 dol. atsiun
tė; Stasys Predkelis, Juozas Ka 
klauskas, Justas Pabkris, An. 
Bliujus, Ona Vaitkūnienė. Vi
siems esame dėkingi, 

X "Atžalyno" ir "Žibučių" 
koncertas St. Petersburge, Fla., 
įvyks kovo 16 d., sekmadienį, 3 

X "Draugo" atkarpoje vakar 
baigėme spausdinti Felikso Pem 
pės atsiminimus "Palikau tėviš
kę mielą", šiandien pradedame 
spausdinti ištrauką iš baigiamo 
spausdinti Albino Baranausko 
parašyto "Vinco Mazurkevi-
Čiaus romano" "Pokario metai". 

x Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties paminėjimą ruošia 
Lietuvių Mokytojų sąjunga š. 
m. kovo 23 d. 3 vai p. p. Tauti
niuose namuose, 6422 S. Ke-
dzie Ave. Apie Donelaičio gyve
nimą ir kūrybą kalbės mokyt. 
Apolinaras Bagdonas, o meninėj 
dalyje dalyvauja solistai Tadas 
Rūta ir Aldona Buntinaitė. 
Jiems akompanuos Alvyda Eitu 
tytė ir Arūnas Kaminskas. Iš
traukas iš K. Donelaičio poezi
jos deklamuos mokinės Dalia 
Polikaitytė ir Rita Stukaitė. Po 
programos bendra kavutė vi
siems dalyviams. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

X švč. M. M. Gimimo parap. 
salėje Šv. Teresėlės dr-ja kovo 
16 d 2 vai. p. p. ruošia madų 
parodą. 

x Jūratė Norvilienė, Vytau
tas Kasniūnas priima registra
ciją į šeimų atsinaujinimo dieną 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių delegacija pas Ailegheny County komisionie rius. Iš kairės: AEegner.y apskrities tamisionierius 
Tbomas Foerster, Vytas Yucius, Pittsburgh Altos skyriaus sekr., Margis Tumer lietuvių kalbos kursų pirmi

ninkė, knmiskmierius Cyrii Wecht, Jane Žilinskienė, Vasario 16-tos dienos reng. komiteto atstovė, ir komisionie-
rius dr. Wm. Hunt. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
FLEITA IE PIANINAS j spalvingumu ir žaismingumu. ! klausimų, į kuriuos kun. L Za-

«.. • • . • • - , • i_ remba labai išsamiai atsakė. 
PLB Kultūrinės talkos komi- * sekmadien* Jaummo centre | * ^ ^ 

vai. po pietų Lietuvių klube. Nu sija, vadovaujama dr. Leono | rengiamame koncerte P. S. Odi- Į . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ v a d i n . 
matomas atsisveikinimo koncer j Kriaučeliūno, surengusi sėkmin \ Q» atliks ketuvių ir pasaulinių 
tas ten pat prieš išvykstant į Į gus Buenos Aires "Žibučių" ir 

L JL VALSTYBES* 
— Vasario 26 i JAV LB 

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. inž. Algimanto Gečio laiš
ką redakcijai patalpino vienas 
didžiausių dienraščių "The Eve-
ning Bulletin". Ugame laiške 
primenama Lietuvą ištikusi tra
gedija, žmogaus teisių paneigi
mas, suaktyvinta rusifikacija ir 
išvedama paralelė tarp Pabalti
jo valstybių ir Afganistano oku
pacijų. 

— Rimas Česonis, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
narys, su kitais keturiais Peam-
sylvanijos Carterio-Mondale fi
nansų komiteto nariais sausio 
22 d. Baltuosiuose rūmuose bu
vo priimtas prez. J. Carterio. 
Audiencijoj, trukusioj 15 minu
čių, buvo paliesti Irano-Afgauis-
tano ir artėjančių prezidentinių 
rinkimų klausimai. R. Česonis 
taip pat susitiko su kai kuriais 
Baltųjų rūmų patarėjais ir su 
jais tarėsi dėl tautinių grupių 
įtakos prezidentiniuose rinki
muose. 

— Simpoziumas teina "Lietu
vos reikalai dabartinių įvykių 
raidoje" rengiamas kovo 16 u. 

P. Ameriką kovo 17 d. Artimes- j Montevideo "Ąžuolyno" koncer-
niųjų Floridos lietuvių kolonijų į tus, vėl kreipiasi į lietuvių vi-
lietuviai, norintieji neeilinį kon-1 suomenę, kviesdama išgirsti iš 
certą pamatyti, informacijų ga- Vakarų Vokietijos atvykusių 
Ii gauti, skambindami į Lietu- fleitininko Petro Sakalo Ckiinio 

atTiZl 7^*^"^-" ' vių klubą tel. 813-525-2924 ar- ir pianistės Ramintos Lampsa 
iki kovo 19 d. Diena įvyks kovo Į u* J ĮP"*„ . C i Q ^ ^J_ ^ _ A 4 M , J £ 3 Z L 
23 d. Ateitininkų namuose. 

kompozitorių kūrinius. Atvyki-1 ti Popietėmis, ši religinė popietė 
me pasiklausyti Atvykę p ra - iP r a e : | 0 l a b a I sūto^ dvasioje. | Kultūros zidmy Brooklyne. Da-
... . . J. .- „ Kr i Jau nuo pat pradžios du religi-1 lyvaus prof. dr. Domas Krivic-dziuginsime svečius, iš V. Vo-1 . . .*TL* .. . . ... x , -. ^ T T . . ~ _, , I nes minties Brazdžionio eilėraš- kas iš Washingtono, D.C, prof. 

čiai: "Garbės himnas" ir "Kris Bronius Nemickas, Vytautas 

X Prof. dr. A. J. Vasaitis, 
Thompson, Conn., atnaujino pre 
numeratą, užsisakė knygų ir at
siuntė auką. Ačiū 

X Lidija Petravičienė, čika-
giškė, atsiuntė Garbės prenurae 
ratės mokestį. Maloniai dėkoja
me. 

kojame 

x PLB ir PLJS valdybų ben
dras posėdis įvyko kovo 5 d. j 
Chicagoje. Svarstyti PLB kul-| 
tūriniai reikalai, išklausytas i 
PLB įgaliotinio Leono Rasla-j 
vičiaus pranešimas apie pašto-' 
vios lituanistinės katedros stei
gimo galimybes kuriame nors 
Amerikos universitete, aptarti 
einamieji reikalai, išreikšta pa
dėka PLB Kultūrinės talkos ko
misijai už Urugvajaus "Ąžuo
lyno" ir Argentinos "Žibučių" 
atvežimą į JAV ir Kanadą sėk
mingiems koncertams. 

x Henrikas ir Kunigunda Ši
liniai, New Buffalo, Mich., pa
dėkojo už kalendorių, korteles 
ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x lietuvių Operos pastaty
mams šiemet aukojo: Valerija 
ir Jonas Žadeikiai 135 dol. Re
gina ir sol. Antanas Pavasariai 
iš Los Angeles 100 dol., jie at
vyksta j paskutinį spektaklį; 
Leokadija ir Antanas Tverai 
100 dol., Irena ir Edmundas 
Vaitkai 100 dol.. Veronika Sta-

. \j • vu*-** &***• Į Fleitrctas Petras S. Odinis tr pianis-
kemene 100 dol., Teresė ir Jo- j t ė pTOf. Raminta Lamsatytė. 

ba p. Krulikienei tel 813-367-; tytės. Jiedu praėjusį sekmadie-
1231. į nį pasirodė ir labai teigiamai 

buvo įvertinti Washingtone vie-
Į tos LB apylinkės valdybos su-
I rengtame koncerte. Šį sekmadie 
! hį, kovo 16 d., 3 vai. p. p. kon-
1 certuos Jaunimo centre, Chica
goje. Jų koncertai yra numaty
ti ir kituose miestuose. 

R. Lampsatytė, gimusi ir au-
| gusi Chicagoje, yra plačiau ži-

x Kazys Bungarda, hamilto- [ noma ir pažįstama. P. S. Odinis, 
niškis. prie prenumeratos mo-! nors i Š. Ameriką atvyksta ant 
kesčio pridėjo 10 dol. auką. Dė-, rą kartą, yra, palyginti, mažo

kai pažįstamas. 
R. Lampsatytė, anksti pradė-

kietijos atvykusius menininkus, 
o taip pat ir koncerto rengėjus, 
Pasaulio LB kultūrinės talkos 
komisiją, kurios tikslas yra su
daryti sąlygas plačiame pasau
lyje išblaškytiems lietuviams 
pažinti savuosius menininkus. 

ptr. 

PASIRUOŠIMAS VELYKŲ 
PASLAPČIAI 

Tokia tema kalbančio kun, L. 
Zarembos, SJ, klausėsi Šv. Anta 
no parapijos salėje, Cicero, apie 
50 parapiečių ir svečių sekma
dienį, kovo 2 d 

Pirmiausia vertė susimąstyti 
gavėnios ir Velykų apibūdini
mas lietuvių tautoje, palyginus 
juos su keturiasdešimtadienio ir 

taus prisikėlimas", jautriai ir 
gerai paruošti paskaityti Vyto 
Laniausko ir Laimos Šulaitytės, 
sugrąžino popietėn susirinku
sius į reikiamą nuotaiką ir rim
tį, nes po šv. Mišių suėjus sa-

Vaitiekūnas, Bronius Bieliukas. 
Simpoziumą rengia korp. Neo-
Lithuania New Yorke. 

KAJUD0* 
— "Latvija — Amerika'*, lat-

vių savaitraštis, 1980 m. 8 nr. 
išspausdino gana platų aprašy
mą apie Vasario 16 minėjimą — 
priėmimą, surengtą KLB valdy
bos Prisikėlimo salėje, ir KLB 
Toronto apylinkės valdybos — 
Anapilio salėje. Aprašymo au
torė yra V. Sidars, dalyvavusi 
lietuvių suruoštame priėmime 
kitataučiams. — 

— LTjrainiečių savaitraštis 
"Novij Šliach" (Naujasis Ta
kas) 1980. m . 1 išspausdino il
gą aprašymą Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties minėji
mo, surengto lietuvių komiteto 

(Toronto un-te. Jo autorė Vera 
Ke, dalyvavusi tame minėjime, 
pateikia truputį Vilniaus istori
jos, primindama, kad jis buvo 
įsteigtas Gedimino, bet ilgainiui 
pateko lenkų kultūros jtakon. 
Jo praeitis esanti iš dalies pana 
ši į Lvivo. Autorė, aprašiusi 
akademinę programą, ypač Si
tai atsiliepė apie pianistą Vyt. 
Smetoną ir pridėjo jo nuotrau
ką. 

— Kanados l ie t . bendruome
nės naujai krašto tarybai rinkti 
sudaryta vyriausia rinkimų ko
misija: V. Ignaitis, L. Tamo
šauskas, L Adomavičius, M. 
Dambarienė, Algis Šeškus. Šia 
komisija pasinaudos ir Kanados 
Lietuvių jaunimo sąjunga savo 
tarybos rinkimams. Rinkimai 
įvyks š. m. gegužės 25 d. 

mu rūpinosi A. ir T. Zailskai, 
J. ir L. Paulėnai su sūnum Ro-

lėn, buvo pirmiausia vaišinama- j mu, vaišėmis V. Orvidienė, A. 

jusi skambinti pianinu, muzikos d y k ų a p t a r i m a i s k i t o B e teu. 
ir germanistikos studijas baigej ^ T a č į a u lhmąĮUįm l a b i a u . 
un i M «; 0 A universitete. Muzi-i - . . . 

nas Mildažiai 100 dol. Už šį pui
kų meninio bei kultūrinio darbo! X Lietuvių ir svetimtaučių 

Valparaiso 
kos studijas apvainikavo Vakar 
rų Berlyno universitete, įsigy-
dama daktaro laipsnį. Ji dabar 
yra docentė Hamburgo Muzikos] 
ir taikomojo meno aukštojoje] 
mokykloje. Laisvalaikiu mielai 
talkininkauja lietuviams, akom
panuodama Vakarų Europoje 
gyvenantiems ir iš Šiaurės Ame 
rikos atvykstantiems lietuvių 
solistams. Ji yra pasirodžiusi 
įvairiuose V. Vokietijos, taip 

si kava, sumuštiniais, pyra
gais ir draugiškai šnekučiuota-
si. 

Popietę pravedė Aldona Pra-
puolenytė, pabaigoje pristatyda 
ma jau septintus metus egzis
tuojantį ir kiekvieną trečiadie-

ir O. Venclovai, S ir S. Bikul-
čiai, E. Banienė, B. Štangenber-
gienė, O. Baukienė ir A. Pra-
puolenytė. 

Rengėjai ir dalyviai džiaugė
si savo tarpe matydami nuo 
pradžios ligi galo parapijos vika 

nį susirenkantį melstis maldos rą kun. B. Rutkauską, savo bu-
būrelį, šios popietės ruošėją. Šį vimu patvirtinusį rehginių po-
kartą popietės suruošimu, sce-1 piečių rengtinumą ir reikalingu 
nos dekoravimu, salės tvarky- į mą. J . C. 

šiai palietė antroji paskaitos da 
lis, kurioje prelegentas dėstė 
Vatikano II susirinkimo paliktą 
gavėnios supratimą: pasiruoši
mą arba prisiminimą krikšto ir 
prasmę atgailos sakramento. Pa 
staruosius pamokymus turėtų iš 
girsti ne 50, bet bent 5000 lie
tuvių katalikų, kad negalvotų, m a s 

jog gavėnia tai susilaikymas 
nuo mėsos, persivalgymo ar per 
sigėrimo. Tai tik maža dalelė 
gavėnios prasmės. Iš tikrųjų tai 

CHICAGOS ŽINIOS 

pat D. Britanijos, Belgijos ir ^ ^ s k i r t a s ^ -

MT7SCARE KALĖJIME 
Nors Chicagos ugniagesiai 

jau dirba, bet teismo sprendimą 
paniekinęs ugniagesių —vadas 
Fr. J. Muscare tebėra kalėjime. 
Numatomas jo greitas paleidi-

ANDERSON PIRMAUJA 
ILLINOIS 

Telefonu buvo apklausti 442 
; -a r . cOTs miestuose. į, " n p r , . p »tA *****? Pripuolamai parinkti Ulinois gy 

P S Mhus vra vilnietis g i - ' ^ C Š V".1
R a S t ą ' ^ P a n u l - ; ventojai ,ir daugumas jų pasi-

'*> d a z m a u l r llS^ m a l d ° 3 e suj s a k ė & Andersono kandidatūrą 
juo bendraujant, atleisti priešui g r e spublikonų į prezidentus. 

d., 3 vai. p. p. Jaunimo^centre j amžiaus buvo priimtas I J | ~ 4 | a e tik artimui ir pasninkauti. u ž jį pasisakė 397c apklaustų J 
jų. Andersonas yra kongresma-
nas iš Rockfordo. Už Reaganą 

w,T̂ ;TV,„ „,,„=u.̂ >- » i kompozitorių kūriniai bus atlik-
remimą nuoširdžiausias aciu. . - * , - , ~ 

, . ti ateinant} sekmadienį, kovo 16 męs 1946 m. Septynerių metų; j u o bendraujant, atleisti priešui 
X L. B-nės Marąuette Parko j rengiamame koncerte. Progra- muzikos mokyklą. Ją baigC3-į Pasninkas tikra to žodžio,pras 

apylinkės visuotinas narių susi-; mą atliks fieitistas Petras Odi- stojo į Vilniaus Tallat-Kelpšos j m e y ^ pabadavimas, tai, kas 
rinkimas įvyks 1980 m. kovo 23 į nis, akompanuojant Ramintai vardo aukštesniąją muzikos mo | neį£ieįgta maistui bei kitiems 
dieną Švč. Mergelės Marijos Gi- į Lampsatytei. Dalyvaukime. 

X Dr. Henrikas 
(pr.) 

Dičpetris. 

kyklą, A. Armono vadovaujamą 
fleitas klasę. Baigęs muzikos 
mokyklą labai gerais pažymiais, 
buvo priimtas į Valstybinę kon 

Valdyba gyv," V<* i e^oje grąžino Ateiti- męJįį^ v i ]n iT1je. &A s t u di -
ninku šalpos Fondui visą seniau 
gautą paramą ir pridėjo dar ir 
auką. Labai ačiū. (pr.) 

javo iki 1974 m. Tais metais iš
vyko į Vakarų Vokietiją ir, iš
laikęs konkursinius egzaminus, 

x NAMAMS PIRKTI PA- į įstojo į Esseno muzikos konser- j b į t i gera" religinė knyga, Šv. 
SKOIJOS duodamos mažais mė- vatoriją ir ją aukščiausiais pa- ; R^tas , ligonio ar užuojautos 
cesiniais imokėjimais ir priei- žymiais baigė 1979 m. vasario j reikalingo aplankymas, daugiau 

malonumams, atiduoti vargšui 
ar labdarai. Pasninkas nėra tik 
pabadavimas nevalgant, bet ir 
nesėdint valandų valandas prie 
televizijos, pabadavimas kartais I ginklų, atimtų iš kriininalinių 

pasisakė 30%. 
PAKLIUVO POLICININKAI 

Du Gary policininkai patrauk 
ti į teismą už pardavinėjimą 

nuo •"nekaltų" apkalbų, tuščių 
kalbų, neigiamų apie vienas ki
tą atsiliepimų. Vieton to gali 

namais nuošimčiais, 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 fsk.) 

16 d. 
P. S. Odinis, gyvendamas V. 

Vokietijoje, daugelį kartų kon
certavo lietuvių renginiuose, 
įskaitant ir praėjusiais metais 
surengtame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese. 

Dienraštis "Sun-Times" ski- Kalbant apie fleitininką P. S. 
ria Jeffersono žymenį vėžiu ser j Odinį, reikia bent trumpai užsi-
gančiai Georgia Photopulos, 44; minti ir apie jo naudojamą inst-
m. Per 11 metų ji pergyveno 19 ramentą. Fleita yra vienas se-
operacijų (turėjo 120 kobalto, niausiu muzikos instrumentų. 

PREMHL'OTA LIGONĖ 

meilės ir dėmesio 
riams. 

šeimos na-

nusikaltėlių. 
1.4 MIL. BALSUOS CHICAGOI 

Ateinančiuose pirminiuose rin 
lamuose Chicagoje galės balsuo
ti 1,417,194 gyventojai. Tiek įre 
gistruota. Pirminiai balsavimai 
bus kovo 18 d., o prezidentiniai 

mimo parapijos salėje tuoj po 
sumos 11:30 vai. V-ba kviečia 
narius ir svečius susirinkime 
dalyvauti. 

(pr.) 
X LJK.V. S-gos "Ramovės" 

Chicagos skyriaus narių susirin
kimas įvyks 1980 m. kovo 16 d, j 
12 vai. Jaunimo centre. Darbo-: 
tvarkėje numatyta rinkimai at- ! 

stovų į S-gos atstovų suvažia
vimą Clevelande. 

Skyriaus Valdyba 
(Pr.) 

X šokių šventės rengimo ko
mitetui reikalinga sekretorė-rins 
dirbti Jaunimo centre bent 2-3 
d į savaitę už atlyginimą. 
Skambint p. Jakaičiui tel. 257-
7877. (sk.) 

X Jei SKILANDŽIU tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik'i švitinimų). Tačiau ji nenusime Jau buvo žinoma senais laikaisi 
— INTERNATIONAL MEAT į na, nuolat guodžia kitas vėžio Egipte. Graikijoje ir Vidurio Ry i 
MARKET. Medžioklinės dešre-! aukas. Per 11 ligos metų ji va- i tuose. Fleita yra aukšto diapo- Į 
lės. kumpiai, aviena, veršiena, žinėjo po visą kraštą su paskai zono pučiamasis instrumentas,! ., , ,, ^ _ , _ . ., , , „ . „ , , . , 
J x • A \ T « , . • T- » • • J .i -s J I ; v • J v ' &*hs religinės popietės dalyvių. i5 <airės pirmoje eilėje: A. PrapUMenytė 
dešros ir t. t. Uisakymua aun-jtoims. Ji rašo straipsnius, mo- padarytas is medžio arba sidab _ p o p i e t ė s ^ ^ ą ^ j ^ . A. Rutkauskas, A. Venclova; antroj eilėj: Ka- \ 
čiame paštu bet kur Amerikoje., ko, ruošia savanorius kovai su- ro, platinos, o kartais ir iš auk raliūnas, L. Pauiėnienė, dr- P. Atkočiūnas. 

Po paskaitos buvo ir keletas rinkimai bus lapkričio 4 d. 

VOKIETIJOJE 
— Vasario 7-9 d. įvyko miun 

cheniškių Marijaus Dreslerio ir 
Kristinos Žutautaitės vestuvės. 
Vasario 7 d. "Susitikimo namuo 
se" jaunavedžiai buvo sukvietę 
60 "Ratuko" jaunimo ir mokslo 
kolegų tradiciniam atsisveikini
mo su jaunimu vakarui — vaka 
rynoms. Buvo dainuojamos va-
karynos arba mergvakario dai
nos, pinamas jaunajai rūtų vai 
nikelis, jaunosios tėvai ir visos 
mergaitės šukavo jos plaukus, 
pašoko "Suk, suk ratelį" šokį 
ir kt. Vasario 8 d. įvyko metri
kacija, o 9 d. prel. P. Celiešius 
sutuokė Bad Woerishofeno šv. 
Ulricho bažnyčioje. Po to kun. 
A. Bungos išpuoštoj klebonijo
je, dalyvaujant jaunųjų gimi
nei, įvyko vestuvinė puota. 

AUSTRALIJOJE 
— Kristijono Donelaičio 200 

metų mirties sukakties minėji
mą suruošė Geelongo lietuviai. 

MAŽIAU DIDŽIUMŲ 
AUTOMOBILIŲ 

Chicagoje 1980 m. įregistruo
ti 1,142,373 automobiliai, sunk
vežimiai, motociklai, priekabos. 
Palyginus su 1979 m., motori
nių susisiekimo priemonių suma 
žėjo 22,934. Ypač sumažėjo 
skaičius automobilių, turinčių 
daugiau kaip 35 arklio jėgas. 
Jų sumažėjo 34,074. Daugiau 
pradėta vartoti automobilių, rei J £ R R Q J P R £ K Y B A 

2913 We*t 63rd S t , Cbicago, H Į vėžiu tarnyboje. so, pasižyminti garso lengvumu. mm. A. MMa 

kalaujančių mažiau gazolino. 

PASKOLOS MOKYKLOMS 
Ulinois aukščiausias teismas 

patvirtino, kad nėra priešingas 
konstitucijai įsteigimas naujos 
Chicagos mokyklų finansinės 
vadybos, kuri galės išleisti 500 
mil. dol. paskolos bonų, kuriais 
galės būti finansuojamos Chi
cagos mokyklos ateinančiais 
dvejais metais. Tačiau Ulinois 
parlamentas galės kontroliuoti 
mokyklų išlaidas. 

PIRMAUJA DALEY 

Dienraščio "Chicago Tribū
ne" pravestais apklausinėji
mais, Chicagoje kandidatas į 
Illinois prokurorus R. Daley pir 
mauja prieš E. Burkę. 

1000 NAUJŲ UGNIAGESIŲ 
Streiko metu į darbą priimti 

apie 1000 naujų ugniagesių pa
siliksią tarnyboje. Taip skelbia 
mere J. Byrne. Būsiąs perorga
nizuotas ugniagesių departamen 
tas ir būsią atleidžiami negyve
nantieji mieste. 

MAŽIAU STUDENTŲ 

J Chicagos miesto kolegijas 
pavasario semestrui įsirašė 
47,191 studentas. taigi 3.1% 
mažiau, negu buvo rudens se
mestre. 

A T I D A R Y T A 
Pirmadieniais — 10 iki 8 vaL 
Antradieniais — 10 iki 5 vai. 
Trečiadieniais — 10 iki 5 vai. 
Ketvirtadienilais — 10 iki 8 vai. 
Peintadieniais — 10 iki 6 va i 
Šeštadieniais — 9 iki 5 vai. 

Adresas — 
S2S5-37 W. 6Srd St. 

Chicago, DL 60629 
Telef. 434-4660 

3 ^ 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
TeL — 776-8700 

Chicago, Ulinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

iinHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiimimiiiimi 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
gežtad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, Xū. 60629 

HimiiiiiiuuiiuiiimuiuuiiiiiHiiHiiutnM 


