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Skuodžio kreipimasis 
Į visus • v 

1979 m. lapkričio 25 d. docen
tas Vytautas Skuodis Vilniuje 
pasirašė savo kreipimąsi j. visus 
pasaulio tikinčiuosius, kuriame 
jis pasisako, jog įstojęs į Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komitetą. 

UFT žinių agentūra sausio 14 
d. pranešė, kad Skuodis, geolo
gas, Vilniaus universiteto dės
tytojas, buvo areštuotas už pri
sidėjimą prie 45 pabaltiečių pa
sirašyto pareiškimo. Tame pa
reiškime Molotovo - Ribbentropo 
pakto 40 metų sukakties proga 
reikalaujama, kad visos sveti
mos kariuomenės paliktų Pa
baltijį ir kad Pabaltijo kraš
tams būtų suteikta garantuota 
tautos apsisprendimo teisė. 
Skuodžio parašo 45 pasirašiusių 
tarpe nėra. 

Iš naujai gautų žinių paaiš
kėjo tikrosios susidorojimo su 
Skuodžiu priežastys. Savo vie
šame pareiškime Skuodis iške
lia tikinčiųjų teisių varžymus 
Lietuvoje: 

''Kreipimasis į visus Lietuvos 
tikinčiuosius. 

Nuolat matydamas ir skau
džiai pergyvendamas Lietuvos 
tikinčiųjų teisių užgniaužimą, 
neturėjimą savos oficialios lei
džiamos spaudos ir negalėjimą 
dalyvauti atvirose diskusijose 
su nepaliaujamo ateistinės spau
dos srauto leidėjais, LKB Kro

nikos apkaltinimus šmeižtais, 
aš, Vytautas Skuodis, pastarai
siais metais atlikau 240 psl. 
apimties analitinį darbą ' 'Dvasi
nis genocidas Lietuvoje". Jame 
statistiškai apibendrinau visus 
1940-1976 metais LTSR perio
dinėje spaudoje atspausdintus 
ateistinius straipsnius, o taip 
pat visos Lietuvos tais metais 
išleistas ateistines knygas bei 
brošiūras. To darbo turinys, 
dažnai iliustruojamas skaičiais, 
aiškiai parodo tarybinio ateizmo 
nemoksliškumą, jo vulgarumą, 
tikinčiųjų sistemingą įžeidinėji
mą, persekiojimus — elemen
tarių, visame pasaulyje pripa
žintų žmogaus teisių nuolatinį 
pažeidimą Lietuvoje. 

Išleisdamas šį darbą į viešu
mą, tvirtai pareiškiu, kad: 

1. Nuo 1979 m. lapkričio mėn. 
24 d. save laikau šeštuoju LTTG 
K. nariu. 

2. Sutinku, kad visi to komi
teto dokumentai, man dėl kurių 
nors priežasčių negalint pasira
šyti, būtų išleidžiami taip pat ir 
mano vardu. 

3. Veikalą "Dvasinis genoci
das Lietuvoje" (autorius doc. 
Vytautas Skuodis) prašau skai
tyti šio komiteto dokumentu". 
Doc. geolog. mokslų kandidatas 

Vytautas Skuodis 
Vilnius, 1979 m. lapkričio mėn. 
25 d. 

Rinkimų kampanijoje daug dirbę Chicagos miesto mere Jar.e Byrne, senatoriaus Kennedy žmona Joan ir pats 
senatorius. Gražus antradienio oras, sakoma, sumažino senatoriaus balsų persvarą Chicagoje, kur, paprastai, 
laimi demokratų "mašinos" remiami kandidatai, nes "m ašina" balsuoja nežiūrint koks oras. 

PADĖTIS AFGANISTANE 
Maskvai rūpėjo išgelbėti komunizmą 

- Vakarų stebėto- j jum Primakovu iškėlė Kinijos Maskva 
jai Maskvoje pripažįsta, kad i brovimąsi į Afganistano reika-
Kremliaus vadai nemano pri- j lus. Kinų pavojus privertė so-
imti Europos Rinkos plano "Af-Į vietus griebtis žygų, nes kinų 
ganistaną neutralizuoti", pa- j veiksmai būtų pavertę dar 1,500 
versti jį antra Austrija, kurios j mylių pasienį pavojaus zona. 
neutralumą 

TRUMPAI 
1$ VISUR 
Šeši karo laivyno desanti 

ILLINOIS RINKIMAI 
Carteris prarado daug žydu balsų 

Chicago. — Visi politiniai ste- "Young Izrael" organizacijos 
bėtojai pranašavo prieš pirmi- nacionalinė taryba. 
nius antradienio rinkimus Uli- New Yorke tarp registruotų 
nois valstijoje, kad daugiausia demokratų daugiau kaip trečda-
balsų gaus prezidentas Carteris lis yra žydai. Jų nepasitenkini-
ir respublikonų tarpe — Ronal- mas Amerikos ambasadoriaus 
das Reaganas. Nuo jo labai balsavimu Jungtinėse Tautose 
mažai atsiliko Andersonas, nes jau pasirodė Floridos pirminiuo. 
jis — savo valstijoje. Be to, jo Į se rinkimuose, kur prez. Carte-
liberalizmas patraukė ne tik j ris gavo mažiau žydų balsų, ne-
kairiuosius respublikonus, bet ir | gu tikėjosi. Prezidentą pasmer-
dešiniuosius demokratus. 

Senatorius Kennedy tuoj po 
Šv. Patriko dienos parado mie
sto centre išvažiavo į New Yor-
ką. Prezidentinių kandidatų 
kampanija daugiausia medžioja 
ne populiarumo nuošimčius, bet 
delegatus savo partijų konven
cijoms. Kovo 25 d. balsavimas 
New Yorke duos demokratų 
kandidatams 282 delegatus (179 
— Illinois). Senatoriaus kam
panijos komitetas tikisi, kad 
jis laimės New Yorke delegatų 
daugumą. Po to seks Connecti-

kė ir buvęs jo rėmėjas, New 
Yorko meras Edward Koch. 

Respublikonų tarpe kandida
tų skaičius gerokai sumažėjo, 
kai pasitraukė Connaly, sen. Ba
ker, sen. Dole. Galimas daik
tas, kad po Illinois balsavimo 
pasitrauks ir kongresmanas 
Craine. Visi respublikonų kan
didatai toli atsilikę nuo Rea-
gano, kuris jau turi ketvirtadalį 
konvencijoje būsimų delegatų. 
Detroite liepos 14—18 d. respu
blikonų konvencijoje reikės 998 
delegatų. Reaganas jau turi 

cut su 54 delegatais, šiuo me- Į apie 170, kada Bush ir Ander-
niai laivai įplaukė į Indijos van- tu sen. Kennedy delegatų skai- šonas abu teturi 57. 

čiumi atsilikęs nuo prez. Carte 
rio mažiausia 260, tačiau po va-' 

denyną su 1.8C0 JAV jūrų pėsti
ninkais, čia jau yra 31 JAV 
karo laivas, jų tarpe du lėktuv-1 kar dienos rinkimų šis skaičius 

garantavo "keturi i Iš straipsnio galir pręsti, kad I nešiai- Sovietų Sąjungos laivy-! gali pasikeisti. 
' nas Indijos vandenyne irgi pa-! New Yorko pirminiai rinkimai 

labai svarbūs abiem demokratų didieji". Sovietų vadai sutiktų | sovietų vadai bijojc. jog komu 
su tarptautinėmis garantijomis.' nizmas Kabule sužlugs ir jo i didintas iki 30 laivų 

— Tarptautinis Teismas Ha-i kandidatams. Rabinas Alexan jei būtų palikta dabartinė ko- Į vietoje Afganistane įsigalės i 

Salvadorui gresia 
civilinis karas 
Savininkai gina nacionalizuotus dvarus 

San Salvadoras. — Salvadore 
pirmadienį įvyko didesnių susi
kirtimų tarp vyriausybės karei
vių ir komunistinio revoliucinio 
liaudies bloko gaujų. Prasidė
jo generalinis streikas. Sostinės 
universitete susibūrė didesnės 
revoliucionierių jėgos, kurias 
apsupo kareiviai. Spaudos pra
nešimais, Salvadoro sostinėje ir 
kituose dideliuose miestuose 
patruliuoja tankai, šarvuotieji 
transporteriai, automašinos su 
ginkluotais kareiviais. 

Ginkluoti studentai užsibari
kadavo universitete, šaudo pro 
langus ir duris į kareivius, kurie 
atsako salvėmis iš šarvuočių. 

Komunistinės grupės siekia 
pašalinti karinę - civilinę chun
tą, kuri valdžią pasiėmė spalio 
15 d., nuvertusi dešiniojo spar
no diktatorių Carlos Humberto 
Romero. Naujoji valdžia, suda
ryta iš nuosaikesnių politikų, 
bandė patenkinti tautos reikala
vimus, nacionalizuodama bankus 
ir didesnius dvarus. 

Revoliucinio liaudies bloko 
pranešimais, valdžiai nuolai
džiaujant, įtempimą Salvadore 
taip pat didina fašistinės suka
rintos gaujos, kurios terorizuo
ja gyventojus. San Salvadoro 
miesto arkivyskupas Romero 
paminėjo savo pareiškime, kad 
ultradešiniosios organizacijos, 
siekdamos įbauginti Salvadoro 
liaudį, veikia kartu su policijos 
organais. 

Valdžiai paskelbus dvarą na
cionalizavimą, kaimiečiai susi
rinko gauti žemės, tačiau buvę 
savininkai ir jų ginkluoti gynė
jai pradėjo žemdirbius vaikyti. 
"Colima" haciendoje žuvo apie 
30 žmonių. 

Sovietų spauda, rašydama 
apie Salvadoro įvykius, tvirti
na, kad padėtį pablogino Jungti-1 
nių Valstijų kišimasis. Washing-} 
tono imperializmas inspiruoja I 
manevrus, nukreiptus prieš Sal- j 
vadoro žmones. Liaudies blokas 
net paskelbė žinią, kad Unjono! 
uoste pasirodė atskiros JAV jū-' 
rų pėstininkų grupės. Komunis-
tai skundžiasi, kad iš Gvatema-j 
los ir Hondūro teritorijos į Sal-1 
vadorą skverbiasi samdiniai ir 
baudžiamųjų akciių "specialis
tai", gabenamos didelės ginklų 
siuntos policijos formuočių ir 
ultradešiniųjų grupuočių arse
nalui papildyti. Revoliucinio 
liaudies bloko pareiškime pabrė
žiama, kad Salvadoro reakcija 
paskelbė liaudžiai "totalinį ka
rą" ir kasdien griebiasi vis bar
bariškesnių represijų bei teroro. 

Salvadorui vis toliau žengiant 
į civilinį karą, Maskvoje vizitą 
pradėjo pirma Nikaragvos vy
riausybės delegacija, kurią pa
kvietė komunistų partijos cent
ro komitetas ir sovietų vy-
riausvbė. 

sybė. 
"Literaturnaja Gazieta" Vita-

ly Kobush straipsnyje komen
tuoja Britanijos užsienio rei
kalų ministerio lordo Carringto-
no planą išspręsti Afganistano 
klausimą, šį planą britai va
sario 28 d. įteikė sovietų amba
sadoriui Nik olai Lunkovui. Ko
vo 3 d. planą paryškino britų 
ambasadorius Maskvoje Sir 
Curtis Keeble. Britų diplomatai 
privačiuose pokalbiuose išreiš
kia savo nepasitenkinimą Ame
rikos santūrumu ir šaltu reaga
vimu į šį britu planą. 

goję pradėjo vėl svarstyti JAV i der Schindler, Amerikos hebrajų j tvirtino 

Britų parlamentas 
už Maskvos boikotą 
Londonas. — Britanijos par

lamentas 315—147 balsais pa-
munistinė Afganistano vyriau-! Maskvai nepalankus režimas, I S°Je P raė jo vei svarsty u J A V ; —- » T T * " . . - ^ — 7 » » | » » w vyriausybės siūlomą 

kuriame didelę įtaką turės Ki- Į skundą, kad Iranas laužo tarp- Kongregacijų unijos prezidentas, | Maskvos olimpinių žaidynių 
nija. Komentatorių manymu, i tautinius įstatymus, kalindamas 
didžiausią Maskvos baimę kėlė \ 50 diplomatų. 
tai, kad Rytų Eurooos satelitai 
galėjo pasimokyti iš Afganista
no įvykių, kuriuose Maskva lei
do sutriuškinti" komunistinę si
stemą, nekovojo prieš komunis
tinio režimo nuvertimą. 

Paskutinis Afganistano vy
riausybės pareiškimas sako: 
"Vyriausybė, reikšdama savo 

valią. 

Afganistano vyriausybė 

Louis Weinstein, žydų organiza
cijų prezidentų sąjungos pirmi-

boikotą. Laikraščio "Observer" 
pravesta anketa parodė, kad 

ninkas, jau seniai rėmė senato- į daugiau britų mano, kad olim-
raštu pareikalavo, kad Amerika | rių Kcnnadį. Po Amerikos bal-, piados boikotuoti nereikėtų. 
pristatytų įrodymus, kad bu
vęs prezidentas Aminas tikrai 
buvo CIA agentas, susirišęs su 
agentūra dar studentavimo lai
kais. 

— Izraelis konfiskavo prie 
Betliejaus 375 akrus žemės, ant 
kurios bus statomos naujos žy-liaudies valią, pareiškia, kad, 

Sovietų Sąjunga buvo, yra ir vi- Į dų sodybos, 
sada bus didi ir nesavanaudiška Į — Valstybės departamentas 
Afganistano bičiulė. Afganis- j pareiškė, kad SALT sutarties 

Amerikos šaltumas į neutra-1 tano darbo liaudis vra nuošir- ! atžvilgiu Amerikos pozicijos 
lumo garantijas aiškinamas j džiai dėkinga Sovietų Sąjungai ; nepasikeitė. Nors sutartis sena. 
tuo. kad garantijos užtikrintų :

 u ž materialinę pagalbą ir mora- to nepatvirtinta. Amerika laiky-

savimo Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje prie tų žydų vadų 
prisidėjo ir Jerold Hoffberger, 
United Israel Appeal preziden
tas. Prieš Carterį pasisakė ir 

Maskvoje sklinda 
įvairūs gandai 

Maskva, — Žurnalas "News-
week" skelbia rašinį apie sovie- _ 
tų piliečių nuotaikas Maskvoje. j siuntė^ stebėtojus. Dalyvių tar-

Ženevoje toliau vyksta 12 
kraštų pasitarimai. Svarstoma, 
kur būtų galima ruošti parale
linius žaidimus, jei būtų nutar
ta Maskvą boikotuoti. Pasita
rimuose dalyvauja: Amerika, 
Australija, Britanija, Kanada, 
Sudanas, Saudi Arabija, Olan
dija, Kenija, Domininkonų res
publika, Filipinai. Dvi šalys: 
Portugalija ir Costa Rica at-

Pastebimas susirūpinimas dėl į Pe išreiškiamas nusivylimas, 
pablogėjusiu santykių ir buitinių j kad Prancūzija ir Vakarų Vo-

Afganistanui komunistinį rėži-1 i m e paramą. Vypač teikiamą pa- j s is 2™ numatytų punktų, kol j trūkumų. Tėvai, turi kariuome- i k i e t 5 J a neatsiuntė atstovų._ 
- - - * - - — «—*- » ^ - l « k * . i t o i i i » « * nėję savo šeimos narių, rūninasi ' ' "esos:^s r : r r 

kad sūnūs nebūtų pasiųsti į 
Afganistaną. 

Maskvoje pilna įvairių gan
dų apie karstų stoką, nes jie 

mą kurio nenori afganų tauta, staruoįu metu, jvedus ribotą! sovietai darys tą patį. 
Kitaip tariant, ko patys komu-' kariuomenės kontingentą. Afera- — Ateinantį penktadieni Pa
rį ista i negali įgyvendinti net; nistano demokratinės respubli- kistano studentų organizacija 
ginklo jėga. būtu įgvvendinta! k o s vvriausvbė kuo aiškiausiai organizuoja demonstracijas 
Vakaru garantijomis. '' pareiškia visam pasauliui, kad P * S Sovietų Sąjungą. Bengah-

Minėtas Kobush rašo, kad j ribotas draugiškos, mums bro- ;; J°Je jvykęs musulmonų jauni- j siunčiami i: Afganistaną. Pasa-
po "neutralumo" etikete Vaka-! Hškos kariuomenės kontingen- : m o ^ suvažiavimas nutarę pa-; k 0 j a m a apįe uždarytus karstus, 
rai siekė panaikinti Kabule esan-i tas bus nepriklausomo ir laisvo reikšti solidarumą Afganistano • n e s ž u v u s į e j į grįžta sužaloti, nu-
čią vyriausybę, pačią socialisti-: Afganistano teritorijoje tol, į musulmonams. į pjaustytomis nosimis ir ausimis. 
nę sistemą ir balandžio revo-į kol bus galutinai pašalintos ir į — Valstybės departamentas j R u s a i nesupranta ir klausia: 
liuciją. ! sužlugdytos visos regionalinės paskelbė sąrašą prekių, kurias j "Kodėl mūsų vaikinai turi žūti 

Kitas "Literaturnaja Gazie-' reakcijos bei imperializmo pink-; galima parduoti Kinijai. Jų tar-1 kažkokiame Afganistane?", 
t a" bendradarbis Igor Beliajev lės ir intrigos, jų klastingi pla-: pe yra C-130 transporto lėk- Į Gandai kyla iš užsienio radi 
pasikalbėjime su Tolimųjų Ry- nai prieš Afganistano nepri-1 tuvai, gaminami Lockheed įmo-j jo. iš "tarp eilučių" išskaitytų 
tų politikos specialistu Jevgeni-

— Londono miesto transpor
to bendrovė paskelbė turinti 35i 
mil. —dol. nuostolių, užpernai; 
nuostoliai siekė 4.2 mil. Todėl 
nuo kovo 23 d. bilietų kainos 
bus pakeltos 19 nuoš. Centri-: 
niame Londone kelionė autobu-; 
su ar požeminiu traukinėliu kai- į 
nuoja 65 centai. 

. . . I 
— Palestinos Laisvinimo or

ganizacijos vadas Yasser Arafat 
pagyrė Prancūzijos prezidentą 
už pareiškimą, kad palestinie- • 
čiai turi turėti apsisprendimo 
teisę. 

Irano rinkimuose 
Teheranas. — Irane buvo nu

trauktas dėl švenčių parlamen
to rinkimų balsų skaičiavimas, 
tačiau religinė islamo partija 
yra laimėjusi 46 vietas. Prezi
dento Bani Sadro šalininkai lai
mėjo 16 vietų. Pabrėžiama, kad 
prezidentas savo partijos netu
rėjo ir jokių kandidatų oficia
liai nerėmė. 

n ai 
klausomybę, nacionalinį suve
renumą, teritorijos vientisumą 
ir saugumą". 

nes. 

Sovietai sueme 

Į žinių, šiuo metu Maskvoje to-
| kio maišyto gando pavyzdžiu 

komi užsienio diplomatai buvo j laikomas anekdotas. Darbinin-
— Kolumbijoje teroristų lai-

aolankyti širdies specialisto, nes 
buvo susirgęs Venecuelos amba
sadorius. Gydytojas nustatė. 
kad širdies atakos nebuvo. 

— Indijos parlamente vyriau-
estą rezistentą 

Maskva. — "The Christian 
Science Monitor" Maskvos ko- į sybė kritikuojama, nes policija 
respondentas David Willis pa- j lazdomis išvaikė aklųjų ir inva

lidų demonstraciją. Premjerė 
Gandhi apgailestavo šį inciden-

kas, grįžęs iš fabriko, klausia 
žmonos: "Ar girdėjai, — Afga
nistane suėmė ajatolą Khomeinį, 
nupiovė jo kairiąją koją ir ištrė
mė vargšą į Gorkį. Dabar jis 
nebegalės atvykti į Maskvos 
olimpiadą". 

skelbė, kad Tartu mieste mili
cija kovo 13 d. suėmė estą 

kas dėl jo mokslininką dr. Juri Kukk, ku- tą ir įsakė ištirti 
ris po 12 metų komunistų parti-

Šalia išrinktų atstovų Irano Į joje tapo aktyviu rezistentu, 
parlamente pagal konstituciją , Neseniai buvo pasirašytas rei-
ponkios vietos yra paliktos re-1 kalavimas neruošti Estijoje riausybes toliau nepamiršti 
lisrinėms mažumoms. Dvi vie-; olimpinių žaidimų. Kukk palai- Kambodijos ir Somalijos pabė-
tas turės armėnai ir po vieną', kė artimus ryšius ir su Lietu-1 gėlių, kuriems reikalinga para-
— zoroastrai, asirai ir žydai, i vos rezistencija. Su kuriais per- rna. Iki metų pabaigos organi-

Rinkimuose iš 270 vietų par- nai pasirašė reikalavimą at- zacijai reikės 260 mil. dol. 
lamento pirmąją dieną buvo iš- šaukti Ribbentropo - Molotovo Į — 
rinkti tik 69 atstovai. Jie visi sutartį. 
gavo daugiau 50 nuoš. balsų, i Dr. Kukk kaltinamas 194 

j kriminalinio kodekso straipsniu, 
kuris aptaria sovietinės siste
mos šmeižimą. 

— Pernai Amerikoje vieške
lių nelaimėse žuvo daugiau 
50,700 žmonių. Padidėjęs nelai-

kaltas. , mjų gkaičius aiškinamas dides-
— Tarptautinis Raudonasis niu mažų automobilių skai-

Kryžius apeliavo į pasaulio vy-; čiumi. 
— Komunistinė Kinija šešta

dienį minėjo moterų dieną. Ži
nių agentūra pasigyrė, kad kad
rų tarpe šiandien Kinijoje yra 
4.7 mil. daugiau moterų, negu 
jų buvo prieš revoliuciją 1949 m. 

Indijoje Tamil Nadu provin 

Kitiems teks dalyvauti balan
džio 4 d. balsavime, nes balsai 
pasiskirstė taip, kad niekas ne
surinko daugumos. 

nistano invazijos ir santykių su Į 
Vakarais pablogėjimo sovietų cijoje kilo riaušės, protestuojant 
įstaigos suvaržė žydų emigra- į prieš naujus savivaldybes rinki-
ciją. Pernai per sausio ir va- mus, kuriuos įsakė premjerė Gan-
sario mėnesius išvažiavo 8,166, dhi. Riaušėse sužeista apie 500 

Wiilis praneša, kad po Af ga- j žydai, o šiemet 6,139. I žmonių. 

Amerikos viešosios opinijos 
institutas Gallup Poli paskelbė, 
kad 62 nuoš. amerikiečių prita
ria prezidento Carterio siūlymui 
Maskvos olimpiadą boikotuoti, 
24 nuoš. boikotą atmeta, o 14 
nuoš. neturi opinijos. 

Amerikiečiams teks 
suveržti diržus 

Washingtonas. — Vyriausy
bės pasiūlytas biudžeto apkar
pymas ir kovos su infliacija 
programa sukėlė nemažai prie
kaištų Kongrese. Prezidentas 
Carteris pareiškė, kad griežtos 
priemonės yra būtinos, nors jos 
atneš pirmą po II-jo Pasaulinio 
karo rimtesnį "diržų suverži
mą". Prezidento patarėjas in
fliacijos reikalams Alfred Kahn 
pasakė, kad "nėra kito pasirin
kimo, kaip priimti laikiną gyve
nimo lygio nukritimą". 

Po šių pareiškimų pasaulyje 
sustiprėjo dolerio pozicijos ir 
aukso kainos nukrito iki 473 dol. 
už unciją. Amerikos ekonomis
tai pranašauja, kad šį rudenį 
prasidės recesija, kuri palies 
nemažai amerikiečių 

KALENDORIUS 
Kovo 19 d.: šv. Juozapas. 

Kvintilė. Vilas, Nautilė. 
Kovo 20 d.: Anatolis, Klau

dija, Žygimantas. Vilė. 
Saulė teka 5:58. leidžiasi 6:00. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

dieną 55 L, naktį 40 i. 

s 
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KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE 
Atrodo, dar taip neseniai New i jo užkandžiauti, kol bus galima 

Yorko skautai — broliai ir sesės, j laisviau prie prekystalių prieiti 
pradėjo ruošti tradicija virtusias 
Kaziuko Muges. O štai — jau ir 
devynioliktoji mugė — praėjo, 
kartu su pirmomis pavasario žy
mėmis. 

Prieš Kalėdas, nors skautai-ės 
rengėsi Kūčioms, tačiau vis kalba 
nukrypdavo apie ateinančią Ka
ziuko mugę, ką reikės pagaminti, 
kokius naujus žaidimus sugalvo
ti ir t.t. Keli niujorkiečių namai 
ar butai tapo tarsi savotiški tau
todailės gaminių fabrikėliai. Ži-
dinietės sueigoje karpė, siuvo, 
planavo. Sesės Česnavičienės na
muose vyko darbo sueigos, kur se
sės — prit skautės, audė, degino, 
piešė. Prižiūrimos ir vadovauja
mos sesės Česnavičienės ir "Vai-

d-vės draugininkės v.s. Li-

Bent trumpai pakeliaukime po 
New Yorko skautų Kaziuko mu
gę. Vos įėjus į didžiąją salę, atsi
radai prie paukštyčių "Laimės šu
linio", kur darbavosi d-kė v.sk. 
psl. Vida Jankauskienė su būriu 
darbščių paukštyčių. Reikia pa 

puikiais inkrustuoto medžio, o-
dos ir lino gaminiais iš Lietuvos. 
Čia pirkėjų buvo daug. 

Zidinietės su savo prekystaliais 
užėmė beveik visą salės plot}. Ir 
ko čia nebuvo! Gintaras, puoš
nūs medžio drožiniai, koplytėlės, 
lėkštės, laikrodžiai ir kt., audi
niai, sidabro papuošalai ir dar 
daug kitokios tautodailės, kad 
sunku būtų viską ir išvardinti. 
Čia taip pat matėsi sesių rūpestin
gumas, kurios, nejausdamos nuo
vargio, visus aptarnavo su šypse
na. 

Netoliese, pasižymėjusi audėja 
ps. Milda Kvedarienė buvo at
vežusi savo spalvingas juostas, 
takelius ir kitokius margaspal
vius audinius, dar prie kito stalo, 
lietuviškos močiutės rūbuose, p. 
Jankauskienė išdėliojo savo ga
mybos sūrius, lietuvišką duoną 
ir ragaišius. Tai naujienybė 
mugės lankytojams! Dar buvo ir 

zymeti, kad beveik visi jų darbai. g ^ E n t i s e s ^ ^ m 
buvo pagaminti ]ų pačių ( ano - j rfais l i p i n u k a i S ) l e i d i n i a i S j m a r § . 

vos" 
lės Milukienės, jos piešė plaka
tus ir žaidimų lentas bei kitus 
priedus. Pas paukštyčių d-kę v. 
sk psl. Vidą Jankauskienę rinko
si paukštytės, kur sesės Vi-

ma, su d-kės ir mamų pagalba), 
o taip pat ir d-kės nemigo naktys 
rikiavosi ant lentynų. 

Vos praėjus šulinį ir paban
džius laimę, scenoje matėsi įsitai
sę savo žaidimų kampelį prityru
sios skautės, su savo d-ke v.s. Lile 
Milukiene. Kluonas, vėžlių lenk
tynės, naujas žaidimas "Nuversk 
vadovą", iš tolo spalvingai trau- j 

Štai kaip vyresnė sesė prisitaiko, kad tiksliai išgirstų jaunutes nedrąsios se
sytės raportą. Paukštytė Kijauskaitė raportuoja vyr. skautei R. Giedrai
tytei 1976 metų Clevelando skautų-čių Kaziuko mugėje. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

kineliais ir kt 
Nusileidus į žemutines židinio 

patalpas, sunku buvo praeiti, nes 
ten taip pat vyko mugė. Viena
me kambaryje sesės skautės, va
dovaujamos s. Giedrės Stankū
nienės, įsirengė lėlių teatrą, pa
čios pasigamino lėles ir dekoraci
jas ir davė du seansus visų mė- į lT sesuo kitai skautei, 
giamo "Meškiuko Rudnosiuko". j Piešiniai galį būti piešti spal-

prie ten dabar vykstančios krizės. 
Atvykite patys ir pakvieskite savo 
draugus popietėje dalyvauti. 

Chicagos Skautininkų-kių 
Ramovė 

PIEŠINIAI 

Piešinių, fotografijos temos 
skautėms, prityrusioms skautėms, 
vyr. skautėm kandidatėm ir vyr. 
skautėms: Skautė gamtos draugė 
arba Skautė draugė savo artimui 

. } L S a . Į ' l " J j ! 1 i r ? S . < ? i Broliai vilkai įsirengė savo žaidi-1 votais pieštukais, spalvota kreida, 
matėsi sesių meniški sugebėjimai, 
nes viskas buvo sukurta ir nu
piešta jų pačių. 

Nusileidus nuo scenos, priėjai 
j duris su iškaba "Vaiduoklių na-

Čia spietėsi mažieji ir ne 

mų kambarį. Gi didžiausias dėme 
sys krypo į vyr. skaučių kavinę ir 
tėvų paruoštus pietus, nes viską 
apėjus ir apžiūrėjus, reikėjo ir pa
sistiprinti, kad anot vieno svečio, 

dos ir s. Aldonos Katinienės pa-1 m a s "• ^ a spietėsi mažieji » » | 5 J 3 d ū š i o s n e a t iduotum»... 
mokomos, jos dirbo įvairiausius! j ¥ ^ _ T ^ J l ! ^ S t ^ ^ t o ^ k i ^ ^ m m i ^ A ^ ^ 
žaislus savo "Laimės šuliniui". Į 
Tuntininkės s. Birutės Kidolie- I 
nes namuose dažnai iki po vi- j 
durnakčio zirzė elekt.inis pjūk- j 
las, buvo klijuojama, šMfuojama, 
dažoma... Ji į darbą įkinkė visą! 
savo šeimą, neišskiriant nei s. 
Vytauto. Brolių tuntininkas, tal
kinamas Mindaugo Jankausko, 
susibūręs daugiausia energinguo
sius "vilkus", taip pat d'rbo me
džio darbus. 

Kovo 1 d., po lituanistinės mo
kyklos pamokų, sugužėjo sesės ir 
broliai į Kultūros Židinį, pasi
ruošti mugei. Sustatyti stalai, žai 
dimai, papuošimai. 

Sekmadienį, kovo 2 d., jau nuo 
ankstyvo ryto Židinyje plc^o zi
dinietės sesės, broliai ir tėvai, nes 
prieš mugę visuomet vyksta tra
dicinės pamaldos, ir iki jų pra
džios viskas turi būti paruošta. 

Jau gerokai prieš 12 vai Židi
nyje žmonių buvo gana daug su
sirinkę, kurie nekantraudami ap
žiūrinėjo išdėliotas gėrybes ir lau
kė mugės pradžios. 

12 vai. Mišias atnašavo skau
tų kapelionas Tėv. Antaną* Pra-
kapas, OFM, kuris pritaikė ir šiai 
progai prasmingą pamokslą. O 
po pamaldų įvyko ir pats mugėj 
atidarymas, kurį pravedė Nerin
gos tunto t-kė s. B. Kidolienė. Ji 
padėkojo visiems susirinkusiems 
už gausų dalyvavimą h pakvietė 
garbės svečius — P i n a m ą v.s. 
Petrą Jurgėlą, Atlanto ra j . va
dą s. Mykclą Banevi'iu Hartfor
do "Šatrijos" vietininkuos v-kę s. 
Danguolę Banevičienę, Tėv. An
taną Prakapą, buv. LSS P-kę v.s. 
Lilę Milukiene, "Tauro" tunto 
t-ką v.s.v.v.sl. M. Ilgūną ir nuo
širdų skautų bičiulį Simą Kudir
ką. Prieš oficialiai atidarant mu
gę, buvo perskaitytas LSS-jos Vyr. 
Skautininkės įsakymas, kuriuo 
trys New Yorko Skautams Remti 
k-to narės: pirm. —Ir. Bilerienė, 
Onutė Adams ir Vita Matusai-
tienė buvo apdovanotos Ordinu 
už Nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu, už jų pasišventimą ir darbą 
skautų naudai. Jautrų žodį tarė 
Simas Kudirka. Tada trumpu žo
džiu pasveikinęs Nevv Yorko se
ses ir brolius ir gausius mugės 
svečius, perkirpdamas kaspiną, 
laikomą paukštytės ir vilkiuko. 
Rajono Vadas s. M. Banevičius 
atidarė mugę. Tuntininkė prašė 
svečius jaustis kaip namie ir ap
žiūrėti viską ir visur. 

Na, ir prasidėjo ūžimas kaip 
bičių avilyje. Ir prasidėjo spūstis 
apie stalus, ir pasipylė svečiai po 
visas K. Židinio patalpas. Tuoj vy
ko gyva prekyba, o kurie nespėjo 
pirmieji prieiti prie stalų, sugužė-

buvo skaučių įrengtas "Baiseny 
bių" kambarys, kurį jos su d-ke v. 
sk. v.sl. V. Šeibyte paslaptingai 
ruošė visą šeštadienio popietę. Ir 
visi stengėsi ten patekti, kad išsi
gąstų iki valios. 

Šalia šio paslaptingo kambario, 
su virš stalo pritaisytais, anot 
tuntininkės, "Vilniaus miesto ža
liais vartais", tiesėsi Neringos 
tunto stalai. Čia taip pat matėsi 
tuntininkės nemigo naktys, sesių 
rūpestis ir kruopštus darbas kiek
viename jų gaminyje. Buvo čia 
apstu medžio išdirbinių, — de
gintų, pieštų, pjaustytų, kerami
kos, margučiai, įvairiausi mezgi
niai, o vienas stalas buvo pilnas 
įvairiaspalvių žaislų ir pagalvėlių. 
Taip pat buvo ir tunto loterijos 
stalas, su tautodailės gaminiais ir 
keliais paslaptingais ryšuliais. 
Loterija skirta rajono naudai. 
Prie tiekimo skyriaus stalo s. A. 

; Katinienė pardavinėjo knygas, 
konspektus ir ženklus. 

Toliau, broliai kvietė pirkėjus, 
rodydami savo medžio išdirbi
nius ir aiškindami kas iš ko pa
daryta, kaip padaryta ir Lt 

tempera, rašalu ar kita paišymo 
priemone. Fograrija gali būti juo 
da balta arba spalvota. Konkur
sui pristatome tik po vieną pie
šinį, tik po vieną nuotrauką. 

Parašiusios rašinėlį, nupiešu
sios piešinį, ar atiduodamos foto-

tūs jau iš tolo kvepėjo. Laimin-1 grafiją konkursui, nepasirašome 
gesnieji rado vietos prie stalų, o j pavardės, bet pasirašome, savo 
pavėlavę glaudėsi erdviame ves- Į pasirinkta skpyvarde, atskirai 
tibiulyje, net ir plačiuose laip- Į užklijuotame, voke pažymėdamos 
tuose... i šalia silapyvardės ir tikrą pavar-

Tai mugei buvo dirbta daug iri dę. Piešinio ir fotografijos kon-
ilgai, tačiau ji praėjo taip grei- j kurso dalyvės voke pažymi kokia 

KERNAVIETĖS PRISIMENA 
GERADARIUS 

Kernavės tuntas turi nuošir 
džių talkininkų ir rėmėjų vi
suose savo užsimojimuose ir dar
buose. Ypatingai jų taiką pajun
tame ir vertiname besiiruošda-
mos Kaziuko mugėje. Šiemet mū
sų talkininkai paaukojo daug sa
vo laisvalaikio valandų ir paro
dė daug nuoširdumo ruošiant eks
ponatus Kaziuko mugei. Džiugu, 

i kad pavargstančių vieton ateina 
' naujos jėgos, naujos mintys, su
manymai. Sunku būtų visus 
mūsų geradarius išvardinti. Sa
vo pasisekimuose juos su meile ir 
dėkingumu prisimename tarda
mos skautišką — Ačiū!. 

Kernavės tuntas 
APDOVANOJIMAI 

LS SESERIJOJE 
Pažangumo žymeniu 
Bartuškaitė Rita — "Kerna

vės" tuntas, Chicaga. 
psk. Leškytė Indrė — "Palan-
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tai. Apie 5 vai. p.p., jau spėjo pra
eiti apie tūkstantinė žmonių, iš
tuštėjo stalai. Ištuštėjusią salę 
griebėsi šluoti, sesė tuntininkė, 
nes darbas žmogui gėdos neda
ro. Prisistačius porai džentelme
niškų broliu, salėje mugės kaip 
nebūta. Bet nors visų raumenys 
pavargę, tačiau šypsenos šviesios, 
nes Kaziuko mugė New Yorke 
buvo verta visų pastangų ir dar
bo, (huu.) 

SKAUTININKŲ-KIŲ 
DĖMESIUI 

Visi Chicagos ir apylinkių sskau 
tininkai-kės maloniai kviečiami 
jaukion popietėn, kuri įvyks Jau
nimo centro kavinėje sekmadienį, 
kovo 23 d. 3 vai. po pietų. Ma
lonus skautiškas pabendravimas 
:r įdomus svečio ps. L. Masko
liūno pašnekesys apie Pietry-

paišymo priemone atliktas dar
bas, kokiu aparatu ir kokia filmą 
nufotografuota nuotrauka. 

Sesės gali pasirinkti vieną duo
tų temą, arba gali dalyvauti ra
šinėlio, piešinio ir fotografijos 
•konkurse. 

Visi darbai bus įverinti komi
sijos, 'paskirtos premijos bei dova
nėlės. 

Visi darbai bus išstatyti paro
dėlėje ir premijos įteiktos tunto 
iškilmingoje 30-čio sueigoje. 

Visoms geriausios sėkmės. 
ps. Nijolė Balzarienė 

tuntininkė 

Netoliese viena šeima iš Bal- į čių, Tolimųjų ir Artimųjų Ry-
timorės apkrovė net kelis stalus tų Aziją ir įvykius, privedusius 

P A D Ė K A 
Grįžus man iš ligoninės, bet 

dar pilnai nepasveikus, mane 
maitinti pasiėmė Juzė ir Izido
rius Augaičiai ir jų dukrelė Vi
da, 2447 W. 69 Str. Tulpės val
gyklos savininkai, tel. 925-1123, 
o mane namuose apžiūri Elena 
ir Pranas Aglinskai. Automobi
liu kur reikia nuveža Vitalija ir 
Alfonsas Gudauskai. Povilas 
Skridaila iš valgyklos atneša 
maistą. Visiems šiems gerada
riams reiškiu nuširdžią padėką. 

Ciprijonas Genutis 

gos" tuntas, Los Angeles. 
Plioplytė Rasa —"Kernavės" 

tuntas, Chicaga. 
Rudaitytė Indrė — '"Kernavės" 

tuntas, Chicaga. 
Varirkojytė Renata — "Ker

navės" tuntas, Chicaga. 
Vėliavos žymeniu 
sk. Bužėnaitė Audronė — "Pa

langos" tuntas, Los Angeles. 
g. vyr. vai. Latvytė Dana — 

"Nerijos" tuntas, Chicaga. 
Tėvynės dukros žymeniu 
ps. Brazdžiūnaitė Danutė — 

"Aušros Vartų" tuntas, Chicaga 
ps. Izokaitienė Adelė — "Auš

ros Vartų" tuntas, Chicaga 
v. si. Tamulynaitė Birutė — 

"Aušros Vartų" tuntas, Chicaga 
Ordinu už nuopelnus 
s. Daukienė Rūta — "Kerna

vės" tuntas, Chicaga 
s. Mickienė Meilė —"Pušyno" 

draugovė, VVashingtonas, 
s. Žitkevičienė Jonė Skauti-

ninkių Ramovė, Melbournas. 
Ordinu už nuopelnus su rėmėjo 

kaspinu 
Onutė Adams 
Irena Bilerienė 
Vita Matušaitienė. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYUUHS 

ER 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2468 W. 69tb Street, CStfcago, HL 

Visi UL 778-8000 
Valandos pajrai susitarimą 
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LIETUVIŠKI SŪRIAI 
ANDRULIS MICHIGAN FARM CHEESE (SŪRIAI) 

ŠVENČIA 45 METŲ SUKAKTUVES 

JAV Vidurio rajono vadas v. 
to iškilmingoje sueigoje. 

s. Jaunius sveikina seses jūrų skaučių tun-
Nuotr. J. Tamulaičio 

AUŠROS VARTŲ TUNTO KONKURSAS 

Aušros Vartų tunto trisde
šimtmečio proga -skelbiu skau-
tųms, prityrusioms skautėms, vy
resnėm skautėm kandidatėm ir 
vyresnėm skautėm rašinėlių pie
šinių ir fotografijos konkursą. 

Konkurse dalyvauja visos tun
to skautės. Konkursas prasideda 
š. m. kovo 2 d. ir baigiasi kovo 
mėn. 23 d. Konkurso temos: Ra

šinėliai — skautėms: Nuotykis 
stovykloje arba Esu lietuvaitė 
skautė. 

Rašinėlio ilgis 300 žodžių. 
Rašnėliai — prityrusioms 

skautėms: Aš ka'lbėjau lietuviš

kai ir... arba Skautė naudinga ir 
padeda artimui. 

Rašinėlio ilgis 500 žodžių. 

Rašinėliai —vyr. sk kandi
datėm ir vyr. skautėms: Mano va
dovė arba B. Brazdžionis. 

"Ant Tavo delno mūsų 
tėviškės sodybos, 

Ir mūsų sodai ir šilojai ir 
laukai, 

Ir mūs maža širdis tik tol, 
tik tol rami bus, 

Kol savo rankoj kaip balandį 
ją laikai". 

Rašinėlio ilgis 700 žodžių. 

Per paskutinius 20 metų sūrių 
gamybą tvarko jų sūnus Allan An
drulis, kuris dabar vadovauja Mi 
chigan Farm Cheese korporacijai 

Sis natūralus sūris dabar yra 
pardavinėjamas po visą Ameriką 
ir yra siunčiamas ir į Havajų sa 
las. 

S{ skanų natūraliai gaminamą 
ANDRULIO sūrį gydytojai reko
menduoja savo pacientams kaip 
dietai ir sveikatai pataisyti. 

MICHIGAN FARM CHEESE 
DAIRY, INC. 

Foontain, Bflchig&n 49410 
TeL (616) 462-S301 

m 
A L L A N A N D R U L I S 

GAMINA 
YPATINGO SKONIO SCRIUS. 

Gyvenantieji Chicagoj šį pui
kų, skanų ir natūralų sūrį gali 
paragauti ir nusipirkti atvykę į 
Marijos Metrikienės parduotuvę. 

FARM FOOD COMPANY, 1811 W. 47th St. — TeL 927-8393 | 
Atdara 9 vai. ryto iki 5 vai. p p. pirmad.. antrad.. treč. ir ketv. 5 

Pensininkams duodama nuolaida. s 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Bui lding). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-3004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 - 5:00 
va!, popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — G R 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
u t u i l U J n o irt o n i n u n o n o 

' 1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt 12 iki 4 vai popiet 

Tel. REliance 5-18,1 L ,r 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 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. 81st Street 

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

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

Specialybė vidaus ligos , 
2454 West 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai. 
111 NO. "VABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagai susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS . 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 

T e l . - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai : Dirm , antrad . ketv ir penk\ad 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 -7) šeštadieniais pagal susitarimą 



Lietuvių išeivijos 

SPAUDOS RŪPESČIAI 
"Nuo 1950 iki šiol įvyko ir ne

maža pasikeitimų. Įsėdę į 1980 
metų laivą, jau visi regime, kad 
mūsų dienų saulė nebėra vi
dudienio aukštumoje. Be galo 
ilga tremtis ne vieno žvilgsnį 
dangsto pesimizmo debesimis 
dėl daugelio neišsipildžiusių 
lūkesčių, ypač emigracijoje iš
augusios lietuvių kartos abe
jingumo savam raštui. Taip pat 
metai praretino ir vyresniosios 
kar tos bendradarbius bei 
prenumeratorius. Mes nebe
same tokie, kokie buvome prieš 
30 metų." 

Taip rašo mūsų kultūros žur
nalo "Aidų" leidėjai, pradė
dami 1980-uosius metus, žur
nalo persitvarkymo proga. O 
"persitvarkymas" nėra labai 
džiuginantis: leidėjai ir redak
toriai nutarė "Aidus" vietoje 
vieno karto per mėnesį leisti, 
kartą per du mėnesiu, numerį 
kiek padidinant. 

Skaitytojus pasiekusiame 
leidėjų rašte nurodomos ir ki
tos sunkios leidimo sąlygos, jau 
nepareinančios nuo lietuvybės 
Amerikoje "saulėleidžio": "Per 
pastarąjį dešimtmetį popierius 
pabrango ketveriopai. Per 
pastarąjį penkmetį pašto kai
nos pakilo net 160 procentų. 
Ofsetinio spausdinimo me
džiagos, kuriose yra sidabro, 
per vienerius metus pašoko 
apie 100%. Pagaliau darbinin
kų atlyginimas Amerikoje kas 
metą pakyl? 10 procentų". 

Taip rašo "Aidų" žurnalo lei
dėjai. Tačiau, kas jų pasakyta, 
visa tai tinka ir bet kuriam ki
tam lietuviškam žurnalui bei 
laikraščiui. Nenuostabu tad, 

.kad periodinis leidinys, no
rėdamas išlikti gyvas ir lan
kyti savo skaitytojus, turi arba 
mažinti savo dažnumą, arba 
puslapių skaičių, ar-kelti prenu
meratos mokestį. 

Bet ir čia ne visada "du kar
tus du duoda keturius". Pakė
lus prenumeratos mokestį, 
neretai nubyra dalis skaityto
jų, mes mažesnių pajamų žmo
nės, ypač pensininkai (o jie 
s u d a r o p r e n u m e r a t o r i ų 
daugumą) bepajėgia laikraštį 
užsisakyti. 

Viską susumavus, atrodo, 
kad gal beveik visi mūsų laik
raščiai bei žurnalai savo 
finansinius metus baigia su 
deficitu, kurį apmokėti turi lei
dėjai. O kas tie leidėjai? — Tai 
mūsų vienuolijos, draugijos, ge
ros širdies rėmėjai bei auko
tojai. 

Ir kas dar? Gal mūsų veiks
niai — VLIKas, ALTa, Lietu
vių Bendruomenė, lietuviško
sios parapijos, fondai, politinės 
partijos, milijoninius kapi
talus sutelkę susivienijimai, 
lietuvių sukurtos kredito įstai
gos, turtingi mūsų tautiečiai 
privatūs prekybininkai bei 
pramonininkai? 

Ne, visos minėtos ir nesu
minėtos institucijos jau seniai 
lietuviškosios išeivijos spau
dos finansiniai neremia. Tie
sa, jos remia daug ką, bet ne 
spaudą^. Žinia, retkarčiais gal ir 
nubyra vienas kitas skatikas, 
be t tiktai skatikas ir tik tada, 
kai reikia pasinaudoti kokiu 
nors spaudos patarnavimu. 
Spauda reikalinga tik tam, kad 
padėtų organizacijom, fon
dam. 

Mūsų laikraščiai sukūrė 
minėtas organizacijas, padėjo 
sutelkti milijoninius kapita
lus, bet pagalba spaudai nei 
posėdžiuose, nei susirinkimuo
se nesvarstoma, spauda nesu
bsidijuojama. Tiesa, kartais 
dešimtūkstantinėse sumose, 
jas skirstant, užkliūva vienas 
kitas doleris ir kuriam nors mū
sų laikraščiui. Bet tai tokios 

menkos sumelės, kad jų nė 
negalima lyginti su tomis pa
šalpomis, kurias, sakysime« 
"Draugui" teikia jo leidėjai — 
marijonų vienuolija. 

Tačiau ne vien tiktai finansi
nės bėdos slegia mūsų spaudą. 
Yra ir kitų rūpesčių. Skaitytojų 
amžius didėja, daugelis jų iške
liauja amžinybėn, kiti turi atsi
sakyti prenumeratos dėl blogo 
akių matomumo, dėl mažų 
pajamų. Žinoma, ši krizė nea
teina iš karto, o tik pamažu, bet 
vis dėlto ji graužia mūsų spau
dą, lyg vėžio liga. 
. Nerimo kelia ir didėjantis 
laikraščių redaktorių bei 
bendradarbių amžius. Jau dau
gelį mūsų periodinių leidinių 
redaguoja pensijos ar jam arti
mo amžiaus sulaukę asmenys. 

Ne bet kas gali redaguoti 
lietuvišką laikraštį bei žurnalą 
ar kitą leidinį. Tiesa, sąrašuo
se mes turime daugybę žur
nalistų. Vien tiktai Liet žur
nalistų sąjunga jų priskaito 
apie 300. Ta pati LŽS kasmet 
premijomis atžymi 20-30 jau
nųjų žurnalistų. Dar daugiau 
jaunųjų spaudos darbuotojų 
premijomis atžymi "Ateities" 
žurnalas. Bet kai iš šių skait
linių reikia išrinkti ben vieną 
kitą pajėgų redaktorių — pasi
rinkimas nevyksta. 

Žurnalistinio prieauglio mes 
kaip ir neturime. Jo neparuošė 
nei LŽS-ga, nei bet kuri kita 
institucija. Tiesa, šio krašto 
universitetuose yra žurnalis
tikos mokslo katedros ir jose 
mokosi kiek lietuvių. Yra lie
tuvių jaunuolių baigusių auk-
tuosius žurnalistinius moks
lus, yra dirbančių Amerikos 
laikraščiuose, bet neteko girdė
ti, kad bent vienas kitas toks 
jaunuolis būtų susidomėjęs lie
tuvišku laikraščiu ir įsijungęs į 
redakcinį darbą. 

Žurnalisto prieauglio dar 
tektų ieškoti mūsų vidutinio 
amžiaus intelektualų tarpe. 
Ten galima rasti nemaža gerai 
lietuviškai kalbančių, reikalą 
išmanančių ir rašyti — reda
guoti galinčių universiteto a b 
solventų, politinių, socialinių 
mokslų bakalauro, magistrų, 
net daktarų — profesorių? Bet 
ar daug iš jų, palikę gerai ap
mokamą vietą, pasirinktų skur
džiai atlyginamą lietuviško 
laikraščio ar žurnalo redak
toriaus vietelę? 

Atsakymo į šį klausimą ne
duosime, tik pareikšime spėji-
mą, kad nelabai tolimoje atei
tyje mūsų laikraščiai gal būt 
pirmiau pritruks redaktorių, 
kaip skaitytojų... 

Cia iškėlėme keletą nelabai 
linksmų minčių ir tūlas gal 
pasakys, kad jos perdaug pesi
mistiškos. Ir šiame tvirtinime 
gal bus šiek tiek tiesos. Jei šian
dien gal dar ir nėra taip labai 
blogai, tai po kelerių metų 
redaktorių suradimo klausi
mas bus žymiai sunkesnis kaip 
dabar. 

Taigi siūlome mūsų veiks
niams, visuomeninėms poli
tinėms, ekonominėms, religi
n ė m s i r k i t o k i o m 
organizacijom bei fondam, vi
siems tiems lietuviams, ku
riems rūpi lietuvybės šiame 
krašte ilgesnis išlikimas ir ko
va dėl pavergtos Lietuvos lais
vės, iš arčiau pažvelgti į mūsų 
lietuviškąją išeivijos spaudą, 
gyventi jos rūpesčiais, ieškoti 
būdų jai padėti atitinkamoje 
aukštumoje galimai ilgiau išsi
laikyti, kad tokiu būdu išeivi
jos organizacijos nenukirstų 
tos pagrindinės lietuviško me
džio šakos, ant kurios sėdi lie
tuvybė. 6_ g * 

Per pirmuosius savo val
dymo metus pop. Jonas Pau
lius II pasiekė pasaulinio 
masto populiarumo. Pop. Pau
lius VI per penkiolika metų 
padarė devynias ilgas keliones 
už Italijos ribų. Jonas Paulius 
II jau keturis kartus išvyko iš 
Italijos ir subūrė apie save di
džiausias minias, todėl sako
ma, kad jis yra vienintelis, kurį 
matė milijonai vyrų ir moterų. 
Tai žmonijos istorijoje vie
nintelis faktas, turįs neapskai
čiuojamos svarbos žmonijos 
likimui. Gal būt, dėlto daugelis 
susirūpinę, ar jo pasisekimas, 
tas minių, ypač jaunimo, 
patraukimas kai ką neramina, 
kelia rūpesčio. 

„Kai kur tarp katalikų ir poli
tikų auga nepasitenkinimas 
popiežium Jonu Paulium II", 
sako Benny Lai, žurnalistas, 
jau daug metų akredituotas 
prie Vatikano. Jo tvirtinimu 
„pop. Jono Pauliaus laukia 
sunkūs laikai. Masės jį gar
bina, o politiniai sluoksniai 
konkuruoja. Kritika nuolat 
auga tiek iš kairės, tiek ir iš 
dešinės. Dėlto dabartinio pop
iežiaus laukia sunkūs laikai. 
Pirmieji metai jam buvo Pal
mių sekmadienis (triumfo 
dienos), tačiau ateityje laukia 
Kančios savaitė". 

„Kad yra kritikų ir kad jų 
skaičius auga — tai tiesa", aiš
kina vienas arti popiežiaus sto
vįs lenkas. „Tačiau tai negali 
būti taikoma jo asmeniui ir jo 
veiklai. Tai žmogus atviras, 
permatomas. Jo žmonių meilė 
yra tvirta, kaip uola. Bažnyčia 
yra jo šeima. Ją myli karštai, 
kaip tėvas savo vaikus. Tai ne 
simbolinis palyginimas, o tik
rovė. Visi, kurie su juo susi
tinka, gali tai patvirtinti. Štai 
dėl ko bėga prie jo minios. Kai 
Wojtyla buvo dar Lenkijoje, 
visa buvo daroma sukliudyti jo 
įtakai masėms, bet tai nepa
vyko". 

Nauji vėjai V a t i k a n e 
Kai kard. Wojtyla tapo pop

iežium, per visas Vatikano 
įstaigas nubangavo naujas 
vėjas. Visur dirbama pilnu tem
pu, nepaisoma darbo valandų. 
Visa, kas vyksta aplink popie
žių, yra nenumatyta, atrodo, be 
jokių taisyklių. „Šis popiežius, 
sako minėtas Benny Lai, yra 
neparankus visiems. Nepa
tinka nei konservatoriams, nei 
progresistams. Nepatinka kuri
jai ir su įtarimu į jį žiūri kata
likiški sluoksniai. Pagal tradi
cinę logiką kardinolai turėjo 
išrinkti popiežių italą, seną ir 
atsargų. O šis yra jaunas, 
svetimšalis ir nepaprastai veik
lus". 

Bene didžiausias priekaištas 
pop. Jonui Pauliui II yra tas, 
kad jis per ištisus metus nenu
veikęs nieko konkretaus. Iš 
dvylikos mėnesių jis pusantro 
mėnesio išbuvo kelionėse po pa
saulį. Dar daugiau laiko pralei
do ruošdamas kalbas, kurias 
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Demonstracijos Toronte, Kanadoje, prieš Sovietų Rusijos kokniaUzmą. 
atvergtųjų tautų atstovai bei fa»«u>rturfH»i 

DABARTINIO POPIEŽIAUS ĮTAKA PASAULY 
Kam nepatinka pop.Jonas Paulius II-sis 

rašo pats lenkiškai, o paskui 
duoda išversti į reikiamą kal
bą. Tad praktiškai jam nelieka 
laiko Bažnyčios valdymui. 
Bažnyčia esanti monolitinė, 
tad visi sprendimai turi būti 
daromi paties popiežiaus. Taip 
visa veikla Bažnyčioje likusi 
paraližuota. 

Tiesa, popiežiaus kelionės 
buvo labai išgarsintos, bet kri-

šv. Tėvas Jonas Paulius II 

tikai sako, kad tos minios tik 
„matė" popiežių, bet juo „nepa
sekė". Nuvyko į Airiją, bet tero
rizmas ten nesumažėjo. Aplan
kė Ameriką, bet senosios 
problemos katalikų tarpe liku
sios, kaip buvusios. Dalyvavo 
Jungtinėse Tautose, bet jo bal
sas nebuvo išklausytas. 

Daugybė svečių 
Popiežius Jonas Paulius II 

pravardžiuojamas „popiežium 
NE". Per pirmuosius popie
žiavimo metus jis pasakė „ne" 
abortams, divorsams, piliulei, 
moterų kunigystei, homo
seksualizmui, kunigų san
tuokai , priešvedybiniams 

santykiams. Tuo užsitraukė 
neapykantą visų tų sąjūdžių, 
kurie tokius dalykus propa
gavo ir tikėjosi, kad naujas 
popiežius juos parems. Kai pop. 
Jonas Paulius II nusodino nuo 
katalikų dogmatikos katedros 
Tiubingene Hans Kuenga, kai 
pakvietė olandą Schillebeeką 
pasiaiškinti dėl jo neaiškios 
teologijos, imama jį kaltinti, 
kad grįžtama į „griežtą ir 
absurdišką konservatizmą". 

Bet ir konservatoriai turi kuo 
būti nepatenkinti. Pyksta, kad 
jis sulaužė visas tradicijas, 
visas formas, kurios buvo uo
liai saugojamos Vatikane nuo 
amžių. Kritikuojamas jo asme
niškas laisvumas, jo darbas be 
jokios biurokratijos. Nepri
tariama popiežiaus metodui, 
kai jis asmeniškai sprendžia 
įvairius klausimus, nesiklaus-
damas kitų. Pvz. kai paskutinį 
kartą priėmė vyskupą Lefėb-
vre, nežinojo nė Valstybės 
sekretoriatas. 

Jo darbo ritmas yra tiesiog 
baisus. Kitados popiežiai 
audiencijoms skirdavo tik ryti
nę dienos pusę. Dabar audien
cijos vyksta ištisą dieną ir bai
giasi dažnai jau vakarienę 
valgant. Buvo paprotys, kad 
popiežius valgo su savo sekre
torium atskirai. O pas Joną 
Paulių II nuolat svečiai, kar
tais 5—6. Juos pakviečia 
paskutinį momentą, sudaryda
mas nepatogumų patar-
naujančiom seserims ir vir
tuvei . Tač iau prob lemą 
išsprendžia pats popiežius. Jis 
paskambina į Šv. Mortos bend
rabutį, kur gyvena prelatai ir 
monsinjorai, kur yra tarsi vieš
butis atkeliavusiems į Romą 
vyskupams, kur yra nuolat 
veikianti virtuvė, ir klausimas 

išspręstas. Popiežius patele
fonuoja ten d i rbančioms 
vienuolėms seserims ir eina su 
savo svečiais ten pietums ar 
vakarienei. 

Vasaros atostogų metu Cas-
tel Gandolfo turėjo nuolatinių 
svečių apie trisdešimt. Skaito 
visa, kas apie jį rašoma. Jei 
televizijoje perduodamas jo 
pasirodymas, nori pats pama
tyti. Dažnai parašo suinte
resuotiems ką nors patiks
l i ndamas , p a t a i s y d a m a s . 
Reikalauja, kad jam pateiktų 
įvairiausių problemų sant
raukas. Tai darbininkas, kuris 
alsina bendradarbius. Vieni 
bendradarbiai seka popiežių su 
meile ir pasiryžę už jį mirti. Kiti 
bando prilaikyti stabdžius. 

Maudymosi b a s e i n a s 
Pasigirdo pas ip ik t in imo 

balsų, kai sužinota, kad popie
žius įsitaisė maudymosi basei
nus: vieną Vatikane, kitą Cas-
tel Gandolfo. Kai jam buvo 
padaryta pastaba, kad popie
žiui netiktų užsiimti sportu, 
kada tiek žmonių pasaulyje 
miršta badu, Jonas Paulius II 
atsakęs: „Kas brangiau — 
baseinas, ar konklavė?" Tuo 
duodamas suprasti, kad basei
ną įsitaisė savo sveikatai palai
kyti. Kai sužinota, kad nema
žai p i n i g ų i š l e i d ž i a m a 
maudymosi baseinui, Vati
kano tarnautojai ėmė skųstis, 
kad jų atlyginimai yra per 
maži, nustatyti dar 1969 me
tais. 

Tiesa, Vatikano tarnautojai 
negaudavo didelių atlyginimų, 
tačiau jie naudojosi kai ku
riomis lengvatomis: nemoka 
mokesčių ir turi kitų privilegi
jų. Laikraščiai visą tą reikalą 
labai išpūtė, ir popiežius Jonas 

Paulius II paėmė jį į širdį. Jis 
pirmą kartą Vatikano isto
rijoje įsteigė darbininkų komi
tetą, visai panašų į sindikatą. 
Išklausęs to komiteto balsų, vi

siems tarnautojams pakėlė 
atlyginimus 50 procentų. 

Toks popiežiaus elgesys, 
kada jis pasirodė, kaip ir visi 
žmonės, sukelia masių simpa
tiją, tačiau ne visi moka jį 
įvertinti. „Ir mes, žurnalistai, 
pasakoja Benny Lai, iš karto 
buvome labai laimingi, nes 
popiežius davė tiek medžiagos 
mūsų straipsniams. Keliau
jant į Turkiją, popiežiaus lėktu
ve įvyko nemalonus dalykas. 
Jonas Paulius II paprastai 
savo kelionėje didelę dalį laiko 
skirdavo susitikimui su žurna
listais. Tai buvo labai demo
kratiškas gestas, labai nau
dingas. Ir šį kartą jis paliko 
savo skyrių, perėjo skirtąjį jo 
palydovams kardinolams ir 
monsinjorams ir atėjo ten, kur 
buvo apie 60 žurnalistų, foto
reporterių, radijo ir kino opera
torių. Vos popiežiui pasi
rodžius, pakilo buvusieji 
pirmose vietose, apsupo po
piežių ir neleido prie jo prieiti 
kitiems. Imta skųstis, o viena 
vokietė žurnalistė riktelėjo: 
„Bet čia nėra jokios demokrati
jos!" Popiežius atsakė: „Nede
mokratiškas pasielgimas šių 
žurnalistų. Bet dar nedemokra-
tiškesnis toks reagavimas". Ir 
pasisukęs grįžo į savo skyrių... 
Pasigirdo protestai, keiksmai 
— suprantama reakcija prieš 
kolegas, kurie iššaukė tokį 
popiežiaus elgesį. J. V. 

(Bus daugiau) 

AKLŲJŲ MIESTAS 
Meksikoje yra nedidelis mies

telis Titibekas. Visi jo gyventojai 
akli. Dauguma jų akli gimsta, kiti 
netenka regėjimo po kelių savai
čių. Šiame miestelyje paprastai 
regėjimo netenka kiekvienas žmo
gus, pagyvenęs ilgesnį laiką. Gy
ventojai verčiasi žemės ūkiu. Gat
vėmis vaikščioja su lazdomis. 
Namai be langų. Miestelyje akli ne 
tiktai žmonės, bet ir gyvuliai. 
Mokslininkai seniai tyrinėja 
keistą šio miestelio gyvenimą. 

Margarita Thatcher — Pirmoji 
D. Britanijos moteris premjerė. 

— Mokslo žodynas nuolat turtėja, nes atsiranda naujų įrengimų, 
mašinų, jų dalių, taigi reikia ir naujų pavadinimų, terminų. Gal ne 
kiekvienas žino, kad vien tiktai chemijos mokslo žodynas turi du 
milijonu žodžių. Neseniai atsiradusiame elektronikos moksle pri-
skaitoma 50.000 žodžių. 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

Darbą pradėjo tą patį 
vakarą po cinzano, prie magnezijos. Rytojaus dieną 
netruko pasirodyti ir pirmieji klientai. Durys paskui 
neužsidarė iki pat šv. Jurgio. Prasidėjus laukuose 
darbams, fotografuodavo šventadieniais. Kai visi 
įsigijo pasus, spūstis sumažėjo, tačiau ją sekė stam
besni, rimtesni ir žymiai pelningesnį užsakymai, 
kaip antai vestuvės, laidotuvės, šauliai, pavasari
ninkai, mokyklos su mokytojais ir mokiniais, 
jaunimas su naujai įsitaisytais drabužiais bei parė-
dais, šeimininkės su mieste sudėtomis šukuosenomis 
ir t.t, ir t.t. Net visam laikui mano atmintyje 
įsispaudęs Šteinio vaizdas, jei ne pats ankstyviau
sias, tai giliausias ir ryškiausias, taip pat yra susijęs 
su fotografavimu. 

Buvo, jei neklystu, 1935-ti, vasara, jau rudeniop. 
Pirmą ir vienintelį mano atmintyje kartą mūsų 
parapijos bažnyčią oficialiai vizitavo vyskupas. Bro
lijos su karūnomis, organizacijos su vėliavomis, baž
nyčios tarnai ir Šiaip tikintieji iškilmingai laukėme 
jo atvežamo iš Gražiškių, išsirikiavę pakelėje už 
miestelio, per geras varsnas nuo naujųjų kapinių, jau 

beveik Oškabaliuose. Saulė krypo prie laidos, me
džiai klojo ilgus šešėlius, niekur nekrustelėdavo nė 
lapas, išsipuošusios minios nesiliaująs dūzgimas 
neplaukė į kaimą, o atsimušdavo 6 a pat į alksnelius 
ir grįždavo atgal toliau kunkuliuoti, kaip per dieną 
įkaitintame avilyje, kai tuo tarpu nuo Dambalkos iki 
Kamičių ir nuo Grabalkos iki Geisteriškių keliais, 
takais ir per pievas šia linkme vis dar krutėjo dideli 
ir maži parapijiečiai. Atrodė, pasiankstinta — teko 
laukti labai ilgai. Saulė jau raudonavo ir beveik 
siekė Kavaliauską, kai iš už Vaitkevičiaus pradėjo 
kilti dulkių debesis. Visų akys nukrypo į pakalnę. 
„Atvažiuoja!" pasigirdo balsai, „Ir atjoja!" pasi
girdo kiti, bet aš iš čia, nors ir kaip stiebiausi, nieko 
negalėjau pamatyti. Tik širdis smarkiai suplakė, ir 
minia susiūbavusi krito ant kelių. Nepraėjus dviems 
minutėms, turėjo sudundėti žemė po kanopomis ir po 
ratais, iš saulėleidžio išsinerti didžiulis fajetonas su 
raudonai apsitaisiusiu, žieduota ranka visus žegno
jančiu mūsų ganytoju vysk. Mečislovu Reiniu, lydi
mas trisdešimties juostomis papuoštų raitelių iš apy
linkės, vedamų nuovados viršininko Felikso 
Damidavičiaus ant sunkaus bėrio, iškilmių uni
formoje, su baltomis pirštinaitėmis ir kalaviju. Bet 

trumpai prieš tai, visiems jau klūpant, pačiame 
įtempime, ištuštintu keliu pro mus į priešingą pusę 
dulktelėjo vienplaukis žmogus su kažkuo panašiu į 
juodą kirvį rankoje. Buvo Šteinys, bėgo pirmosios 
nuotraukos. Man, klūpančiam su sausa iš susijaudi
nimo burna, šitas tamsus pavidalas, šmėstelėjęs rau
doname danguje pro pakeltas galvas, įsirėžė į 
atmintį lyg užfiksuotas vienoje iš stiklinių plokš
telių, kurias nešėsi savo „kirvyje". Tebematau kaip 

gyvą net dabar: brilijantinu suglostytus plaukus, 
išretėjusius, bet dar su bangomis, su sklastymu per 
vidurį, kuriame ties pakaušiu (tada dar nežymiai) 
šviesėjo prasidedančios plikės tonzūra; prieš saulė
leidį blykčiojančius geltonus metalinius akinių 
rėmus; nutukimo pagilintas skruostų duobeles, dar 
labiau gilinamas šypsenos, beveik niekad neišnyks-
tančios nuo raudonų, mėsingų lūpų; storą, mote
rišką, užpakalin pasidavusią, iš skubėjimo trūkčio
jančią sėdynę ir trumpas kojas, kurių pro galvas 
visai nė nesimatė. Nors galėjo turėti per keturias
dešimt, lėkė kaip šunų vejamas. Tačiau jau niekuo 
nepriminė ano nepriklausomybės kovų karžygio, 
apie kurį man taip dažnai tekdavo prisiklausyti. 
Labiau panešėjo ne į vyrą, o į kokią nors sveiką, 
žvalią, energingą, viskam pasiruošusią didelio ūkio 
šeimininkę. Aparatas taip pat jau nebuvo tas, kurį 
parsigabeno iš Eitkūnų už vilnas. Mazurkevičienė 
f" ko, kad pabaigon turėjo net keturis, jų tarpe ir tokį, 
k-riuo galėjai nusifotografuoti pats save — su taip 
vadinamuoju „autoknipsu". Nors, savaime aišku, 
Šteinį buvau turėjęs pažinti daug anksčiau ir matyti 
daug kartų prieš tai — buvau juk vienuolikos, kitą 
dieną turėjau eiti prie sutvirtinimo — tačiau dabar 
man stovi prieš akis kaip tik šitoks: dar šviežias iš 
lauko ir be kirmino viduje, žmogus pačioje jėgoje ir, 
galima sakyti, savo buities ir karjeros viršūnėje. 

< Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
IVAŠKOS IR A T Ž A L Y N A S " 

Bostono tautiniu šokių sambū
ris, vadovaujamas Onos Ivaskie-
nės, o dabar ir jos sūnaus Gedi 
mino ir jo žmonos Lilian, yra tas 
mūsų reprezentacinis vienetas, 
kuris lietuviškais tautiniais šo
kiais ir tautiniais rūbais atstovau
ja lietuvius įvairiuose Amerikos 
rengiamuose tarptautiniuose šo
kių festivaliuose ir panašiai. Ži
noma, jie dažnai atJiieka prog
ramas k lietuvių parengimuose. 

Kovo 8 d. Lietuvių Piliečiu d-
jos auditorijoj jie surengė dainų 
ir šokių pynę - vakarą. Progra
mai atlikti jie pasikvietė iš T o 
ronto, Kanados, tautinių šokių 
ansamblį „Atžalyną". Sis an
samblis buvo suorganizuotas 
197.1 m. iš 75 jaunų žmonių, ku
rių amžius buvo tarp 7 ir 20 me
tų. „Atžalynas" dalyvavo Kana
dos dainų ir šokių festivaliuose, 
o taip pat ir lietuvių renginiuose. 
„Atžalyno" vadovė yra ponia Al
dona Zander. 

Siame parengime programą 
pradėjo Ona Ivaškienė, pasvei
kindama atvykusius svečius iš 
Kanados ir pažymėdama, kokį 
svarbų reprezentacinį darbą dir
ba tautinių šokių ansambliai ir 
grupės. Tada .Atžalyno", „Vasa
ros garsų trio" programą pradėjo 
dainomis. Jas sekė tautiniai šo
kiai. Porą šokių pašoko sutarti
nai kartu „Atžalynas" ir Bosto
no tautinių šokių sambūris. 

Miela žiūrėti ir gėrėtis gražiais 
judesiais, tautiniais rūbais ir visą 
laiką šokėjų besišypsančiais vei
dais. 

Jeigu publika gėrėjosi šokėjais, 
tai šokėjai ir jų vadovai irgi gali 
džiaugtis, kad jie buvo gerai įver
tinti. Publikos buvo pilna salė, 
kaip retai kada būna. Tai IT yra 
įrodymas, kad tas gražus jauni
mas yra vertinamas. O smarkus 
plojimai tai patvirtina. 

Programai pasibaigus, „Atža
lyno" vadovė ponia Aldona Zan
der įteikė Onai Lvaškiened jų 
viešnagės prisiminimui gražų 
„AtMyno" bareljefą, vaizduo
jantį šokėjus. 

Abu šie ansambliai rengiasi 
šeštajai tautinių šokių šventei, 
kuri įvyks liepos 6 d. Chicagoje. 
Linkime jiems geros sėkmės. 

Po programos buvo vaišes, pui
kiai paruoštos šokėjų mamyčių, 
ir šakiai. Laikas bėgo grei
tai. Sunkiai ir nenoromis skirstė
si publika, kada reikėjo palikti 
salę. 

KAI SMUIKAS VERKIA 

atgaivina ir nors kel iom valan
dom nukelia į grožio pasaul į 

DONELAITIS „LAISVĖS 
VARPO" KONCERTE 

Lietuvių radijo vailanda „Lais
vės Varpas", vedama vilniečio 
advokato Petro Viščinio, balan
džio 13 d., per Atvelykį, rengia 
koncertą, kuriuo b u s paminėta 
Kristijono Donelaičio 200 metų 
mirties sukaktis. 

Programą atliks komp. Darius 
Lapinskas, solistė Laima Lapins
kienė ir jų sūnelis smuikininkas 
Aras Lapinskas. I-«joj programos 
daly bus atliekama lietuvių liau
dies dainos ir lietuvių kompozi
torių kūriniai, II-joj daly — Da
riaus Lapinsko sukurta Tolmin
kiemio kantata. Tolminkiemis 

M I N K Ų K O N C E R T A S 
M i n k ų radijo valandos 4 6 me-

programą atl iks „Paslapties kvar
tų sukakties koncertas, kuriame 
tetas" iš Hartfordo, C o n n . , įvyks 
šį sekmadienį , kovo 2 3 d. 3:30 
vai . (Programoje taip pat daiy-

i v a u s pontomimikas Paul ius Ra-
jjeckas. N u o 2 vai . prieš progra-
i m ą veiks akanių valgių ir gėri-
Į m ų bufetas. Visi kviečiami atsi

lankyti , pasiklausyti ir paremti 
Min<kų dirbamą darbą. 

P A R E N G I M A I 

M i n k ų radijo va landos kon
certas kovo 23 d. 3:30 vafl. Lietu
v i ų Pi l iečių d-jos auditorijoj. 

Balandžio 3 d. matys ime Jura
šą 2-ro kanalo T V stotyje. Seki
m e programos knygelę. 

Laisvės Varpo pavasarinis kon
certas balandžio 13 d. Lietuvių 
Pil iečių d-jos auditorijoj. 

Mot inos dienos minėj imas ge
gužės 4 d. 3 vai . p.p. Taut inės 
s-gos namuose. Bus ir rankdar-

yra vieta, kur Kristijonas Done- b i ų paroda. Rengia Moterų klubas, 
laitis gyveno ir miirė. Kariuomenės šventės minė-

Bostono apylinkių lietuviai ne- I j imas lapkričio 2 3 d. Lietuvių Pi-
pamirškime šios datos. Tai bus l iečiu d-jos auditorijoj, 
dviguba šventė. Savo atsilanky-Į Moterų Federacijos Bostono 
m u prisidėsime prie ,yLaisvės j klubo susirinkimas ir paskaita 
Varpo" dirbamų lietuviškų dar-1 įvyks k o v o 29 d., šeštadienį, 2:30 
bų, o taip pat paminėsime mūsų vai . p.p. So. Bostono Lietuvių Pi-
garsųjį Donelaitį. I l iečiu d-jos direktorių kambary. 

Redding, Conn. , ir Bronė Pridot-
kienė su šeima — VVorcester, 
Mass., aštuoni anūkai, 10 proa
nūkių ir kiti giminės. Liūdi visa 
kolonija, kurią mirtis šiais metais 
ypatingai dažnai aplanko. Mar
cinkevičių šeima visus laidotuvių 
dalyvius pakvietė pietums į Mai
ronio Parką. 

J.M. 

C L A S S I F IED G U I DE 

MOŠŲ 
Phoenbt, Ariz. 

KOLONUOSE 
PALAIDOTAS 

LIETUVIS P f O N I E E I U S 

Po iškilmingų, šv. Mišių, ku
rias atnašavo kun. A n t a n a s V a 
linską, lietuvių katalikų mis i jos 
Phoenbce dvasios vadas, Sacred 

davinis, MIC. 
Kovo 6 d kūnas buvo atlydė

tas į Šv. Kazimiero parapijos baž-
tas į Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią, kurioje už jos sielą šv. Mi 
šias koncelebravo kleb. kun. A. 
Mic iūnas ir pasakė pamokslą. 

Kartu koncelebravo kun. J. 
Bakanas ir kun. A. Yankauskas. 

Heart koplyčioje, buvo palaido- į Vargonavo ir giedojo muz . Bur-

žios 

tas a. a. Julius J . BeUJBaltrūnas. 
Jis mirė kovo 9 d., palaidotas 
ketvirtadienį k o v o 1 3 d. Šven
to Pranciškaus kapinėse. 

Daugumas Phoenbco l ietuvių 
susirinko atsisveikinti su 92 me
tų amžiaus BaJtrunu, kuris s u 
savo žmona Antanet ta a t v y k o 
į Phoenbtą 1945 metais. Jie į s 
teigė 5 3 akerių ū k į kuriame 
sėkmingai augino įvairias u o g a s . 
Po kiek metų ūk į pardavė ir ap
sigyveno Phoenixo mieste. 

Atvykę iš Lie tuvos Julius i r 
Antanetta vedė Chicagoje 1 9 1 4 
metais. Jie gyveno Bridgepor-
te ir Marąuette Parke. Bal trū
nas turėjo gazolino stot į 7 0 i r 
Western gatvių kampe ir buvo 
savininkas kel ių apartamenti-
nių namų. J o žmona neseniai 
atšventė 86 m e t ų amžiaus s u 
kakt į 

Grabnešiai buvo Don Moser , 
Antanas Ignotas, Bruno T ū b e 
lis, Kazimieras Girdauskas, 
Adolfas Lileinis ir Robertas V a -
lantas. S. P . 

Worcester, Mass. 
IŠLYDĖJOME l VIEŠPATIES 

NAMUS 

Kovo 3 d po ilgos ir sunkios 
ligos senelių namuose mirė a.a. 
Magdalena Marcinkevičienė, 87 
metų. 

Velionė gimė ir gyveno Lietu
voje, augindama šeimą iki antro
sios bolševikų okupacijos. 1944 
m. visa šeima pasitraukė į V o 
kietiją. 1949 m. atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Worcestery. D i r b o 
State Mutual Life Insurance Co. 
kaip valytoja iki pasitraukė; pen
siją. 

1959 m. palaidojo savo vyrą 
a.a. Antaną Marcinkevičių. Skau
džiai pergyveno jo mirtį, vė l iau 
žento, jaunesniojo sūnaus Anta 
no ir pačiame jaunystės žydėjime 
anūkės a.a. Dalės. Tai buvo vie
nas po kito dideli ir skaudūs per
gyvenimai. 

Priklausė Šv. Kazimiero parapi
jai, Moterų sąjungos 5-tai lcuo-

atzarvą, lyg ir priminė, kad šalia'pai, Nek Marijos Prasid. ir šv . Ka-
šaltos triukšmingos ir dulkėtos zimiero seselių rėmėjams Buvo 

dūlis. Karstą lydėjo Moterų są
jungos 5-tos kuopos atstovės. P o 
pamaldų ilga automobil ių vilks
t inė palydėjo a.a. Magdalenos kū
ną į amžino poilsio vietą Notre 
D a m e kapus, šalia prieš 21 m e 
tus mirusio vyro a.a. Antano. Pas
kutinį religinį patarnavimą ka
puose atliko kun. A. Miciūnas. 

Pasiliko sūnus Stasys Marcin
kevičius su šeima, gyvenantis 
VVorcester, Mass., dvi dukterys: 
Marija Prapuolenienė su šeima — 

— M u m s "Kacker'-Sportma-
gaz in vyr . redaktorius Karl-
Heinz Heimann rašo, kad v o 
kiečių futbolas nuostabiai gre i t 
a t s igavo nuo Argentinoje i šgy 
vento smukimo. N e t 6 Vak . 
Vokiet i jos klubai dar dalyvau
ja Europos įvairių taurių var
žybose, o Vak. Vokietijos rink
t inė j au kvalifikavosi Europos 
pirmenybėms Italijoje. 

.Hlllllllilllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllll 
Įsigykite naująjį ALOYZO 

BARONO romaną 

LAIVAI IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie šį romaną 

sako-. "Šalia pagrindinių personalų 
autorius pateikė visą tuziną kitų, 
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs 
skirdamiesi modų? vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingų 

' portretų galeriją". 
Išleido Lietuviškos knygos klu

bas 1979 m. Viršelis Nijolės Vede-
gytes - Palubinskienės, 276 pusi. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. UI. gyv. pri
deda 35 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 West 63rd Street, Chicago, 111. 
60629 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

Yra išėjusi nauja knyga 

ZAKAVYKIJA, 11. 
Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau
go spaustuvė. Pirmame tome ap
rašoma Zanavykijos istorija, kraš
tas, ūkis, papročiai, šnekta ir kai 
kurios vietovės. Knyga turi 368 
psl. Gale yra vietovardžių ir as
menvardžių rodyklė. Iliustruota. 
Knyga gaunama Drauge. Kaina su 
persiuntimu $13.41. UI. gyventojai 
prideda 5% valstijos mokesčių. 

R E A L E S T A T E 

B U Y DIRECT — SAVE $ 
6 room brick ranch. Nr. 87th 

St., wes t of Pulaski. 
Call 582-7698 

PASKUBĖKIT 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marquette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
152,500. 

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

Oftoe veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Esfate 
2625 West 71 si Street 

Tet. 737-7200 ar 737-8534 

16 butų mūrinis Marąuette 
parke. Geras investavimas. Dėl 
informacijų skambinkit 

9Ž5-6015 

Esame pasiilgę švelnios ir gra-
muzi'kos. Būbnų ir įvairių 

dūdų triukšmo šiandien jau yra 
perdaug. Ir pats gyvenimas m ū 
sų dienomis yra perdaug triukš
mingas. Žmogus yra pasiilgęs 
grožio ir tame grožyje atgaivos 
poilsio. 

Kovo 9 d. First and Second 
Church salėje Bostone išklausė
me Izidoriaus Vasyliūno — smui
ko ir Vytenio Vasyliūno — pia
no koncertą. Jie atliko nemirš
tančių kompozitorių: VVolfgang 
Amadeus Mozart, Ermanno 
Wolf-Ferrari, o taip pat lietuvio 
Jurgio Gaižausko kūrinius. Mo-
zarto sonata Nr. 12 in E flat 
major, AUegro, Andante con mo
to, Rondo, Alegtro, Gaižausko so
natą Nr. 2 Allegro moderato, 
Andante contabile, Marei a'le. 
Ferrari sonatą in G minor Nr. 1 
Sostenuto, Allegro appassionato 
ąuasi Presto), Lento (senza 
tempo). Adagio sostenuto, Arleg-
ro ma non troppo e con spirito. 

Tai buvo puikus koncertas. 
Verkiančio smuiko garsai, prita
riant pianui, suteikė ta poilsį ir 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i š WOPA 
l ie tuv ių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vaL p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Tolei. 434-2413 
1490 A M . 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IIJL 60629 

mmimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimii 

Lietuva bolševikų 
okupacijoje 

JUOZAS F R U N S K I S 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Šaulių Kuopa Klai
pėda. Chicago, U979, 240 psl. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Siu Chicago, Dl 
60629. 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiHiimuiiiiituuniiMr 

SAVININKAS Marąuette Parke par
duoda 4 miegamųjų mūr. namą. ll/2 
maS. mūr. garažas. Salionas, valgo
masis, modern. virtuvė. Centrinis 
oro vėsinimas. Skambint 476-3389. 

.^ss^^Š,—.^3 

JAV DRUGS VAISTINE 
2 7 5 9 W. 71st S t . Chicago, DL 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo £ »aL ryto 0d 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

:;3ar, 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
i 

kasdienybės dar yra ir grožio pa
saulis, jautriai paliečiantis mūsų 
slapčiausius ir subtiliausius jaus-

remejams. 
aktyvi ir darbšti narė. 

A.a. M Marcinkevičienės kū
nas buvo pašarvotas laidotuvių 
direk. Carroll namuose. Nek. Ma-

Padėka ponams Vasyliūnajns,'rijos Prasidėjimo seselės atvykusios 
kurie nepavargdami metų metais iį Putnamo kalbėjo rožinį. Vaka-
nruzskos instrumentų garsais mus'' re maldas atkalbėjo kun. B. U ž -

Padangos . Priekinių ratų reguliavi
m a s iv balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
t i pataisymai. FIRESTONE TERES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ųps. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wesi 59th Strtet _ Tel. 6A 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadienia is nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

IŠNUOMOJAMĄ — FOR KENT 

ISNUOM. miegamas kambarys. 
Apylinkėj 57-os ir Artesian Ave. 

f elef. — 436-5169 

JUNK CARS WAMTED 
EUNN1NG OE NOT 

Free Fast Towing 
TE! 582-8130 

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

I-M donsiruciion Co. 
INC. 

Nauja statyba ir bet koks 
namų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BROMUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS £YGAS 

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871 

HELP WANTED — MOTERYS 

IMMEDIATE OPENTNG FOR 

Legal Secretary 
Good typmg and dįctaphone skili. 
Shorthand a plūs. BxeeUent sala-
ry-

221 N. La Salle Street 
CALL — 939-8520 

T E L I E R - T Y P I S T 
FULL TIME 

Call for appointment 

ALLIANCE 
SAVINGS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, DL 60632, tel. 927-5080 

10% — 20% — SO% pigiau moMatt 
už apdraudę nuo ugnie* ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
32081/, W. 95th Street 

We'il he!p you makethe right movė. 

2-ių butų medinis apyl. 60-os ir 
Lawndale. $39,000. 

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

42 Ir Rkhmond. 2-jų butų medi
nis. Naujai atrem. $47,500. 

59 Ir Mozart Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas. 

64 Ir Keeter. 1Į/2 aukšto mūr. Tin
ka giminingom šeimom. $72,000. 

66 ir Mozart. 6 kamb. mūr. Mo
dernus $47,500. 

61 ir Fairfield. Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 

69 ir Maplevvood. 2-jų butų mūr. 
Nebrangus. 

72 Ir RockwelL Modernus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

69 ir Talman. Tavema ir 5 butai. 
$94,800. 

71 Ir RockweU. Krautuvė ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

63 ir Tripp. Mūr. Krautuvė nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės Į 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiuuiiiimiMiunrntirmiirnrmiumini 
4 butai. MOrinis. Lemonte. 
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

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

ŠIMAITIS REALTY 
Inrarance — Income Tax 

Notary Public 

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

flIlIlUHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIillUllUIIIIII 

•IflIlIllIllIltlllIllIlUlUllllHIHIIIlIfilIlIttll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzk Av. — 778-2233 
iiiiimmiimiiiiiiiiiuuuuiiiuiuiiiMiiiiJ 

2 4 HOUiR T 0 W I N G 
A N D 

Q Ū I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHimiiiimiiniiniiiniii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I K A S T V 
2346 W. 69tb St., tel. 776.1486 

iiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiH 
iiiuiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimi 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiinmiiimmiiiiiimiimiiHmiiuiuiiHi 

V A L O M E 
RTLTMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 

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

Tel. — WA 5-8063 

imiimiiiiiimmiiuiiiiimiiimitnmnim 
įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai 13 raita) sandSUo. 
C0SMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. SI St., Cbicago, m. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. - M5-27J7 

Vytautas Valantinas 
HiimiiiiHinimiimnHiiimiimmiiuiim 
IIMIIIllllllllllltlWIIIIIIIIIII||Ull11UIUIIIIII 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Inimred 

Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. Giass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. ] automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiiiiinHimiiiiiimn nuiiiinnitMii 

2 3 7 - 5 3 0 0 
AJI Bqual opportunlty employar 

HELP WANTED VYBAI 

M A C H I N I S T 
TOOL ROOM MACHINIST needed in 
Machine Development Group. Mušt do 
own set-up. Non-production work. 
Full oompany benefits. Apply in per-
son or call 640-1917. 

TWINBROOK RESEARCH 
&DEVELOPMENT 

1000 Pauly, Eik Grove, Dlinofe 

UUMŪHY ENGIN£E3t 
R n e opening for experienced man 
in busy laundry/cleaning plant. 

Caii or appiy in person: 
Skokie Valley Laondry/Cleaners 

514 Sheridan Rd^ Highwood 432-3310 

E X P E R . MOLD M A S E R 
Top pay. 55-hour week. 

CaU John 830-4646. 

BAVARIAN D I E MOLD 
6211 Church Rd. Hanover Fk . 

Perskaitę "Draugą" duokit* 
4 kitiem* pasiskaityti 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuii 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE NOTARY PCBUC 

4259 So. Maplewood, teL 254-74S0 
Taip pat daromi VERTIMAI, 

GIMINŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie b'anka!. 

iiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiumiiiiiiinuuiiumui 

SKELBKi ' faS "DRAUGE'*. 

Ma'mtenance Mechank 
GE?TERAIJ MACHUOSRY REPAIR 
Mušt be alble to ARC WELD, pro-
ficiently in all positions. Experienced 
in trouble shooting. eleetricai air. 
Hydraulic aystema. 53 yea-ra old Co. 
SEND RESTME OR APPLY TO: 

MTJ)WEST 
CONCRETE PRODUCTS CO. 

W01 W. GRAND AVE. 
FRANKlUf PAKK, TT.T., 601S1 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Popuktr Lithuanian 
R E C l P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRA2INT4 
LAIDA 

Suredagavo 
Jnozapina DavdEvard*«BS 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvižku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug r^sisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiss-
cijose. 

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

DRAUGAS, Knygų Skyrtoa 
4545 W. «Srd Street 
Chicago, Illinois «06J» 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridekite dar 
20 centų mokesčiams. 

^ T n t T r r m r m i n r r i M I M I I 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGS, 

nes jis plačiausiai skaitomas UV 

tjvi^j dienraštis, gi skelbimų kai

no* yra Tiatema prieinamo* 
m ąt»e^g*SW»SBS»1BSSSSS>aBMBSMSSBSSSt 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. to valdžios atstovams. Rezoliuci 

}a dalyvių vienbalsiai buvo pri 
!mta. 

Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukų surinkta 1,025 dol.: Lietu
vių Bendruomenei 810 dol., Vli-
kui 160 dol. ir Altai 55 dol. 

Pirm. Strazdas nuoširdžiai pa
dėkojo paskaitininkui, meninin
kėms, aukotojams ir visiems, ku
rie prisidėjo prie šios šventės su
rengimo. 

Televizijos 9-ta stotis filmavo 
ir rekordavo minėjimo eigą, o va
kare rodė tos pačios stoties ekra
ne. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

nė, ir LMK Federacijos renginiuo-
Prieš minėjimą toje pačioje sa- j ^ j ^ v a d o v a u j a Salomėja Va-

leje viešbučio administracija ta-lfe*^ T i e p a t y s rengėjai, tvark 
vo patiekus šio minėjimo daly-, d a r k i ) d a ž n a j p r o g r a m u a t l i k ė_ 
viams pietus Šių iškilmingų pie- j a į fc p u b l į k a_ D i d e l i s n u o s t o l i s 
tų. metu maldą sukalbėjo svečias j šia' 
kun. J. Pakalniškis Apreiškimo ! a m ž i n a i i § k e l i a u j a 
parapijos Brooklyne klebonas. 

Prieš šios šventės minėjimą 
pirm. Strazdas, A. Pilipavičienė 
ir D. Valotkienė aplankė Palm 

vienas bendruomenei kai 
. Skaudžiai iš

gyveno visi šiemet, prieš pat va
sario 16 d. minėjimą mirus A. 
Ramanauskui. 

Lankant dukros šeimą, New 
Beach Caunty komisionienų į H a v e n e t u r ė j a u ^ ^ Myvauti 
įstaigą ir pakvietė juos dalyvau-Į-ių m e t Ų V a s a r i o 1 6 . s i o s m i n ė . 

GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-TA 

LB. Palm Beach apylinkės val
dybos surengtas Vasario 16-tos mi
nėjimas buvo pradėtas iškilmin
gom pamaldom vasario 3 d. Šv. 
Povilo katalikų bažnyčioje. Kon-
celebracines šv. Mišias atnašavo 
kun. A. Senkus, kun. dr. M. Čy-
vas, kun. V. Pikturna ir kun. J. 
Pakalniškis. Kun. Pikturna pasa
kė šiai šventei skirtą gražų, tė
vynės meilę žadinantį pamokslą. 
Pamaldų metu buvo diedamos 
lietuviškos giesmės, vadovaujant 
solistei Juozei Krištolaitytei-
-Daugėlienei. Pamaldos buvo baig 
tos giesme Marija, Marija ir Lie
tuvos himnu. 

Vasario 10 d. minėjimas buvo 
tęsiamas Holiday Inn viešbučio 
didžiojoj salėj. Apylinkės pirm. 
Strazdas atidarė minėjimą, pa
sveikino ir padėkojo visiems už 
atsilankymą, pristatė svečius, at
vykusius iš tolimesnių vietovių. 
Buvo sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Invokaciją paskaitė 
kun. A. Senkus. Pagerbti tylos mi
nute žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
R Staškūnas perskaitė Floridos 
gubernatoriaus Graham išleistą 
Vasario 16-tos proga proklamaci
ją, skelbiančią vasario 16 dieną 
visoje Floridoje Lietuvos nepriklau 
somybės diena. P. Mikšys prista
tė šios šventės pagrindinį kalbė
toją dipl. teis. Vincą Ignaitį iš 
Toronto, Kanados, pareikšdamas, 
kad jis yra žymus sportininkas, 
o iš profesijos teisininkas. 1941 
—44 m. buvo apylinkės teismo 
teisėjas Ašmenoje ir Vilniuje. 
Kaip sportininkas ypatingai pa
sižymėjo čiuožime: buvo Lietuvos 
dailiojo čiuožimo meisteris 1933 
—44 m., Pabaltijo studentų olim-
pijados Rygoje 1935 m. dailiojo 
čiuožimo laimėtojas. Buvo vienas 
iš iniciatorių steigiant L.B. De-
lhi apylinkę, kuriai pirmininkavo 
1951—52 m. Šiuo metu darbuo
jasi Kanados Lietuvių fondo val
dyboje. 

Paskaitininkas Ignaitis, pava
dinęs savo paskaitą „Vasario 16 
ir Sovietų okupacija", pabrėžė, 
kad sovietinė okupacija yra ne 
paprasta okupacija, krašto kari
nis užėmimas, bet ji yra dargi 
politinė — kultūrinė okupacija. 
Ji turinti tikslą sunaikinti užim
to krašto kalbą, įsitikinimus, švie
timo — auklėjimo, ūkio instituci
jas ir jas pakeisti. Lietuvai, esan
čiai kaimynystėje su Sovietų Są
junga, tai reiškia ne ką kitą,kaip 
būti sunaikintai arba išmaišytai 
tarp kitų Sovietų Sąjungos tautų, 
kad ji, kaip tauta, išnyktų. Tai 
parodė gyvenimas jau nuo pirmų
jų okupacijos dienų. Keičiasi me
todai, bet jie, sovietai, nekeičia 
paties tikslo. Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės siekimas yra 
pirmoj eilėj kaip lietuvių tautos 
išlikimo ir egzistencijos sąlyga ir 
garantija. Gausi auditorija, su di
deliu dėmesiu išklausiusi paskai
tą, ilgais plojimais reiškė jam 
padėką. 

Stud. A. Zotovaitė perskaitė I n a A u s k m o č i u t e drobeles, harm. 
Palm Beach County komisionie- { A s p o c i a u S j j ^ ^ ^ ha rm<> 
rių proklamaciją, skelbiančią Va
sario 16 d. šioje vietovėje Lietu-

New Haven, Conn. 
VASARIO 16-JI 

Tai didžių užmojų maža lie
tuviška bendruomenė, kažin ar 
suskaičiuos 10 šeimų, o surengia 
retų kultūrinių renginių, į ku
riuos mielai lankosi apylinkės 
lietuviai. Surengė ne vieną religi
nį koncertą, menininkų rečita
lius gražiose Yale patalpose/hte-
iratūrines ir politines paskaitas, iš
laiko lietuviškas pamaldas ir cho
rą. Visur tie patys subėgę pluša 
ir LB, kurios pirm. Albina L'pčie-

no miesto meras Biagio Di Lieto, 
ukrainiečių atstovas dr. Micha-
el Sniekurowicz, gubernatorienės 
proklamaciją paskaitė T. Plečkai
tis, rezoliuciją skaitė J. Gustas, pa 
gr ndinę kalbą pa akė Salomėja 
Valiukienė. Po kalbos buvo rink
liava. Suaukota 821 dol. ir A. Ra
manausko įamžinimui j Liet. fon
dą suaukota 100 dol. Negaliu at
sistebėti, kad ši saujelė čia susi
rinkusių — 38 asmenys — suau
kojo 921 ddl., dauguma jų pen
sininkai. 

Meninę dalį pravedė Vaiva 
Vėbraitė — Gustienė. Ji pasirin
ko Mažosios Lietuvos ugdytojus 
Mažvydą, Donelaitį ir Vydūną. 
Supažindinus su jais ir jų darbais 
davė paskaityti ir jų veikalų iš
traukas. Skaitė Arvydas Mickevi
čius, Gintaras ir Vaiva Vaišniai. 

Choras padainavo 4 dainas. Dai
navo trys moterys ir 3 vyrai. Pa
klausus, kur bažnytinis choras, 
Lipčienė atsakė, ikad tie patys 
ir bažnyčioje giedojo. Klausant 
atrodė, kad jų būta dvigubai dau
giau. 

Po minėjimo suneštinės vai
šės. P. Šaulienė ragino vaišintis. 

Galvojau sau: vaišių daugiau 
kaip avėčių, aukų surinkta dau
giau, kaip aukotojų materialinis 
pajėgumas, choras balsingesnis 
negu skaičius. Labai malonu, kad 
Vasario 16-tosios minėjimo iš
kilmingumas prilygsta didelei ko
lonijai. 

Kotryna Marijošienė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. kovo mėn. 19 d 

A. f A. PRANEI DABŠLENEI 
m i r u s , 

vyrą adv. ALEKSANDRĄ DABŠĮ, sūnų RIMTAUTĄ JAV 
LB Vakarų apygardos pirmininką, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučia ir kartu liūdi 

JAV LB San Francisco apylinkės 
Valdyba 

ti minėjime. Pasikalbėjimo metu 
viešam posėdyje komisionieriai 
buvo supažindinti su Lietuvos 
okupacija, prilygstančia dabarti
nei Afganistano okupacijai. Visa 
tai buvo filmuojama ir rekorduo-
jama, o vakare rodoma per tele
vizijos 9-tą stotį. Palm Beach 
„Evening Times" plačiai išgarsi
no Lietuvos vardą, aprašydamas 
pirm. Strazdo ir paskaitininko Ig-
naičio duotus pareiškimus. Prie 
aprašymo buvo patalpintos ir jų 
abiejų nuotraukos. 

St. Petersburg, Fla. 

KONCERTAS 
Floridos Amerikos Lietuviu 

klubo, Elenos Rūkštelienės vado
vaujamo moterų vieneto "Daina" 
koncertas įvyko vasario 27 d. klu 
bo didžiojoj salėje. Į koncertą at
silankė 244 žmonės. 

Klubo pirm. K Jurgėla primi
nė, kad Elena Rūkstelienė — 
Valiušytė, Kauno muzikos mo
kyklą, su dainavimo ir chorvedy
bos specialybe baigė 1931 m., pa
sižymėdama nepaprastu muzikalu 
mu. 

Lietuvoje dainavo per Kauno 
valstybinį radiją, Vokietijoje Di-

— Amerikietis rašyt. Truman 
Capote pardavė filmų bendro
vei savo rankraštį "Handvar-
ved Coffins" už 500,000 dol 
Tekstas liečia daugiausia tikro
vinius kriminalinius įvykius. 

A. f A . 
PRANEI DABŠIENEI mirus, 

jos vyrą ALEKSANDRĄ, sūnų RIMTAUTĄ su šeima, 
seserį JULĘ ir brolį TELESFORĄ nuoširdžiai užjaučia 

Stasė Grigaliūnienė 
Raimundas Grigaliūnas 
Sigutė Žemaitienė 

jime, kuris iškilmingai buvo at 
švęstas bažnyčioje ir salėje. 

Bažnyčioje prieš pamaldas iš-1 
kilmingai įneštos Lietuvos ir Ame j 
rikos vėliavos, pastatytos prie ai- j 
toriaus ir keturios jaunutės lietu-• 
vaitės padėjo gėlių pintinę žuvų- Į 
šiems už Lietuvos laisvę. Šv. Mi- j 
šias atnašavo kun. A. Karalius į 
ir pasakė dienai atatinkamą pa- į 
mokslą. Visą sekmadienio bažny
čioj rinkliavą jis paskyrė Lietu
vos laisvinimo reikalams (su
rinkta 161 dol.) Choras giedojo 
kun. Šukio Mišias. Jos apytuš-
čioje bažnyčioje skambėjo gerai 
ir galingai. Nedaug žmonių, ka
žin ar užpildytų 3 suolus skersai 
bažnyčios, ir tie patys susispietę 
gale. Keistas mūsų lietuvių įpro
tis sėstis paskutiniuose suoluose, 
didesnę bažnyčios dalį priekyje 
paliekant tuščią. Bent iškilmingų 
apeigų metu sėsdami arčiau ai 
toriaus ir arčiau savos vėliavos, ar 
ne didesnę pagarbą tuo pareikš-
tume. 

Po pietų įvyko minėjimas pa
rapijos salėje, kurion įėjus tuojau 
atkreipė dėmesį tautinėm emble
mom papuoštą 'sceną ir apačio
je du staliukai, padengti lietuviš
ko lino audeklu. Vienas staliukas 

ė su garsiakalbiu skirtas ikalbėto-
lingeno miesto teatre atliko reči- j jams. antras a. a. A. Ramanaus-
talį, Australijoje, Adelaidėje, ture j kui, ant kurio buvo padėta lau-

A.f A. 

Dipl. Teis. FELICIJONUI GAUDUŠUI 
staiga mirus, jo žmonai JADVYGAI ir GIMINĖMS 
reiškiu gilią užuojautą. 

Tekle Ivanauskienė 
Los Angeles, Calif. 

jo savo dainavimo studiją, kon 
certavo lietuvių parengimuose 
Melboume, Sydnėjuje ir Adelai-

kiniu gėlių vazelė ir žvakė. Su
giedojus himnus, programos ve
dėja A. Lipčienė įjungė mirusį-

dėje. Pastarajame turėjo pastoviai jį į susirinkusių prieteliu tarpą 
kas mėnesį 15 min. savo progra- uždegdama jam žvakutę. Sveiki
mą NBC radijo stotyje. Los An-
gėles dainavo Lietuvių dienų ruo | V. Bamilo, Jis pasėjęs linus, liau-
šiamose programose ir per lietuvių 
radiją, Chicagoje Jaunimo centre, 
1966 m. koncertavo per dail. A 
Rūkštelės jubiliejinės meno paro
dos atidarymą. Nuo 1972 metų 
dirba su oktetu ir dažnai pasiro
do vietoje ar kaimyninėse koloni 
jose. 

Oktetas padainavo: Geltieji li
neliai, harm. A. Budriūno. Išėjo 
mergelė, harm. Br. Budriūno, Au 
džiau, audžiau, harm. A. Mikuls
kio, Linelius roviau, Liaudies dai-

dies daina 
Vaidilutės iš op. Birutė, M. 

Petrausko, iš operos Danos J. Gai
delio, Žibutė, V. Jurgučio, Laukiu 
vis, S. Gailevičiaus, Rugiagėlės, 
Br. Budriūno ir Gamtovaizdis Z. 
Statkaus. Dabartiniu metu šį 
"Dainos" vienetą sudaro dešim
tukas gražių moterų, bet galėtų 
būti ir daugiau. Tai B. Urbo
nienė, U. Bliskienė, O. Gal-
vydienė, J. Jurgėlienė, E. Ba-
kutienė, G. Puniškienė, J. Ra-
činskienė, V. Kriaučiūnienė, S. 
Steponkienė, ir E. Krasauskienė. 

vos nepriklausomybės diena. 
Meninę programą atliko pia

nistė Dalia Sakaitė iš New Yor-
ko ir dailiojo žodžio menininkė 
Elena Blandytė iš Chicagos. Pia
nistė Sakaitė, kuri yra baigusi 
Cincinati ir Hamburgo konserva
torijas bakalauro laipsniu ir 
Manhattan muzikos mokyklą ma
gistro laipsniu, puikiai paskambi
no šiuos kūrinius: Piktumas dėl 
prarasto grožio — Bethovenas, 
Siuntė mane motinėlė — Kača-
nauskas, Lakštingala —Čiurlio
nis, Suktinis — Bacevičius, Miš
ko ošimas — Listas, Valsas — 
Šopenas. Dailiojo žodžio meni
ninkė Elena Blandytė labai gra
žiai padeklamavo J. Aisčio Am
žių giesmę. Abi menininkės daly
vių ilgais plojimais didžiai buvo 
įvertintos. 

Mokyt J. Staškūnaitė perskai
tė paruoštą rezoliuciją šio kraš- \ 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, sūnų 
DR. JONĄ IR JANINĄ ŠALNUS 

SU ŠEIMA 
nuoširdžiausiai užjaučiame. 

Danguolė ir Stasys Surantai 
Monika Stankaitiene 

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 
mieliems giminaičiams: PRANUI PAUKŠTJUČIUI, 
Kanadoje, LE0SEI KMKŠČIUKMTIENEI, Hartforde, 
ir jų šeimoms, širdies skausmo prislėgtiems, reiš
kiame užuojautą Sr kartu liūdime. 

Paketinių Ir Dailidę šeimos 

Nuoširdžiam žemaičiui 
A . f A . 

F E L i a j O N U I G A U D U Š U I mirus, 
jo ŽMONAI ir visai ŠEIMAI reiškiu nuoširdžią už
uojautą. 

Jonė Kęsgailienė 
Montrealis 

A. t A. STASEI KULVELBEi mirus, 
jos dukterims STASEI, ALDONAI ir BIRUTEI su šei
momis, reiškiame gilią užuojautą ir liūdime kartu. 

Bronė ir Jonas Veselkai 
Aldona ir Kazys Veselkai 
Stefa Paškonienė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

i 

Mylimam sūnui 

A . t A . GEDIMINUI-ANTANUi OSTEIKAI 
mirus, mielus tėvelius VALĘ ir ANTANE 0STEIKAS 
bei artimuosius gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Regina ir Petras Petrauskai su šeima 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. t k STASEI KULVELIENEI mirus, 
dukroms: kolegei ALDONAI PAŠKIENEI, BIRUTEI 
VESELKENEI ir STASEI UAUGAUDIENEI, bei jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

Regina ir Petras Petrauskai 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hil ls , III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITLAMCA AVE. -

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19H 

VASAITIS - BUTKUS 

Perskaitę Draugą, duokite j į kitiems pasiskaityti. 144*. So SOrh Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. kovo mėn. 18 d. 

X l ie tuvių Istori jos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirin
kimas įvyks kovo 20 d. 6 vai. 
vak. A. Rūgytės bute. Paskaitą 
"Vytauto Didžiojo jaunystė ir 
veikla iki 1413 metų" skaitys 
A. Rūgytė, minint 550 metų ju
biliejų nuo Vytau to Didžiojo 
mirties. 

x Onos Norvilienės, pasižy
mėjusios šeimininkės, lietuviškų 
valgių receptai plačiai buvo ap
rašyti "Chicago Tribūne" sek
madienio, kovo 16 d., laidoje. 
Aprašyme paminėta, kad ji gi
musi ir augusi Lietuvoje, kad 
dabar j i daro įvairius valgius, 
retai žiūrėdama į knygą, nes 
viską moka atmintinai. Pokal
byje dalyvavo jos duktė Shlikie 
nė ir mar t i Jū r a Norvilienė. Pa
baigoje duodami keli lietuviškų 
valgių receptai. Straipsnis yra 
iliustruotas spalvotomis n u o 
traukomis. 

x Julija Skripkienė iš Kear-
ny, N. J., buvo atvykusi į Chi-
cagą aplankyti savo sūnaus Ro-

X Bronius Papšis, uolus Mar 
ąuet te Pa rko veikėjas i r įvai
rių organizacijų rėmėjas, šiomis 
dienomis įrašė savo mirusią 
žmoną a. a. Marijoną ir p a t s sa 
ve įsirašė į Marijonų bendradar 
bių garbės nar ius . Po šimtinę B. 
Papšis aukoja j au ne pirmą k a r 
tą. Be to , jo dvi dukterys y ra 
Sv. Kazimiero seserų vienuoli
jos narės — ses. M. Teresė ir 
ses. M. Cecilija, kurios, ka ip ir 
jų tėvas, labai gražiai reiškiasi 
savo darbais. 

X A. a. Antanas Bacevičius, 
ilgai gyvenęs Cicero, TU., o da
ba r jau daugelį metų St. Pe te r s 
burge, Fla, po sunkios ligos ir 
operacijos mirė kovo 15 d. Nu
liūdime liko žmona Elena (Žigai 
ty tė ) , svainis August inas Žigai 
t i s su žmona Marija, Chicagoje 
daug giminių ir pažįstamų. 
Laidojamas kovo 19 d. Kalvari
jos kapinių mauzoliejuje. 

X Kun. Leonas Zaremba, Lie 
tuvių jėzuitų provinciolas, kovo 
27 d. išskrenda į Montrealį. Ka- Į atsinaujinimo dieną Ateitininkų 
nadon, kur vizituos savuos ius ' namuose prašomi registruotis 
jėzuitus ir praves rekolekcijas j ne vėliau kovo 19 d. pas Jūratę 
Aušros Var tų parapiečiams. į Norvilienę tel. 636-2595. 

X Nekalto Prasidėjimo baž-
Parke kovo 
v. bus susi-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Washingtono Atstovų rūmuose vasario 13 d. bomgresmanai su lietuvių atsto
vais. Iš kaires: dr. K. Jurgėla, T. Blinstrubas, dr. J. Balys, St. Balzekas, kongr. F. Anmmzio, Atstovų rūmų pir
mininkas Th. O'Neii, kun. E. Gerulis, Atstovų rūmų kapelionas kun. J. D. Ford ir Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
FLETTISTAS m PIANISTĖ 

IS VOKIETIJOS 
Fleita — malonaus ir švelnaus, 

mo šeimą, brolio dr. Juozo Pli-1 aukšto diapanozo pučiamasis 
kaičio šeimą i r kitus gimines. 
Tačiau šeštadienį j i išskubėjo 
namo, k u r laidojamas staiga mi
ręs jos brolienės Barbaros Pli-
kaitienės tėvas Edward Burke. 

x Norintieji dalyvauti šeimų 

x X J V £ * ? ^ t T8*01, ' *y™* Br i?hton 

A. Paukšta , E . Kodyte, Augai- ; 1 9 2 0 ir 21 d 7 v 
tienė, P . C. Šlogerienė, O. Šiite- kaupimo valandos, kurias pra

ves kun. J. Prunskis . 
X Dviejų knygų sutiktuves 

~. . , , suruošė šauliai praėjusį sekma-
Parko kolonijoje, kad Marijonų ~ . .- «.. - r 

K J J v co • • i . d i e n j saulių namuose, — tai 

r is — ta i visos Marijonų bendra 
darbių veikėjos, kurios šiuo me 
tu deda pas tangas Marąuet te 

runskio redaguotą kny 

muzikos instrumentas. Tačiau iš 
eivijaje žinomesnių fleitistų ne
daug teturėjome. Užtat čikagiš-
kiai labai apsidžiaugė, kai juos su 
savo koncertu aplankė fleitistas 
Petras Sakalas Odinis. Tai jaunas 
muzikas, gimęs 1946 m. Vilniuje, 
ten baigęs aukšt. muzikos mo
kyklos fleitos klasę, vėliau studi
javęs Vilniaus konservatorijoje. 
1974 m. pas" traukė į Vakarų Vo
kietiją ir '1979 m. baigė Esseno 
muzikos konservatoriją. Chicago
je jis koncertavo antrą kartą, šį 
kartą kartu su pianiste muzikos 
mokslų daktare Raminta Lamp-
satyte, spėjusią gražiai pasirody
ti Vokietijoje, D. Britanijoje, Bel-
g'joje, Prancūzijoje, JAV-bėse. 

•Koncerto programoj' buvo ira-
gą "Bėgome nuo teroro" ir Ana; S y t a : „Fleitininko Petro Sakalo 
tohjaus Kairio "Laisvės sona- j; Odinio rečitalis. Akompanuoja 

Dalyvavo apie pustrečio •• R a m u t a Lampsatytė". Tačiau iš 
šimto žmonių. Vadovavo Jonas 
Jasaitis. Kalbėjo knygų auto
riai, o ilgesni žodį tarė Agnė 

*i2sų tai buvo abiejų jaunų ir ga
biu muziku koncertas, kai jie vie
nas kitą gražiai papildė. Koncer-

kų. Knygos "Bėgome nuo tero 
ro" parduota per pusantro šim
to egz., o A. Kairio poezijos per 
50 egz. Plačiau vėliau. 

X Sofija I>žiugienė vadovau
ja Tautinių šokių šventės banke 
to komitetui. Nariai yra dail. 

Kižienė. Buvo ̂ paskaityta ištrau tas įvyko kovo 16 d. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, kuri buvo už
pildyta klausytoju — muzikos mė
gėjų. Jį suruošė PLB Kultūrinės 
talkos komisija, dr. L. Kriauče-
liūno vadovaujama. Koncerto 

tikslas — sudaryti sąlygas geriau 

nas (pirm.), Ant. Jarunas, R. Ku-
čienė, Altg. Regis, M. Remienė, 
J. Šlajus, L. Stončiūtė ir R Vede-
gys. Tenka dar pažymėti, kad P. 
S. Odinis ir R Lampsatytė mio-
šiasi koncertuoti ir kitose JAV-
-bių lietuvių (kolonijose. 

(bk) 
CICERO ATEITININKŲ 
KUOPOS SUSIKAUPIMO 

VAKARAS 

Tradicinė Cicero Vysk. M. Va
lančiaus moksleivių ateitininkų 
priešvelykinio susikaupimo šven
tė pradėta praėjusio šeštadienio 
vakarą sv. Mišiomis parapijos 
bažnyčioj. Sv. Mišias atnašavo 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
dvasios vadas kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Savo pamokslą, taiko
mą daugiausia jauniesiems, pa
naudodamas tos dienos evangeli
ją apie sūnų palaidūną, vykusiai 
suaktualino, pastebėdamas, kad 
ir šiandien yra sūnų palaidūnų, 
grįžtančių į gėrio namus ir taip 
pat geru, nuo gėrio nenutolusių 
vaikų. Kvietė laikytis priesaikos, 
būti ištikimais ateitininkuos na
riais. 

donis, Prez. A. Stulginskio kp.— 
Vilius Dundzila. 

Meninėj programoj pasirodė 
jauniausieji, vyresni ir vyriausie
ji moksleivių kuopos nariai. Ma
lonu, kad visus pasirodymus pa
ruošė jau buvę tos kuopos na
riai, dabar globoją ir dirbą su 
ateitininkais. Romos Olšauskai-
tės paruošti mokiniai kolektyviai 
padeklamavo, Laimos Šulaitytės 
paruošti jaunieji suvaidino vai
dinimėly kuriame pasirodė astro
nautai, futbolininkai, beisbolinin-
kai ir kiti. Vyresnieji suvaidino 

— Dr. A Šlepety tė-Janačienė 
buvo atžymėta Pace un-to sa
vaitraštyje, kaip viena iš geriau 
sių profesorių. Ištiso puslapio 
pasikalbėjime ir dviem nuot rau 
kom buvo pabrėžta jos lietuviš
ka kilmė ir moksliniai pasieki
mai, stipri įtaka s tudentams, 
praturt inant ir praplečiant jų 
akiratį, patrauklus dėstymo bū 
das bei kitos geros savybės. 
Straipsnio uzvardinimas: Dr. Al 
dona Janačienė — daugiakalbė, 
įvairiašakė, spalvinga ir grakš
ti asmenybė. Šis New Yorko uni 
versitetas tu r i 24 000 studentų 
ir 3000 profesorių. 

— Juozas Jurkus , Rochester, 
N. Y., vietos amerikiečių laik
raščiuose išspausdino porą laiš
kų, iškeldamas komunistinės Ru 
sijos norą grobti valstybes, p r i 
mindamas, kad panašiai kaip 
Afganistaną Maskva užėmė Lie 
tuvą. Lietuviai t ik tr i jų milijo
nų tauta, priešinosi Maskvai 12 
metų, tai Afganistanas, tur įs 20 
mil. gyventojų, Sovietams galės 
priešintis daug ilgiau. Pr imena 
trėmimus į Sibirą ir pakar toja 
Valstybės departamento prane
šimą žmogaus teisių reikalu, 
kuriame pranešama, kad Sov. 
Rusijoj y r a 5 mil. politinių ka
linių. 

buvo Aloyzas Baronas, vėliau 
Leonardas Andriekus ir dabar 
po keliolikos metų vėl perėmė 
LRD vadovavimą. 

VOKIETIJOJE 
— Miuncheno jaunimo tau t i 

nių šokių grupė "Ra tukas" užsi 
regis t ravo šokti VI-je taut inių 
šokių šventėje Chicagoje liepos 
7 d. 17 šokėjų ir vadovė Alina 
Grinienė išskrenda iš Frankfur 
to birželio 29 d. "Ra tukas" y r a 
j au dalyvavęs 1972 m. IV-je 
Liet. Taut . šokių šventėje Chi
cagoje. 

BRAZILIJOJ 
— Vilazelinoje Naujų Metų 

sut ikimas seselių pranciškiečių 
salėje, organizuotas Šv. Juoza
po Bendruomenės, praėjo su ne 
eiliniu pasisekimu. Dalyvių bu
vo apie 180. Nuotaikos pakėli
mui daug prisidėjo didesnės 
grupės jaunimo. Tarp nuotai
kingų šokių, jaunimas dainavo 
lietuviškas dainas. Su naujais 
meta is svečius pasveikino LB 
pirm. kun. J. Šeškevičius: 

URUGVAJUJ 
— Vaikų stovykla įvyko 

Shangri la vasarvietėje gruodžio 
mėn. Stovyklavo 24 vaikaL Jų 
vadovės buvo Birutė Mačians-
kienė ir Cecilija Dorelytė, bei 
kelios šeimininkės. Vaikai grįžo 
patenkinti , nes išmoko naujų 
dainų, žaidimų ir rankdarbių. 

— Vytau tas Dorelis baigia 

Būrelis jaunaučių ir vyresnių 
ateitininkų davė priesaiką, juos 
prisaikdino kun. K. Trimakas. 
Kuopos globėja Aldona Prapuo-
lenytė ir buvęs federacijos vadas 
dr. P. Kisielius įteikė juostas ir 
ženklelius. Šv. Mišių pabaigoj su
giedotas ateitininkų himnas. 

Po šv. Mišių parapijos salėje 
įvyko bendra vakarienė, kurioje 
be ateitininkų dalyvavo pilna sa-

— Poetas Bernardas Braz
džionis balandžio 20 d. Brook-

taip pat buvusio kuopos nario j lyne 2idinio didžiojoje salėje 
stud. Ar. Žygo parašytą linksmą' skaitys savo kūrybą. Po progra-
vaidinimėlį apie ateitininkų stei- m o s bendros vaišės. Poetas B . , a U s t i n a u j U e t ^ ^ ^ ^ 
gimąsi pnes kelis tūkstančius me-. Brazdžionis New Yorke išbusiu- _ _ , * ; " t n . . * rryw tų. Vaidinimą paruošė Aldona i v i s ą ^ į t ę . E 8 b v y ^ j ; ^ senją, mine gal y r a gra-
Zailskaitė, rūbus pritaikė Loreta į P h L e l p h i į , ku r jo U ž t ū r o s ! v ^ ' d r ^ u ^ n l e ^ i 
Radvilaitė, kuriuos p « U U S E I T S T M J L O 26 d., o į ^ £ " . £ ^ J S S £ č Z i 
sudarė sąlygas Marija Smilgaitė.j Baltimorėje - balandžio 27 d., T S ? ^ ^ ^ ^ 2 ° ° * * ** ***" 
Vaidinime buvo apstu ir Į - " " * ! Į Į j ^ Baltimorės grįž- s - " " J 

nelogiškumų, bet tai sudarė v i s ą ^ a t g a l . N e w Y o r k ą ^ % fc 
linksmumą nors kai kūnenelo- j s k r e n d a į ljQs ą^M^ Catif. B . 
giškumai, kalbant apie ateitmm-, B r a z d ž i o n i s ^ ^ y ^ L į e t u v i ų 

KANADOJE r 

kijos principus, pasirodė gana gy 
— Quebecko kultūrinės televi 

zijos stotas Montrealyje vasario Kijo* | » u , U 3 ^ 6 « » - . u , į g y t o j d r a u g i u pirm. Pirmi- : Tf. ~ZT ^ į T V T T 
venimiški. Kai paklausus, koks J T l . ' ! * ^ r v * ^ T \ . _ . 24 d. filmavo "Vaivorykštes 

pažinti pasaulio lietuviu meninin-
Marija Ambrozaitienė. Joana kus. 
Krutulienė, Nijolė Diminskytė-s Koncerto metu jaunieji meni-
Beamer ir Bronius Juodelis, ninkai atliko F. Dopplerio „Veng-
Banketas bus liepos 6 d. Conde- t&ą fantaziją". M chio Miyagi 
sa del Mar restorane. 

x Ignas Kazlauskas, gyv. i natą G-dur Op.83, J. S. Bacho 
Great Neck, N. Y., siųsdamas siu?lą b-mdll — polonesą, me-
auką Kražių monografijai, ra- (nuetą, scherzo. Iš l'etuvių kom-'. pradėjo kuopos pirm. Vytas La
šo: "Jūsų sumanymas išleisti; pozitariu kūrinių — B. DvarioJ niauskas, pakviesdamas sukalbėti 
Kražių monografiją yra kilnus j no „Eleginę pjesę", J. PakalmV invokaciją parapijos vikarą kun. 

"Pavasario jūrą", F. Kuhlau So- Į lė svečių ir turėjo progos pabend
rauti ir pasivaišinti mamyčių su
neštais užkandžiais. Vakarienę 

ninku yra buvęs anksčiau, po jo 

bendradarbių 53-sis seimas, ku 
ris bus kovo 23 d., sekmadienį, 
kuo geriausiai pavyktų. 

x Algimantas Gureckas iš 
Washingtono, D. C , skai tys pa- j 
skaitą Santaros-Šviesos rengia- ' 
moję vakaronėje kovo 21, penk
tadienį, 8 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Paskai tos te
ma: "Sekuliarinių religijų sute
mos (kaip komunizmo, mark
sizmo ir k t . ) . Visi kviečiami pa
skaitoje dalyvauti . 

x Amerikos Lietuvių inžinle-
nierių ir archi tektų sąjungos 
Chicagos skyr iaus naujai išrink 
tos valdybos posėdyje, įvykusia
me 1980 m. vasario 17 d., pasi
ski rs ty ta pareigomis: pirminin
kas Br. Kova, 7213 So. Albany 
Ave., Chicago, TU. 60629. Namų 
tel. 436-1395, įst. 847-6000; vi-
cepirm. kult . reik. A. Kerelis, 
8710 W. 123rd St., Palos Park , 
UL 60464; vicepirm. organiz. I 
reik. A Eiva sporto reik A i r V I S ų remtinas užsimojimas ištrauką rš „Sužadėtinės baleto" į B. Rutkauską Dr. P. Kisielius, i ri jau pajėgi išsiauginti savo va- . . . 

' ne tik buvusių Kražių "Žiburio" Į ir „Raudą", A. Kačanausko Į kuris pakviestas kuopos garbės, dovus. Priminė, kad ateitininkų Į Petras Kazanauskas, bendrovės į <»• su t ik tuves rengia ir visuo-

dar vienas principas, buvo atsa 
kyta, kad turtingumas, jis, atro
dė, turįs kiek tiesos, nes be fi
nansinio pajėgumo neturėtume 
nei namų, nei stovyklų, nei su
šauktume kongresus. Visi, paly
ginti, gana neblogai suvaidino, 
nors visos trys grupės buvo tik 
gana ribotu, tiek globėjų, tiek 
mokinių laiku paruoštos. Visi bu
vo šiltai sutikti. 

Kuopos globėja Aid. Prapuole-
nytė padėkojo kuopos tėvų komi
tetui, ypač jos ilgamečiui pirm. 
mok. J. Končiui už nuolatinį dar
bą. Pasidžiaugė, kad yra gausių 
svečių, jų tame Lietuvos Vyčių Į 
dvasios vadas kun. A. Valančius,' « * bendrovė maloniai ir rūpes-

Petras Kazanauskas 

tautodai lės darbus. Aušros Var
tų parapijos chorą, "Gintaro" 
ansamblį. Si stotis renka duome 
nis apie kultūrinę etninių gru
pių veiklą Quebecko provincijoj. 

— " I i thuan ian National Cos-
t u m e " leidinio, kurio autoriai 
y r a dailininkai A. i r A. Tamo
šaičiai, sutiktuvės įvyks kovo 
16 d. Prisikėlimo parodų salėje. 
Apie leidinį kalbės prof. R. Vaš-
tokas , skadres rodys A. Tamo
šaitis. Taip pa t bus rodomas 
spalvotas filmas "Spirits of am-
ber p a s t " apie dailininkų Tarno 
šaiČių sodybą ir kūrybą. Filmą 
paruošė Ramūną Mcdonald h* 

kvietė Y toliau remti kuopą, ku-, tingai patarnauja taupytojams J**** S S " ? P į " 0 8 **" 
! ir skolindama namams pirkt i . , ta b u s tautinių drabužių paro-

Smolinskas, ižd. Vyt. Mažeika, 
sekr. P . Vaičekauskas. gimnazijos auklėtinių, bet ir vi- Į „Siuntė mane motinėlė", O. Ra- Į globėju, ką susirinkusieji šiltai | pavasario vakaras įvyks gegužės 

sų lietuvių. Kražiai su kaupu j lakausko „Impressonatą4' ir V. į priėmė, savo žodyje dėkojo vi- 17 d. Agapė baigta Lietuvos bim-
Montvilos „Trikampius''. Kiaušy- į šiems glovėjams ir ypač „Atei-1 nu. 
tojams maloniai prašant, muzi-Į ties" redaktoriui kun. K. Trima-j 

X Jaunimo centro ta rybos I atidavė savo duoklę Žemaitijai 
posėdis šaukiamas kovo 26 d. j ir Lietuvai. Tikiu, kad jūsų mo-
Bus ap ta r t i Jaunimo centro ad- nografija bylos ateities kartom, j kai dar prdėjo kelis aukšto ly-! kui, iškėlusiam žurnalą į retas 
mmistracijos per tvarkymo klau j kaip kražiškiai gynė savo žemę, į gfe muzikos kūrinius. j aukštumas. Priminė, kad jauni-

į savo tikybą ir savo švietimą". §įQ koncerto metu P. S. Odi-1 mo priesaika įpareigoja darbui tė-
x Kun. Jonas Borevičius, SJ, i x M a p Q u e t t e Parko Lietuvių! nis ir Raminta Lampsatytė pasi-! vynės ir Ražnyčios labui. Kvietė 

simai. 

Myfc. Meliūnas 

M T J T U A L FEDERAL 
75 METŲ SUKAKTIS 

Mutual Federal taupymo ir 
skolinimo bendrovė (2212 W. 
Cermak Rd., Chicagoje) šio-

pirmininkas, ir j o ta ryba seka 
finansini principą: kiekvienas 
doleris visada tur i būti saugiai 
investuotas. Taupomi doleriai vi 

menę dalyvauti kviečia Lietuvių 
Tautodailės insti tutas. 

— Toronto Lietuvių filatelis
tų d-ja ruošia parodą Lietuvių 

sada saugiai investuoti namų į namuose Mindaugo salėje ko-
pirkimo paskolose. Nors bus blo Į vo 29 ir 30 dienomis. Į parodą 
gi ar geri laikai, bendrovė per ! bus pakviesti ir JAV lietuviai 
visus 75 metus stengėsi augti , 
stiprėti ir turėti aukščiausius re 
zervus. kad visada būtų viena 

Springs. ArK., ir ten praves 
kolekcijas vietos lietuviams vy 
rams ir moterims. 

mis dienomis mini 75-rių metų; iš stipriausių bendrovių. 

X Zota ir Gediminas Micke
vičiai, tur į savo labai gerai ve
damą t r anspor to kompaniją Mi-
chigan City mieste, y r a nuošir
dūs mūsų kultūrinių, meninių ir 
tautinių apraiškų skatintojai . 

salėje. Yra daug svarbių reika- | tu plojimų. Abudu buvo apdova 
lų aptarti , todėl prašomi visi na 
riai ir svečiai susirinkime daly
vauti. 

noti gėlėmis ir kitomis dovano- | Lipniūno kp. vardu Giedrius So
rų i s. Koncertui pasibaigus PLR 

vardu sveikino Loreta Stončiūtė, j gyvavimo sukaktį. 
Nuo 1905 m. įsikūrimo die-

Kultūrinės talkos komisijos a t 
stove M. Remienė pakvietė sve
čius j JC kavinę kartu su muzi
ka's pabendrauti. 

Kultūrinės talkos komisiją šiuo 
metu sudaro: dr. L. Kriaučeliū-

X Styginis ansamblis, vado
vaujamas Fausto Strolios, at
liks muzikinę programą Vytau
to Didžiojo mirties 550 metų 

J ų ^ s T p * * ^ i r l y į nušiteiki'nTą d ė j i m e Jaunimo centre balan-
lietuvių reprezentacijai labai j « " 2 7 d" 3 v a L P° P l e t u 

stipriai jaučia Lietuvių Opera. x Palm Beach lietuvių klu- į Chicagos, Ind., lankėsi "Drau-
Jie šių metų Carminos B u r a n o s ' bas Floridoje padėkojo "Drau-; ge". domėjosi spaudos darbais, 
ir Pajacų operos pas ta tymui at- j guį" už gerą informaciją ir per j nusipirko lietuviškų knygų už 
siuntė 500 dol. auką. Lietuvių, klubo ssekretorę Juoze Dauge- į 35 dolerius, pratęsė jo apraoka-
Opera šiems brangiems mecena-1 lienę atsiuntė 20 dolerių auką.'' mas dvi prenumeratas ir paliko 

1 
x Juozas Dubinąs iš Eas t 

* t ams už tokį gilų supratimą, 
kuriuo jie įgalina, ka ip ir dau
gelis kitų, egzistuoti vienintelei 
mūsų Operai Vakarų pasaulyje, 
tar ia nuoširdžiausią ačiū. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė-
resiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-T747 (sk.) 

Klubui vadovauja V. Mickus, iž auką. Esame dėkingi. 
dininkas R. Valodka. Maloniai 
dėkojame. 

X Vytautas Raulinaitis. Pa-
k>s Hills, BL. atnaujindamas 
prenumeratą, atsiuntė 10 dole
rių auką. Labai ačiū. 

x Antanas Labanauskas, či-
kagiškis, lankėsi "Drauge", at
naujino prenumeratą, paliko 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

X Povilas Petrikas, Skokie, 
Dl., siųsdamas "Draugui" auką. 
savo laiške nusiskundė blogu 
pašto patarnavimu: laikraštį 
gaunąs pavėluotai, o kartais ir 
visiškai jo negaunąs. 

x Aukų po 6 dol. atsiuntė: 
Mania Korsakienė, Vladas Kuo-
dys; po 5 dol. Stasys NaumuK. 
Stasys Mockus: 2 dol. A. Česo-
nis. Visiems dėkojame. 

Lietuvos; NctjnĮ; 
rš? miesto cw 
senė LB ta-aštr 
r&bfirm ptrrr: mi. Vytautas Kamantas 

Petras Kazanauskas praneša, 
kad šios sukakties metu bend
rovė pasiekė rekordinę tu r to su 
mą — daugiau kaip 41 milijoną 
dolerių, ir rezervai šiuo metu 
siekia net 4.23 milijonus dole
rių. Ta suma viršija dvigubai 
įstatymų numatytas sumas. 

Mutual Federal bendrovė už 
santaupas duoda didžiausią pro
centą, kurį valdžia leidžia mokė
ti. Santaupas galima laikyti pa
prastose indėlių knygutėse ar
ba, kai taupoma suma y r a didės 
nė ir laikoma trumpesnį a r il
gesnį laiką. Certifikatais a rba 
money market certifikatais už
dirbamas daug didesnis procen
tas. Visi taupytojų pinigai y r a 
federalinės valdžios apdraust i 
U 40 000 dol. 

Bendrovės pirmininkas Pet
ras Kazanauskas, ta rybos na
riai ir darbininkų š tabas nuo
širdžiai kviečia visus lietuvius 
apsilankyti, apžiūrėti gražias susomybės atkūr.rro minėjime Tonmntp. Kanadoje. 

sūnas Tom R'jorccbr. To-or*o LB pirm Pamune Jonai 
v3Jd pirm J^as S^anav^us ir ^ č ^ Kaioėtsjas PLB - ' - Ę ; a talpas ir pasinaudoti 

S, S. Nuotr. s. Dabkmi | jos patarnavimais. 

filatelistai, kurie tur i labai ge
rų ir vertingų nepriklausomos 
Lietuvos ženklų. Paroda bus la
bai įdomi. 

— Ot tawoj , Ont., j a u nuo 
1979 m. lapkričio 25 d. veikia 
nauja KLB Ottawos apylinkės 
valdyba. Ją sudaro : J. Augait is 
— pirm., B. čeponkus vicepir. 
min., R. Danaitytė — visuome
ninių reikalų vadovė, A. Jony
n a s — ižd. ir G. Vasiliauskaitė 
— sekretorė. 

T E R R 0 S P R E K Y B A 
A T I D A R Y T A 

Pirmadieniais — 10 iki 8 v a i 
Antradieniais — 10 iki 5 v a i 
Trečiadieniais — 10 iki 5 v a i 
Ketvirtadienilais — 10 iki 8 vai. 
Pentadieniais — 10 Ud 6 v a i 
Šeštadieniais — 9 iki 5 va i 

Adresas — 
3235-37 W. 63rd S t 

Chicago, UL 60629 
Telef. 434-4660 

. 


