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BAŽNYČIOS KRONIKA 
ITALŲ KALBA 

Vatikano radijo centrinė re-1 
dakcija specialia šešių puslapių \ 
studija pristatė įvairių kalbų 
radijo programom neseniai Itali- i 
joje pasirodžiusį Lietuvos Kata- \ 
likų Bažnyčios Kronikos antrąjį 
rinkinį italų kalba, šį rinkinį 
išleido "Matrijonos Namų" —j 
La Casa di Matriona — leidykla j 
Milane. Knyga yra beveik pen- j 
kių šimtų puslapių. Joje yra | 
pateikiami dešimties Lietuvos! 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
numerių — nuo vienuoliktojo' 
igi dvidešimtojo imtinai — ver-; 
timai į italų kalbą, š ie Kronikos 
numeriai Lietuvoje pasirodė la i . ' 
kotarpyje t a rp 1974 metų vasa-
HM ir 1976 metų pavasario. Jie; 
apima įvairius pareiškimus ir 
protesto raš tus prieš katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje ir jos ti- j 
kinčiųjų teisių bei laisvių var
žymus, pranešimus apie Lietu
voje iškeltas teismines bylas 
sąžinės ir politiniam kaliniam, 
apie tikinčiųjų mokinių perse
kiojimą Lietuvos mokyklose, 
apie Lietuvoje vykdomą kultūri
nį genocidą, įvairias žinias iš 
vyskupijų, bendras informacijas 
iš Lietuvos. Kaip minėta, tai 
jau an t ras a tskira knyga išlei
džiamas Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos rinkinys italų 
kalba. Pirmąjį rinkinį ta pati 
"Matrijonos Namų" knygų lei

dykla Milane išleido 1976 me
tais. J i s apėmė dešimties pir
mųjų Kronikos numerių itališ
kus vertinius. 

Vatikano radijo centrinė re
dakcija, pristatydama naują 
Kronikos rinkinio italų kalba to
mą, primena, jog Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika pirmą į 
kartą Lietuvoje pasirodė prieš ! 
aštuonerius metus — 1972 me
tais. Nuo to laiko, atskiri Kro- Į 
nikos sąsiuviniai Lietuvoje slap-
t a i pasirodo maždaug kas tris 
mėnesius, taip pat slaptai yra : 
siunčiami į užsienį, kur yra • 
verčiami į įvairias kalbas ir pla-1 
tinami. Kronikos vertimai pa-
urėdo italų, anglų, prancūzų, \ 
ispanų, portugalų ir kitomis 
kalbomis. Iki šiol Lietuvoje I 
j au y ra išleista 40 Kronikos 
numerių. 

Vatikano radijo centrinė re-
dakcija primena, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika pa-; 
sirodo grupės drąsių ir ryžtin-; 
gu redaktorių ir leidėjų dėka. 
Kai kurie Kronikos leidėjai, 
bendradarbiai ir net skaitytojai 
buvo suimti, teisiami ir nuteisti 
sunkiomis kalėjimo bausmėmis. 
Kronika dabar jau yra tapusi 
vienu svarbiausių pogrindžio lei
dinių sovietų valdomuose kraš-

| tuose. 
(Bus daugiau) 

Amerikos įkaitai 
komunistų rankose 

Irano Tudeh partija tvarko studentus 

Izraelio premjeras Menachem Begin pažadėjo atvykti balandžio mėn. viduryje į Washingtoną_ Su juo atvyks ir 
nuotraukoje (dešinėje) matomas naujasis Izraelio užsienio reikalų ministeris Yitzhak Shamir, gimęs Lenkijoje 
1915 metais, Jazrenicki šeimoje. 

KINŲ VICEPREMJERAS 
ŽADA PASITRAUKTI 

Reikšmingi pakeitimai Kinijos viršūnėse 
Pekinas. — Vasario pabaigoje ; metodu, rašo laikraštis. 

Kinijoje įvyko Kinijos komunistų 
partijos centro komiteto 5-sis ple
numas. Kaip nurodoma po plenu
mo išplatintuose dokumentuose, 
jame buvo svarstyti klausimai, su
siję su partijos vadovavimo stip
rinimu ir tobulinimu, kadrų pa
keitimais. Nutarta vėliau sušauk
ti neeilinį Kinijos partijos suvažia- | tinių rr valstybinių pareigų atlei-
vimą. 

Po šio plenumo iš partijos va
dovybės pašalinti du vicepirmi
ninkai, du politbiuro nariai. Pats 
vyriausybės svarbiausias asmuo 
Deng keliskart pabrėžė savo pa
reiškimuose, kad jis ateinančią 
vasarą ketina pasitraukti iš vice
premjero ir partijos vicepirminin
ko pareigų. Pasikalbėjime su Tai-
landijos laikraščiu Deng pasakė, 
kad jo amžiaus žmonės (76 m.) 
turi planuoti, kas bus po jų. Rei
kia surasti patikimus, gerus įpė
dinius, kad neįvyktų sutrikimų 
asmenims pasikeičiant. 

NAUJOS VIDURINIŲJŲ 
RYTŲ PASTANGOS 

Prez. Carteris pakvietė Sadatą, Beginą 
YVashingtonas. — Trečiadie- palestiniečiai tur i laisvo apsi-

nį Baltųjų Rūmų sekretorius , sprendimo teisę. Ka-'.u pripažjs-
Jody Powell paskelbė, kad atei- i tama, kad Izraelis turi teisę Į 
nantį mėnesį Washingtone lan- ' garantuotą saugumą, taiką, nu-
kysis Egipto prezidentas Anwar j statytas, saugias sienas. 
Sadatas ir Izraelio premjeras! Dėl šio Prancūzijos vyriausy-
Menachem Begin. Atskiruose ! bės pareiškimo, Izraelis įteikė 
savo vizituose jie svarstys su formalų protestą ir pasmerkė 
prezidentu Carteriu Viduriniųjų! Prancūzijos prezidentą. Pana-
Rytų taikos reikalus, ypač pa- šias j prancūzų vyriausybės pa 

Haga. — Tarptautiniame Ha
gos teisme valstybės departa
mento teisinis patarėjas Rober t 
Owen tęsė kaltinimus Irano vy
riausybei, kurios pritarimu buvo 
okupuota JAV ambasada i r su
imti diplomatai, kurie kalinami 
j a u 138 dienas. Kaltinime nu
rodyta, kaip iraniečiai okupa
cijos pradžioje tardė, baugino 
amerikiečius, net moteris. Įkai
t a i buvo laikomi iki 16 vai. pri
r iš t i prie kėdžių, buvo verčiami 
miegoti an t cementinių grindų, 
laikomi užrištomis akimis. Kai 
kuriems įkaitams pakartotinai 
buvo grasinama mirtimi, spau-

| d a n t revolverio gaiduką, nutai
kius ginklą į tardomos moters 
galvą, pasakojo Owen. 

I r ano laikomi įkaitai tapo 
žiauraus politinio žaidimo aukos. 
Komentatoriai nurodo, k a d ira
niečiai žaidžia dialektinį, komu
nizmo dažnai naudojamą, žaidi
mą: sukelti viltis, kad įkaitai 
j au paleidžiami, o po to vėl t a s 
viltis sužlugdyti. 

Saudi Arabija susitarė su Vienas Vakarų diplomatas 
kaimyniniu Jemenu, kuris už fi- j Afganistane atidengė, jog Af-
nansinę paramą pažadėjo atsi- \ ganis tano užsienio reikalų mi 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

nisterijos aukštas tarnautojas 
pulk. Įeit. Faiz Mohammed Khan 
pasakė diplomatui, kad įkaitus 
pagrobusių studentų t a rpe dau 

Kinijos partijos komunikate nu
rodoma, kad „iš esmės jau perei
ta iš didelio chaoso būklės į situ
aciją, kuriaį būdingas vadovavi
mas, tvarka, žengimo į priekį 
kryptis ir tikslai". 

Centro komitetas, svarstyda
mas kadrų klausimus, iš visų par-

do „kultūrinės revoliucijos" lai 
kotarpiu iškilusius asmenis, ku
rie, kaip sakoma komunikate, pa
darė „didelių klaidų". Vėl buvo 
įsteigtas vienuolikos žmonių cent
ro komiteto sekretoriatas, kuris 
buvo likviduotas „kultūrinės re
voliucijos" pradžioje. 

Šie kadrų pakeitimai rodo nau
ją jėgų pasiskirstymą Pekino vir
šūnėse. Kaltė už „kultūrinės revo
liucijos" padarytą partijai žalą 
suverčiama Lin Piao, „ketvertui" 
ir jų kompanijai. 

Maskva savo komentaruose 
apie pakeitimus Pekine prikiša: 

Komentatoriai nurodo, kad j "Visiškai nutylimas visiems žino-
Dengo pareiškimas atidaro visai I mas faktas, kad kultūrinę revo-
naują puslapį ne tik Kinijos par
tijos istorijoje, bet sulaužo senas 
komunistų tradicijas. Paprastai, 
komunistų vadai pasitraukia pri
versti, arba mirčiai pašaukus. 
„Chicago Tribūne" vedamajame 
siūlo Brežnevui iš to pasimokyti. 
Dengas pasirinko visai naują ke
lią —savanoriškai pasitraukti ir 
tvarkingai perduoti valdžią ki
tiems žmonėms. Jis jau pasitrau
kė iš kariuomenės štabo virši
ninko pareigų. Brežnevas turėtų 
greit imtis žygių ir pasekti Den-
go pavyzdžiu, nes po kariuome
nės pasiuntimo į brutalų partiza
ninį karą, po Sovietų Sąjungos 
vardo pažeminimo trečiojo pa
saulio valstybių tarpe, Brežnevo 
kolegos gaili ji paleisti į pensiją 
senu, tradiciniu, komunistiniu 

liuciją sukėlė ir jai asmeniškai va
dovavo pats MaoTsetungas". 

— JAV figūrinio čiuožimo 
čempionė, Olimpiadoje laimėju
si sidabro medalį, Linda Fra-
tianne trečiadienį baigė savo mė
gėjos karjerą ir pasirašė profe
sionalės sutartį su teatrine 
agentūra, kuri rūpinsis jos kar
jera. 

— V. Vokietijos teismas 
Frankfurte nubaudė spaustuvi
ninkų darbo uniją 32,000 dol. 
bauda už tai, kad jos pastango
mis buvo sustabdytas britų lai
kraščio "The Times" spausdini
mas V. Vokietijoje. 

— New Yorke po širdies 
smūgio mirė Airijos ambasado
rius Paul Keating. 

lestiniečių autonomijos klausi
mus. Camp David taikos su
tar t is numatė, kad iki gegužės 
26 d. palestiniečių autonomijos 
klausimai turi būti išspręsti, 
tačiau iki šiol dar nepavyko, nes 
Egiptas reikalauja plačios auto
nomijos, o Izraelis sutinka duoti 
tik t sbu ribotas teises. 

Egipto - Izraelio derybos dėl 
palestiniečių vyksta jau 10 mė
nesių. Derybose tarpininkauja 
Amerikos atstovas, šiuo metu — 
specialus ambasadorius Sol Li-
novvitz. Paskutinį kartą nutar
ta susitikti gegužės 25 d., Alek
sandrijoj, prieš pat pasibaigiant 
deryboms numatytam termi
nui. 

Izraelio okupuotose arabų že
mėse gyvena 1.2 milijonai arabų, 
kurių daugumas pripažįsta Pa
lestinos Laisvinimo Organizaci
ją kaip savo politinių siekių re
prezentante. Blogiausia, kad Iz
raelis šios organizacijos visai 
nepripažįsta. 

Manoma, kad prezidentas Car
teris paskelbė apie Begino ir 
Sadato pakvietimą ir apie pas
tangas įgyvendinti Camp David 
sutartį, turėdamas mintyje ir 
pirminius balsavimus ateinantį 
antradienį New Yorke. kur gy
vena daug žydų. 

Washingtonan po Izraelio ir 
Egipto vadų pakviestas ir Jor
dano karalius Husseinas, kuris 
atvyks balandžio 17 d. 

Padėtis Viduriniuose Rytuose 
po Egipto - Ezraelio taikos su
tarties pasirašymo pasikeitė ta 
prasme, kad Europos valstybės 
pradėjo daugiau remti palesti
niečių reikalavimus. Prancūzi
jos vyriausybė kovo 12 d. for
maliai pareikalavo, kad Viduri
niųjų Rytų taikos derybose da
lyvautų ir Palestinos Laisvini
mo organizacija. Komunikate, 
paskelbtam po prezidento Va-
lery Giscard d'Estaing vizito 
arabų sostinėse, sakoma, kad 

žiūras išreiškė Britanijos, Va
karų Vokietijos ir Olandijos 
aukšti pareigūnai. Austrija nu
ėjo dar toliau, suteikdama di
plomatinį pripažinimą Palesti
nos Laisvinimo organizacijos 
atstovui, š i toks reikalų pakry
pimas sustiprina Egipto pozici
jas ne tik Vakarų pasaulyje, 
bet ir tarp arabų, kurie nepri
tarė taikai su Izraeliu. Prezi
dentas Sadatas siekia įrodyti 
arabams, kad jo užimta taikos 
pozicija yra teisinga ir jis pales
tiniečių nešdavę, kaip tvirtina 
komunistų propaganda. Egip
tas tikisi, kad Amerika išvystys 
didesnį spaudimą Izraeliui, kad 
jis atsisakytų savo politikos 
karo metu laimėtose arabų že
mėse. 

kratyti 100 sovietų karinių pa 
tarėjų. Saudi Arabija apmokės 
išlaidas, kilusias iš Jemeno ka
rininkų Pakistane apmokymo, 
prieš susitarimą Jemenas pla
navo siųsti 120 karininkų į 
Maskvą. 

— NATO karinių jėgų vadas 
gen. Bemard Rogers ragino 
Ameriką pradėti gaminti chemi- i Lenino pirštą "žingsnis pirmyn, 
nius ginklus ir nuodingas dujas, j du žingsniai a tgal" teoriją, 
nes Varšuvos paktas smarkiai j Ambasadą pradžioje okupavo 
i?plėtė tų ginklų gamybą. Jeii a p i e 4 0 0 studentų, vėliau daug 
Vakarai turės tokių ginklų. j ų n u byrė jo , tačiau liko šio žy-
sovietai bijos juos panaudoti, ^ v a < ja i . "Newsweek" žurnalo 
pasakė generolas. žiniomis, didelę studentų dalį 

ryboje yra Mohsen Mirdamadi, 
studentas ir Hassan Habibi, ži
nomas komunistas, net išmestas 
už savo pažiūras iš musulmonų 
studentų bendrabučio. Vienas 
jaunas studentas Naimi organi
zuoja vizitus į ambasadą. Cen
trinėj aštuonių asmenų taryboj , 
yra ir angliškai gerai kalbanti 
Niloffar Ebtekar, ilgai gyvenusi 
Philadelphijos priemiestyje. J ą 
užsieniečiai vadina "Mary". J i 
pagarsėjusi savo neapykanta 
Amerikai i r amerikiečiams. 

Šalia centrinės tarybos veikia 
aštuonios a tski ros komisijos: 
viešųjų santykių, informacijos, 
dokumentacijos, saugumo, tieki
mo, sargybų, šalpos ir gerovės, 
politinių veiksmų. Visi "stu
dentai" gerai moka valdyti gink
lus, baigę revoliucinius kursus 
ar palestiniečių teroristų apmo
kymą. Per savo atstovus ta ry
boje studentams didelę įtaką 
daro komunistų part i ja Tu
deh ir marksistų "mujahedinų" 
grupė. 

Irakas stengiasi 
pasigaminti bombą 
Washingtxmas. — Valstybės i 

departamentas pareiškė susirū
pinimą, kad Italijos mokslinin-1 
kų parama gali padėti Irakui 
pasigaminti atominę bombą. Jau 
1978 m. Italija pasirašė su Ira-

— Ant Kambodijos - Tailan-
dijos sienos esančioje pabėgėlių 
stovykloje kilo kautynės, kurio
se žuvo 9 pabėgėliai ir 22 buvo 
sužeisti. Stovyklai vadovauja 
"laisvųjų kmerų" vadas, pasi
vadinęs '-maršalu" Van Saren. 
Sakoma, kad kiti pabėgėliai 
bandė jį "nuversti". 

— Sovietų žinių agentūra 
paskelbė, kad daugiausia skai
tomas sovietų autor ius tapo 
Vladimiras Leninas. Jo įvairių 
knygų išleista 14,000 laidų ir 
išplatinta 531 mil. egzempliorių. 

— Gumos ir padangų bendro
vė Firestone nutarė uždaryti 
šešis fabrikus. Darbų, daugiau
sia Ohio valstijoje, neteks 
7,000 darbininkų. 

Pasitraukė 38-ta 
Italijos vyriausybe 

Roma. — Italijos vyriausybė 
atsistatydino, tačiau prezidentas 

ku sutartį ir pažadėjo parūpinti'' Sandro Pertini pavedė premje-
Irakui penkias atomines jėgai-1 r u į Cossigai toliau eiti pareigas. 

Per 35 pokario metus pasitrau-nes. Šiuo metu nutar ta ne tik 
parduoti branduolinių medžiagų, 
bet ir parūpinti italų inžinierių 
ir mokslininkų branduolinei Ira
ko programai tęsti. 

kė jau 38 vyriausybės. Socia
listų partija, kuri remdavo 
krikščionių demokratų, social
demokratų ir liberalų koalicinę 

Afgany vadas 
lankėsi Teherane 

Peshavaras. — Vienas svar
biausių afganų sukilėlių vadų, 
jaunas inžinierius Gulbuddin 

giau pusė yra I rano Tudeh (ko-,Hekmatyar vasario mėnesį bu-
munistų partijos) nariai. Jų , vo slapta nuskridęs į Teheraną, 
naudojama įkaitų technika sie- j kuris apie šį vizitą nieko ne-
kia iš Amerikos kuo daugiausia skelbė. Afganų vadas pasikal-
nuolaidų. Todėl jie naudoja dar bėjo su prezidentu Bani Sadru 

ir kitais I r ano vadais. Jie visi 
atsisakė "viešai" paremti Afga
nistano sukilimą ir nesutiko nu
traukti diplomatinių ryšių su 
Kabulo marionetine vyriau
sybe. 

Afganų vadas Hekmatyaras 
pripažino korespondentams, kad 
nedidelės sukilėlių jėgos randa 
Irane prieglaudą, tačiau pagrin
diniai sukilėlių mūšiai vyksta 
kalnuotose provincijose prie 
Pakistano. Jis neprašęs I rano 
ginklų, nes jo kariai pakankamai 
ginklų a t ima iš sovietų dalinių 
ir iš Afganistano kariuomenės. 
Jis pareiškė užsienio spaudai, 
kad sovietų valdžia išvežė apie 
30,000 savo kareivių, nes jie bu
vo iš musulmonų respublikų ir 
buvo pradėję kolaboruoti su af
ganais sukilėliais. Netoli Kabu
lo, Bagrame aviacijos bazėje, 
sovietai sušaudę keturis savo 
karininkus, musulmonus, nes 
jie susidraugavę su afganais. 
Jie buvo pasmerkti už "išda
vimą". 

sudaro fanatiški musulmonai, 
tačiau nemažai ten ir komunis
tų. P a t s Irano prezidentas pri
pažino, kad "studentai" yra 
marksis tų įtakoje. 

Ambasados okupacijai vado
vauja aštuonių asmenų taryba. 
Joje y r a vienas musulmonų dva
siškis, mula Mohammed Mou-
ssavi Khomeini, buvęs Prancū
zijoje su ajatola Khomeiniu. Jis 
anksčiau buvo religinis I rano te
levizijos ir radijo patarėjas. Ta-

Italija iš Irako perka trec-, vyriausybę, atšaukė savo para-
dalį savo sunaudojamos naftos, mą,, pradėjo reikalauti griežtes-
Už branduolinės programos pa- nįų žygių ekonominiame fronte, 
ramą Irakas pažadėjęs ilgiems Socialistai kritikavo septynis 
laikams savo naftos atsargas, mėnesius valdžiusią vyriausybę, 
Italijos branduolinės energijos į ̂ ^ infliacija pašoko iki 2 1 ^ , o 
komitetas paneigė žinias, kad bedarbių atsirado 8 nuoš. So-
italų parama gali padėti išvys- cialistai reikalauja, kad į vy-
tyti branduoline bombą. 

Žinios apie Irako branduoli
nes užmačias ypač jaudina Izra
elį, nes šalia Irako dar dvi mu- ' 
sulmonų šalys: Libija ir Pakis
tanas siekia tapti atominėmis 
galybėmis. 

riausybę būtų priimta ir komu
nistų par t i j a 

Su politine krize Italijoje pa
gausėjo teroro veiksmų. Per 
keturias dienas buvo nušauti 
t ry s teisėjai Milane. Romoje ir 
Salerno. 

Komunistai Irane 
laimėjo daug vietų 

Teheranas. — Irano parla
mento rinkimuose daugiausia 
balsų gavo žinomi žmonės, pa
garsėję spaudoje ir televizijoje, 
nežiūrint, kokias politines gru
pes jie atstovauja. Visus balsų 
skaičiumi pralenkė buvęs prem
jeras Mehdi Bazargan, kuris 
būdamas valdžioje dažnai susi
kirsdavo su islamo religinės par
tijos vadais ir y ra daug kartų 
pasmerkęs JAV ambasados oku
pavimą. Po jo daugiausia bal
sų gavo Hassan Habibi, revo
liucinės tarybos narys, nesėk
mingas kandidatas j preziden
tus, laikomas komunistu. 

Pagal balsų skaičių penktas 
sąraše yra komunistinių grupių 
remiamas Massoud Rajavi. ne
toli atsilikę ir kiti kairieji: 
Mehdi Abrashamchi, Azam Ta-
leghani. Didele dauguma iš
rinkti planavimo ministeris Sa-
habi, buvęs sveikatos ministe-
dis Khazem Sami. Daug balsų 
gavo Mohmonier Rezia, kurio 
vienintelė pagarsėjimo priežas
tis, kad keturi jo broliai žuvo 
nuo šacho policijos. 

— Sov. Rusija 19T7-79 m. lai
kotarpyje pagamino daugiau 
ginklų, negu JAV. Sovietai pa
gamino 2,000 tankų, Amerika 
tik 600, kovos lėktuvų 500, o 
JAV tik 275, helikopterių 375, 
Amerika 300, povandeninių lai
vų 6, o JAV 3, įvairių šarvuo
čių 5,000, JAV —1000. 

— Šiaurės ir Pietų Korėjų 
premjerai sutiko pradėti dery
bas Panmunjom paliaubų kai
melyje. Anksčiau buvo siūlo
ma kitos vietos. 

KALENDORIUS 

Kovo 21 d.: Filemonas, Santu-
cija, Nortautas, Sanga. 

Kovo 22 d.: Oktavianas, Kot
ryna, Linas, Gante. 

Saulė teka 5:54, leidžiasi 6 :G2. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

45 L, naktį 35 L 
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Bed. Vytautas Grybauskas, 4144 So. Maplewood, Chtcago, H. 60652 
Telefonas namuose 847-1729, darbe 269-7557 

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI ANT 
BEDUGNĖS KRAŠTO 

Dar niekada olimpiniai žaidi
mai neturėjo tiek reklamos, kaip 
šiais metais. Daug rašalo nute
kėjo net pirmuose spaudos pus
lapiuose, pasisakė žurnalistai, 
politikai bei vienas kitas sporti
ninkas. Kraštų olimpiniai ko
mitetai ir jų sportininkai bal
suos ir galutiną sprendimą da
rys balandžio gale ar net gegu
žės mėn. Klausimas yra nepa
prastai opus, nes liečia lojalumą 
valdžiai ar prezidentui ir boiko
tą o. ž. ar juose dalyvavimą. 

Mums tokio sprendimo daryti 
nereikia, mes norime šį klausi
mą tik padiskutuoti, o taip pat 
išgirsti ir nuomonę iš mūsų 
sporto darbuotojų bei pavienių 
jaunesnių sportininkų. 

Senovėje 

Heraklės sukurti o. ž. prasi
dėjo 780 m. prieš Kristų, tęsėsi 
11 šimtmečių iki 385 m. po Kris
taus ir buvo įvykdyti 266 kar
tus. Sugriuvo po lėtos ir skaus
mingos agonijos. Tuo tarpu šių 
dienų moderniškieji o. ž. rekor
diniu greičiu lekia į pražūtį, ne
išgyvenę net pilno šimtmečio. 

Senovės o. ž. jau nuo pat pra
džios turėjo politinį atspalvį; jie 
artino, jungė graikų miestus ir 
valstijas, o šios iš savo pusės 
respektavo olimpinius nuostatus 
ir principus. Pirmasis jų tiks
las buvo suformuoti žmogų, pa
jėgų kovoti už laisvę, stiprų fizi
niai ir dvasiniai. O šie gi tik 
troško laimėti laurų vainiką ar 
trofėją. Vyravo olimpinė dva
sia pilna to žodžio prasme. 

Tačiau po truputį, po kelių 
šimtmečių, pradėjo rodytis įvai
rios blogybės, iškrypimai. Alek
sandras Didysis pageidavo dau
giau karinių varžybų. Neronas 
įvedė dainą ir tragediją, net nu
žudant pralaimėjus; priešininką. 
Pradėjo rodytis pergalių nupir
kimai, priešininkų papirkimai, 
privilegijos laimėtojams, pinigi
niai atlyginimai, komercija. 
O. ž. prarado prestižą, iškilmin
gumą. Žmonės pradėjo piktintis 
sportininkų morale, nebeiti į 
stadijomis. 

Kai pagaliau Theonosas pa
skelbė o. ž. uždarymo aktą, jie 
jau buvo senai žlugę. 

Dabar 

Ilga ir tamsi viduramžių nak
tis tęsėsi iki 1896 m., kai pran
cūzas Pierre de Coubertin atgai
vino o. ž. Jo kilni idėja ir prin
cipai buvo respektuojami tik 
pačioje pradžioje. Dar nepraėjo 
net šimtmetis, o o. ž. jau skuba 
į praeitį. Visokiausi iškrypi
mai graužia jų pamatus, įvairūs 
duobkasiai dirba išsijuosę. Bene 
pirmas skaudus smūgis buvo 
1S36 m. žaidimai Berlyne, kai 
įsibrovė politika, kai kilni idė
ja buvo panaudota politinio re
žimo demonstracijai. Be abejo
nės. Maskvoje ta demonstracija 
pralenks viską. Politika, kaip 
juodas debesis slegia o. ž nuola
tiniais kivirčais, gėdingu Taiwa-
no skriaudimu Montrealyje, ne
vykusiu Afrikos tautų boikotu ir 
pagaliau prez. Carterio boikotu. 
Politika pradėjo vaidinti vis di
desnę rolę. valdžios pradėjo 
lenktyniauti dėl medalių, išnau
doti sportininkus politiniai ir 
komerciniai. 

Nuo smukimo neatsiliko ir 
sportininkai. Olimpinė dvasia 
greit buvo sutrypta aršios kom-
peticijos. pergalės troškimo, 
raumenų demonstracijos, varžy-
binės kovos įtempimo virš svei
ko proto, daugiausia siekiant 
materialinių gėrybių. Jie smu
ko, kai ant medalių įteikimo po
diumų pradėjo nebegerbti savo 

vėliavos ir himno, pradėjo de
monstruoti savo politines aspi
racijas, asmeninius nepasitenki
nimus. Dar žemiau smuko, kai 
vienas fechtuotojas Montrealyje 
suktumu ir nelegaliu mechani
niu įtaisu bandė surinkti dau
giau taškų ir laimėti. O ką be
kalbėti apie įvairiausių medici
niškų priemonių naudojimą 
energijos padidinimui, kūno ir 
raumenų sustiprinimui a r net 
fizinio augimo sumažinimui 
(daugumoje Ry tų Europoje) . 
Prireikė įsteigti medicinišką kon
trolę tokiems pasireiškimams 
sekti ir kontrol iuot i Lygiai 
pikta stebėti oumpinius teisėjus, 
kurie, kaip sportininkai, duoda 
olimpinę priesaiką, o sukčiauja 
prie taškų dalinimo, ypač gim
nastikoje ir dailiajame čiuo
žime. 

Pagaliau pa t s pasaulinis olim
pinis komitetas, kurį sudaro 
pasenę lordai, grafai, princai ir 
milijonieriai, a t i t rūkę nuo rea
laus gyvenimo, naiviai save mul
kina, atmesdami Carterio pro
testą ir aiškindami, kad o. ž. su 
politika nemaišomi. Tuo tarpu 
už netolimų durų, apeliaciniame 
teisme, džiaugiasi laimėję bylą 
prieš mažą Taiwaną, kurio keli 
sportininkai nelaimingi iškelia
vo namo, nedalyvavę Lake Pla-
cid. Jie tik norėjo dalyvauti su 
savo vėliava i r h i n n u . I š viso, 
olimpinis k-tas nebepajėgia iš
sinarplioti iš pe r daug kompli
kuotų politinių replių. 

Dar liūdnesnė situacija, tiks
liau farsas, y r a su tais šiaudi
niais mėgėjo principais, kurių 
taip aklai ir naiviai bandė lai
kytis olimpinis k- tas , ir ypač bu
vęs jo prezidentas A. Brundage. 
Juk Lake Placide kursavęs posa^ 
kis "šiuose žaidimuose visi d<i-
lyviai profesionalai, vienintelis 
mėgėjas y r a organizatoriai", 
yra gryna teisybė. Dabartinis 
prezidentas lordas Killanin į šią 
problemą kiek blaiviau pažiūrėjo 
ir jau spėjo t ruputį pakeisti 
26-tą paragrafą. Žinodamas, 
kokie "mėgėjai" y r a Rytų Eu
ropoje ir nieko negalėdamas pa
daryti, jis tik pa ta rė ir kitiems 
panašiu keliu žygiuoti. I r štai 
Prancūzijoje olimpiniai sporti
ninkai šiuo metu tur i valdžios 
kontraktus ir atiyginimus, Ame
rikoje s tambi valdžios ir dau
gybės kompanijų fiįv-nsinė pa
rama, kai kuriems diskvalifikuo
tiems sportininkams, kaip ame
rikiečiui D. Stones, prancūzu* G. 
Drut ir kit., dovanotos bausmės 
ir jie galės dalyvauti Maskvoje. 

O. ž., išaugę į gigantišką spek
taklį, be abejonės, y r a didžiausia 
sportinė manifestacija, televizi
jos pagalba pasiekianti milijo
nus žmonių, politinių ir komer
cinių jėgų plėšoma, pasidarė 
olimpinio k- to nebesukontro
liuojama. Atėjo laikas refor
moms, gal net griuvimui. Duob
kasiai darbą kaip ir baigė, berei
kia paskutinio kastuvo a r stum
telėjimo į bedugnę. 
Pritariame be jokiu abejonių! 

Tą paskutinį kastuvą laiko 
prez. Carteris savo rankose, pa
skelbęs Maskvai boikotą. Nėra 
jokios abejonės, kad mes, jam 
pritariame visu 100 proc. ir iš 
visos širdies. 

Pritariame, pirmiausiai, dėl 
aukščiau minėtų priežasčių, nes 
dabartiniam o. ž. laikas griūti, 
reikia naujų ir sveikų pagrindų. 

Pritariame, nes esame nuo 
komunizmo per daug nukentė
ję ir kitaip ne t nedrįs tame gal
voti. 

Pritariame, nes t a i bene pir
mas rimtesnis protestas a r pa
sipriešinimas, galįs turėt i rim

tesnių pasekmių. Juk iki šiol 
lengva dūšia buvo at iduota pusė 
Europos, jokio protesto kaip ir 
nebuvo, kai paprasčiausiu smur
tu buvo užimta Čekoslovakija ir 
Vengrija, jokio rimtesnio piršto 
nebuvo pakelta, ka i nuolat bu
vo laužomos sutar tys i r žmo
gaus teisės. Pagaliau, juk Car
te r i s da r t a ip neseniai bučiavo 
Brežnevą . . . 

Tačiau, kad boikotas būtų 
efektingas ir skaudus, mūsų 
pr i tar imo neužtenka. Būtinai 
reikia, kad jį remtų V. Vokie
tija, Anglija, Kanada ir d a r ke
letas kraštų. Ir d a r daugiau — 
reikia, kad i r tų k ra š tų olimpi
niai komitetai ir jų, sportininkai 
pri tar tų. O jie savo sprendimą 
da rys ir balsuos tik balandžio 
gale a r gegužės mėn. 

Kita medalio pusė 

Jei amerikiečiai liktų vieni, 
boikotas, tikriausiai, didesnės 
žalos nepadarys. Sportiniu at
žvilgiu lengv. atletika y r a o. ž. 
pagrindas, o čia amerikiečiai 
daugiau nesitiki, kaip 4 ar 5 
medalių. J u k Montrealio afri
kiečių boikotas t a ip pat liko ne
pastebėtas, nežiūrint eilės pa
saulinio masto lengvaatletų. 
Finansiniu atžvilgiu Maskva jau 
tu r i 75 miL. doL i š NBC kom
panijos ir visą aparatūrą, kuri 
ve r t a daugelio milijonų ir jau 
beveik įrengta. Politiniu at
žvilgiu — iš Afganistano neišė
j o ir nemano išeiti, o propagan
dą, laimėję daugiau medalių, 
padarys d a r didesnę. 

Todėl, mūsų nuomone, olim
pinis boikotas yra silpnokas šū
vis ir dar netvirta ranka šau
t a s . Juk jį paskelbus, a r berei
kėjo siųsti boksininkų rinktinę 
į Sov. Sąjungą rungtynėms? 
J u k reikėjo pradėti nuo pirmos 
olimpiados dalies Lake Placide 
ir neįleisti sovietų sportininkų iš 
viso, o ne apdovanoti juos me
daliais, groti jų himną, duoti 
dovanas ir gėles. I r dar toliau, 
p a t s prezidentas pergyveno ir 
džiaugėsi amerikiečių pergalė
mis ir juos pakvietė į Baltuosius 

1 rūmus, pavadino tautos didvy
riais, apsikabino H e i d e n . . . Tuo 
ta rpu iš kitų olimpinės rinkti
nės dalyvių nori panašų džiaugs
mą atimti. Kažkur t rūks ta li
nijos ir tvirtumo. 

Panašiai galvojančių y r a dau
giau. Vienas lietuvis profeso
rius neseniai pasakė, kad boi
kotas yra tik protesto raštas, 
numetamas į šiukšlių dėžę. Jo 

| nuomone, jei Sovietai žygiuos 
; toliau link alyvos versmių, prez. 
i Carteris parašys dar griežtesnį 
į raštą 

tyt i ir dalinai atidengs pasau
liui akis. Tik reikia tikėtis, kad 
prezidentas jo tvirtai laikysis ir 
parems tvirtesnėmis sankcijo
mis, o mūsų, bent moralinį, pri
tarimą j i s visada turės. 

K APYGARDOS 
PIRMENYBIŲ 

Šių metų Vid. Vak. apygar
dos krepšinio ir tinklinio pirme
nybės buvo gana mažo mašta
bo, nes iš "užsienio" dalyvavo 
tik Clevelando "Žaibo" jaunių 
komanda. 

Taikliais Neries 

Tinklinyje dalyvavo vis 6 ko
mandos, ir iš karto vyko t rys 
finalai t a r p Chicagos Žaros 
ir Neries klubų moterų ir mer
gaičių klasėse, šie du klubai 
y ra mūsų tinklinio aruodas ir 
ateitis, jų rungtynės visuomet 
neblogo lygio, pilnos entuziaz
mo ir įdomios stebėti. Visi fi
nalai vyko iš dviejų rungtynių. 
Moterų klasėje Neris įveikia 
Žarą 7—15, 15—10 ir 15—7 ir 
antrą ka r t ą 15—13 ir 15—5. 
Už žarą žaidė: M. Donskytė, R. 
Lintakaitė, R. Lukaitė, V. 
Wrigbt i r N. Ivaškaitė. Už Ne
rį: A. Pleirytė, M. Oškeliūnaitė, 

'D. Sutkutė, L. šulaitytė, R 
Končiūtė, A. Dirkytė, S. She-
belski ir S. Orentaitė. 

Mergaičių A kova buvo žymiai 
aštresnė, bet Neris vėl laimi 
15—7, 15—9 ir antrą kar tą 
16—14, 10—15 ir 15—5. Ne
ries komanda buvo t a pati, kuri 
žaidė moterų klasėje, nes jos 
visos 18 m- ir mažiau. Už Žarą 
žaidė: A. Barakauskaitė, K. No-
vasky, J. Poulis, D. Pociūtė i r O. 
Traškaitė. 

B klasėje taip pat Neris pa
sirodė pranašesnė ir laimėjo 
16—14, 15—12, 15—9 ir 15—12. 

Už Nerį žaidė: R Plioplytė, 
J. Valaitytė, Ž. Lietuvnikaitė, 
seserys Orentaitės, R. Grigolaitė, 
D. Krigerytė, L Vaičiulytė ir 
R. Baltuškaitė. 

Žarą atstovavo: D. Dirkytė, 
R Jankauskaitė, R Barakaus
kaitė, D- Kalvaitytė, J. Kapo-
čiūtė, Z. Kuliešiūtė, D. Traškai
tė ir L Paukaitė. 

Krepšiny je Neries vyrai i r 
Utuanicos jauniai 

Krepšinio varžybose dalyvavo 
9 komandos jaunių, vyrų B ir 
vyrų A klasėse. 

Jaunių klasėje iš 4 dalyvių 
tik Lituanica turėjo gero lygio, 
puikaus sudėjimo ir jaunatviš
ko azarto komandą. J i buvo vi-

Chicagos Tribūne 
žurnalistas Bob WiedricJi įtiki
nančiai dėstė, k a d boikotas be
vertis. Panašiai išsireiškia ir 
kovo 12 d. "Draugo" vedama
s is : " . . . b o i k o t a s Sovietų daug 
negąsdina, o t ė r a tik čigono 
per tvorą metimas, kaip rim
tos sankcijos". 

Dar stipriau pasisako Fred 
Halliday, Amsterdamo Transna-
tional Instituto vicedirektorius. 
Jis sako, kad boikotas politbiu-
ro neįskaudins, nes tai y ra tik 
patriotinis Carterio p a r a d a s . . . 

Ne tik patriotinis paradas, pri-
leidžiant da r toliau, o papras
tas politinis t r iukas priešrinki
minėje kompanijoje. Boikotas 
nukreipia amerikiečių dėmesį 
nuo blogos ekonominės padėties 
namuose ir nereikalauja drastiš-
kesnio a r net karinio žygio. O 
žinant amerikiečių patriotinį 
jausmą ir nusistatymą kariuo
menės atžvilgiu, nenuostabu, 
kad prez. Carterio populiaru
mas taip smarkiai pašoko. Čia 
žinoma, d a r daug prisidėjo ir 
pasyvumas Irane. 

Tikėktoės 
Nežiūrint, kad kovo 17 d. 

"Time" žurnalas prez. Carterio 
politiką vadina "Flip-Flop", ne
žiūrint, kad žurnalistas C. Mol-
lenkhoff parešė knygą "Prezi-
dent who failed'* ir prieš kelias 
dienas Kupcinet T . V. programo
je dėstė tos knygos tikrumą, 
mes įsitikinę, kad boikotas 
Maskvai padarys daug žalos, ne
malonumų, gal privers susimas-

sa Idase pranašesnė už kitas ir 
lengvai įveikė Clevelando Žaibą 
81 40, Cicero Ateitį 65—32 ir 
Nerį 67—39. Neris šiek tiek lai
kėsi pirmame kėlinyje, bet an
trajame silpnas zoninis dengi
mas buvo sutriuškintas Litua-
nicos gražių pasuočių ir žaibiš
kų antpuolių, kurie pagavo net 
saujelę žiūrovų. Iš Lituanicos 
išsiskyrė Dissette, sukalęs 30 
taškų ir Siliūnas 12, tačiau tal
kininkavo gerai ir Jonynas. Ha-
nas, Markei, Rekašius. Venckus 
ir kt. Neris buvo nepilname 
sąstate, bet jo užteko laimėti 
prieš Žaibą 49—38 i r Ateitį 
88—35. 

Vyrų B klasėje pirmoji vieta 
tenka Lituanicos antrajai ko
mandai, kuri laimi prieš Nerį I I 
60—48 ir lituanica, m 52—49. 

Vyrų A klasėje Neries pirma
sis penketas su R Butkumi — 
6 taškai, T. Butkumi — 14, J. 
Stankūnu — 22, T. Vaitkumi 
— 18 ir G. Shimko — 28 Li-
tuanicai buvo per jaunas, per 
greitas ir per vikrus. I š pen
sijos grįžusių paskaitų Jesevi-
čiaus ir Stankevičiaus jau tik
rai nebereikėjo. Didesnio pra
laimėjimo Lituanica išvengė 
lengvai vairuodama p ro silpną 
Neries zoną ir gaudama daug 
lengvų taškų, geru čyvo pasi
rodymu centre ir jaunojo Siliū-
no, ypač antrajame kėlinyje, 
judrumu. Galutina pasekmė 
91—67. 

FUTBOLAS 
IŠ EUROPOS TAURES 

VARŽYBŲ 

Ketvirčio finalinių pasekmės 
— Meisterių taurės varžybo

se: Nottingham — Dyn. Berlin 
0—1, Hamburger SV Hajduk 
Split 1—0, RC Strassburg — 
Aj. Amsterdam 0—0 i r Celtic 
Giassgow — Real Madrid 2—0. 

— Taurės laimėtojų varžybo
se: Arsen. London — IFK Goe-
teborg 5—1, P C Barcelona — 
FC Calencia 0—1. Dyn, Maskva 
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— FC Nantes 0—2 i r PC Rije-
ka. -rr Juv. Turin 0—0. 

— Dėl U E F A t au rė s : AS ST. 
Etienne — B. M'gladbach 1—4, 
Kaiserslautern — B. Mnenchen 
1—0, VFB Stu t tgar t — Lok. 
Sofia 3r—1 ir BLntr. Frankfurt 
Zoroj. Burnenn 4—1. 

Antrosios rungtynės įvyks 
kovo 19 d, 

Vyt. A. Krikščiūnas 

NUGAIŠO RAGANOSIS 

Seniausias istorijoje žinomas 
raganosis, turėjęs vardą Mary 
Black Rhino, Brookfield zoologi 
jos sode antradienį nugaišo, tu
rėdamas 46 metus. 

MIDW A Y AERODROME 

Midway aerodromui atgaivin
ti komisija, kurios vienas pirmi
ninkų yra sen. Frank Savickas, 
kovo 21 d. 10 v. r. saukia pasi
tarimus Sheraton Inn, 5400 So. 
Cicero Ave. Numatoma dar pen 
keriems metams pratęsti vals
tijos paramą aerodromui palai
kyti. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, OL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pasai susitarimą 

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

Visos programos ii WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vaL p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais i r sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 454-2413 
1490 AM. 

7158 S. MAPLEW0OD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60829 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 77*4363 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
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 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

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 CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

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. 

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 14 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 42123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv ir penktad. 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. 
. 



Uida vjzaavmiai ir pavojai 

RADIJO BANGU FRONTE 
Didžioji spauda iškelia vis 

naujų faktų, įrodančių, kad 
Maskva y ra užnugaryje tų 
"studentų", kurie laiko apgulę 
amerikiečių ambasados tar
nautojus Teherane , laikydami 
juos įkai ta is , nepaisydami jo
kių t a rp tau t inės teisės nuosta
tų. Maskva i buvo svarbu nu
kreipti amerikiečių dėmesį į 
sunkią įkaitų padėtį, kad 
Amerika maž iau domėtųsi 
Afganis tano įvykiais , kol rusų 
da l in iam pavyks t e n užgniauž
t i svetimo jungo nenorinčių 
žmonių pasipriešinimą. 

Maskvos radi jas suktais gud
rumais vykdo agitaciją Irane, 
Turkijoje ir kitur, suklaidinda
m a s d a u g žmonių. Maskvos ra
dijo p ropaganda , plačiai nu
kreipta į įvair ias Artimųjų 
Rytų, Pietų Amerikos, Afrikos 
ir Azijos t au t a s , kurias Mask
va y ra numačius i savo kolo-
nijalinės imperijos aukomis. 

* 

Paskut in iu metu Sovietų Są
junga ne t 62-mis kalbomis tarp
taut inei radijo propagandai 
skiria apie 2000 valandų. Sie
k iama įvairių būsimųjų sovie
tinio kolonializmo aukų vie
šąją nuomonę laimėti Maskvai, 
o panaudo jan t net ir įvairius 
falsifikuotus dokumentus ir pa
reiškimus, s iekiama žeminti ir 
net apka l t in t i Ameriką, lais
vojo pasaul io vilčių šaltinį. 

Labai gai la , kad šitokiose 
aplinkybėse Amerika savo ra
dijo bangų veikimą siaurina. 
Nuo 1973 m. jungtoji amerikie
čių informacijų Radio Free Eu-
rope ir Radio Liberty stotis, 
s iunčiant i informacijas į So
vietų Sąjungą ir penkis Rytų 
Europos k raš tus , neteko treč
dalio savo š tabo. JAV iždas 
išleido apie 16 mil. dolerių at
leidžiamų radijo tarnautojų 
kompensaci jai ir ;kitiems va
dinamo taupymo veiksmams. 
Ski r iamas lėšas dar gerokai 
sumažino dolerio vertės kri
t imas, ta ip Radio Free Europe 
ir Radio Liberty turėjo ne t pa
skolą užsi traukti Vokietijos 
banke, kad galėtų tęsti savo 
veikimą. 

S i au r inan t programą, mažė
ja ir j a susidomėjimas, ir t a lais
vės radijo stotis, steinančiomis 
iš už geležinės uždangos žinio
mis, ima praras t i klausytojus, 
ypač iš j aun imo tarpo. 

Sovietų Sąjunga, supras
dama laisvojo radijo ardomąją 
jėgą jų propagandai , y ra suor
ganizavusi t rukdymo sistemą, 
kuri iš Maskvos pareikalavo 
apie 300 mil. dol., kad galėtų 
leisti informacijas užtrenkian
čius garsus , kl iudant laisvojo 
pasaulio s tot ims, jų tarpe ir 
Laisvosios Europos bei Lais
vės radijo bangoms . Tik Ame
rikos Balso programa y r a pasi-

PARTIZANINIS KARAS 
Afrikos Somalija taip pat laukia paramos 

dariusi tokia atsargi (kai kas 
kal t ina — tokia blanki), kad 
Maskva nustojo jos bangas 
trukdyti . 

Kongresas buvo nusprendęs 
pasenusius siųstuvus sumo
derninti, sustiprinti, be t tie 
pagerinimai nepakankami. 
Patyrusieji tvirtina, kad, net ir 
padvigubinus amerikiečių siųs
tuvų pajėgumą, jie neįstengtų 
pasiekti visos Sov. Sąjungos 
teritorijos. Irano, iš dalies ir 
Turkijos atvejai rodo, kad ra
dijo poveikis gali būt i ne
mažiau svarbus kaip karinės 
jėgos į taka. 
; Laisvąjį pasaulį pasiekę disi
dentai tvirtina, kad Vakarų 
laisvasis radijas gali dabar bū
t i beveik vienintele priemone 
tiesiogiai padėti kovotojams 
dėl žmogaus teisių Sovietų 
Sąjungoje. Tuo tarpu ameri
kiečių išlaidos radijo trans
liacijoms į kraštus už geležinės 
uždangos tėra t ik maža dalis tų 
išlaidų, kurios skiriamos gyny
bos reikalams. Sutaupytos su
mos trijų JAV laisvųjų stočių 
išlaidose (Radio Free Europe — 
Radio Liberty — Voice of Ame
rica) neprašoka tos sumos, ku
ri reikalinga įsigyti keturis sun
kiausius tankus. 

Finansinių sunkumų naštą 
pajutusi Amerika, siekdama 
subalansuoti savo biudžetą, 
l inkusi įvairias išlaidas ma
žinti, ypač turint mintyje pa
s t angas kovoti su infliacija. Ta
čiau būtų labai pavojinga 
atimti lėšas iš informacijų šal
tinių. Kiekvienas pasitrau
kimas iš šio lauko atidaro nau
jas galimybes diktatūriniam 
komunizmui vykdyti naujus 
savo ideologinius užkariavi
mus i r sudaryti palankumą 
plėsti savo kolonialinę imperi
ją-

Maskva, net falsifikuodama 
dokumentus, pareiškimus, raš
tus, siekia Ameriką atskirti nuo 
sąjungininkų ir draugų, ir siau-
rinimas pasaulio laisvei tar
naujančių informacijų būtų la
bai rizikingas taupymas. Todėl 
dabar , nors ir suplanavus la
bai siaurinti J A V biudžetą, rei
kia n e tik nesiaurinti Radio 
Free Europe, Radio Liberty a r 
Voice of America biudžeto, bet 
net juos didinti. Tai b u s geriau
sias pasitarnavimas žmogaus 
teisėms, tai bus svarbus kelias 
veikti prieš Maskvos kolo
nializmą, prieš pastangas pa* 
vergti naujus kraštus. Paverg
tosios tautos laukia laisvės 
žodžio, o Maskvai uždarius ke
lius laisvajai spaudai, radijo 
bangos yra beveik vienintelis 
didžiausias kelias perteikti 
pavergtiesiems laisvą žodį ir 
laisvės viltį. J. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 

Neseniai atšventėme Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo 62 sukaktuves, prisimin
d a m i s a v a n o r i u s , k a r i u s , 
šaulius ir partizanus, garbin
gai gynusius nuo priešų beat-
sikuriančią jauną valstybę. 
Lietuvos laisvės kovų metu kai 
kuriose vietose pasireiškė gy
vas partizanų veikimas, ku
rį dažniausiai sudarė vie
tos gyventojai, su ginklų 
rankose stoję ginti ne tik savo 
turto nuo plėšikaujančių bolše
vikų, bermontininkų a r įsi
brovėlių lenkų. 

Part izanais karo istorija lai
ko savanoriškus vyrų a r 
moterų telkinius, dažniausiai 
neturinčius ryšio su pagrin
dine kariuomene. Jų t ikslas 
silpninti priešą netikėtais puo
limais ir, juos atlikus, staigiai 
dingti priešui iš akių. Papras 
tai part izanai neturi nusta
tytos uniformos, ka ip regu
liarios kariuomenės kar iai , 
todėl juos sunku atpažinti i r 
atskirt i nuo civilių gyventojų. 
Bet jeigu jie laikosi nus ta ty tų 
kariavimo būdu, j iems tai
koma 1907 m. Hagos konven
cijos taisyklės — nesunaikint i 
vietoje, o imti į nelaisvę. 

Lietuvos part i zana i 

Partizaninis karas sudaro 
priešui didelių sunkumų ir 
nuostolių, ypač jo įvestai ad
ministracijai, suna ik indamas 
paskirtus pareigūnus ir t.t. 
Apie mūsiškių part izanų veik
lą ir jų herojiškus žygius y r a 
plati literatūra ir apie pasku-
.tinę jų veiklą 1944-56 m. J . 
D a u m a n t o d o k u m e n t i n i s 
veikalas „Partizanai už gele
žinės uždangos". J . Lukša-
Daumantas-Skrajūnas-Miški-
nis, vienas iš pagrindinių 
Lietuvos partizanų vadų, ant
rojo bolševikų sugrįžimo metu 
atvykęs iš Lietuvos į laisvąjį 
pasaulį 1948 m., parašė knygą 

P . I N D R E I K A 

ir vėl grįžo į Lietuvą, kur žuvo 
didvyrio mir t imi 1951 m. 

Tačiau mūsų part izanų hero
jiškos kovos nepateko į tarp
tautinį forumą, nes vakarų 
p a s a u l i s , p a t a i k a u d a m a s 
Maskvai, ne t ik neatsiliepė į jų 
pagalbos šauksmą, bet ir jų 
liudijimus apie lietuvių suki
limą prieš grįžtančią komu
nistinę vergiją sąmoningai 
nutylėjo, net neį traukiant į 
Kersteno komiteto kongresinį 
apklausinėjimą komunistų 
agresijai tirti 1953 m. Šis komi
tetas daug iaus ia siekė surink
ti faktų padėčiai nušviesti ir 
JAV užsienio politikos kriti
kai sovietinės Rusijos atžvil
giu, bei nuolaidoms daugiau 
išpopuliarinti. Galutinėje išva
doje ir rekomendacijose nebu
vo į t rauktas re ikalavimas, kad 
visi S. Rusijos kariniai, poli
tiniai ir valdžios žmonės pasi
trauktų iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Nutylė ta apie parti
zanines kovas ir JAV pasiū
lymą nepripažint i komunistų 
sukurtų pavergtų tautų vyriau
sybių. Kersteno komitetą domi
navo dar neišblėsę Jal tos susi
tarimai, paga l kuriuos rytų 
Europa paves t a Stalino glo
bai, o tos globos tęst inumas 
patvir t intas 1975 m. Helsinky
je. 

A f g a n i s t a n o p a r t i z a n a i 

Tautų išsilaisvinimo kara i 
tęsėsi per visus istorinius 
laikus, nes žmogus žmogui yra 
vilkas, kurio plėšraus instinkto 
nepajėgia išraut i moralės 
mokslai ir religijos. Žurna
listas Dennis Mullin, kuris su 
part izanais y r a apkeliavęs 
didesnę Afganis tano dalį, 
sako, kad Sovietų Sąjunga 
padarė didelę klaidą, neiš
studijavusi Afganis tano isto
rijos, ir nesitikėjo, kad bus 

menės priešakyje į kovą eitų jos 
vadas. Savo asmenišku tvirtu 
nusistatymu ir narsa Kalpaks liks 
Latvijos istorijoje kelrodžiu kiek
vienam kovotojui per amžių am
žius. 

Kalpakui žuvus nesustojo jo ko
vų už laisvą Latviją žygis. Jis 
buvo tęsiamas kolei Latvija tapo 
visai išlaisvinta nuo priešų. 
„Balodi, palik mano vietoje", — 
buvo mirštančio pulkininko 
paskutinieji žodžiai nepriklauso
mybės kuopos vadui kapitonui 
Janiui Balodžiui, vėliau tapu
siam generolu, Latvijos kariuo
menės vadu. Tas laisvės kovas 
tęsė kol Latvija pasidarė laisva! 
Iš 400 vyrų laisvės kovotojų Lat
vijos kariuomenė išaugo iki 75,000 
kovos vyrų. 

Nepriklausomoje Latvijoje did
vyrių paminėjimas buvo kasmet 
kovo 6 d. švenčiamas Karininkų 

klube. Ši tradicija tęsiama ir trem
tyje. Ta diena primena tautos did
vyriškas kovas labai kritišku 
metu, kai sprendėsi Latvijos liki
mas būti ar nebūti. Tik drąsūs ir 
iškilnūs vyrai galėjo išgelbėti 
1918 metų lapkričio 18 dienos Lat
viją! 

Ne mažesnis didvyriškumas 
reikalingas ir mūsų dienomis, nes 
40 metų besitęsianti rusų oku
pacija negailestingai naikina visą 
tautą. Bet tas pats priešas šian
dien graso visam laisvajam pa
sauliui. 

Pulkininkas Kalpaks žuvo 
kovos lauke dar jaunas — 37 metų 
amžiaus, bet jo kariai buvo dar 
jaunesni, daugis mokinių ir stu
dentų. Tai paskatinimas jaunajai 
kartai stoti į kalpakiečių eiles, nes 
Latvija ir latvių tauta ją šaukia! 

A. Tenisonas 

sutiktas toks didelis pasiprie
š inimas. Anglai, valdydami 
Indiją, net kelis kar tus bandė 
pavergti Afganistaną 19 ir 20 
a., bet niekad jai nepasisekė jo 
užimti. Dabar komunistinė 
Rusija, įsibrovusi į Afganis
t a n ą su 75,000 raudonarmie
čių, vos tik pajėgia kontroliuo
ti i š 26 provincijų aštuonias. 
Tuo tarpu partizanų skaičius 
d iena ir dienos didėja jau siek
d a m a s šimtus tūkstančių. Jų 
sutriuškinimui dar reikėtų apie 
40,000 karių, o gal tiek pat, 
kiek JAV buvo pasiuntusios į 
Vietnamą. Apytikriai nuro
doma, kad Sovietų Rusija jau 
ne t eko t ū k s t a n č i o kar ių 
užmuštais ir 2,500 sužeistais, o 
okupacijos laikotarpis tik trys 
mėnesiai. Rusijos gyventojai 
dažnai pamato, ka ip „herojiš
k a i " sutikti išvaduotojai grįž
t a namo mediniuose kars
tuose, o sužeistieji be rankų ar 
kojų į ligonines. Mat, afganis
taniečiai partizanai, kovo
dami „šventąjį" karą, nieko 
nepra randa — vergavimas 
komunis tams joks gyvenimas, 
mirt is mūšyje teikia garbę. To
dėl prie partizanų dažnai pri
sijungia ir sukilę reguliarios 
kariuomenės daliniai, įvary
dami baimės raudonarmie
čiams,kurie nedrįsta pavieniui 
lankytis sostinės Kabulo baza-
ruose ar kitose vietose. 

Bet par t izanams atsispirti 
prieš gerai ginkluotus raudon
armiečius labai sunku, netu
r in t pakankamai ginklų, kurių 
pažadais jie nelabai tiki, prisi
mindami Vengrijos, Čekos
lovakijos, o gal ir Lietuvos 
partizanų šauksmą. Todėl 
neveltui iš jų lūpų girdėti skun
das , kodėl laisvieji kraštai taip 
abejingi laisvės kovai, kai 
Sovietų Sąjunga yra ne vien 
Afganistano priešas. Turint 
geresnių ginklų frontą prieš 
okupantą būtų galima atida
ryti daugybėje vietų ir įsi
brovėliams pasidarytų karšta 

Sovietų turistai užsienyje 
nusipirkti... 

visada domisi prekėmis ir stengiasi ką nors 

n e vien sostinėje Kabule. 

K o v o t o j a i S o m a l i j o j e 

Kitas panašus par t izan in is 
karas vyksta Somalijoje Oga-
den regione. J is yra ga l dau
giausia izoliuotas nuo išorinio 
pasaulio. Bet Maskva ir č ia 
koją jau yra įkėlusi, pas iųs
dama kubiečius pa la iky t i 
Etiopijoje komunistinį režimą. 
Jų priskaičiuojama apie 13,-
000, taip pa t patarėjų iš Rusi
jos ir rytų Vokietijos. Kubie
čiai Ogaden dykumoje tiek 
yra Somalijos part izanų įbau
ginti, kad nepasitiki ne t ma
žiausiu smėlio kupstu, nes j ie 
puikiai žino, kad iš jo gres ia 
jiems mirt inas pavojus, v e d a n t 
negarbingą kovą prieš la isvės 
ištroškusius somaliečius. 

Somalija, anglams pas i t rau
kus, buvo priskirta Etiopijai , 
kurioje į s iga lė jus k o m u 
nistams somaliečiai sukilo, 
norėdami išsivaduoti iš komu
nistinių varžtų. Suk i l imas 
1977-78 m. kare buvo ž iaur ia i 
nuslopintas, kuris d a b a r išvir-
+ri i riOT-h^cinirii V a r o 

Sovietų Sąjungos invazi ja į 
Afganistaną dar labiau sust ip
rino Somalijos pa r t i zanus , 
pakeldama jų nuota ikas , susi
laukus draugų, kovojančių 
prieš tą patį priešą. Amer ika i , 
susitarus su Somalijos prezi

dentu Mohamed Siad Barre dėl 
p e r ė m i m o B e r b e r o s u o s t e 
buvusių sovie t inės Rusijos 
įrengimų ir į s te ig iant laivyno 
bazę, sulaikyt i komunis t iės 
Rusijos verž lumą prie ener
gijos šaltinių. Bazės įstei
g imas dar lab iau sust ipr ins 
Somalijos pa r t i zanus , kurie 
tikisi gauti pa ramos , jei n e 
mater ia l inės , ta i ben t psicho
loginės, n e s Amerika nepri
paž įs ta Somalijos pretenzijų į 
Ogaden provinciją. Gal J A V 
turėtų pas imokyt i iš Sovietų 
Sąjungos turėtos pamokos 
Vietnamo k a r e , per kurį sovie
tinė Rusija visą laiką rėmė 
ginklais š iaur in į Vietnamą, 
kad kuo daug i au padary tų 
žalos amer ik ieč iams ir juos 
greičiau išgui tų iš Vietnamo. 

Reikia t ikėt is , kad , preziden
t u i C a r t e r i u i p a s k e l b u s 
doktriną g in t i s nuo komunis tų 
veržlumo ne t mobilizuojant 
moteris ir pas i t ik in t jų n a r s a , 
pasikeis pus i ausvyra . Bet poli
t ikams ir d i p l o m a t a m s dabar
tinė į tempta pasau l inė padėt is 
kelia kitus re ikalavimus, negu 
moterų p a s i u n t i m a s į frontą 
prieš raudonarmiet į . Somalija 
laukia amerikiečių vi ldamasi , 
kad jie bus kitokie, negu buvo 
i ta lai , ang la i ar prancūzai , nuo 
kurių jie praeityje skaudžiai 
nukentėjo. 

Rusas , m a s ė s žmogus, vi
s a d a š i rd ingas — ir meilė
je, ir neapykanto je . J a m 
visi broliai. Išdidus pasipū
t i m a s rusu i tiek pa t ma
žai įmanomas , kiek prūsui 
maža i į m a n o m a s širdingu
m a s . P r ū s a s , savimi paten
k in tas indiv idual i s tas , šal
tai išdidus prieš Žemiau 
stovintįjį ir lygiai ša l ta i 
pak lusnus aukščiau 
čiajam. T u o ta rpu 
ta rs i savyje jung ia 
dingumą ir išdidumą, 
d ingas y r a lietuvis, 

Palestinos išlaisvinimo organizacija ruošia savo karius. Vienas iš apmokymo 
lagerių. 

stovin-
lietuvis 
ir šir-

Šir-
nes 

a tv i ras žmogui, ir drauge 
išdidus, nes ž inąs ir sa
vo pat ies žmogiškąją vertę. 

Juozas Girnius 

APIE LATVIU TAUTOS DIDVYRĮ 
Latvių tautos istorijoje yra 

daug didvyrių ir latviai juos ger
bia. Tarp jų yra ir pulkininkas Os-
kars Kalpaks. 

Kai 1934 m. Joninių dieną Lat
vijos prezidentas Karlis Ulmanis 
Airitėse aplankė 1919 m. kovo 6 
dieną kovose su raudonąja ar
mija kritusio pirmojo Latvijos 
kariuomenės vado pulkininko O. 
Kalpako kapą, tai prie jam pasta
tyto paminklo ir susirinkusios mi
nios prezidentas K. Ulmanis pa
sakė šiuos žodžius: 

„Aš atvykau čia vykdyti tri
gubą uždavinį. Pirma, dar kartą 
atėjau pasakyti jums, kas savo 
gyvenimą atidavė heroiško žyg
darbio metu, išreikšti savo, vals
tybės ir tautos padėką, kuri liks 
gyva per iaikų laikus. Tai darau aš 
— Latvijos vyriausybės galva, ku
ris jus į šias kovas pakvietė. 

Antra, aš stoviu čia šventoje 
vietoje kaipo atkurtos Latvijos 
vyriausybės galva, kad paskelb
čiau jums, kad jūsų testamentas 
yra įvykdytas ir Latvija eis dabar 
tuo keliu, kuri įūs jai buvote paruo-
Bfc 

Trečia, aš stoviu čia, kad per-
duočiau jums pasižadėjimą, kad 
nuo šio kelio, kuris yra ir jūsų, kuris 
yra dabartinės vyriausybės ir 
visos tautos kelias, mes nenukryp
sime, kad atstatytume Latviją, 
tokią Latviją, kokią jūs buvote 
panorėję ir kokią jūs savo širdyse 
nešėte j kovas ir pergalę eidami ir 
už kokią jūs savo galvą padėjote". 

Nuo Latvijos kovų už laisvę 
1919—20 m. yra jau praėję 60 
metų, ir prisimenant tuos laikus, 
tų kovų Šaunumas vis atgimsta 
mūsų širdyse. 

Tuomet, kai 1919 m. sausio 3 d. 
Kalpaks savo jauną kariuomenę 
išvedė iš Rygos į Kuršą, jos pajė
gumas neprašoko 400 vyrų. Jis 
atsitraukė, bekovodamas, iki Ven
tos krantų ir čia kovo 3 dieną pra
sidėjo jaunosios Latvijos kariuo
menės didvyriškas grįžimas į 
mūsų sostinę Rygą. Trečia kovų 
diena buvo lemtinga, kovo 6 die
ną, kovodamas kovos lauke krito 
pulkininkas Kalpaks. Istorija nuo 
Napoleono laikų nežino antro 
tokio atvejo, kad savo kariuo-

POKARIO METAI 
A L B I N A S B A R A N A U S K A S 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

JLm 
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Vienoje rankoje laikė metal inę emaliuotą, baitą su 
raudona briauna sriubos lėkštę, iškeltą kone smakro 
aukštumoje, antrojoje — šaukštą, kuriuo laikas nuo 
laiko pasisemdavo ir pamažu, a tsargiai nešdavo 
burnon. Prieš pasiekiant tikslą, šaukšto apačioje 
susidarydavo apvalus lašas , perregimas prieš langą, 
tamsiai raudonos spalvos. Galėjo būti nebalt inti 
barščiai ar kas nors saldaus, su vyšniomis. Nepa
stebėjau garų, nė nesustodavo papūsti . Ištuštino 
t iktai Steinienei ba ig ian t mane matuoti: girdėjau, 
kaip padėjo lėkštę ir ka ip takštelėjo šaukš tas . 

Elenos ritmiškieji pasirodymai suteikė šiam 
apsilankymui lyg ir muzikos akompanimentą. Tai , 
kad srėbė ne atsisėdusi prie stalo, o vaikšt inėdama 
ten ir atgal, nesužadino jokios nuostabos — mėg
davau taip daryti ir aš pats , atrodydavo skaniau 
Net dabar senatvėje, jei pusryčiauju vienas, geriu laužomų žagarų traškėjimą. Durys šį kartą buvo 
kavą judėdamas. Pagre i t ina medžiagų apykaitą. Kai uždarytos, tegalėjau žiūrėti pro galinį langą paupin, 
kuriuos vaistus, pavyzdžiui, veterinarai pr irašo duoti į milžinus medžius su šakomis tokio storumo, kaip 
ne kitaip, kaip va ikan t ristele an t virvės. Mano akis kitų mano matytų medžių kamienai. Daug vėliau 
tada, žinoma, turėjo patraukti (ir pat raukė 1 jos sužinojau, kad jie čia buvo ne išdygę patys, o 
judesių grakš tumas, tačiau taip pa t buvo dar ne susodinti prieš beveik du šimtu metų, dar Antano 

viskas. Sią mergaitę jau buvau spėjęs miestelyje Tyzenhauzo (žmonės sakydavo: „Tuzinauzos") 
pastebėti ir įsidėmėti dėl jos dar vieno privalumo, čia 
prietemoje ir iš profilio ne labai tekrintančio į akį: 
dėl jos ypatingai šviesaus (kaip man atrodydavo, 
išblyškusio) veido ir juodų antakių. Išblyškęs veidas 
ir juodi antakiai , mano tuometine nuomone, buvo 
moteriškojo grožio viršūnė. Skaitytojas lengvai įsi
vaizduos įspūdį, kurį man darė tokia idealo artuma. 
Mano ant ras is apsi lankymas Daugirdynėje, gal už 
mėnesio, adventų pabaigoje, atsiimti jau užbaigto 
nertinio, paliko įspūdį susijusį ne tiek su Šteinyte, 
kiek su knygų pasauliu. Tačiau paskui tie dalykai 
atmintyje taip susiliejo, kad dabar negaliu pagalvoti 
apie vienus, tuo pačiu metu neprisimindamas ir kitų. 

Diena buvo tokia pat tyli, apsiniaukusi ir pilka 
— tiktai šaltesnė ir, žinoma, dar trumpesnė. Sniegas 
nebuvo iškritęs, bet jo artumą jau galėjai ore jausti 
su kiekvienu atsikvėpimu. Užėjau, kaip anąsyk, 
pakeliui iš mokyklos. Nors megztinis buvo šiai 
dienai labai tvirtai prižadėtas, tačiau visiems ama
t in inkams, net patiems sąžiningiausiems, yra įgimta 
laiku neištesėti. Je i kada netyčiomis ištesėtų, po to, 
turbūt, ilgai jaustųsi itin nesmagiai. 

— Vaikinuk, pasiskubinai! Dar nepabaigiau, — 
pasveikino mane Šteinienė tokiu tonu, lyg kaltė būtų 
mano paties. — Už tai dabar turėsi laukti. Sėsk. 

Atsisėdau, kur parodytas, ir įnikau stropiai 
laukti, klausydamasis gretimame kambaryje už 
sienos vienodais protarpiais pasikartojančio mezga
mosios mašinos garso, primenančio prakurams 

laikais — esą, ne t jo pat ies r ankomis , lyg šis aukš
tas va ld in inkas , polit ikas, f inans i s t a s ir pramo
nininkas būtų s a u neradęs svarbesn io užsiėmimo. 
Tačiau nė ra abejonės, k a d buvo pas i šau ta paupyje 
sukurti iš dvaro regimą, r ū m a m s priderintą tolimą 
panoramą, kur ia jos planuotojams, aišku, j au 
nebuvo lemta pa t iems pasigėrėt i . Gėrėjomės d a b a r 
mes, pavir tus į dulkes ne tik ba ronu i Tyzenhauzui ir 
tai karalystei , kur ia i jis t a rnavo , bet ir visam anuo-
metiniui pasau l iu i . Negalėjau a t i t raukt i akių nuo 
lango. Dangui pilkėjant, medžiai ėjo juodyn, vogčio
mis s l inkdami prie namelio, kurio šelmuo jiems 
nesiekė nė pirmųjų šakų. Kaip t ik šį rudenį buvau iš 
naujo perska i tęs Kari May „Winnetou" , kur iame 
pasitaiką vaka r inės Amerikos miškų ap rašymai 
man neišdi ldomai įsirėžė į a tmint į . Ikšiol juos tik 
vaizduodavęsis. daba r jaučiaus i m a t ą s savo akimis . 
Buvau ka ip ekstazėje, langui vis tamsė jan t ir 
rasojant nuo koklinio pečiuko šil imos, o medžiams 
vis labiau užviešpataujant kambarį - Visa tai d a r ir 
dabar su nemažėjančiu ryškumu stovi mano atmin
tyje. Jeigu tikėti psichologams, po žmogaus pakaušiu 
esą dalykai nepr ipaž įs ta ribų, o mainos i vieni su 
kitais spa lvomis , kvapa i s ir skoniu: š i ta ip ta t m a n o 
smegenyse a n u o m e t j daiktą sus ip lakė Daugirdynė, 
paupys, Šte inia i , megztukas, laukiniai Amerikos 
vakarai ir vokiečių populiarusis rašytojas Kari May. 
Kai Čia, Skvire l taune pirmą k a r t ą aps i lankiau pas 
Mazurkevičius ir, šnekėdamas su šeimininke, dirs
telėjau pro vi r tuvės langą į kreivą, nususį, belapį 
medį kitoje g a t v ė s pusėje, man nė iš šio, nė iš to, atsi
menu, dingterėjo mint is : „Kaip, vis dėlto. Kari May, 
pats Amerikoje t ada d a r nė nebuvęs , sugebėjo taip 
tiksliai ir vaizdžiai aprašyt i š io kraš to gamtąf" 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 21 d. 

Clevelando skai; įkės su riestainiais, jos ruošiasi Kaziuko mugei kovo 23 d. 
N'uotr. VL Bacevičiaus 

VERGIJA NĖRA AMŽINA 
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio pareiškimas 

Vasario 16-osios —Lietuvos J komunizmo agresijų pasekmių 
Nepriklausomybės šventės — pro, pašalinimą dar ilgas. Galimas 
ga nuoširdžiai sveikinu tautą! dalykas, kad, tuo keliu einant, 
krašte ir užsienio lietuvius Lie- J nebus išvengta kokių nauju ko-
tuvos Diplomatinės tarnybos var Į munistinio smurto veiksmų. Bet 
du. atrodo, kad Sovietai vis daugiau 

Šį kartą mūsų tautinė šventė nustoja realistinio politikos su-
sutampa su dideliu tarptautiniu j pratimo ir tuo palengvina kovą 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
ATITAISYMAS 

1980 kovo 11 d. "Draugo" at
karpoje atspausdintuose Felikso 
Pempės atsiminimuose paskutinės 
pastraipos paskutinėje eilutėje pa
rašyta: "Turėjo žmoną žydę". 
B tikrųjų jo žmona buvo ne žy
dė, bet lietuvė, po tėvais Stan
kūnaitė ir jauna būdama mirė. 

Už šią mano padarytą klai
dą Paul VVeber (Virbalo) gimi
nes atsiprašau. 

Feliksas Pempė 

KAIP SU AKTORIAUS 
PREMIJA? 

Praėjusiais metais daug kas 
džiaugėsi, kai Lietuvių Fondas 

Į pirmą kartą paskyrė lėšų ir ak
toriaus premijai. Kultūros tary
bos sudaryta jury komisija akto
riaus premiją labai vertai ir tei
singai paskyrė Jonui Kelečiui. 
Šiemet naujoji Kultūros taryba 
jau paskelbė eilę pranešimų, 
bet apie premiją aktoriui iki šiol 
jokių užuominų spaudoje. Kai 
kas tuo klausimu parašė asme
niškus laiškus Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkui dr. G. Ba-
lukui, bet jokio atsakymo iš pir
mininko nesulaukta. 

lonė, kad pvz. akt. H. Kačinskas! 
tiek metų galėjo džiuginti išeivijos j 
lietuvius scenos menu, kol amžius 
privertė pasitrauktį, į šiltą Flori
dos saulę. 

VL. R. 

D E M E S I O 
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NAMŲ AP31TYARKYME 
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3950 
/niiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiyuuiiiiHiiiuuuiiiMi 

STYLE PAINT & DECORAT1NG CO. 
Wiih this ad — Spring special, 5 rms. 
painted — low as $250.00. 

Satisfaction Guaranteed 
6625 W. Archer — TeL 460-7547 
vbgk vbgkžcvmrwyp . 586-0011 

GLASS IF I ED G U I D E 

įtempimu. Jis kilęs viena todėl, 
kad Sovietų Sąjunga yra įvyk
džiusi naują tarptautinio smurto 
veiksmą, įsiverždama į Afganis
taną i r jį okupuodama. Ši Sovie
tų agresija yra Jungtinių Tautų 
organizacijos pasmerkta. 

Antra, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir jų pavyzdžiu sekda
ma eilė kitų kraštų dėl šio So
vietų smurto atsisako dalyvauti 
olimpiadoje, kuri turėtų įvykti 
šių metų vasarą Maskvoje, o jos 
dalis, būtent jūrų regata Talino, 
tai yra Sovietų okupuotosios Es
tijos vandenyse. 

Šitokiomis aplinkybėmis užsie
nio lietuviams tenka susilaikyti 
nuo kelionių į Sovietų Sąjungą 
ir lygiu būdu į okupuotuosius Pa
baltijo kraštus — Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, kol nebus užbaigti 
olimpiniai žaidimai. 

Tuo mes parodysim pabaltie-
čių solidarumą, smerkiant sovie
tišką okupantą, ir išreikšim pro
testą prieš duotą Sovietam pave
dimą organizuoti olimpinius žai
dimus, kurie senovėje buvo tai
kos simbolis, o šiandien privalė
tų būti apsaugoti nuo agresorių 
dalyvavimo žaidimų rengime. 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
atsisakymas dalyvauti 
olimpiadoje yra viena priemo
nių kovoje prieš Sovietų agre
singą politiką, vykdomą visur, 
kur sumažėja civilizuotų valsty
bių budrumas. Žinoma, kelias 

su jais. 
Jie nesupranta, kad policijos 

priemonių nepakanka sunaikin
ti laisvės troškimui tautoje, kuri, 
kaip lietuvių tauta, turi dauge
lio šimtmečių valstybines tradi
cijas, saugo savo tikėjimą, kalbą, 
tautinius įpročius. Jokia policija, 
kad ir kaip ji būtų Sovietuose vi
sagalė, neįstengs išrauti iš žmo
nių širdžių ir protų minties, 
kad dabartinė Lietuvos padėtis 
yra svetima karinė okupacija, 
primesta mums ginklu ir apgau
le. Tokioje pat padėtyje yra mili
jonai Sovietų pavergtų žmo
nių. Jų savitarpio solidarumas 
didėja. Ir viso to neuždengs nė 
Maskvos olimpiadų dūmų už
danga. 

Šia proga dėkingai prisimenu, 
kad 43 pabaltiečiai pareiškė Mas
kvoje reikalavimą atstatyti Pa
baltijo valstybių nepriklausomy
bę, o grupė rusų veikėjų tam pri
tarė. 

Kaip minėjau, labai teisingai 
aktoriaus premiją paskyrus J. Ke
lečiui, ar dabar neverta būtų pa
galvoti apie akt. H. Kačinską ar 
kai kuriuos kitus Lietuvos ir išei
vijos scenai atidavusius nemažą 
duoklę. Ar tai nebuvo Dievo raa-
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CABINET COVER 
Recover your old kitchen cabinets 

with new Formica Doors and Drawer 
Fronts. Ali other exposed areas cover-
ed with Formica. 
For Free Estimate call — 798-5884 

Free Carpet 
' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuniiiimiiiii i i i i i i i i i i i i 
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ROOF REPAIRS 
20 yrs. exper'ce. Gutters cleaned and 
repaired; chimneys cleaned and re-
paired. Call — 

ANDERSON 282-9308 
• < X X X K X X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X K > 0 0 0 0 < 

B E A L E S T A T K 

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

Puikiausio miiro 22-Jų metų bun-
talovr. 2 miegami. Pušų sausas beis-
ose&tas. Graži vonia ir ekstra tuale
tą*. 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. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

KAIP VYKO BALSAVIMAI 
Chicagoje antradienį balsa

vimai praėjo gyvai. Buvo 1600 
nusiskundimų dėl kai kurių bal
savimo nereguliarumų. —Vieto 

Maskvos j mis gedo balsavimo mašinos. 
Trejetas žmonių už sukčiavimą 
areštuoti. 14-je precinktų, gen-
dant balsavimo mašinoms, teis
mo potvarkiu, balsavimo laikas 
žuvo pratęstas iki 9 v. v. 

Geriausias 
pasaulyje konjakas. 

Marteli. 

CIevelando Lietuvių Vyčiai meldėsi 5v. Kazimiero šventėje. B. August ne
ša šv. Kazimiero paveikslą. Nuotr. VL Bacevičiaus 

CLEVELANDO 23NIOS 
RĖKSMINGOS SUKAKTYS 

Gegužės 4 d., sekmadienį ruo
šiamas kompozitoriaus Alfonso 
Mikulskio 50 metų kūrybinio 
darbo ir Čiurlionio ansamblio 
muzikinės veiklos 40 metų su
kakčių minėjimas DMNP audi
torijoje. Pagrindinę kalbą pa
sakys poetas - rašytojas Stasys 
Santvaras. Minėjimo koncerte 
Čiurlionio ansamblis atl iks tik
tai jubiliato komp. Alfonso Mi
kulskio kūrinius bei harmoniza
cijas 

Sudarytas sukakčių minėjimo 
komitetas i š : pirm. Jaunučio p . 
Nasvyčio, Jurgio Malskio, Onos 
Jokubaitienės, dr. Danieliaus 
Degėsio ir Juozo Stempužio. 

Komitetas yra užsimojęs iš-
I leisti visą komp. A. Mikulskio 
i kūrybą, išleisti jubiliejinį leidi-
! nį, išleisti minėjimo koncerto 
j plokštelę, paruošti juostą radijo 

programoms ir ją pertransliuo
ti j Lietuvą. 

Bus kreipiamasi į organizaci
jas ir pavienius asmenis, pra-
šant paramos. V. &. 

B £ A L K S T A T E 

Rezidencines ir Komercine* Nuosavybes 
Apartmentat • Kondomtmumai • Nuomavimas FLORIDA 

P f \T [g Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

PROGOS — OPPOETUNITIES 

Parduodamas namas ir taverna. 
5 kamb. butas (3 miegamieji). 

Apsauga nuo potvynio. 2 maš. ga
ražas. Nauja tvora. Nenorint ta-

HELP WANTED MOTEBYH 

GENERAL OFFICE 
Mušt have own transportation. South 
of Loop location. Salary open. Call 

vernos laikyti, tinka visokiems biz- M I S S ^ ^ f o r App0įmment between 
niams. 2638 W. IJtbuanian Plaza 
Court. Skambint iki 8 vai. vakaro 
telef. — 776-4956. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

10-12 — 842-7800. 

Išnuomojama dvejų kambarių pa
talpa gyventi rūsyje, su visais ki
tais reikalingumais. Vyrui ar mo
teriai. Dėl smulkesnio aptarimo 
skambinti — 5:6-3930. 

2 bedrm. apt. available Apr. ls t 
Carpeted living rm., tiled bath with 
tub & shower. Tiled kitchen with 
stove & dinette set. $230.00 per mon. 
— heat not included. 436-8430. 

8 BUTŲ MŪRINIS 
IDEALUS INVESTAVIMUI 

Virš $16,000. bruto pajamų. Pil
nas rūsys. Arti 65-os ir Calif ornia 
Ave. A-1587. 

WOLSKI REALTY CO. 
TeL — 586-0340 

SAVININKAS Marąuette Parke par
duoda 4 miegamųjų mūr. namą. l'/i 
maš. mūr. garažas. Salionas, valgo
masis, modem. virtuvė. Centrinis 
oro vėsinimas. Skambint 476-3389. 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5986 

10% — 20% — 30% pigiau mokčatt 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
J208- j W. 95th Street 

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

Call for appointment 

ALLIANCE 
SAVINGS 

237-5300 
A.n Bqual opportunlty employar 

VVe'll help you make trte right movė. 
Z-jų butų medinis apyl. 60-os ir 

Lavradale. $39,000. 
3-jų butų mūr. 41 ir Albany. 

$59,900. 
42 ir Richmond. 2-jų butų medi

nis. Naujai atrem. $47,500. 
59 ir Mozart. Naujesnis 8 butų 

mur. Geras investavimas. 
64 ir Keeler. iy2 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. bungaiow. $47,000. 
69 ir Map!ewood, 2-jų butų mūr. 

Nebrangus. 
72 ir RockweIL Modemus 7 kamb. 

mūr. bunga!ow. Garažas. Tik 
$45,000. 

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

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

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

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY CO. 
0600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiinii'iiuinimumiiiuiiMiiininiiiiiiiu 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 

!!!!!l!!i!!!!lllinilllltllUlllllUlllUIUlllIIIH 
miiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
llllllHHIIIIHIHHUmiUillIlHIUIlllUllllHl! 

« M H H > J i n M M 

V A L O M E 
KUIMUS IB B A I D U S 

Platiname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

HELP WANTED VYHAI 

Tool & Die Maker 
Small clean shop needs die maker 
for new, sharpening and repair oi 
dies. Part time or full time. First 
shift or second shift Top wages. 
Stockyards area. 

CALL — 847-1281 

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 company benefits. Apply in per-
son or call 640-1917. 

TVVTNBROOK RESEARCH 
& DEVELOPMENT 

1000 Pauly, Eik Grove, Illinois 

TRIMMER DIE MAKER 
Needed by west suburbau Forge 
aihop. Top rates. Ali benefits 
and profit sbaring. 

OaH — 879-1225 

LAUNDftY ENGINEER 
Fme opening for experienced m**\ 
in busy laundry/cleaning plant. 

Call or apply in person: 
Skokie Valley Laondry/Cleaners 

514 Sheridan Rd., Higfawood 432-3310 

iiiimiuiimiminmmuiniiimrniunmHi 
4 butai. Mūrinis. Lemonte, 
I-Ju botų mūrinis. Gerai užlaiky

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

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

Tel. — WA 5-8063 

iiiniiiiiiiiUHiHiiiiuiimnnniHiuiiuTTin 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai ii mūsų aandSUo. 
C0SM0S PARCELS EXPRESS 

2501 W. O St, Cbicago, TO. 80629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. - 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiiiiuiiuuiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiuirauiiniiiii 

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

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

Mainfenance Mechank 
G E N E R A I J MACH1NKRY REPAIR 
Mušt be alble to ARC WELD, pro-
ficiently in all posrttions. Experienced 
in trouble shaotiag1. electrical air. 
Hydraulic systems. 53 years old Co. 
SEND R E S U M E OR APPLT TO: 

MTJDVEST 
CONCRETE PRODTJCTS OO. 

9301 W. GRA>T> AVE. 
FRA>"KLEV PAKK. ELIi. S01S1 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

SERAPINAS — 636-2960 
i UHtiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiuiiiiJUuuiuiiuiii 

?̂o« Got* &oc!cvara.<.t Retcrtbura kcach.H. >V06 
Telefoną* (aiM W O - 2 * 4 6 . Vakare įSO) >45-27}S 

SIMAITIS REALTY 
I — — — Income Taz 

Notary Public 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiumiiiiiimmiuiiiiiiiiii «miimi!iiii!iiHmni!!i!inimiii!mnimi 

M. A. $ 1 M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pilaoml 
PILIETYBES PRA4YMAI Ir 

kitokie blankai. 
uHnnnitiinmiinnumitmmiumumntt 

Perskaitę "Draugą" duokite 

jj kitiems pasiakaitytL 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHHiuiiiiimiiiiiiiuii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

BSfCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzte Av. — 778-2233 
mimiuiimnimmmiuiuiuuuHuiiiiuii 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiitiiiitiiiiHai 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VHiUS L. DUNDZILA 

Hleido 1979 m. "Dirvos" B-v*s 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiim 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai sksitomas li«-
tjvii) dienraštis, gi skelbimu kai-

REMKTTE DIENR. "DRAUGĄ" i ao, ^ ^ ^ prieinamo-
~ ~ — — — — — — — — — a^MMMflHHMMMBBMHMa 

Amerikos Iictuvrų 
Ekonomine Veikla 

Vincas Iioleviclus 

Hleido Pedagoginis l i tuan is 
tikos Insti tutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 

Knygos kaina su persiunti
mu Į8.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

niiaois gyventojai prideda 4* et 
valstijos mokesčio. 



ąiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiim ' " i 

ari jonų Bendradarbių 53-čias Seimas 
1980 m. kovo mČn. 23 d., sekmadienį TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kilbourn Ave., Chicagoj 

i 11.00 vai. 55 
S E I M O P R O G R A M A : 

— frv. Mišios, pamokslas 12:00 vai. — Pietūs 
1:30 vai. Seimo posėdis, kuriuo ir baigsis 53-čias Seimas. 
SEIMO ŠŪKIS — "RIKIUOKITĖS IR PASIŠVĘSKITE" 

pHiiiiiiiiiiHiiii.iiiii.ii.....i.i.,..,,,,,,.,,,.i,.i..i,.iim I.I.....I.I.IIIII........IIIHI..I..I..IIIII....I i i.«..«i«......iiiii.i..«i.ii.ii.iiii..iiiiiiiiiiiuiiiiu.ii....iiiii«iiu.....i.iiii.iiiiimiiiiiimmi»S 

19% PALŪKANŲ 

Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius E 
taipgi visus prijaučiančius bei norinčius paremti ju. darbus šioje šalyje ir užsie- E 
nyje, kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame 53-čiame mūsų Bendradarbių Seime. = 

MARIJONAI ir T.T. Marijonu Bendradarbių Chicagos Apskrities Valdyba I 

tėvynėje Lietuvoje, ją okupavus 
Sovietu Sąjungai — komunisti
nei Rusijai, o toji žiauri padėtis 
tęsiasi 40 metu. 

GYVENTOJAI BUVO 
INFORMUOTI 

Lemento miestelio laikraštėlis 
vasario 14 d. išspausdino 54 eilu
čių straipsnelį, apie lietuviu pa
siruošimą Lemonte vasario 17 d 

chardui Mačiuliui ir džiaugiasi, 
kad jis mielai prisideda prie lie
tuviams labai naudingos veiklos. 

Cia pravartu paminėti, kad Ri
chardas gimęs čia, aukštuosius 
mokslus baigęs |'AV, betgi pui
kiai kalba lietuviškai, sukūręs lie
tuvišką šeimą ir kiekvieną šešta
dienį savo vaikus atveža į Lemon-
to lituanistinę mokyklą. 

Be lietuviškos veiklos Richardas 
sekmadienį švęsti Lietuvos vals- Mačiulis yra veiklus ir respubli-

Melrose Parko, 111., tautinių šokių gruė "Klumpė" 
minėjime. 

šoka Vasario 16-tosios 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Melrose Park, 111. 

lybės nepriklausomybės šventę. 
Staipsnelyje smulkiai pateikta 

šventės programa. Taipgi paminė
ta, kad Lietuva * buvusi nepri
klausoma valstybė, bet antrojo 
karo metu Sovietu Sąjungos oku
puota. 

Ir dėl to daugelis lietuviu pa
bėgo į Vakaras, ir išsisklaidė po 
pasaulį. Daugelis ju pasiekė Chi-
cagą ir jos apylinkes. Šiuo metu 
daug lietuviu gyvena Lemonte ir 

konu partijos organizacijoje 
Tai kaipgi netikėti LB gražia 

ateitimi, matant tiek daug jau 

Keturi Chicagos bankai savo 
didiesiems trumpalaikiams sko
lintojams palūkanas pakėlė iki 
19%, — First National, Harris 
Trust, Continental ir Northern 
Trust bankai. 

PAVOJINGOS ATMATOS 

Penn Central geležinkelio va
dovybė apkaltinta, kad neleisti
nai išmeta pavojingas atmatas 
prie 40 gatvės ir Ashland Ave., 
Chicagoje. Tarp tų atmatų ras-

MELROSE PARKO ŠOKIŲ 
GRUPĖ "KLUMPĖ" 

Melrose Parko, UI. apylinkė-

mėnesio pirmąjį sekmadienį lai
komos lietuviškos Šv. Mišios) už 
sakė "Lietuviu Katalikų Bažny
čios Kroniką anglų kalba. 

Apylinkės valdyba tiki, kad ku
nigų seminarijos knygynui (jų 

džia sudaužyti Amerikos erelio 
jo apylinkėse. Lietuviai susijun- kiaušinį, bet nedraudžia užmuš-

nų patriotų lietuvių, noriai LB j ta stipriai sprogstamų rūgščių, 
dirbančių. 

Andrius Laukaitis 

ERELIO KIAUŠINIS 
IR KŪDIKIS 

D. Kamp dienrašty "Chicago 
Tribūne" rašo: "Įstatymas drau 

kurias policija turėjo išvežti. 
Tie pavojingi chemikalai buvo 
geležinkelio tarnautojų atvežti 
iš Chicagos universiteto ligoni
nės. 

je veikia tautinių šokių gnipė k u s į d o m u a n o t i > k o k i a s u n k i 
"Klumpė", įsisteigusi 1976 m. į d ė t i s lįeluvįų katalikų 
"Klumpė" buvo suorganizuota Į 
Romualdo ir Teresės Barauskų 

savoje 

gę į Lietuvių Bendruomenę ir 
jiems vadovauja Algis Kazlaus
kas. 

Šias žinias laikraštėliui suteikė 
Lemonto LB apylinkės atstovas 
Richardas Mačiulis. 

Mūsų apylinkės lietuviai la
bai dėkingi jaunam lietuviui Ri-

iniciatyva, norint suburti apy-1 
linkės lietuviškąjį jaunimą. Pra j 
dėjo su 10 šokėjų. Dabar jau I 
turi 26 šokėjus, kurių daugumai 
yra studentai, nors yra ir įvai- į 
raus amžiaus jaunimo tarp 17- Į 
28 metų. j 

"Klumpei" vadovauja Reginai 
Grigaliunaitė. Šokiams akordeo
nu pritaria Rasa Šoliūnaitė. 
"Klumpė" yra pasirodžiusi įvai
riomis progomis lietuvių bei 
amerikiečių tarpe. Eilę metų 
yra atlikusi programą LB Mel
rose Parko apylinkės rengia
muose vakaruose — koncertuo
se. Neseniai šoko Melrose Parko 
apylinkės Vasario 16 minėjime. 
Dabartiniu metu intensyviai ruo 
šiasi Tautinių šokių šventei. 

Regina Barauskaitė 

ti negimusio kūdikio. 

— Skelbiama, kad Amerikoj 
45% visų namų yra koks nors 
šaunamasis ginMas. 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus sūnui 

DR. JONUI ŠALNAI 
ir visai jo ŠEIMAI nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

Pasaulio ir Amerikos 
Lietuviu Gydytoju Sąjunga 

Lemont, I1L 

A. f A, EDVARDUI BURKE mirus, 
jo dukrai BARBARAI ir DR. JUOZUI PLIKAIČIAMS 
su šeima, kitiems giminėms bei artimiesiems nuo
širdžiausią užuojautą reiškiame. 

Domas ir Elona Giedraičiai 
Antanas ir Alina Lipskiai 

A. f A. VACYS ŠERNIUS 
Gyveno 2316 W. 69 Street, Chicago, Illinois. 
Mirė kovo 19 d., 1980 m., 1:15 vai. ryto, sulaukęs 57 metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Švėkšnoje. Amerikoje išgyveno 16 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helena, 2 sūnūs Feliksas, 

marti Sharon, ir Alfredas, marti Carol, Lietuvoje sesuo Adolfina, 
brolis Albinas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir marčios. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. — Tel. 737-1213. 

SAUKIAMAS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Lemonto LB apylinkės valdy
bos suruoštas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas vasario 
17 d. sekmadienį labai gražiai 
atšvęstas. 

Kovo 30 d., sekmadienį, 3 
vai., p. p. Ateitininku namuo-' 
se (127 sflr.) šaukia metinį apy-1 
linkės susirinkimą. Atsilankiu-! 
šiems bus dar ir proga, jei dar ne
matę, pamatyti ir įvertinti lietu
viu ateitininkų veikimo vaisius 
— ateitininkų namus. 

PAVYKĘS SPAUDOS VAJUS 
ŠIŲ metu spaudos vajus, ruoš

tas LB apylinkės valdybos, Mai-
lonio lituanistinės mokyklos pa
talpose, pasisekė ttabai gerai. Kny-
gy bei laikraščių prenumeratų 
parduota už kelis šimtus dolerių. 

Vajų pravedė Mykolas Buce-
levičius, gyvenąs Weaton mieste
lyje, nepertoliausiai nuo Lemon
to. Jis yra trečios kartos Amerikos 
lietuvis. Gražiai kalba lietuviš
kai ir savo vaikus kiekvieną šeš
tadienį atveža ir į lituanistinę 
mokyMą. O taipgi, esant lietu
viškoms pamaldoms Lemonte, ku
nigų seminarijos koplyčioje, vi
sada su šeima ja9*lanko. 

Mykolas yra baigęs universitetą 
ir turi atsakomingą, savo spe
cialybėje darbą. 

DOVANA SEMINARIJOS 
KNYGYNUI 

Lemonto LB apylinkės valdy
ba, kaip dovaną De Andreis ku
nigų seminairijaos knygynui (jų 
koplyčioje lietuviams kiekvieno! 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, mielam klu
bo nariui 

DFL JONUI ŠALNAI IR JO ŠEIMAI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Cicero Lietuviu Medžiotoju-žuvautoju 
Klubas 

Taip netikėtai ir anksti iškeliavusiam 
amžinybėn 

ANTANUI BACEVIČIUI, 
dideliame liūdesy likusią žmoną, mūsų 
mielą ELENUTC ir kitus gimines šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Marija, Pranas, Antanas Sideravičiai 
Roma, Jim ir Viktorija Murphy 

MIELAI MAMYTEI 

A. f A. VALERIJAI ŠIURKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukrai STASEI ir žentui LEONUI 
MATVEKUI, anūkams RITAI, RIMUI ir ALMAI reiš
kiame gilią užuojautą. 

Detroito Baltijos ir Gabijos Tuntai 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, jos sūnų 

DR. JONĄ ir JANINĄ ŠALNUS 
bei jų ŠEIMJį nuoširdžiausiai užjaučiame 

Domas ir Eiena Giedraičiai 
Antanas ir Alina Lipskiai 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, sūnų 

DR. JONĄ IR JANINĄ ŠALNUS 
SU ŠEIMA 

nuoširdžiai užjaučiame. 
Liucija ir Antanas Petrikoniai 
Katriute Giniotienė 

A, t A. Dipl. Inž. BIRUTEI STATKUTEI 
Lietuvoje atsiskyrusiai su šiuo pasauliu. Jos se
sutei, "Moterų Seklyčios" narei DANUTEI GAR-
B0NKIENEI ir jos ŠEIMAI reiškiame gilią už
uojautą. 

Motery Seklyčia 
Hot Springs, Ark. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

• 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. Icovo mėn. 21 d. 

X Cicero Šv. Antano parap, 
bažnyčioje rekolekcijos vyks Į 
nuo kovo 24 d., pirmadienio, l i 
gi kovo 28 d. Pamokslai ir 
šv. Mišios vakarais 6:30 v. 

X "Chicago Sun-TUnes" kovo 
2 d. išspausdino kun. J . Pruns-
kio laišką, kuriuo informuoja
ma, kad iš Afganistano į Lietu- Į 
vą jau atsiunčiami karstai su 
žuvusiais jaunais lietuviais. 

X Vakaronėje Jaunimo cent- j 
ro kavinėje, šiandien, kovo 21J 
d., kalba svečias iš Washingto-
no Algimantas Gureckas. J is 
yra PLB visuomeninių reika
lų komisijos pirmininkas. 

X Vita Baleišytė, Albinas 
vykusi į Chicagą aplankyti sa-! D i rvonas ir Jonas Blažys pa-1 
vo dukters giminių i r draugų. I kviesti į nominacijų komisiją 1 
Buvo sustojusi pas dukrą Gage j Balfo Chicagos apskrities sky-1 
Parke. Ta proga viešnia aplan- Į rių atstovų suvažiavimui. Kandi 

X Balfo Chicagos apskrities 
skyrių atstovų metinis suvažia
vimas įvyks kovo 23 d. 1 vai. 
Šaulių namuose. Suvažiavime 
bus padaryti apskrities valdy
bos veiklos pranešimai ir renka
ma nauja apskrities valdyba. 

X Vlada Žemliauskienė iš 
Meriden, Conn., kur su savo vy
ru Bronium turi motelį, buvo at 

kė daug Chicagos įdomybių, ar
timuosius, taip pat savo dukters 
Angelės Katelienės lydima, ji 
aplankė "Draugo" redakciją, šio 
je institucijoje dirbančius savo 
draugus ir susipažino su lietuvis 
kos spaudos darbais. Taip pat 
įsigijo naujų lietuviškų leidinių. 
Vakar ji išskrido vėl prie savo 
darbų. 

x šv . Kryžiaus ligoninė tu
rės kursus apie dabartinių laikų 
rūpestį sveikata. Kursas bus ke 
tūrių įskaitų (credit) pirmadie
niais nuo kovo 31 iki birželio 9 
d. ta rp 5:30 ir 9:30 vai. vak. 
Antras specialus kursas pasito
bulinimui bus apie sveikatos pla 
navimą JAV taip pa t nuo kovo 
31 d. iki birželio 9 d. tomis pa
čiomis valandomis. Informuotis 
geriausia telefonu 434-6700, ext. 
200. 

X Brighton Parko ir Bridge-
porto par. veikėjos M. Pakeltie-
nė, U. Garlavičienė, B. Strums-
kienė, M. Janavičienė, S. Kaula
kienė su vyru ir daug kitų ren
giasi dalyvauti Marijonų bend
radarbių seime, kuris prasidės 
kovo 23 d. šv. Mišiomis 11 vai. 
Marijonų koplyčioje ir tesis pie 
tumis ir seimo programa Mari
jonų vienuolyno svetainėje po 
pamaldų. Bendradarbių seimas 
nori sutelkti reikalingų lėšų Ma 
rijonų vienuolijos darbams tęs
ti ir misijoms remti. 

X Šv. Pranciškaus seselių rė
mėjai rengia metinį banketą sek 
madienį. kovo 30 d. Nekaito 

datus į apskrities valdybą bus 
galima išstatyti ir suvažiavimo 
metu. 

X Standard Federal Savings 
bendrovė rengia Velykų zuiku
čių ir papuošalų parodėlę sa
vo abiejose bendrovės būs
tinėse — 4192 So. Archer ir 
2555 W. 47 St. balandžio 5 d. 
nuo 9 vai. r. iki 12 vai. popiet. 
Klientų vaikai bus pavaišinti 
saldumynais. 

x Dr. Vacys Šaulys, Chica
go, UI., atnaujino jo apmokamų 
keturių asmenų "Draugo" pre
numeratas, palinkėjo dienraš 

Lietuvių Moterų federacijos Philadelphijos klubo narės, dalyvavusios K. Donelaičio sukakties minėjime. 
Nuotr. A. Bagdonavičiūtės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIET. BIBLIOTEKOS 

PASIRODYMAS 

Kovo 22 d., šeštadienį, 7:30 v. 
v. Chicagos Jaunimo centro di
džiojoje salėje rengiamas kultū
rinis vakaras su nauja, įdomia 

čiui sėkmės *ir atsiuntė 15 dol. I J g 1 ? , " len^^K
 u z k a n -

auką. Maloniai dėkojame ir skel \ ^ l s - . * * • > " f ? * į ? f ^ o s 

biame Garbės prenumeratorių- Uetnvlų B l b h o t e k ° s l e i d y k l a -
mi. Programoje bus "Valandėlė 

su lietuvių didžiaisiais" ekrane, 
juostoj ir skaidrėse, pasirodys 
"Spindulio" tautinių šokių teat
ras, vadovaujamas Rasos Šo-

X Altos Lake apskrities sky
riaus sekretorė Birutė Vilu-
tienė atsiuntė "Draugui" malo
nų laišką, padėkojo už teikia 

Komieto vicepirmininkės E. 
Razmienės iniciatyva šiomis die
nomis susiorganizavo dar d u rė
mėjų būreliai. Vienam vadovau
ja B. Nainienė iš Clarendon 
Hills, kitam — M. Umbrasienė 
iš Lemonto. Norį gimnazijai pa
dėti ar gauti informacijų gali 
kreiptis į rėmėjų komitetą: 6535 
W. ii8 St., Bervvyn, 111. 60402. 

S. Z. 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ VEIKLA 

mus spaudos patarnavimus ir j liūnaitės ir Arvydo Žygo. Akt. 
pridėjo 20 dolerių auką. Dėkoja- \ Elena Blandytė vadovaus pro-
m e . ! gramai, apibūdins daiyvius ir 

X Pranas Kevalaitis, torontiš j skaitys pritaikytas kūrybos iš
kis, atsiuntė Garbės prenumera I t raukas. Žinomi mūsų prekybi-
tos mokestį. Maloniai dėkojame. | nuikai bei lietuviškųjų ,reikalų; į^"™ g į ~ j j j j ^ S p T S 

X Antanas Bertulis, Hot rėmėjai N Burnsteinas ir D. j k e t o i r m i n i n k r a g i n o ' g a u s i a i 
Springs. Ark., yra nuolatinis, Kurauskiene yra padovanoję • d a l t i b a n k e t e k u r i s į v y k s g e 

- -,-.—» -A~,A,-— T_ J ~ I — _+ ; brangių dovanų, kurios b"! 
dalintos laimėjimų keliu. 

Lietuvių Prekybos rūmų narių 
susirinkimas įvyko kovo 12 d. Da
riaus-Girėno salėje. Susirinkimui 
vadovavo Teodora Kuzienė, sek
retoriavo Bruno Gramont. Wal 
ter Rask parodė vertingą filmą. cero, Chicagoje ir Lemonte. 

viai įsijungs į šį gražų šaulišką 
j sportą. 

Knygos "Lietuva bolševikų: Klausimuose ir sumanymuose 
okupacijoje" platinimas vyksta į buvo paliestas uniformos reika-

Draueo" rėmė I r d ar at- ' bran* , kurios bus pa-L labai gerai. Jei pradžioje į šį fa& Visi, tuo reikalu pasisakę, 
- •• • . . ;guzes 18 d. Martimąue salėje, j reikalą buvo žiūrima skeptiškai.; pripažino, kad dauguma kuopos 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. k. VALSTYBĖSE 

— Baltų studijų suvažiavi
mas įvyks Georgetovvno uni
versitete, Washingtone, D. C, 
biržeho 5-8 dienomis. Jame da
lyvaus keli šimtai mokslininkų. 
Po įvykusio 1968 m. Maryland 
suvažiavimo kiti suvažiavimai 
vyko San Jose State universite
te (1970), Toronto universite
te (1972), Illinois un-te (1974), 
Columbia un-te (1976) ir vėl 
Toronto un-te (1978). 

KANADOJE 
— Windsor, O n t , dienraštis 

"The VVindsor Star" Vasario 16 
proga pasisakymų skyriuje iš
spausdino gana išsamų laišką 
apie Lietuvą bei dabartinę jos 
būklę. Rašiniui duota didelė ant 
raš te "Lithuanians know the 
Soviets". Rašinio autoriai V. 
Kutkus, jr., ir Virginija Kuras 
suglaustai išdėsto Lietuvos pra
eitį ir pabrėžia, kad Lietuva bu 
vo pirmoji sovietų agresijos au
ka, po kurios sekė daug kitų, o 
dabar atėjo eilė Afganistanui. 

— Metinis "Tėviškės žiburių" 
spaudos balius bus balandžio 
12 d., Atvelykio šeštadienį, Ana 
pilio salėje. Meninę programą 
atliks Clevelando lietuvaičių dai 
nos vienetas "Nerija". 

— Toronto ateitininkų meti
nė šventė įvyks balandžio 19 d., 

CHICAGOS ŽINIOS 
BRANGSTA APDBAUDA 

Allstate bendrovė, didžiausia 
Illinois, automobilių draudimo 
mokestį pakelia 7*4%. 

MIRTIS KELTUVE 
Advokatas L. R. Connel, 84 

m., buvo sutraiškytas keltuvo 
kondominijoje 3600 N. Lake 
Shore Dr., Chicagoje. Atrodo, 
kad jis pro atviras keltuvo du
r i s nukri to iš pirmo aukšto į 
rūsį, k u r vėliau jį keltuvas už
spaudė. 

JUGOSLAVIJOS KARALIUS 

Jeigu Jugoslavija atstatytų 
monarchiją, sosto įpėdinis, gyv. 
Chicagoj, būtų princas Aleksan
dras n , sūnus buvusio Jugosla
vijos ištremtojo karaliaus Pet
ro III, kurį Tito nuvertė 1945 
m. Princas Aleksandras yra ap-
draudos bendrovės egzekutyvo 
narys, 34 m., tarnyboje būna 
nuo 9 v. r. iki 5 v. v. 

Dvilaitienės ir Eugenijos Vasi
liauskienės.. Jie buvo susirinki
mo pagerbti minutės susikaupi
mu. Pirm. K. Milkovaitis pada
rė pranešimą apie kuopos veik
lą. Paminėtini šie reikšmingesni 
įvykiai: Cicero"Klaipėdos" jūrų 
šaulių kuopos išleistos knygos 
"Lietuva bolševikų okupacijoje" 
pr i s ta tymas Jaunimo centre, I šeštadienį/ 6 v. v. Prisikėlimo 
LŠST atstovų suvažiavimas Šau p a r p a t a lpose . Kalbės Federa-
lių namuose, Romo Kalantos pa c i j o s v a d a s j B L a U c k a . B u s 
nunklo šventinimas Šv. Kazimie v a k a r i e r i ė su meno programa. 
ro lietuvių kapinėse. Dalyvauta Bilietus platina tėvų komiteto 
Ju ros dienoje Union Pier, A š o k - į n a r i a i _ ^ R ū k a s ? A S l i v i n s . 
lių vasarvietėje surengta geguži k a s > j 5 ^ ^ ^ G Kaknevi-
nė. Kuopos atstovai su vėliavo- >, g : e n e 
mis yra dalyvavę įvairiuose mi 
nėjimuose bei parengimuose Ci 

naujindamas prenumeratą, au
kojo 12 dol. Labai ačiū. 

X 

Juozas Bacevičius prašė aukoti 
Kultūrinio vakaro pasisekimu j stipendijų fondui ir aukas siųsti 

Kazys Karuža, žinomas rūpinasi leidyklos talkininkių | Vyto Shukis (6507 Pontiac Dr. 
Los Angeles lietuvių organizaci- į vienetas, D. Kurauskienės pir-
jų darbuotojas, atsiuntė 10 do
lerių auką. Dėkojame. 

X Jonas Veiverys, čikagiš-
kis, parėmė mūsų spaudas dar-

mininkaujamas. Su pirmininke 
kar tu dirba Laima Aleksienė, 
Ilona Laučienė. Ramunė Lukie-
nė ir Regina Smolinskienė. 

Pobūvio metu bus laiko pasi-

La Grange, III. 60525). John 
Evans, laidotuvių direktorius, pa 
žadėjo aukoti stipendijų fondui 
1500 dol. Jeigu Prekybos rūmų 
nariai suaukos tiek pat, nes Pre
kybos rūmų siekimas labai kilnus 
pagelbėti lietuviams siekiantiems 
mokslo. Adolfas Baliūnas supa-

X Marquette Parko Lietuvių 
namų savininko draugija savo 
susirinkime priėmė rezoliuciją, 
kuria parėmė prez. J. Carterio 
pareiškimą boikotuoti Maskvos 
olimpiadą. Su pirm. J. Bacevi
čiaus parašu rezoliucija buvo 
pasiųsta prezidentui. 

X Pranas Mažrimas iš Brigh
ton Parko pirmasis suorganiza
vo 10 asmenų stalą į Lietuvių 
Fondo Vajaus užbaigtuves, ku
rios įvyks geg. 3 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Bilietus įsigyti 
galima Liet. Fondo raštinėje ir 
J. Vaznelio prekyboje, (pr.) 

X Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidyklos rengiamas kul
tūrinis vakaras su įdomia pro
grama bus šį šeštad., kovo 22 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekybos na
muose, (pr.) 

X Už a. a. ttn. Edmundo Jan
kausko sielą, jo 3-jų metų mir
ties sukakties proga, bus atna
šaujamos šv. Mišios kovo 23 d., 
sekmadienį, 11 vai. r y to T. Jė
zuitų koplyčioje. Giminės drau
gai ir pažįstami prašomi prisi
minti velionį savo maldose. 

(pr.) 

X Parduodamos iš Lietuvos 
baltos nailoninės užuolaidos. 
Teirautis tel. 737-4021 (sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

Prasidėjimo parapijos salėje I b u s į 0 dol. auka. Labai ačiū. 
Brighton Parke 3:30 vai. po 1 x R. Lukaitis, Peoria, UI., nu I svečiuoti, pasibičiuliauti ir pa-
pietų. Visi kviečiami dalyvauti sipirko "Drauge" tikrai gerų ir , sivaišinti sūriais, vynu, kava, 
ir paremti seseles bei rėmėjų I naudingų lietuviškų knygų už arbata ir saldumynais. Tikimasi žindino su V. Liulevičiaus kny-

100 dol. ir tuo parėmė sunkų jaukios, šeimyniškos nuotaikos.; ga "Amerikos Lietuvių ekono-
mūsų knygos leidimo darbą. Dė Le'dykla yra lietuvių visuomeni; minė veikla". Pirm. T. Kuzienė 
kojame. ; nė, pelno nesiekianti organizaci- i pranešė, kad skautininkas Gedi-

X Antanas Ragauskas, cice- į ja, šiuo vakaru duodanti progą 
riškis, atsiuntė Garbės prenu-; visuomenei pasidžiaugti mūsų 
meratos mokestį. Nuoširdžiai bendraisiais laimėjimais. K 
dėkojame. 

x l ie tuviškų knygų ir lietu-Į ATSISTATYDINA 
viškos muzikos plokštelių už di-', DIREKTORIUS 

t a i dabar visi sutiko, kad padą- Į narių vengia dėvėti uniformas, 
ry t a s didelis i r gražus darbas, j nors esama 40 narių, kurie j a s 
Kuopos finansiniai reikalai ne j turi įsigiję, bet minėjimuose, r e 
t ik nenukentėjo, bet pagerėjo, j prezentaciniuose pasirodymuose 
Šis atvejis paskatino kuopos va- Į vos keletas pasirodo uniformuo 
dovybę tą pačią knygą išleisti I ti. Taip pa t ragino narius daly-
anglų kalba. vauti gausiau minėjimuose. Vi-

Kuopos ižd. Jonas Dekeris la s i sutiko aktyviai remti mūsų 
bai kruopščiai paruošė apyskai- laisvinimo veiksnius Altą ir Vli-
tą. Nariai įsitikino, kad pinigi- ka

minas Janula švenčia savo 50 
metų gimtadieni. Jis susirinkime 
dalyvavo su skautų uniforma. 

T. Kuzienė supažindino su nau 
jai priimtais nariais Christina 
Austin ir John Veselka. Nauji 

niai reikalai y ra tvarkomi pri
tyrusio ir pareigingo šaulio. 

1979 metų laikotarpyje mūsų 
kuopa įvairiems tikslams pasky 

desnnę sumą "Drauge" nusipir-| Vincas Natkus (Natkevičius),! nariai susirinkime buvo džiaugs-
ko: D. Petrutytė,_ Elena Siru-: Vasario 16-tosios gimnazijos Vo-
tienė. Jonas Vaičiūnas. D. Viz 
girdienė. 

X Aukų po 7 dol. atsiuntė: 
A. Stapulionis, Sodus, Mich., 
Valerija Buinienė, Philadel-

phija. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

minkai sutikti. 
Stasys Patlaba 

CICERO "KLAIPĖDOS" 
JŪRŲ ŠAULIAI 

Kovo 9 d. Šv. Antano para
pijos salėje įvyko "Klaipėdos" 

kietijoje direktorius nuo 1967 m. 
su šiais mokslo metais išeina į 
pensiją. Direktoriui rugsėjo 6-tą 
dieną sueis 62-ji metai. Natkevi
čius buvo dešimtas šios 1951 me
tais įsteigtos lietuviškos švieti
mo įstaigos vadovas. Ieškomas i jurų šaulių kuopos susirinki-

Pirm. K. Milkovaitis nusiskun j rė 530 dol. aukų. Susirinkimas 
dė, kad jis esąs tiek užverstas į baigtas tautos himnu. Po susi-
darbais, kad nebepajėgia visų j rinkimo R. Latožienė visus pa-
pareigų tinkamai atlikti. Nore-i kvietė vaišėms; buvo patiekti 
tų atsisakyti iš kuopos vadovavi j puikūs pietūs, užsakyti Bikulčių 
mo pareigų, bet jei susirinkimas ; restorane. Dviem nariams, Bro 
sutiktų išrinkti jam pagelbinin-1 niui Petrauskui i r Albinai Ka-
ką, tai savo kadenciją galėtų' šubienei, švenčiantiems gimta-
užbaigti. Tas klausimas buvo dienius, sugiedota Ilgiausių me-
lengvai išspręstas, nes pirmi
ninkui ir pasitraukus, pagal sta 
tūtą nebūtų galima rinkti naujo, 
kol jo kadencija nepasibaigė. Vi 
si tam reikalui pritarė, ir vyk
domuoju vicepirm. išrinktas Juo 
zas Mikulis. 

šaudymo sporto vadovas B. 
Petrauskas nusivylęs kuopos na 
rių nesidomėjimu šiuo sportu. Į 

K. Milkovaitis. Pirmininkauti j 1978 m. pereinamos taurės var

tų. Ap. Skopas. 

MINĖJIMAI 
LIETUVIO SODYBOJE 

Vasrio 17 d. kultūrinio pažmo-
nio metu Alvudo pirm. dr. J. Ado 
mav'čius pasveikino susirinkusius 
su s/arbia lietuviams istorine die
na Vasario 16-ja. Alfonsas Sida-
gis pagiedojo Apsaugok Aukščiau
sias. O vėliau dainavo: Graži tė-

X Aukų ats iuntė: 5 dol.: Vin; n a u j a s direktorius, kurį turės tvir-! ™as, kuriame dalyvavo 55 na-
cas Blažaitis; 4 dol. — Pr. Bud j t į n t j gimnazijos Kuratorija, aukš-iriai. Susirinkimą at idarė pirm. 
rys ; po 2 dol. — J. Prokurat, jciausias jos organas. 
Ig. Kukštys, St. Melnikas, L. Į Gimnazija įsikūrusi senoje pi-į °uvo pakviestas Juozas 2emai-į žybas užsirašė nemaža šaulių, j vyne m a r o , Užmiršai tėvų ka-
Merkelis, A. Mateika, J. Duoba, Į iyje s u m o derniu priestatu mer-Į tis, sekretoriauti — Apolinaras j bet kada reikėjo susirinkti į šau pus ir l t Mokyt. Karolina Klimą 
K. Balaišis. Visiems dėkojame, i gaįčiy bendrabučiui ir klasė-' Skopas. Metų laikotarpyje ne-Įdyklą, ta i nė vienas nepasirodė, j vičienė pasveikino visus su tautos 

X L B . BRIGHTON PARKO' m i s - Berniukų bendrabutis yra | tekta net trijų veiklių nar ių: a. Tikimasi, kad šis reikalas pasi- \ švente ir skaitė maldą. Vincas 
apylinkės visuotinas^ susirinki- P*Hoje pilyje. Vokiečių valdžia j a. Viktoro Mikulskio, P ranu tės taisys, ir mūsų kuopa vėl akty-1 Kuliešius skaitė saivo sukurtas 
mas 
mad.) 2 v. 
se, 2417 W. 43 Str. Susirinkime n o m a i r k i u kasmet. Kitas trečda-
bus tariami svarbūs apylinkės i l i s a t e i n a i š B a I f o i r daugiausia 
reikalai. Be to. susirinkime Vis-\ IŠ Amerikos bei Kanados hetu-
ta atstovė p. Regienė padarys! v i u - Mokslas nemokamas, bet už 
pranešimą ir teiks patarimus bendrabuti ir maistą reikia m o 

įvyks kovo 30 d. (sek- ; išlaikymui duoda du trečdalius^ 
p. p. Šaulių namuo-1 * < a r b a maždaug pusę milijo-

socialiniais reikalais. Po susirin
kimo bus pasivaišinimas. Daly
vaukime visi! (pr.) 

X Miunchenas, Schwarzwal-
das, Heidelbergas — aplankysi
te šias vietoves, jei užsiregist
ruosite "Laiškai Lietuviams" 

keti arti 1,400 dolerių į metus. 
Adresas: Privates Litauisches 
Gymnasium, 684 Huettenfeld 
bei Lampertheim, West Germany. 
Toji vieta yra netoli Mannhei-
mo ir Heidelbergo. 

Taip pat atsistatydina ir Vasa
rio 16-tosios gimnazijos rėmėjų 

kelionėn š. m. birželio mėn. 14 į komiteto Amerikoje atstovė Kura-
d. Informacija: American Tra-1 torijoje A. Plechavičrūtė — Vei-
vel Service Bnreau, 9727 So. gelienė. Komitetas, kuris posė-
W«*stern Ave., Chicago, IU. džiaus kovo 23 d. Jaunimo centre. 

(ak.) i 60643. TeL 23^-9787 (sk.) paskirs nauja atstovę ar atstovą. 
Vytauto D. Saulių rinktinės naujai priimtieji Sauliai. Juos kovo 9 d, Vlado Pirtvio minėjime. Šaulių namuose 
prisaikdino rinkimės kapelionas kun. Antanas Zakaraus kas. Nuotr. C. Gfloačio 

Inž. P. J. Nasvytis spaudos konferen
cijoj informuoja, kaip bus ruošiama 
Čiurlionio ansamblio ir muz. A. Mi
kulskio pagerbimo akademija. Šalia 
V. P. Plečkaitis, Čiurlionio ansamb
lio pirmininkas. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

eiles. Jonas Kreivėnas pasakojo 
savo išgyvenimus Lietuvoje. Pulk. 
leitn. Kazim. Mikalajūnas kal
bėjo apie savanoriu kūrėju dide
li pasiaukojimą Lietuvoje. Dr: 
Adomavičius .paskaitė gautą laiš 
ką iŠ Lietuvos. 

Toliau J. Ramoška padainavo 
partizanų dainą ir drauge su 
Alf. Šidagiu ir kitais. Jiems akom-
panavo vargonėliais Gabalienė. 
Lietuva brangi tėvynė dainavo 
visi dalyviai. Taip pat vargonė
liams pritariant visi giedojo Pul
kim ant kelių ir Marija, Marija. 

Pabaigoje dr. J. Adomavičius 
skaitė paskaitą apie sveiką maiti
nimąsi detaliai nurodydamas kaip 
ir kuo sotintis. Jam nuoširdžiai 
padėkota. ' 

Vasario 24 d. 2 vai. p. p. buvo 
tęsiamas Vasario 16-tosios minėji
mas. Giesmę Apsaugok, Aukš
čiausias, giedojo Anelė Kirvaity-
tė ir Alfonsas Šidagis. Tautos him 
ną — visi sutartinai, virš 30 as
menų. Po himno d r. Adomavi
čius pravedė maldą už gyvus ir 
mirusius. Nepriklausomybės aktą 
perskaitė Juozas Palutsis. Vincas 
Kuliešius skaitė ma»ldą už tėvy 
nę. Dievo Kūrėjo žodį perteikė 
Kazimieras Mikalajūnas. Mokyt. 
Karolina Klimavičienė deklama
vo "Vasara". Anelė Kirvaitytė 
dainavo: Žaliajame kalne, Nuliū
dę kapai, Sužadinkim ir kt. Vin
cas Kuliešius deklamavo savo kū
rinius, Plautoji žolė ir kt. Juozas 
Pa'lutsis — Neveltui kraujas rr 
Savanoriui. Adelė Duoblienė so
lo — Palangos žolė ir kt. Duetą 
"Šėriau žirgelį" — Alf. Šidagis ir 
Jonas Ramoška. Alf. Sidagis so
lo — Kai aš jojau. 

Klausytojus linksmino Leonar
do Garliausko iškilios dainos, su 
muz. Man. Motekai-čio palyda. 
Šventė pabaigta giesme Marija, 
Marija. 

Kovo 2 d. Alvudo pažmonyje 
paminėta Lietuvos Sv. Kazimiero 
šventė. Tiek kalbėtojų apie Lie
tuvos globėjo karalaičio Švento 
Kazimiero dorybes, tiek maldos 
giesmės, net ir dainos vyko gavė
nios rimtyje. Visiems Kazimie
rams —roms buvo palinkėta Il
giausių metų! Visus tris atžy
mėtus sekmadienius, kaip ir visa
da, veikė M. Bosienės tvarkoma 
užkandinė. Kraujo spaudimas 
matuojamas nemokamai 
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