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REAGANAS LAIMĖJO 
NEW YORKE DRAUGŲ 

žadėjo toliau remti Izraelį 

; 

New Yorkas. — Konservato
riaus Ronaldo Reagano laimėji
mas New Yorke, kur respubliko
nu partija yra silpna ir menkai 
organizuota, sustiprino paties 
kandidato ir jo rėmėju viltis, kad 
Washingtonan gali sugrįžti res
publikonas prezidentas. Kampa
nijos metu Reaganui teko susitik

ti su New Yorko žydų vadais, ku
rie jį apipylė klausimais.Pačio-
je susitikimo pradžioje Reaganas 
pabrėžė, kad jis visada buvo 

buvęs prezidentas Geraldas For
das. Jei jis nesutiktų, Reaganas 
galėtų pasiūlyti Fordui aukštą 
vietą savo kabinete. Nurodoma, 
kad pažeminimas pareigose pri
imtinas tik stipriems žmonėms. 
Toks prezidentas John Quincy 
Adams iš Baltųjų Rūmų nužen
gė į Atstovų rūmus ir ten sėk
mingai dirbo. Pripažįstama, kad 
Fordas nemėgsta Reagano, ta
čiau, sakoma, prezidentas J. F. 
Kennedy labai nemėgo L. B. 

prieš draugų ir sąjungininkų iš- Į Johnsono, tačiau tas, lygiai n e 
mėgdamas Kennedžio, sutiko bū
ti jo viceprezidentu. 

davimą. Jis iki šiol remia Ame 
rikos draugystę su Taivanu, 
nors Amerikoje kinai neturi daug 
balsų. 

Viliodami Amerikos žydų bal
sus, visų partijų kandidatai pa
prastai kalba apie abstrakčius 
dalykus: specialius santykius, mo
ralinius įsipareigojimus Izraeliui, 
apie ka'ltės pajutimą dėl žydų 
Holocausto. Reaganas pabrėžė, 
kad jis remtų Izraelį ne dėl ko
kių specialių įsipareigojimų, bet 
dėl to, kad toje pasaulio dalyje 
Izraelis yra vienintelė demokra
tinė, Amerikai draugiška vals
tybė, pastovi, stipri. Reaganas pa
aiškino žydų vadams, kad jam Iz
raelis nėra kokia speciali našta, 
bet patikimas sąjungininkas, ku
ris ramia Amerikos strateginius 
interesus. Jis, tapęs prezidentu, 
remtų Izraelį ne dėl Amerikos žy
dų balsų, bet dėl to, kad tokia 
parama būtų naudinga Amerikos 
saugumui ir jos interesams. 

Šitoks Reagano savo interesų 
Izraelio atveju paaiškinimas Piev 
Yorko žydams padarė gerą įspū
dį, nes jis rėmė ryšius su Izrae
liu ne sentimentaliomis frazėmis, 
bet praktiškais sumetimais. Sako
ma, kad daug Xew Yorko žydų, 
kuriems nepatinka demokratų 
kandidatai, šį kartą balsavo už 
Reaganą. 

Spaudoje kilo svarstymų, ką 
respublikonas Ronald Reagan ga
lėtų pasirinkti savo v'cepreziden-
tiniu kandidatu. Sakoma, kad 
stipriausias partneris jam būtų 

Grūdų trūkumas 
ir kadry kaita 

Visasąjunginis rūpestis šiais 
metais gresiančiu pašarinių gru
dų t rūkumu atsispindėjo ir KP 
CK pirmojo sekretoriaus P. Griš
kevičiaus pranešime respublikos 
par t in iam ir ūkiniam aktyvui 
("Tiesa", 1. 2. 80) . Jis kalbėjo 
apie būtinybę kiekviename ūky
je ir fermoje įvesti "griežtą pa
šarų apskaitą, užtikrinti jų ap
saugą ir naudoti juos tik paruoš
tus.. . kuo geriau panaudoti vi. 

Sovietų kareiviai 
pabėgo į Pakistane 

Frankfur tas . — Afganistano 
valstybinė futbolo rinktinė, ku- j 
ri buvo siunčiama lošti (koji-1 
nio) futbolo į Sovietų Sąjungą, j 
protestuodama pabėgo j Pakis-į 
taną ir iš čia — j Vakarų Vokie- į 
tiją, kur paprašė politinio prie- i 
globsčio. 

Uniformuotas Vengrijos ka
reivis, sėdęs j karinį sovietų au- Į 
tobusą, apšaudomas pasienio j 
sargybinių, prašliaužė per sie-1 
nos užtvaras ir atbėgo į Aus-į 
triją. j 

Indijoje pranešama, kad iš 
sovietų kariuomenės Afganista
ne pabėga vis daugiau sovietų 
kareivių. Vakarietis diploma
t a s Pakistane sutikęs tris tokius 
Raudonosios armijos kareivius, 
kurie pasakę, kad jie nenori ka
riauti su broliais musulmonais. 
Sovietų kareiviai kilę iš centri
nės Azijos respublikų. 

Rusų pogrindis 
apie kalinius 

Maskva. — Rusų pogrindyje 
leidžiamas "Informacijų biule
tenis ' ' viename iš paskutinių sa
vo numerių pateikia žinių apie 
kai kuriuos lietuvius politinius 
ir sąžinės belaisvius. Biulete
nis skelbia, jog lietuvis Arvy
das čechanavičius 1980 metų 
sausio 4 dieną Kauno teismo 
sprendimu yra išsiųstas į Čer-
niahovskio spec-psichiatrinę li
goninę. Arvydas Čechanavičius" 
buvo suimtas praėjusių metų1 

vasarą už tai, kad pasirašė 
Maskvoje paskelbtą 45-ių pabal-. 
tiečių raštą, reikalaujantį panai-! 
kinti prieš 40 metų pasirašyto- j 
jo sovietų ir nacių slapto suokal
bio padarinius, grąžinant nepri
klausomybę trim Pabaltijo; 
kraštam. Paleistas iš kalėjimo,: 
už kelių mėnesių — lapkričio; 
pradžioje, jis buvo vėl areštuo-
tas ir šių metų pradžioje, kaip 

sus tur imus rezervus pašarų iš-; „ ū ^ t a pasiųstas į Cerniachovs- | 
tekliams papildyti — plačiai k į R u s ų informacijų biuletenio 
naudoti gyvulių šėrimui spyglių ^ 0 ^ Čechanavičius 
miltus ir pastą. Neturi dingti 
nė vienas kilogramas maisto at
liekų". 

Savikritikos kupiname prane
šime, Griškevičius užsiminė ir 

buvo 
apkalt intas pagal Lietuvos Bau
džiamojo Kodekso 205, 207 ir 
208 straipsnius. 

Rusų pogrindžio Informacijų 
biuletenis taip pat praneša, 

PREZIDENTAS SKELBIA 
BIUDŽETO PAKEITIMUS 

Lėšų karpymas pakenks rinkimuose 

Du žymūs respublikonų partijos veikėjai: Ronald Reagan ir buvęs Texas gubernatorius John Connally. Sis pasi
traukė iš rinkiminės kampanijos ir pažadėjo remti Rea ganą, kuris esąs stipriausias kandidatas laimėti preziden
to vietą. 

Boikoto klausimas 
skaldo Vakarus 

Norvegai nutari važiuoti į Maskvą 
Oslo. — Norvegijos olimpinis I čiu j is bando sunaikinti olimpinį 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

apie 
H-jo 

komitetas po ilgų debatų trečia
dienio naktį nutarė, kad Norve
gijos sportininkai turėtų daly
vauti Maskvos olimpiadoje. Ko
miteto pareiškime stipriai pa-1 kad sporto maišymas su poiiti-
smerkiamas sovietų įsibrovimas ka reiškia tarptaut inės olimpinės 

idėjos numarinimą. 

— Vatikanas paskelbė 
popiežiaus Jono Pauliaus 
kelionę į Afriką. Tarp gegužės 
2 ir 12 dienos popiežius aplan
kys Zaire, Kongą, Keniją, Ganą, 
Aukštutinę Voltą ir Dramblio 
Kaulo krantą. 

— Irano revoliucinės tarybos 
sekretorius ajatoia Beheshdi pa
sakė, kad amerikiečių įkaitų 
laukia teismas. 

— Italijos premjeras Cossiga 
Labai lengva įrodyti, kad so- į pasiūlė socialistų vadui Bettino 

vietai pirmi pradėjo maišyti i Craxi įeiti į koalicinę vyriausy-

judėjimą, nes aišku, kad komu
nizmo kraštai laimės daugiau 
medalių už kapitalistinius kraš-

j tus. Sovietų ijpauoa. pabrėžia. 

j Afganistaną ir žmogaus laisvių 
varžymas Sovietų Sąjungoje, 
tačiau sportinis bendradarbiavi
mas skelbiamas svarbiu ta rp
tautinių santykių ir įtempimų 
mažinimo veiksniu. Iš 19 Nor
vegijos komiteto narių 13 pasi
sakė už dalyvavimą, du — prieš 
ir keturi susilaikė. 

Dar neseniai Norvegijos Spor
t o federacija buvo paskelbusi, 
kad Norvegija Maskvą boiko
tuos, jei nebus išspręsta Afga
nistano problema. 

Laisvajame pasaulyje daug 
ginčų sukėlė olimpiados boikoto 
klausimas. Vakaruose sportas 
y ra griežtai atskirtas nuo vy
riausybių. Pabrėždamos savo 
sportininkų "mėgėjiškumą", vy
riausybės nesikiša į olimpinių 
komitetų reikalus, neduoda 
jiems lėšų. Todėl daug kur vy
riausybės pasisakė už boikotą, o 
komitetai — prieš. 

Amerikoje olimpinio komiteto 
patariamoji taryba buvo sugal
vojusi dar vieną išeitį: ameri
kiečiai olimpiadoje dalyvautų, 
tačiau visaip pabrėžtų savo opo
ziciją sovietų valdžios politikai. 
Amerikos sportininkai nedaly-1 nisteris Francis Pym, kuris vie-
vautų Olimpiados atidarymo ar j §ės Kinijoje šešias dienas. Bus 
uždarymo ceremonijose, neatei-1 kalbama apie britų ginklų par-

sportą su politika. Pernai "No-
vosty" agentūra išleido net 
klausimų ir atsakymų knygelę, 
kurioje galima ras t i komunisti
nės propagandos pažiūrą į spor
tą. Sovietų funbolininkai atsi
sakė lošti Čilės sostinės sta
dione, nes "žemė ten prisisun
kusi Čilės patriotų kraujo". So
vietai reikalavo išmesti Rodezi-
jos ar Pietų Afrikos sportinin
kus iš žaidynių, nes tai rasis
tai, kurių išmetimo reikalauja 
pasaulio taika. Pagal tą kny
gelę sporte irgi reikia išvysty
ti kovą prieš "fašistinius reži
mus". Trumpai, sovietai turi 
teisę ir net pareigą maišyti spor
tą su politika, o Vakarai — jos 
neturi. 

Britų ministerio 
vizitas Kinijoje 

Pekinas. — Sekmadienį į ko
munistinę Kiniją atvyko su de
legacija Britanijos gynybos mi-

bę. Manoma, kad iš 20 kabine
to vietų socialistai pareika
laus 8. 

— Kubos diktatorius Fidel Į ^ i a m s . 
Castro pasisiūlė būti tarpinin
ku tarp Afganistano ir Pakis
tano, kuriam gresia sovietų ka
riuomenė. Pakistano valdžia 
pasiūlymą priėmusi. 

— Izraelio premjeras pami
nėjo taikos su Egiptu pasira
šymo sukaktį, tačiau pakarto
jo, jog niekad nesutiks su nau
ja Palestinos valstybe Izraelio 
pašonėje. 

— Amerikietis chirurgas dr. 
Michael DeBakey atvyko su še
šiais asistentais į Egiptą pasi
ruošti operuoti buvusį Irano 
šachą. 

Egipto prezidentas Sada-
tas priminė egiptiečiams, kad 
Egipto karo su Izraeliu metu 
1973 m. Irano šachas nukreipė 
jau kitur gabenamą naftą — 
600,000 tonų — į Egiptą, kada 
toks kaimynas kaip Libija atsi
sakė padėti Egiptui. 

_ Britanijos vyriausybė pa 

New Yorkas. — Politikai ban
do atsakyti į klausimą, kodėl 
prezidentas Carteris po stiprių 
laimėjimų septynių valstijų pir
miniuose rinkimuose staiga pra
laimėjo New Yorke ir Connecti-
eute senatoriui Edward Kenne-
džiui. "New York Times" ir 
CBS televizijos žinių skyrius 
tyrinėjo, kas ir kaip balsavo 
New Yorke. Įdomu, kad ma
žiau uždirbantieji (iki 10,000 
dol. per metus) daugiau balsų 
atidavė Carteriui (55 nuoš.), o 
balsuotojai, kurių metinės pa
jamos 25,000 ar daugiau, net 
60 nuoš. balsavo už Kennedį. 
J is gavo daugiau už Carterį t a r p 
New Yorko juodųjų, t a rp sene
lių. Nustatyta, kad už Carterį 
balsavo 22 nuoš. New Yorko 
žydų, kada Kennedis gavo 78 
nuoš. 

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius Powell pareiškė, kad pre
zidentas Carteris nekeis savo 
kampanijos strategijos. J i s tu
rįs dirbti Balsuose Rūmuose, 
negali važinėti. Dažnai prezi
dentas tu r i skelbti nutarimus, 
kurie nenaudingi rinkimuose. 

Vyriausybė vos kelios savai
tės prieš New Yorko balsavi
mą nutarė Jungtinių Tautų ta
ryboje balsuoti kar tu su arabais 
prieš Izraelio interesus. P o ke
lių dienų tas balsavimas buvo 
atšauktas, tačiau žala pasiliko. 
Trečiadienį prezidentas Carte
ris paskelbė savo biudžeto ap
karpymų planą. Nuo Wisconsi-
no pirminių balsavimų preziden
tą skiria vos savaitė, tačiau pa
skelbta, kad siūloma atimti 130 
mil. dol. iš subsidijų pieno 

Jau p a t s biudžeto kar
pymas palieka blogą įspūdį. 
Prezidentas įsakė jį apkarpyti 
praslinkus vos mėnesiui po biu
džeto pasiūlymo. Tuo preziden
tas lieka JAV istorijoje kaip 
pirmas prezidentas, pamatęs per 
trumpą keturių savaičių laiko
tarpį, kad biudžetas netinkamas 
šiais infliacijos laikais. 

Kolumnistas Andy Rooney ra
šo, k a d didžiausia prezidento 
Car ter io stiprybė šiais rinkimų 
meta is yra ta , kad nėra ameri
kiečių, kurie jo nekęstų. Kiti 
kandidatai iššaukia dėl vienų ar 
ki tų priežasčių neapykantos, 
priešiškumo jausmus. Visi su
t inka, kad prezidentas stengiasi, 
kad j is daro, kas įmanoma, nors 
k a r t a i s j am i r nesiseka. Dau
g u m a s tačiau pripažįsta, kad 
nors jis ir geras vyras, jam 
t r ū k s t a vado savumų, pasitikėji
mą įkvepiančių bruožų, šiuo 
metu Irano įkaitų klausimas, 
d a r neseniai davęs prezidentui 
populiarumo pakilimą, pradėjo 
amerikiečiams nusibosti. Pa
kenkė didėjanti infliacija, silp
n a s atsiliepimas į Afganistano 
invaziją. Biudžeto kaitalioji
mas , vos jį paskelbus, irgi ne
prisidės prie prezidento popu
l iarumo. Politiniai stebėtojai 
dėl t o kaltina prezidento patarė
jus , kabineto narius. 

Maroko karalius 
lanko Prancūziją 

Paryžius. — Prancūzijoje 
lankosi Maroko karalius Hassa-
nas II-sis, kuris viešės 8 dienas. 
Numatomas susitikimas su 
Prancūzijos prezidentu Giscard 
dElstaing, bet dar svarbiau, 
kaip praneša "Le Matin" laik
raštis, karalius pasimatys su 
Alžiro prezidentu Chadli Benje-
did, kuris neseniai dvi dienas 
viešėjo Sirijoje pas prezidentą 
Assadą. Praėjusį penktadienį 

apie darbininkų nepasitenkini-; kad Naujųjų metu proga iš psi-
mą: "Darbo laiko nuostolius Į chiatrinės ligoninės buvo išleis-
sukelia kadrų kaita, kuri vis; t a namo Zita Kirsnauskaitė. 
d a r didelė, ypač pramonėje...t Sausio 16 dieną, biuletenio žinio-
Dažniausiai tai atsit inka dėl blo- j mis, jos atsiimti atgal į ligoni-
gų darbo sąlygų, žemo gamybos nę buvo pasiųsti sanitarai, ta-
mechanizavimo i r automatizavi- čiau Zita Kirsnauskaitė jų ne-
mo lygio, silpno dėmesio jaunų įsileido į namus, 
darbininkų profesinio meistriš- j Rusų pogrindyje leidžiamo 
kūmo kėlimui, nepakankamo rū- "Informacijų biuletenio" ir kitų , 
pinimosi darbo žmonių butų ir rusų pogrindžio leidinių skel-
buitinėmis sąlygomis. Pavyz- biamų žinių ir straipsnių san-
džiui. iš Kauno konservų fabri- t raukas Vakaruose pateikia spe-
ko 1979 metais išėjo kas tre- ciali Laisvės Radijo Miuncheno 
čias dirbantis". (Elta) , j tarnyba. 

tų atsiimti laimėtų medalių. Po 
rungtynių sportininkai sėdėtų 
ravo kaimelyje, nedalyvautų 
turistiniuose renginiuose, ne
vaikščiotų po Maskvą. Žmonės 
stadijonuose tuoj pastebėtų, kad 
čia kažkas ne taip. Medalių 
tribūnoje stovi t ik vienas atle
tas, o dviejų trūksta. Tuoj Mas
kvoje pasklistų žinia, kad dėl 
Afganistano sportininkai boiko
tuoja laimėtus medalius. Kiti 
šį pasiūlymą griežtai atmeta. 

Jau paaiškėjo sovietų propa
gandos linija. Spauda neslepia, 
kad Amerika ir kitos Vakarų 
šalys rengiasi olimpiadą boiko
tuot i tačiau niekur neminima, 
kad — dėl Afganistano. Prav-
da rašė, kad prezidentas Carte
ris šį boikotą skelbia, nes nori 

davimą Kinijai, kuri jau seniai 
mėgina užsakyti vertikalinio pa
kilimo karo lėktuvų. 

Britanijos pareigūnus pasitiko 
aerodrome karinė garbės sar
gyba ir pasveikino vicepremje
ras Wang Zhen. kuris vadovaus 
kinų delegacijai derybose su 
britais. 

Australija duos 
Amerikai bazių 

Canbera. — Australija susita
rė su JAV dėl karinio bendra
darbiavimo. Australija suteiks 
J A V jūrų laivynui kelias bazes 
Indijos vandenyne, leis naudotis 
uostais, parūpins laivams, lėk
tuvams remonto įrengimus, 
duos maisto atsargų. JAV už 

skelbė kietą biudžetą, kuris p a , . . 
kelia tabako, alkoholio ir gazo- j Sirijoje turėjo prasidėti radika-
lino kainas. liųjų arabų valstybių konferen

cija, bet ji buvo atidėta iki ba
landžio mėn. Karalius su Alži-

turi seną ginčą dėl Vakarini 
> kaltinama | "ės Sacharos sukilėlių rėmimo, 

kurį išspręsti tarpininkauja 
Prancūzijos vyriausybė. 

Indija pripažino 
palestiniečius 

_ Sovietų disidente, Andre
jaus Sacharovo draugė, Malva 
Landa buvo nuteista 5 metais 
ištrėmimo. Ji 
sovietų sistemos šmeižimu. 

— Iranas atidėjo antrąją par
lamento rinkimų dalį, nes reikia 
ištirti, kur vyko sukčiavimai 
kovo 14-tos dienos balsavime. 
Tuo atidedamas ir amerikiečių . yew Delhi. - - Indijos vyriau-
ikaitų klausimas, nes buvo skel- Sybė suteikė diplomatinį pripa-
biama. kad jų likimą svarstys gruma Palestinos Laisvinimo 
parlamentas. organizacijai. Penktadienį In-

_ pietų Afrika dėl aukso dįjon a tvyksta PLO vadas Y a - ' 
kainų pakilimo pernai turėjo j s į r Arafatas. Sakoma, kad tuo I 
biudžeto perteklių ir naujame j žygiu Indija norinti atsvert i mu- į 
biudžete numušė pajamų mo- j sulmonų valstybių paramą Pa- i 
kesčius, pakėlė atlyginimus tar- Į kistanui, be to , Indija perka iš 
nautojams. Į arabų valstybių 72 mil. statinių 

— Kaire įvyko 1,000 studen- i naftos. Indija pripažino Izrae-
būti perrinktas ir medžioja! ta i parūpins Australijai karinės j tų demonstracija prieš buv. I ra- į lį, tačiau su juo neturi diplo-

Atsauke Čilės 
prezidento vizite 

Manila. — Filipinų preziden
t a s Ferdinand Marcos paskuti
nę minutę atšaukė numatomą 
Čilės prezidento gen. Augusto 
Pinochet vizitą. Generolas labai 
supykęs ir pažadėjęs nutraukti 
su Filipinais diplomatinius ry
šius. Filipinai paskelbė, kad 
suimti 8 teroristai, kurie atvyko 
iš užsienio nušauti Pinochetą. 
T a r p suimtųjų esą keli japo
nai . 

Maskva parduoda 
daug aukso 

Beirutas Libano ekonomis
tų žurnalas paskelbė straipsnį 
apie aukso rinką ir jos nepasto
vumą. Žurnalo redaktorius įro
dinėja, kad pasaulio aukso kai
nos siūbavimas žymia dalimi 
priklauso nuo sovietų politikos. 
Sovietų Sąjunga po Pietų Afri
kos y ra didžiausia aukso ga
mintoja ir jos energijos proble
mos verčia Maskvą mesti į rin
ką didesnius aukso kiekius. 
Sovietai gali paskandinti pasaulį 
parduodami apie 500 tonų aukso 
p e r metus ir uždirbdami vien už 
auksą 30 bil. dol. 

Serga Brežnevas 
Maskva, — Rusijos respubli

kos aukščiausios tarybos pir
mame susirinkime buvo laukia
ma prezidento Brežnevo ir prem
jero Kosygino, tačiau jie, ma
noma, susirgo, Kosyginas, 76 
metų ir Brežnevas 73 m., neat
vyko į sesiją. Brežnevas neda
lyvavo Nikaragvos ir Etiopijos 
delegacijų sutikime. J o pasku
tinis viešas pasirodymas buvo 
kovo 4 d. Kovo 24 d. Brežne
v a s turėjo priimti Lenino pre
miją už savo t r i s knygas, t a 
čiau ceremonijos buvo atšauk
tos. Ta proga buvo pakeista i r 
Maskvos televizijos programa. 
Kosyginas neseniai sirgo 4 mė
nesius. 

"reakcionierių" balsus. Tuo pa-į medžiagos, nauju ginklų. no šacho atvykimą į Egiptą. Į matinių ryšių. 

KALENDORITS 

Kovo 28 d.: Rogatas , Gunde-
linda. Rimkantas. Girma. 

Kovo 29 d.: Bertoldas, Die-
moda, Kernius, Almante. 

Saulė teka 5:43, leidžiasi 6:10. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempe

r a t ū r a dieną 50 L, naktį 35 L 

1 

s 
« 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 28 d. 

Bed. Vyturtas Grybauskas, 4144 So. Maplewood, Cbacago, EL 60633 
Telefonas narnose 847-1729, darbe 268-7557 

TAI KENT PAVYZDYS 

1968 metais į amerikiečių 
olimpine rinktinę šiaip taip 
kvalifikavosi i r Al Oerter. I r 
nenuostabu, j uk jis jau buvo 
31-rių metų amžiaus, jau buvo 
daiyvavęs trijuose olimpiniuose 
žaidimuose ir laimėjęs 3 aukso 
medalius. Pasaulio rekordas tuo 
metu disko metime priklausė F. 
Silverster, taip pat amerikie
čiui, kur is ir buvo Meksikos 
olimpinių žaidimų favoritas. 

Varžybų metu Meksikoje ne
tikėtai pasikeitė sąlygos, nes 
pradėjo lynoti smulkus lietus. 
Reikėjo patyrimo, nepaprastos 
koordinacijos i r prisitaikymo 
prie sąlygų. Al Oerter turėjo 
viską, nustebino visą pasaulį su 
64 mtr. 78 cm. metimu ir lai
mėjo aukso medalį, ketvirtą iš 
eilės. Niekas iki šiol tokio re
kordo dar nėra palietęs. 

Pasitraukęs iš kompeticijos, 
jis ant laurų neužmigo, bet visą 
laiką išsilaikė puikioje fizinėje 
kondicijoje. Paskutinius olim
pinius žaidimus jis stebėjo te
levizijoje ir priėjo nuomonės, 
kad tai ne jo kraujui, ne jo cha
rakteriui. Nutarė pradėti dar 
rimčiau treniruotis ir dar kartą 
pabandyti savo laimę, nežiūrint, 
kad jau 43 metų amžiaus. 

Kai prieš savaitę prez. Car-
teris susikvietę šimtinę olimpi
nių sportininkų ir vadovų į Bal 
tuosius Rūmus, buvo pakvies
tas ir Al Oerter. J is tačiau to 
pakvietimo nepriėmė, o žurna
listams a t sakė : "Nenorėjau su
gadinti kelių gražaus pavasario 
dienų ir praleisti treniruotes. 
O be to , prezidentui nėra reika
lo man du ka r tus kartoti , jo žo
dis man yra šventa pareiga...". 

Panašiai išsireiškė ir Jim 
Clark, olimpinės rinktinės sun
kaus svorio boksininkas, juodu
kas. Tuo t a r p u nevienas galvo
ja, kad šios rasės sportininkams 
patriotizmas y r a visiškai sveti
mas. 

Tai puikūs pavyzdžiai tiems 
20,000 jaunuolių, kurie pereitą 
savaitgalį demonstravo Wa-
shiogtone. 

OLIMPINIS BOIKOTAS 
LIETUVIŲ RADIJO 

PROGRAMOJE 

Sį sekmadienį nuo 8:05 vai. 
vakaro iki 10 vai. vak. T. Siuto 
vadovaujamoje radijo progra
moje tema b u s : "Olimpinis boi
kotas ir išeivijos lietuvis sporti
ninkas". P rograma vyksta iš 
WCEV stoties 1450 AM bango
mis. Visi, ypač sportininkai, 
kviečiami programos metu skam 
binti telef. 282-8787 ir pareikšti 
savo nuomonę ar bent dalyvauti 
šio klausimo diskusijose. 

ArSTRALEECIAl LAUKIA 

Darbo reikalais besilankant 
Sydnėjuje ir ŠALFAS s-gos pir
mininko Pr. Bernecko įgaliotas, 
kalbėjau su Australijos lietuvių 
sporto sąjungos pirm. J. Jona-
vičiumi. O suruoštame Sydnė-
jaus sporto klubo Kovo priėmi
me turėjau progos išsikalbėti 
su klubo vadovais, sporto dar
buotojais ir pačiais sportinin
kais. Išryškėjo visa eilė klau
simų, kuriuos čia t rumpai ban
dysiu perduoti. 

Australijos lietuviai mūsų la
bai laukia, ruošiasi ir, be abejo
nės, draugiškai priims. J ie visi 
nori glaudesnio ryšio ir daž
niau susitikti. Jie nori užtikri
nimo, kad tikrai atvažiuojame, 
kad galėtų pradėti viską orga
nizuoti, o svarbiausia, paruošti 
žaidynių programą. Labai nu
siskundė, kad iki šiol visą in
formaciją apie planuojamą ke
lionę gavo iš "Draugo" sporto 

Programoje būtų dalyvavi
mas Australijos lietuvių sporto 
šventėje, kuri prasidės gruodžio 
26 d. Po šventės numatomos 
rungtynės Melbourne, Canbero-
je ir Sydnėjuje. Taip pa t numa
tomos bendros Kūčios ir Kalėdų 
šventės. Planuojamas ir Nau
jų metų sutikimas, kuris" sutap
tų su šventės uždarymu. 

Australijoje, kaip i r čia, krep
šinis yra populiariausias spor
tas, todėl nenuostabu, kad jie J 
pageidauja jaunių ir ypač sti-Į 
prios vyrų krepšinio komandos, 
kuri galėtų rungtyniauti ne t i k . 
su lietuviais, bet i r su australų 
komandomis, šios gi beveik 
visos turi po didelį amerikietį 
ir yra gana stiprios. 

Detroite balandžio 26—27 d. 
įvyksta mūsų metinės žaidynės, 
o penktadienio vakare prieš j a s 
bus klubų vadovų susirinkimas. 
Ten turėtų būti galutinai nu
statytos komandos, kurios vyks 
j Australiją. Mano manymu, 
reiktų vežti jaunių ir vyrų krep
šinio komandas, moterų tinkli
nio komandą, kelis tinklinin-
kus (kurie su moterimis galėtų 
sudaryti mišrią komandą), gal 
porą, jaunų tenisininkų ar plau
kikų. 

Mano nuomone, renkant žai
dėjus, reiktų atsižvelgti į: 1. 
žaidėjo aktyvų dalyvavimą sa
vo klube, 2. pajėgumą, 3. di
desnį įvairių klubų reprezenta-
vimą ir 4. lietuvių kalbos žino
jimą. 

Tikiuosi, kad šios mintys bus 
išdiskutuotos Detroite ir bus 
prieita sprendimo, kuris bus 
naudingas paskiriems klubams 
ir visai sąjungai. 

Raimundas Korzooas, 
SALFASS krepšinio 

vadovas 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

Kauno "Žalgiris" su sidabro medaliais. 

savo sportinius sugebėjimus • dos —Lietuvių parapijos Kultu- laimi prieš Martin 58—19, bet 
šioje augančioje sporto šakoje, ros centre. Registruotis su 5 pralaimi prieš North York 28-33. 
Pijus Stončius, komandos vado- dol. čekiu LSK Kovui pas An- : Kanados Sporto Apygar-

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 1 2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 
Užsienyje 40.00 
Kitur 38.00 
Savaitinis 25.00 

$22.00 
22.00 
22.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
15.00 
15.00 
13.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos gražina tik iš 

I anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien į s k e l b i m ų t u r j n į neatsako. Skel-
8:30 — 4:00. šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus 
8:30 - 12:00. į p r a š y m ą . 

R. Koranas 

FUTBOLAS 
SALĖS PIRMENYBĖS 

PASIBAIGĖ 

Devynis savaitgalius užėmu
sios Chicagos futbolo pirme
nybės salėje pasibaigė. Lituani-
cos komanda dalyvavo ne pa
čios geriausios sudėties, nes kai 
kurie žaidėjai — studentai ne
norėjo ar negalėjo gaišti laiko 
bevažinėjant š imtus mylių j 
rungtynes. 2aidžiusieji irgi 
neparodė didesnio entuziazmo, 
pasiryžimo ir ištvermės, kas 
būtinai reikalinga geresniam 
pasirodymui. Iš devynerių su
žaistų rungtynių, Lituanica 4 
baigė lygiomis, t re jas pralaimė
jo ir dvejas laimėjo prieš trečia
klases komandas. 

DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS 

Sj sekmadienį, 2 v a i p. p., Li
tuanica žais draugiškas, pirme
nybėms pasiruošimo, rungtynes 
prieš čekų Spartą. 

Rezervo komanda žais 12 vai. 
prieš argentiniečių Pampas. 

Rungtynės bus Marąuette 
Parko aikštėje. 

KVIEČIAMOS ŽAIDĖJOS 

Lituanicos futbolo klubo mer
gaičių komandai papildyti reika
linga žaidėjų. Mergaitės, 14 

vas, susidomėjusias prašo skam
binti j a m dėl daugiau informa
cijų: darbo metu telefonu 
777-7200, Ex t . 355, a r b a namų 
telefonu, 284-7251. 

R. KLLVEČKA P A S 
"LANCERS" 

Kaip buvo pranešta, R. Kli-
večka, ilgametis New Yorko 
Atletų klubo žaidėjas i r vado
vas, kur į laiką buvęs garsios 
futbolo komandos Cosmos t re
neris, iš šių pareigų neperse
niausiai pasi t raukė. 

Pr ieš porą savaičių j i s buvo 
pakviestas Rochesterio "Lan-
cers" klubo vadovybės i r pasi
rašė ilgametį kontraktą . Buvęs 
Lancers t rener is Don Popovic, 
pasibaigus jo sutarčiai, iš šių 
pareigų turėjo pasitraukti . 

Spaudos konferencijoje 38 m. 
Rimantas pareiškė, k a d jis pa
tenkintas Lancers komandos 
žaidėjais ir da rys viską, kad 
kvalifikuotųsi baigminiam ra
tui. 

I D E A L U S ŽAIDĖJAS 

I t a l a s A. Bottoni, surinkęs 
visas galimas stat ist ines žinias 
iš įvairių laikų futbolo žvaigž
džių, kompiuterio pagalba "pa
gamino" idealų futbolininką. 
J is tu rė tų būt i toks : 24 m. am
žiaus, 178 cm ūgio, baigęs gim
naziją, j au t rus , inteligentiškas 
ir nevedęs . . . 

Deja, ne italas, bet tarptau
tinis t ipas . 

J . F O N T A I N E SUŽEISTAS 

drių Butkūną, 25356 Leestock dos krepšinio ir tinklinio pirme-
Ct., Farmington HUls, Michigan nybės įvyks balandžio mėn. 
48018, iki balandžio 12 d. 

Pirmenybių teisėjų komisiją 
skiria i r varžybų vykdymą pri
žiūrės ŠALFAS S-gos šachma
tų komitetas, kurio vadovas yra 
Juozas Chrolavičius iš Hamil
tono. J . Chrolavičius šias pa
reigas perėmė iš Kazio Merkio, 
kuris pereitais metais iš šių pa
reigų pasibraukė. K. Merkis 
išbuvo sąjungos šachmatų va
dovu ilgus metus ir jam priklau
so didžiulė padėka už nepapras-

19—20 d. 
kykloje. 

Martin Grove mo-

Tš OKUPUOTOS LIETUVOS 
ŽALGIRIS LAIMĖJO 
SIDABRO MEDALĮ 

Maskvoje pasibaigė Sovietų 
aukščiausios lygos pirmenybės. 
Paskutinėse rungtynėse Kauno 
Žalgiris nugali Kijevo ASK 
100—90, pirmenybes baigia an
troje vietoje i r pasipuošia, si-

kviestas į olimpinę rinktinę. Su 
juo pakviesti V. Chomičius ir R. 
Civilis. 

Tuo tarpu Vilniaus Statyba, 
pralaimėjusi paskutines rungty
nes pratesime prieš Rygos V E F 
104—110, liko 8-je vietoje. 

— Plautom© rungtynėse t a rp 
sąjungos ir R. Vokietijos rink
tinių Leningrade pergalę leng
vai užtikrino sąjungos plaukikai 
185—159. Sąjungos rinktinėje 
plaukė Lina Kačiušytė ir laimė
jo 100 ir 200 mtr. krūtine. Tuo 
tarpu R. Žulpa 100 mtr . krūti
ne baigė 4-tas, o 200 mtr . ant
ras. 

Vilniaus baseine įvykusiose 
varžybose 14-tė Raminta Šupi-
laitė 100 mtr. nugara atplaukė 

per 1:08 ir pagerino Lietuvos 
moterų, merginų ir mergaičių 
rekordus. J i dar laimėjo pirmą 
vietą 100 mtr . delfinu. 

— Gimnastikos rungtynėse 
t a rp Latvijos, Armėnijos i r 
dviejų Lietuvos rinktinių Lie
tuva laimi pirmas vietas vyrų i r 
moterų grupėse. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLALTIS 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

2458 XV. 69th Street, Chicago, m. 
Visi tel. 778-8000 

Valandos pagal susitarimą 

tai kruopštų ir nepailstamą pa-. dabro medaliais, 
reigų ėjimą. 

TRUMPOS ŽINIOS 
— Australijos lietuvių krep

šinio rinktinė Velykų metu iš
vyksta į Perthą keliom krepši
nio rungtynėm. Šiuo metu lie
tuvių rinktinė yra geroje for
moje ir pajėgi rungtyniauti su 
geromis australiečių komando
mis. 

— Sydnėjaus LSK Kovas pra
dėjo finansinį vajų, planuoja 
aplankyti eilę Amerikos ir Ka
nados miestų ir sužaisti krepši
nio rungtynes. 

— Glorija Nešukaitytė šiuo 
metu vieši Anglijoje ir dalyvau
ja stalo teniso turnyruose. Ai
rijos pirmenybėse pasiekė pus
finalį ,kur 5 setų kovoje pra
laimėjo Danijos meisterei. Va-
iijos tu rnyre įveikė Anglijos No. 
5 žaidėją, bet iškrito trečiame 
rate. Dar dalyvaus Škotijos 
pirmenybėse, o kovo 28 d. grįš 
į Torontą. 

— Toronto Martin Grove mo-Prancūzas J . Fontaine, 46 m. 
amžiaus, buvo sunkiai sužeistas , . . 
automobilio katastrofoje. J i s ! tykios turnyre dalyvavo Vyčio 
1958 m. pasaulio T t o e n y b g * * * * * f ? _ t e » * * > . * , * T t 
Švedijoje įmušė 13 įvarčių. 

Šis rekordas dar i r dabar 
nesumuštas . 

skyriaus. Pažadėjau sj reikalą į metų ir vyresnės, kviečiamos 
sutvarkyti. jgtoti į komandą i r išbandyti 

dos. Jauniai B pralaimėjo prieš 
Martin Grove 45—70 ir prieš 
North York 44—56. Jauniai C 

Prieš 28 metus Žalgiris lai
mėjo sidabro medalį su to laiko 
garsiais žaibėjais o . 1>UI&UIU, 
K. Petkevičium, S. Stonkum, J. 
Lagūnavičium ir A. Lauritėnu. 
šiais metais žaidė A, Laurutė-
nų sūnus Arūnas, R. civilis, A 
Linkevičius, V. Chomičius, S. 
Jovaiša, V. Jankauskas, A. Ba-
ziulis, V. Masalskis, R Valiko-
nis ir M, Valavičius. Komandą 
pirmus metus, pasitraukus S. 
Butautui, treniravo V. Garas
tas . 

Komanda buvo iškilmingai su
tikta sporto komiteto ir apdo
vanota dovanomis paties krepši
nio federacijos pirmininko S. 
Stonkus. S. Jovaiša buvo iš
rinktas geriausiu gynėju ir pa-

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

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai, p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

T R U M P A I 
— Draugiškose tarpvalstybL 

nėse rungtynėse Italija laimėjo 
prieš Urugvajų 1—0, o New 
Yorko Cosmos prieš brazilų 
F . C. Santos 2—L 

— Dėl sėkmingiausio Europos 
įvarčių medžiotojo t i tulo šiuo 
metu pirmauja rusas Staruchin 
iš Doneco su 26 įvarčiais. Jį 
seka belgas Van den Bergh 
(Liege) su 25 įv. i r austras 
Sohachner ("Austria", Viena) 
su 24 įvarčiais. 

Vytau tas A. Krikščiūnas 

ŠACHMATŲ PIRMENYBES 
DETROITE 

Kaip jau buvo pranešta, ba
landžio 26—27 d. Detroite įvyks 
mūsų metinės žaidynės, su krep
šinio i r tinklinio varžybomis. 

Daba r pranešama, kad tuo 
pačiu metu Detroite įvyks ir 
lietuvių šachmatų pirmenybes. 
Jos bus individualinės, prave
damos 5 r a tų šveicarų sistema 
ir su 40 ėjimų per 2 valandas 
laiko riba. Vyks Dievo Apvalą-
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų iigos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS i R 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.irketv. 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 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W 59 St.. Chicago 
476-2112 

Vai pagal susitarimą. Pirm., antr, treč. 
ketv 10 ik. 6 vai. Seštad 10 M 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 ikt 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 
vak popiet ir 6-8 vai. vak. Treč: ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
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Mūsų uždaviniai 

GYVENTOJI] SURAŠINĖJIMAS 
Šią savaitę jau pradedami iki 5 m. kalėjimo, 

gyventojų surašinėjimo darbai Surašinėjimo duomenys vė-
JAV-se. Kovo 28 d. kiekvieną bau padės darant įvairius 
butą turėtų pasiekti surašinė- sprendimus, pvz. švietimo 
jimo klausimų lapai. Surašinė- įstaigų paskirstymą, tarnybų 
jimas apima ne vien JAV že- skaičių, karinės tarnybos gali-
myną, bet ir Puerto Rico, 
Virgin Islands, Guam, JAV 
Samoa ir JAV-bėms valdyti 
atitekusias Pacifiko salas. Iš 
viso apims 3,200 apskričių, 
20,000 miestų ir miestelių. 
Surašinėjmo klausimų lapai 
pasiunčiami į 20 mil. butų. 
Surašinėjimas svarbus ne vien 
tam, kad butų surinktos statis
tinės žinios, bet ir tam, kad pa
gal gyventojų skaičių ir jų 
gyvenimo sąlygas būtų tiks
liau skirstomi federalinės 
vyriausybės parama, — apie 50 
bilijonų dol. 

Apie 90% gavusiųjų sura
šinėjimo klausimų lapus bus 
paprašyti patys užpildyti ir 
juos pasiųsti paštu, o apie 10%, 
ypač esančių rečiau apgyven
tose vietose, bus paprašyti pa
ruošti atsakymus ir laukti, kol 
ateis surašinėtojai patikrinti ir 
atsiimti. Laukiama gyventojų 
bendradarbiavimo, nes kiek
vienas procentas užpildžiusių 
klausimų lapus ir juos pasiun
tusių valstybės iždui sutaupys 
2 mil. dolerių. Surašinėjimui -
pravesti JAV vyriausybė sam
do 270,000 žmonių. Jų darbui 
JAV-se bus atidarytos 409 
distrikto raštinės. 

Išsiuntinėjami dvejopi klau
simų lapai. Vieni trumpesni — 
tik 19 klausimų. Tokius gaus 
keturi penktadaliai gyventojų, 
o likęs penktadalis gaus ilges
nius klausimų lapus, dar su 46 

•f - papildomais klausimais. Klau
simai bus susiųsti į tris cent
rus: Indianoje, Louisianoje ir 
Californijoje. Cia jie bus mik
rofilmuoti ir paskiau elektroni
niu būdu persiųsti į kompiu
terius surašinėjimo centre 
Suitland, Maryland. Numato
ma, kad susidarys apie 300,000 
lapų statistinių duomenų. Įsta
tymas reikalauja, kad sura
šinėjimo duomenys būtų pa
teikti JAV prezidentui jau iki 
1981 m. sausio 1 d. Po metų nuo 
surašinėjimo, taigi 1981 m. ba
landžio 1 d., pagrindinius su
rašinėjimo duomenis, ypač lie
čiančius gyventojų skaičių, jau 
turės gauti valstijos. 

Šių metų surašinėjimo dau
gumas klausimų yra tie patys, 
kaip buvo 1970 metais: amžius, 
rasė, lytis, vedęs ar ne, koks bu
tas, koks išsilavinimas, koks 
užsiėmimas. Tačiau šiemet bus 
renkama daugiau informacijų 
apie rasinę ir etninę kilmę, apie 
energijos sunaudojimą, apie 
būdus, kaip vykstama į tar
nybą. 

* 

Šioje klausimų rūšyje lietu
viams reikia labiau pasitemp
ti, kad visi lietuvių kilmės žmo
nės tokiais ir užsiregistruotų. 
Nors jau būtų čia gimę antros, 
trečios ar kurios kitos kartos 
žmonės, kurie yra lietuviai, tie 
turi lietuviais ir registruotis. 
Juo didesnis skaičius lietuvių 
surašinėjime bus atžymėtas, 
juo didesnis svoris bus poli
tiniame gyvenime, juo labiau 
su mumis kiti ir vyriausybės 
įstaigos skaitysis. Todėl labai 
svarbu net ir suamerikonėju-
sius lietuvius paskatinti užsi
registruoti lietuviais. Nemažai 
turi reikšmės, kas surašinė
jimo darbą atlieka. Todėl, jei 
kam atsiranda galimybė į sura
šytojo tarnybą įsijungti, būtų 
labai svarbu, kad daugiau lie
tuvių įsijungtų. Toks lietuvis 
surašinėtojas, atvykęs į na
mus, galės lengviau lietuvišką 
kilmę atžymėti. Surašinė
tojams bus mokama po 4 dol. už 
tarnybos valandą, taigi gali 
kai kam atsirasti ir papildomų 
šiokių tokių pajamų. 

Surašinėtojai bus prisaik
dinti kad gautus duomenis lai
kys paslaptyje, ir tik jie tuos 
surašinėjimo duomenis galės 
matyti. Jei kuris išduotų sura
šymo paslaptį.galės būti bau
džiamas iki 5000 dol. pinigais ir 

mybę, socialinis draudimas, 
verslo vystymąsi, greitkelių 
naudojimą, sveikatingumo įs
taigų plėtimą, parkų steigimą, 
aprūpinimą vandeniu, ener
gija. Amerikos firmos, rink
damos vietas fabrikams, savo 
spindimuose atsižvelgia į gy
ventojų surašymo duomenis. 
Nuo to priklauso prekybos įs
taigų plitimasis. 

Gyventojų surašinėjimas 
JAV-se jau vykdomas nuo 1970 
metų. Ir dabar pramatomi kai 
kurie surašinėjimo duomenys. 
Apskaičiuojama, kad per pa
skutinį dešimtmetį 50% padau
gėjo skaičius šeimų, kur nėra 
vyro ir kur šeimai vadovauja 
motina. Tradicinių šeimų, kur 
yra tėvai ir bent vienas ar dau
giau vaikų, numatoma bus ma
žiau negu trečdalis. Bendrai 
gyvenančių nevedusių porų 
numatomas dvigubai didesnis 
skaičius negu prieš 10 m. Nu
matoma, kad bus rasta, jog gy
ventojų žymus skaičius išsi
kėlęs iš šiaurinės ir rytinės 
dalies į pietų ir vakarų sritis. 
Numatoma, kad bus rasta nuo 
1973 m. jau daugiau negrų, 
besikeliančių į pietus, kaip išsi-
keliančių iš pietinių valstybių, 
priešingai, negu buvo prieš 100 
m. Numatoma, bus rasta, jog 
nuo 1960 m. iki 1970 m. pa
jamos buvo padidėjusios 34%, o 
nuo 1970 iki 1978 — tik 4 %. 

Svarbūs ūkiniu atžvilgiu 
duomenys bus ir apie butus. 
Numatoma, kad jų skaičius 
nuo 1970 m. bus padidėjęs apie 
20%. Numatoma, kad gyven
tojų bus rasta kiek daugiau 
kaip 222 milijonai. Per pasku
tinį dešimtmeti priaugo apie 
9%. Numatoma, kad šiame 
surašinėjime bus rasta 25% gy
ventojų butų daugiau, negu bu
vo 1970 m. 

S k y r y b ų s k a i č i u s per 
paskutinius trejus metus ne
bus daug padidėjęs, nors 1978 
m. skyrybų buvo beveik dvigu
bai negu 1970 m. Apie 55% neg
rų gyvena miestuose, o gyve
nančių metropolinėse srityse 
net 75% iš visų JAV negrų. Cali
fornijoje, Texas ir Floridoje 
gyventojų skaičius nuo 1970 m. 
bus paaugęs apie 40%. Arti pu
sė visų dar gimstančių vaikų 
iki savo 18 m. amžiaus gyvena 
tik su vienu iš tėvų. Vyrų, gyve
nančių pavieniui, skaičius nuo 
1970 m. iki 1978 m. padaugėjo 
79.4%. Divorsai tarp negrų nuo 
1970 m. iki 1978 m. padaugėjo 
57%, o tarp baltųjų - 47%. Žmo
nių, turinčių daugiau, kaip 65 
m., nuo 1950 m. iki 1978 m. skai
čius padvigubėjo. 

Numatoma, kad bus rasta, 
jog per paskutinį dešimtmetį 
Chicaga prarado apie 450,000 
gyventojų ir dabar Chicagoje 
gyventojų daugumą jau su
daro ne baltieji. Lotynų Ame
rikos imigrantų 1970 m. Chi
cagoje buvo įregistruota 
276,000, bet manoma, kad jų 
jau tada buvo dvigubai dau
giau, tik jie slėpė savo kilmę. 

Svarbu lietuviams, kad pa
čiame pirmame klausimų pus
lapyje yra klausimas, kokios 
esi tautybės. Išskaičiuota ja
ponų, kinų filipinų, korėjiečių, 
vietnamiečių ir kitų, bet nėra 
suminėta lietuvių. Tai reikia 
įrašyti taškais pažymėtoje vie
toje. Priešpaskutiniame klau
simų lape yra klausimas, kur 
gimęs. Kas gimęs Lietuvoje, rei
kia įrašyti. Yra klausimas ko
kias kitas kalbas vartoja na
mie be anglų. Įrašyti lietuvių. 
Pagaliau yra klausimas, kokie 
buvo protėviai. Reikia įrašyti 
— lietuviai. Svarbu yra savo 
lietuviškumą atžymėti ir svar
bu surašinėjimo lapą užpil
dyti, nes nebendradarbiauja su 
surašinėjimo duomenų rin
kėjais gali būti nubausti šimtu 
dolerių. J. Pr. 

į taigojant dr. Anthony W. 
Novasičiui, LB Visuom. 
reik. ta rybos nariui, tais 
pačiais re ikala is įstatymo 
projektą S. 2257 įteikė se
na to užsienio reikalų komi
tetui, vadovaujamam sen. 
F. Church (D - Id.) Vasa
rio 7 JAV LB delegacija 
(JAV LB tarybos na rys 
prof. Vytautas Janušonis , 
žurnal is tas Vytautas Kapo
čius ir JAV LB Visuom. 
reik. t a rybos nariai adv. 
Ernest C. Raškauskas , Alg. 
Gečys) lankėsi Washing-
tone ir buvo priimta kongr . 
Zablockio. Pokalbio metu 
buvo pa t i r tas jo neabejoti
nas no ra s padėti palankiai 
išspręst i mūsų diplm. tar
nybos re ika lus . Visą šią 
akciją stebėjo aukšti Vals
tybės depar tamento parei
gūnai ir , jausdami didė
jant į spaudimą, pradėjo 
rūpint is Lietuvos diplom. 

Lietuvos Diplomatinės tarnybos tęstinumu besirūpinant, JAV Liet. Bendruomenės atstovų priėmimas pas įstaty- t a r n v D a į \£įn suradimu 
mo pravedimu besirūpinantį kongresmaną Cbarles F. Dou gherty (Rep., Pa.). Iš k.: Fel. Andriūnas, Algimantas -
Gečys, Bill Brock — Respublikonų partijos pirmininkas, kongr. Charles Dougherty, Rimas Jakas, Rimantas Stir-

Nuotr. Jūratės Sdrbienės kis gavo ir Valst bys ir Bronius Vaškaitis. 

LIETUVOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS KRIZE 
Ji tiktai laikinai išspręsta. Reikia skubios akcijos 

BRONIUS VAŠKAITIS Jau senokai buvo žinoma, 
kad piniginiai ištekliai , 
gaunami iš 1940 m. JAV-se a rba pas i t raukus iš gyvųjų 
deponuotų Lietuvos fondų tarpo, a t s i ras tų tuštuma, 
i r per k e t u r i a s dekadas 
naudojami mūsų diploma
tinės t a rnybos , šuoliais a r 
tėja prie galo. Išsisėmus 
finansiniams resursams , 
atstovybės bei konsulatų 
veikla tu rė tų susilpnėti a r -

kurios n i ekas negalėtų 
užpildyti, nes n ė r a insti
tucijos a r b a asmens turin
čio teisę akredi tuot i nau
jus diplomatus. 

Daug k a s a imanavo, bet 
niekas nes iėmė konkrečių 

ta, neats ižvelgiant į jokias 
kl iūt is , p radėtą k raš to val
dybos darbą skubiai tęst i 
toliau, nes, la ikas labai 
sparčia i veikia mūsų ne- [ ] I would likę, however, 

Vasar io 8 kongr . Zabloc-
depar-

tamento atsakymą, ku
r iame ta rpe kitų dalykų 
rašoma: "The secretary has 
asked me to reply to your 
let ter of October 31, 1979. 
[ ] We appreciate that 
HR 5407 is an effort to deal 
wi th the fact tha t the funds 
on which the Lithuanian 
Legation has drawn wil l be 
exhausted la ter this year. 

ba visai sus tot i egzistavus, žygių minėtų klausimų iš-
Tai būtų didelis smūgis iš
eivijos i r paverg tos Lie
tuvos l ie tuviams. Tuo būtų 
labai p radž iugin tas mūsų 
krašto pavergė jęs . 

sprendimui. Padėčiai vis 
blogėjant, praėjusių metų 
v a s a r o s g a l e Lie tuvos 
diplomatinei t a rnyba i lėšų 
suradimu bei į jos sąstatą. 

Diplomatinės ta rnybos reikalui esant , naujų žmo 
finansinė kr izė kėlė didelį nių įvedimu pradėjo rūpin-
rūpestį k iekv ienam sąmo- t is Algimanto Gečio vado-
ningam lietuviui, o ypač 
tremties poli t inio gyveni
mo vai ruotojams. Buvo 
daromi įvai rūs nors r i -

vaujama JAV LB krašto 
valdyba. Iš J A V kongr. 
Charles F . Dougherty (R. 
Pa) buvo i šgau tas suti-

botam la ikui , pašlijusios kimas į Atstovų rūmus 
piniginės situacijos page- įnešti į s ta tymo projektą, 
rinimui pasiūlymai: pa r - kurį priėmus, a b u mūsų 
duoti esamą Washingtone opieji k laus imai būtų iš-
Lietuvos ats tovybės pa- pręsti . Užsi t ikr inimui, kad 
statą, i šs inuomoti , kad ir einama geru kel iu , buvo 
menkas pa ta lpas ir ten at- tar tas i su kai ku r i a i s asme-
likti d ip lomat ines funk- nimis, kur iuos minėtos 
cijas, a r b a išeivijos lietu- problemos t iesioginiai lie-
vius apkrau t i piniginėmis t ė . Jie k r a š to valdybos už-
kontribucijomis ir jų pa- mojus sutiko abejingai i r 
galba r emt i diplomatinę net su baime. Šis reikalas 
tarnybą. Tačiau tuojau pa- buvo Algimanto Gečio refe-
aiškėdavo, kad tai būtų lyg ruotas praėjusių metų rug-
morfijaus injekcija skaus- sėjo 29-30 dienomis Cle-
mų kankinamam ligoniui. velande įvykusioje IX -

Taip p a t buvo nepaslap-
tis, kad diplomatinės t a r 
nybos na r ių amžiaus vi
durkis j a u siekia apie 70 m. 

osios JAV LB ta rybos sesi
j o j . P r a š y t a k l a u s i m ą 
apsvars tyt i ir padaryt i vie
nokį ar kitokį sprendimą. 

Jiems r imta i sunegalavus P o trumpų diskusijų nutar-

naudai . 
E s a n t ž a l i a i š v i e s a i , 

Dougher ty įs ta tymopro-
j ek ta s H.R. 5407 a ts idūrė 
Atstovų rūmų užsienio rei
ka lų k o m i t e t e , k u r i a m 
pi rmininkauja Clement J . 
Zablockis (D. - Wisc.) įs tai
goje. P a s t a r a s i s 1979 m. 
spalio 31 pa ra šė Valstybės 
depar t amentu i laišką pra
šydamas paaiškint i , kokia 
yra administraci jos nuo
monė projekte kel iamu 
klausimu. 

Tuo tarpu naujoji JAV LB 
Visuomeninių reikalų ta ry
ba, vadovaujama Alg. Ge
čio, pradėjo stiprią akciją 
projekto HR 5407 rėmėjų — 
kosponsorių verbavimui. 
JAV LB apygardų i r apy
linkių ribose buvo for
muojamos komisijos, ku
rių teks tas kontaktuot i 
kongresmanus ir prašyt i 
juos remti Atstovų rū
muose esantį , angliškai ta
r i an t , bill HR 5407. To pa
ties p rašy ta i r iš pavienių, 
l ietuvybės re ikala is besi
rūpinančių asmenų, bei 
o r g a n i z a c i j ų . V i s u o m . 
re ika l . t a ryba pati , kiek 
ga lėdama rūpinosi naujų 
kosponsorių suradimu. Pa 
mažu projekto rėmėjų skai
čius vis didėjo. 

Š. m. vasar io 4 d. sen. 
J o h n Heinz III (R - Pa.) 

to assure you that mea-
sures w e a re taking will 
adeųuately satisfy the pri-
mary purpose of HR 5407 
in providing for the finan-
cial survival of the Lithu
anian Legation as long as 
the re a r e eligible diplo-
matic representa t ives to 
staff i t " . 

Kaip jau žinome, vasario 
13 d. Valstybės depar
t amen to Pabaltijo sky
r iaus vedėjas Thomas Lon-
go pasikvietė JAV LB 
ats tovą VVashingtone Al
gimantą Gurecką ir Jung
tinio pabaltiečių komiteto 
re ikalų vedėją Jan i s Bol-
steins i r j iems suteikė pla
tesnių informacijų. T. Lon-
g o p a a i š k i n o , k a d 
Valstybės departamentas 
sutiko dabar turimus JAV-
bėse Pabalt i jo valstybių 
fondus investuoti tokiu bū
du, kad jie duotų žymiai di
desnes įplaukas, negu iki 
šiol. Tų pajamų Lietuvos, 
Latvijos, Estijos pasiunti
nybėms turėtų užtekti, ne
r ibotam laikui. 

Pas i te i ravus apie naujų 
narių įvedimą į diploma
t inę tarnybą, gautas atsa
kymas , kad šiuo metu Vals
tybės depar tamentas , tą 
re ikalą laiko neaktualiu, jo 
sprendimas yra adminis
tracijos kompeticijoj ir 

ne re ika l ingas n a u j a s į s ta 
tymas . Ši Va l s tybės d e p a r 
t amento i n t e r p r e t a c i j a dėl 
naujų asmenų įved imo į 
Lietuvos d ip loma t inę t a r 
nybą mums y r a n e p r i 
imtina, n e s būtų m e n k a pa
guoda tu rė t i p in igų , be t , 
reikalui e san t , n e t u r ė t i 
naujų d ip lomatų , ga l inč ių 
užimti d a b a r t i n i ų v i e t a s . 

V i s u o m e n i n i ų r e i k a l ų 
t a ryba j a u ruoš i a s i n a u j a i 
s t ipr iai akci ja i . Vėl t e k s 
daug posėdž iau t i , d a r y t i il
g a s ke l iones , p e r ž e n g t i 
nemažai svet inių s l e n k s 
čių, pa t i r t i n e u ž s i t a r n a u t ų 
smūgių 

J a u t a r i a m a s i su pol i 
t ika is , s t ip r ia i u ž s i a n g a 
žavus ia is mūsų d i p l o m a 
t inės t a r n y b o s p r o b l e m ų 
sprend ime dėl nau jų ėj imų. 
Kovo 6 Ph i l ade lph i jo j su
ruoš t ame k o n g r e s m a n u i 
Dougher ty p r i e š r i n k i m i 
niame p r i ė m i m e d a l y v a v o 
10 tos ko lon i jos a k t y v i ų 
b e n d r u o m e n i n i n k ų i r Alg. 
Gečiui p a v y k o užmegz t i 
kon tak t ą su t e n buvus iu vi 
sos Amer ikos r e s p u b l i k o 
nų part i jos lyder ių VVilliam 
Brock. Buvo p a t i r t a s j o pa 
l ankumas Lie tuva i i r gau
t a s pažadas p a d ė t i m u m s . 

Galvojama a t s t o v ų rū 
muose i r s e n a t e e s a m u s 
įs tatymų p r o j e k t u s pe r 
redaguot i ta p r a s m e , k a d 
būtų pa l ik t a s t i k p a s k u 
t in is punk ta s , n e s t o k i u bū
du turė tume v i s u s s e n u o 
sius k o s p o n s e r i u s , ku r ių 
skaičius šiuo m e t u j a u y r a 
geroka i p a š o k ę s . J A V LB 
Visuomeninių r e i k a l ų ta 
ryba kviečia v i su s a k t y 
viai įsi jungti į nau jų r ė 
m ė j ų v e r b a v i m ą 
kon tak tuo jan t s e n a t o r i u s , 
p rašy t i , kad j i e bū tų k o -
sponsor ia i s b i l l S. 2 2 5 7 , o 
k a l b a n t su k o n g r e s -
mana i s , page idau t i , k a d j ie 
remtų bi l l HR 5 4 0 7 . T u r i n t 
didelį užnugar į k o n g r e s e i r 
ve ik iant k i t a i s k a n a l a i s , 
galima t ikė t i s , kad s e n a t e 
i r a ts tovų r ū m u o s e į s ta 
tymo p ro j ek t a i bus p r i imt i 
i r Lietuvos a t s t o v a s VVa
sh ing tone t u r ė s t e i sę a k r e 
dituoti naujus d i p l o m a t u s . 
Šiuo metu t u r i m e du sąjun
gininkus — k a r i n į konf l ik 
tą Afganis tane i r č ia r in 
k i m i n i u s m e t u s . J ų 
ne tekus , d i p l o m a t i n ė s k r i 
zės s p r e n d i m a s ga l i pa
sunkėt i . Re ik ia ve ik t i sku
biai. 

Daug valgantieji nebūna 
sveikesni už tuos, kurie 
valgo tik tiek, kiek reikia. 
Tikri mokslininkai ne tie, 
kurie daug skaito, bet tie, 
kurie skaito, kas reikalin
ga. 

Aristipas 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

— Kodėl? Ne, visai ne istorinis. Nors, žinoma, 
kai kuriais atžvilgiais gal ir istorinis. Bet čia rašoma 
apie mudu. 

— Apie jus ir Mazurkevičių? 
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Romano rankraštis, kaip po pusvalandžio turė
jau galimybės pats įsitikinti, pasirodė tikrai gan 

salės grindų. Vytautas Matulevičius, įžengęs s* 
pačiais pirmaisiais, greitomis apsidairė. Ačiū Dievui, 
dar buvo neužimti visi keturi kampai, pačios geriau
sios vietos. Tik jis čia pat padarė stambią klaidą: 

— Žinoma, kad ne apie mane ir jus! Gerai, tarp užuot bėgęs sudėti artimiausiame savo daiktų, 
kitko, kad užsiminėte. Būčiau užmiršusi pasakyti: šitokiu būdu jį rezervuodamas, pirmiausiai šoko prie 
mudviejų čia pakeisti vardai ir pavardės. Aš va- viduaslyje sukrautos rietuvės sulankstytų karei-
dinuosi ne Elena Šteinytė, o Alina Stonytė, jis — ne viškų brezentinių lovelių, bijodamasis (kaip vėliau 
Vincas Mazurkevičius, o Vytautas Matulevičius. Tai pasirodė, be jokio pagrindo), kad gali visiems neiš-
gerai įsidėmėkite. Yra dar pora antrinių veikėjų, taip tekti. Vos šiaip taip prisigrūdo, kai iš visų pusių 
pat gyvų asmenų, kurie čia vadinasi Prana3 Lizadas tampoma rietuvė pradėjo jiems be triukšmo važiuoti 
ir Virginija Mieleškaitė, bet jų tikrosios pavardės tiesiai ant galvų. Galiausiai vieną nutvėręs, šiaip 
jums nieko nepasakytų. Visa, kas čia parašyta, yra taip ištraukęs ir nuvilkęs drauge su lagaminu į 
tiesa, tikrovėje įvykę atsitikimai. kampą, ten, savaime aišku, jau rado kažką įsikūrusį. 

— Bet tai tada ne romanas! J e i g u Matulevičius nusikeikė ne balsu, o tik mintyje, 
— Ką aš žinau? Vincas sakydavo - romanas, ^i vien dėl gan padorios įsibrovėlio išvaizdos: atrodė 

kuklios a p i m t i e s - a n t sąsiuvinio apdaro buvo žalio- Pakeisti visi vietovardžiai, visi vardai ir pavardės - r a m u s p i H e t i S i ^ ^ š a u n u s vaikinas, net su ryš-
mis raidėmis išspausdinta: „80 Sheets Narrow Ruled kaip ne romanas? 
36 Lines Wide Margin Eye-ease Paper Made in — Tiek to — kaip pavadinsi, nepagadinsi... Yra 
U.S.A.". Skubėdamas save raminti, čia pat ant dvi poros — tai ir romanas. 
slenksčio jj praverčiau (eiti vidun atsisakiau, steng- — Pasakysite, kai perskaitysite, — tarė 
damasis sutaupyti tiek laiko, kad atliktų vakare Mazurkevičienė kiek pagriežtėjusiu tonu, jau, matyt, 
skaitymui). Rašysena, nors smulki, buvo aiški ir įtardama, kad traukiu per dantį. — Parvežkite 
švari. Pavadinimo dar neturėjo. Geras ženklas, linkėjimų Makrickienei! 
panašu į profesionalą. Mėgėjai visada pradeda nuo Tą patį vakarą, apsirūpinęs šaltais užkandžiais 
pavadinimo, toliau už jį dažniausiai nė nenueidami, bei mažaikoholiniais gėrimais, sėdausi skaityti. 
Dar nepadalinta į skyrius. Dirstelėjau pabaigon — 
net ne visas prirašytas, pusė tuzino lapų tušti. Per- 4 
bėgau akimis pirmąjį sakinį: „Už miškų besi
leidžiančios saulės spinduliai paauksino pilies bokš
tus, geltonai nudažė mūro sienas ir kalkakmenio „Už miškų besileidžiančios saulės spinduliai 
uolą, ant kurios ji buvo pastatyta, suspindėjo kieme paauksino pilies bokštus, geltonai nudažė mūro 
priešingojo sparno langų eilėse ir paklojo ilgus švie- sienas ir kalkakmenio uolą, ant kurios ji buvo pasta-
sos patiesalus ant pokylių salės grindų". tyta, suspindėjo kieme priešingojo sparno langų 

— Istorinis? eilėse ir paklojo ilgus šviesos patiesalus ant pokylių 

kiomis inteligencijos žymėmis. Jau buvo pradėjęs 
narstyti bei sustatinėti lovutę. 

— Karališkai! — tarė jis ne tai sau4 ne tai Matu
levičiui, kišdamas galinę lazdą ten, kur ją reikėjo 
kišti. 

Dėl savaime suprantamos priežasties nelabai 
tesutikdamas su tokia nuomone ir išvis nejaus
damas noro leistis į kalbas, Matulevičius garsiai 
metė savo krovinį, nusisuko ir pradėjo su apmaudu 
šluostytis prakaitą, žiūrėdamas pro gausiai kylan
čias dulkes į tai, su kokiu kartštigišku skubotumu 
virė darbas kituose trijuose kampuose. Tremties 
patirtis visiems buvo įrodžiusi, koks ta i didelis malo
numas ir kokia nepalyginama prabanga teturėti 
vieną kaimyną. 

(Bus daugiau). 
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. PHILADELPHIA IR APYLINKES 
vokiečiu GRA2IAI PAMINĖTA 

K. DONELAIČIO SUKAKTIS 

Vasario 18 d. suėjo 200 m. 
nuo Kristijono Donelaičio, mūšy 
pirmojo pasaulietinės grožinės li
teratūros kūrėjo, mirties, šis ne
eilinis jubiiiejus, Philadelphijos 
moterų kd. iniciatyva, buvo pa
minėtas kovo 9 d. 5v. Andriejaus 
parapijos salėje. Snieguolė Jurs-
kytė trumpu žodžiu atidarė mi
nėjimą. Paskaitą apie Donelaitį 

guosius skriaudžiančiu, 
ausis. 

Kolonistai skriaudė neturtin-
sius ir, Donelaičio žodžiais ta
riant, nabagėlių būru gyvenimas, 
labai skaudino būsimąjį poetą ir 
tulžies dalį jis išliejo kandžia 
forma savo kūryboje. Tolminkie
mio parapijos klebonas visą lai
ką stovėjo nuskriaustųjų pusėje. 

Pasak paskaitininko, Donelai
tis nepasižymėjo, kaip mažlietu-

skaitė dr. Jonas Stskliorius, kilęs \ vis Vidūnas, savo raštų gausu-
veik iš tos .pačios vietovės, ku
rioje brendo, darbavosi ir kūrė 
mūsų literatūros klasikas. 

Anot kalbėtojo, Donelaičio 
biografija yra gana trumpa. Jis 
gimė 1714 m. sausio 1 d Laz
dynėliu km., netoli Gumbinės, 
laisvo ūkininko šeimoje. Kai Kris
tijonas buvo 7 m., Doneflaičių 
seimą ištiko didelė nelaimė — 

mu: parašė 6-ias pasakėčias ir 
kelis kitus mažai reikšmingus da
lykus. Jis grožinės literatūros is
torijoj garbingą vietą užėmė tik 
su poema „Metais". Šio veikalo 
kelionė iki išspausdinimo buvo 
ilga, vingiuota ir labai pavojin
ga. Nežinia ar Donelaitis ketino 
ją išspausdinti ar ne 

Lietuvių moterų federacijos Philadelphijos klubo suruošto K. Donelaičio su
kakties minėjimo programos dalyviai. Iš k. į d.: Aleksas Vaškelis, Sniegą 
Jurskytė, Vytautas Valiukas, dr. Jonas Stikliorius ir Juoze Augaitytė. 

Nuotr. A. Bagdonavičiūtės 

žmona nesusivokė, ką su paliktu 
mirė tėvas. Motina, likusi su 7 j rankraščiu daryti. Juo susidomė-
vaikais, atsidūrė varge. Kristijo- | jo gretimos parapijos kunigas J. 
nas, būdamas 18 m. amžiaus, iš- Jordanas, ištisai nusirašė ir, pa
keliavo į Karaliaučiuje esančią | dėjęs į stalčių, išlaikė 20 metų. 

žymiųjų rašytojų: Maironio, Ado- ; mūsų klasiką Maskvoje, Leningra 
Jam mirus, m o Mickevičiaus, Rėzos, Brazai- ', de, Kaliningrade ir kitur. Jo pa

čio. | gerbimui Sovietų Sąjunga išleido 
1964 m. labai plačiai buvo pa- pašto ženklą. Viena Uralo kalnų 

minėta Donelaičio 250 m. gimi- viršukalnė pavadinta Donelaičio 
mo sukaktis ne tik Lietuvoje, bet vardu. Tolminkiemyje, dabar va-
ir Rusijoje. T a proga išspausdin- dinamame Čistiji prudi, atstatyto-

Katedros mokyklą. Kaip neturtin-, 1800 m. Europoje kilo susidomė- ta knyga „Kristijono Donelaičio je koplyčioje atidarytas memoria 
gas, gyveno vargšų prieglaudoje, j 
kurioje nemokamai gavo skurdų i 
maistą, pastogę ir neprivalėjo I 
mokėti už mokslą. Už visa tai 
atsilygino giedodamas bažnyčios 
chore, lydėdamas į kapus miru
sius ir kitokiu būdu padėdamas 
savo geradariams. Keturių metų 
slinktyje, baigęs minėtą mokyk
lą, įstojo į Karaliaučiaus univer
sitetą ir studijavo protestantų 
(liuteronų) teologiją. Kartu mo
kėsi lotynu, graikų, lietuvių, o 
gal ir kitas kalbas. Būdamas uni
versitete gaudavo mažą stipendi
ją. Turėdamas 26 m., baigė stu
dijas ir, nesant laisvos kunigui 
vietos, mokytojavo Stalupėnų 
mieste. Po 3-įų metų buvo pa
kviestas į Tolminkiemio parapi
ją —klebonu. Čia darbavosi 36 
m., rki mirties. Buvo vedęs, bet 
veikų neturėjo. Mirė 1780 m. va
sario 18 d. Vadinas, nors ir sun
kiose sąlygose augęs, išgyveno 
66 metus. 

Donelaičio kūryba 

jimas tautosaka. Į jos rinkimą ak
tyviai įsijungė garsusis Karaliau
čiaus universiteto prof. Liudvikas 
G. Rėza. Jam užsukus pas kun. 
Jordaną ir besikalbant apie mū
sų liaudies kūrybą, pastarasis pri
siminė, kad pas jį randasi Done
laičio rankraščio. Rėza perskaitęs 
poemą, ja labai susidomėjo. Ta
čiau siaučiant Napoleono armi
joms (jos žygiavo į Maskvą) ir 
dėl kitų priežasčių, pas ji rank
raštis išgulėjo 18 m. Vadinas, 
jaa praslinkus 38 m. nuo poeto 
mirties, buvo rasta galimybė „Me
tus" iškelti į dienos šviesą — 
išspausdinti. Sūkuringo laiko sėk
mėje šis nepaprastos vertės vei
kalas, kuriuo mes dabar didžiuo
jamės ir kurio nuostabiu grožiu 
gėrisi daugelis tautų, galėjo iš
nykti <nepalikęs jokių pėdsakų. 

Kūrybos įvertinimas 

Prelegentas pastebėjo, kad „Me
tai" yra aprašomoji poema, pa
dalinta i 4-rius skyrius. Parašy
ta hegzametro forma, panašiai, 

Kad geriau supratus mūsų dai- j kaip graikų poeto Homero „Hia

tas kapitalinis, kruopščiai paruoš
tas veikalas, pavadintas „Kristi
jonas Donelaitis ir jo epocha". 
T a m e leidinyje, anot Stikflio-
riaus, sukaupta daug įdomios me
džiagos, tačiau užtušuojama, kad 
Donelaitis buvo kunigas, visai 
nutylima jo religinė misija tikin
čiųjų tarpe. Vienok, knygoje stip
riai akcentuojama, kad vargšų 
atžvilgiu jau tada Donelaitis pa
darė tai, ką Leninas iir Marksas 
norėjo atlikti vėliau. I r moksli
nis veikalas neapseina be bolše
vikinės propagandos. Komunistai, 
rodydami didelį dėmesį Donelai
čiui, norėjo pabrėžti, kad, jų žo
džiais tariant, buržuazinė Lietuva 
didžiuoju rašytoju visai nesirūpi
no. Tik mes jį supratome ir įver
tinome. 

Paskaitininkas dar pridėjo, kad 
vienas Rytų Vokietijos kompozi
torius, naudodamas J. Bobrovs-
kio romaną „Lietuviški fortepio-
nai", yra sukūręs operą, kuri bu
vo pastatyta Drezdeno teatre, Ry
tų Vokietijoj. (Norisi pastebėti, 
kad Donelaitis laisvu laiku be 
techniškų instrumentų — termo
metrų, barometrų —buvo pada
ręs 3 puikius pianinus ir 1 for 
tep'oną) 

kuri bus atlikta taip pat Dresde-
no teatre š.m. gegužės 24:—25 die
nomis. Kompozitorius pareiškė, 
kad Donelaitis jį sužavėjo poeti
niu nagingumu, kalbos meno sin
teze ir humaniškumu. 

Kristijonui Donelaičiui mirus, 
Karolis W. Schulzas, geras velio
nio draugas ir pagalbininkas, pa
rapijos knygoje suminėjęs poeto 
—kunigo dorybes ir atliktus dar
bus, pridėjo: „Dieve, laimink jo 
dulkes i r leisk man prie Tavo sos
to vėl su juo susitikti". 

Nepriklausomos Lietuvos vals
tybinės dramos aktorius Vytautas 
Valiukas, svečias iš New Haven, 
Conn., artistiškai paskaitė po 
pluoštą poezijos, paimtos iŠ visų 
keturių „Metų" laikotarpių. Alek
sas Vaškelis į minėjimą buvo at
gabenęs parodėlę, susidedančią 
iš apie tuzino Donelaitį liečian
čių knygų ir kelių jo portretų, 
nuotraukų. Paaiškinta, kad nėra 
nei vieno autentiško Donelaičio 
paveikslo, nes fotografinė techni
ka tuo metu dar nebuvo žino
ma, o jo portreto niekas nenu
tapė. Visi dabartiniai portretai 
yra padaryti remiantis užsiliku-

ilgametė 'Lietuvių moterų federa
cijos Philadelphijos klubo pirm., 
baigdama įdomų minėjimą, nuo
širdžiai padėkojo programos at
likėjams, kuriems Snieguolė Jurs
kytė ir Regina Raubertaitė įtei
kė po rožę ir tautinę juostelę. 
Norisi pridėti, kad moterų klu
bas aukštos kokybės parengimais 
į mūsų kolonijos kultūrinį aruo
dą laiko slinktyje yra atseikėjęs 
gražią duoklę. 

Bronius Vaškams 

VERBOS 
Verbų dirbėja auksinėm blakstienom, 
nuspalvink kačpėdes, smilgas ir 

samanas. 
Lyg šilo saulė — tavo alsavimas, 
verbų dirbėja nuleistom blakstienom. 
Verbų dirbėja vaikiškom rankom 
pavasario turguj prie miesto vaitų, 
atverk mums vaivorykščių dangų, 

išvargus 
verbų dirbėja šventosios rankom... 

J. Vi 

jubiliejiniai metai". Joje yra su- linis muziejus. Minėtais jubilieji- zitorius, 
rinktos kalbos, pasakytos apie niais metais Lietuvoje buvo išleis- '• „Metai" 

sia apie Donelaiti dokumentine 
Dabar tas pats kompo-' medžiaga. Kuris jų yra geriausias, 
naudodamasis poemos sunku pasakyti, 
tekstu, sukūrė kantatą,! Juoze Augaitytė, rūpestinga, 

Supportthe 
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liosios literatūros pradininko kū 
rybą, Stikliorius davė trumpą 
apybraižą epochos, kurioje gyve
no Donelaitis. 

1700—1621 Europoje vyko 
taip vadinamas Siaurės karas, i ku
li buvo įsivėlusi Švedija, Rusija, 
Lietuva ir Lenkija. Svetimoms ka
riuomenėms skersai ir išilgai nio
kojant mūsų kraštą ir žiauriai 
apiplėšiant gyventojus, prasidėjo 
badas, kurį pasekė istorijoj retai 
pasitaikantis, 3 metus užsitęsęs 
(u709—1712), baisus maras. Vie
tomis išmirė ištisi kaimai. Di
džioji Lietuva neteko apie pusės 
savo gyventojų, o Prūsijos kara-
h'aus valdomose lietuviškose sri
tyse, ypač apie Gumbinę, maro 
aukomis tapo du trečdaliai žmo
nių. Karalius Fridrikas Wilhel-
mas I-asis į ištuštėjusias, nuo se
nu laikų lietuviais apgyventas vie
toves pradėjo gabenti įvairių tau
tybių kolonistus, kurių daugumą 
sudarė vokiečiai. Jiems davė geres
nes žemes ir įvairias privilegijas. 
Atvykęs į Tolminkiemio parapi
ją, Donelaitis rado tik pusę gy
ventojų kalbančių lietuviškai, o 
kita pusė vartojo vokiečių kalbą. 
Pamokslus jis sakė lietuviškai ir 
vokiškai. Tačiau juto, kad Dievo 
žodis, nors ir tas pats, geriau pa
siekė vargšų baudžiauninkų, 
anais laikais vadinamų būrų, šir
dis, negu pasipūtusių, neturtin-

da" ir „Odisėja". Galimas daly
kas, kad Donelaitis buvo jo įta
koje. „Metai" turi veik 3,000 ei
lučių. Si poema, anot paskaiti
ninko, yra Mažosios Lietuvos 18-
-tojo šimtmečio veidrodis. Joje 
vaizdžiai nusakoma gamtos gro
žis ir sklandžiai, kartais su stip
riu sarkazmu, aprašomas to me
to žmonių socialinis gyvenimas. 
Stikliorius pabrėžė, kad poemos 
autorius yra įdomus ne tik tuo, 
ką jis pasako, bet ir kaip pasa
ko. Donelaitis yra taiklus, konk
retus, ekspresyvus, sultingas sa
vo sakinyje ir vartoja vaizdingus 
epitetus. Kalbėtojas paskaitė ne
mažai ištraukų iš Donelaičio 
„Metų". Si poema pilnai ar dali
nai jau yra išversta į 15-ka sve
timų kalbų. 

Kitų pasisakymai apie 
Donelaitį 

Kalbėtojas konstatavo, kad, kol 
Donelaitis buvo gyvas, mažai kas 
apie ji žinojo. Pamažu pradėjo 
garsėti išspausdinus jo „Metusi 
Rusų literatūros istorikas Alek
sandrovas pareiškė, jei Donelai
čio veikalas prieš daugelį metu 
būtų išleistas ne lietuvi v, bet ku
ria žymesne Europos kalba, jo 
kūryba šiuo metu gėrėtųsi veik 
visas pasauflis. Prelegentas pacita
vo gražius atsiliepimus apie Do
nelaičio poeziją kai kurių mūsų 
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Standard Federal now offers a new 
thirty month "T-Rate" high-yielding 
savings certificate. Now you can lock 
your money into a safe, insured 
investment which currently pays 
attractively high rates. What's more, 
this Standard Certificate compounds 
interest daily to yield an even higher 
return. This rate is higher than any 
bank can pay! While T-Rates" are 
subject to change monthly, the rate 
at which you open your account is 
guaranteed for the full thirty month 
term. Why not lock in this high yield 
for a full thirty months now? 
Deposits up to $40,000 are insured by 
the Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Stop in or 
call one of our savings counselors for 
the current WT-Rate*\ 
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"SEPTYNI PASfOJTlNIAI 
KRISTAUS ŽODŽIAI 

LIETUVIO MALDOSE" 
Dievo Motinos parapija, Di

džiąją savaitę pradeda bažnyti
niu koncertu šį Verbų sekmadie
nį, kovo 30, 3 vai. pjp. Šis kon
certas bus tikrai toks, kokiu dar 
niekas ir niekur negirdėjo. Nau
ja religinio koncerto premjera, 
kuri koncerto dalyvius prasmin
gai ir gražiai įves į Kristaus pri
sikėlimo didžiąsias šventes. 

•Kaip jau antraštė sako, kad čia 
nebus mums žinoma bažnytinio 
kūrinio "Paskutiniai Kristaus žo
džiai išpildymas. Čia nauja įdomi 
susikaupimo, maldos ir giesmės 
sintezė. 

Dievo Motinos parapijos lei
džiamo savaitinio "Mūsų žings
niai" redaktoriai kun. G. Kijaus-
kas ir Nijolė Kersnauskaitė papra
šė redaktorių Balį Gaidžiūną pa
rašyti maldas, kuriose atsispindė
tų Hettivio rūpesčiai, skausmai, 
ilgesys ir prašymai. Poetas B. Gai
džiūnas maldas parašė, jos iš
spausdintos "Draugo" spaustuvė
je ir kiekvienas dalyvis leidinėlį 
gaus į rankas. Jo mecenatas Pet
ras Milašius. 

Knygelėje yra aštuonios mal
dos: septynios skirtos septyniems 
Kristaus žodžiams, o aštuntoji — 
epilogas skirta Prisikėlimo - Vely
kų laukimui. Poetas Gaidžiūnas 
manė, kad tos maldos turi būti 
labai artimai susijusios su lietu
vių tautos išgyvenimais ir amži
nomis viltimis. Redakcinis "Mūsų 
žingsnių" kolektyvas tam pritarė 
ir Gaidžiūno sukurtas maldas gir
dėsime Palmių sekmadienio kon
certe. 

Muzikinę koncerto dalį atliks 
Čiurlionio ansamblis, vadovauja
mas komp. Alfonso Mikulskio. 
Dvi giesmes giedos Bronė Kazė-
nienė. Ansamblis dalyvauja pil
name sąstate su kanklių palyda 
(vadovė Ona Mikulskienė). Bus 
pagiedota ir nauja giesmė, kuri 
yra komp. Mikulskio partšytų mi
šių "Už kenčiančią Lietuvą" bai
giamasis himnas. 

Koncerte tarp giesmių bus skai
tomos ir naujosios parašytos mal
dos. Pirmą maldą ir epilogą skai
tys tų maldų autorius Balys Gai
džiūnas, antrą — Mirga Bankai-
tytė, trečią — Kęstutis Clvinskas, 
ketvirtą — Aldona Miškinienė, 
penktą — Rytas Urbaitis, šeštą -
Dalia StaniSkienė ir septintą — 
kun. G. Kijauskas. 

Visi kviečiami į šį naujoviška, 
bet tikrai įspūdingą koncertą, — 
premjera. Koncertas per Ameri
kos Balsą bus pertransliuotas į 
Lietuvą. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ: 
LANDSBERGIS IR 

RAMOVĖNAI 

Kovo 8 d. GleveHando lietuviai 
buvo sukviesti naujai literatūri
nei ir dainos kultūrinei popietei. 
5ios popietės menininkai: rašyto
jas, dramaturgas ir profesorius 
Algirdas Landsbergis ir mūsų 
mėgstamas Ramovėnų vyrų cho
ras, vadovaujamas muz. Juliaus 
Kazėno. 

Jaunosios kartos rašyt. Lands
bergis mums klevelandiečiams y-
ra gan gerai pažįstamas ne tik iš 
jo raštų, bet ir dėlto, kad šis ta
lentingas menininkas yra da

vęs dvi premjeras Clevelandui. 
"Penki stulpai turgaus aikštėje", 
LB Clevelando apylinkės premi
juota drama ir reė. Petro Maže
lio pastatyta Clevelande 1957 
metais ir 1977 metais jo drama 
"Šventasis narvas", specialiai pa
rašyta Ateitininkų kongresui ir 
režisuota komp. Dariaus Lapinsko. 
Daugelis esame skaitę jo '^Kelio-
nę" (1954 m.), "Ilgąją naktį" (19 
65), "Gluosniai vėjuje (1973m.), 
dabar su jo kūryba dar plačiau 
susipažinome, gavę jo naują no
velių rinkinį 'Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus" išleistą Atei
ties literatūros fondo ir 1979 m. 
laimėjusio 1979 metų Rašytojų 
draugijos literatūros premiją. 
Daug jo novelių rinkinio įsigijo 
popietės dalyviai, gaudami auto
riaus autografus, įrašus ir grakš
čius angeliukus. įpašintus kartu 
su linkėjimais. 

Argentinos mergaičių vokalinis vienetas "2ibutės" Ge-velande. Nuotr. J. Gartos 

šių kultūrinių popiečių didžiau-1 Sekančiame posėdy direktoriai iš-

Algirdas Landsbergis poetas, 
dramaturgas, aktorius, beletris
tas, todėl kiekvienas jo kūrinys 
sakinys, sužavi klausytoją. Jis yra 
spalvingas pasakotojas, geras ar
tistas, nes duoną valgo dėstyda
mas studentams dramą, su rečita
liais apkeliavęs ne tik Ameriką, 
bet ir Europą. 

Pradėjęs savo rečitalį su humo
ristinėmis pastabomis, iš karto 
pagavo visų 200 klausytojų dė
mesį. Artistiškai perskaitė nove
lę "Dainos gimimą" iš naujau
sios jo premijuotos knygos. Klau
sytojus sužavėjo pasakojimu apie 
žiūrvoų tipus, kuriuos jis iš nuo 
kalbėtojo pulto skaitydamas kūri
nius stebi. Nemažiau buvo įdo
mus jo kolegų rašytojų humoris
tinė improvizacija. Humoro sce
nų pavaizdavimo ir interpreta-

rias kaltininkas. 
Prie kavutės svetainėje buvo 

dar ilgai dalinamasi rečitadio į-
spūdžiais, kurie, iŠ tikrųjų, buvo 
įdomūs. Įdomu pastebėti, kad ra
šytojas Landsbergis yra vienas iš 
nedaugelio rašto žmonių, kurie 
taip greitai suranda šiltą ryšį su 
auditorija ir draugų, atrodo, kad 
jis būtų jau seniai pažįstamas bi
čiulis. Lauksime Landsbergio vėl 
Clevelando auditorijoje. 

REKOLEKCIJOS 

Kovo 28 į Šv\ Jurgio parapiją 
atvyko prel. J. Balkūnas iš Flo
ridos, talkins kileb. B. Ivanauskui 
ir praves trijų dienų rekolekcijas 
balandžio 3-5 dienomis. Pamal
dos 7 vai. vak. Prisikėlimo pa
maldos 6 vai. ryto. 

Dievo Motinos parapijos reko
lekcijos įvyks kovo 31 - balandžio 
2 d. Jas praves kun. Algimantas 
Kezys, SJ, Prisikėlimas 6 vai. ryta 

NAUJI LIETUVIŲ NAMU 
DIREKTORIAI 

Metiniame susirinkime išrink
ti šie keturi nauji direktoriai tri
jų metų terminui: Z. Dučmanas, 
J. Duleba, R. Butkus ir R. Bublys. 

si rinks direktorių tarybps pirmi
ninką. 

2000 DOL. URUGVAJAUS 
LIETUVIAMS 

Aušra ir Rptas Babickai paauko
jo 2,000 dol. Urugvajaus lietuvių 
jaunimui, siekiantiems mokslo. 
Rytas po operacijos balandžio 1 
grįžta į darbą, kaip elektr. in
žinierius Clevelando IHuminat-
ing bendrovėje. Rytas vadavau 
ja Ir. Jurgio parapijos chorui, y-
ra Čiurlionio ansamblio chor
meisteris ir veda vyru oktetą. 

V.R 

DALIA KUČĖNIENĖ IR 
LAIŠKAS DONELAIČIUI 

Šiais metais sukanka 200 metų 
nuo mūsų literatūros kalsi'ko Kris-
ijono Donelaičio mirties. Lietuviš
koje spaudoje, minėjimuose, kon 
certuose, literatūros vakaruose jis 
jau gražiai prisimintas ir pagerb
tas. Visi šie metai vyks Donelai
čio literatūrinio palikimo švieso-

1 je. Nors 1980 metai ir nepaskelb
ti Donelaičio metais, kaip dauge
lis laukė ir tikėjosi, bet mūsų di
dysis poetas pagerbtas kantato
mis, rečitaliais, poemomis, muzi

kos ir vokaliniais kūriniais. 
Clevelandas neatsiliko nuo ki

tų lietuviškųjų židinių ir šį didį 
mūsų kūrėją prisiminė koncerte -
rečitaly, kurį davė solistė Dalia 
Kučėnienė vasario 24 Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje. 

Nors koncertas rengtas Dievo 
Motinos parapijos ir dedikuotas, 
kaip programos tituliariniame 
puslapy įrašyta, "Vasario dienų 
prasmingo je šviesoje skiriama 
mūsų širdžių dainas ir sielų vil
tis dainių apdainuotai Lietuvai, 
mūsų tėvynei", bet didžiau
sias šio koncerto dėmesys buvo at
kreiptas į solistės įKučėnienės de
dikuotas eiles ir muziko E. Arias 
sukurtą muziką - palydą mūsų 
Kristijonui Donelaičiui. 

Savo poemos pradžioje poetė 
— solistė Dalia Kučėnienė krei
piasi: Kristijonai Donelaitį, Tu 
tikrai nepramatei, kad mes per 
šimtmečius tavęs nepamiršime. 
Prie tavo kūrybinio testamento 
rituališkai rinksimės". Toliau: 
"Tavo Donelaitiškojo žodžio ir 
mano karta ilgisi". Prašydama 
poeto papasakoti, "kokia buvo ta 
vo Lietuva"," kaip buvo tada gy
venti" ir toliau su liūdesy grįžta 
į mūsų dienų tikroę: "Tolmin-

I kienris toliuose tūno, Tyliai teka 
malda, Rymant prie tėviškės Ka
po šiandien tvinksta, trykšta gy
va žaizda. Sniegu apklotas tavo 
golis nesibaigiančios žiemos". 

Savo gilios pagarbos ir meSlės 
pareiškimą Dalia Kučėnienė bai
gia: "Kristijonai Donelaiti, Tu 
per šimtmečius lieki amžinas, 

j Šviečiantis kaip ugnies paukštis 
liepsnose, Per amžius, per Raudo
ną sniegą per naktį, per žiemą 
savo kūrybingos liepsnos spar
nais mus gaubki, mus laiminki, 
mus kelki, mus neški į saulę, į 
laisvę, į šviesą". 

Ši muzikos, dainos ir poezijos 
rečitalio premjera atlikta pritem
dytos scenos žvakių šviesoje, kur 
solistė pasirodė kaip ir puiki dek-
lamatorė - aktorė. Su šiuo Do
nelaičio garbei skirtuoju kūriniu 
buvo baigta pirma koncerto da
lis, kurioje per 200 klausytojų gir
dėjo G.F. Haendel, C. Gluck, G. 
Faurė, J. Nun, V. Monstsalvatge, 
ir F. Barbieri kūrinius, akompa
nuojant muzikui E. Arias. 

Antroji koncerto dalis atiduo
ta lietuvių kompozitorių kūry-
niams, kuriuose tiek patriotinės 
nuotaikos. Klausytojai gėrėjosi V. 
Kuprevičiaus Lakštingalos gies
me, B. Dvariono Norėčiau Vil
nių aplankyti, M. Petrausko Eg
lės atsisveikinimą. Tai arijos iš 
tų kompozitorių sukurtų lietuviš
kų operų: "Paukščių balsai", 
"Dalia" ir "Eglė Žalčių karalie
nė". 

Savitai IT įspūdingai skambėjo 
ir liaudies kūryba (charm. J. Ži
levičiaus, V. Klovos, J. Gaižaus
ko) ir kitos solistės, publikai pra
šant, išdainuotos dainos neįra
šytos programon. Po G. Verdi 
"A Patria mia", visa salė su so
liste giedojo Lietuva brangi. Jaus
mingas ir įspūdingas koncerto už 
baigimas. 

Po koncerto svečiai vaišinosi 
svetainėje, kur viešnia - solistė ir 
poetė davė autografus savo nau 
jai išleistai plokštelei. 

V. R. 

A. A. EMILIJA STEPONEENĖ 

Kovo 6 d. po ilgos ir sunkios 
vėžio ligos mirė Emilija Steponie-
nė, 58 metų, kilusi iš Kapčia
miesčio, buvusi mokytoja Josios 
tėvai, sesuo ir trys broliai buvo 
ištremti į Sibirą, o velionei pasi
sekė pasitraukti į Vakarus. Įsikū
rusi Clevelande, dirbo lituanisti
nėje mokykloje, šešerius metus 
dainavo Čiurlionio ansambly, tai 
kino „Dirvos" administracijai. Li
kusiais savo artimaisiais Lietuvo
je labai rūpinosi, šelpė, buvo ke
lis kartus nuvažiavusi aplankyti 
į Lietuvą. Vyras Balys ir jos ar
timieji pasiliko giliame liūdesy. 

Atsisveikinimo vakare Della E. 
Jakubs laidotuvių namuose mal
das ir žodį tarė kleb. kun. G. 
Kijauskas, S.J. Kalbėjo Juozas 
Stempužis, J. Malskis — LB apy
linkės vardu, K Karalis — Tau
tinės sąjungos ir „Dirvos" vardu, 
komp. A. Mikulskis Čiurlionio an
samblio ir B. Gaidžiūnas — drau
gų vardu. Giedojo Čiurlionio an
samblis. 

Po gedulingų pamaldų, atna
šautų kunigų G. Kijausko ir A. 
Goldikovkio Dievo Motinos Šven
tovėje, daug žmonių palydėjo į 
amžiną poilsio vietą — Visų Sie
lų kapines. Ilsėkis ramybėje! 

•S 
ATEITININKŲ ŠVENTĖ 

• 

Sol. Vaclovas Verikaitis — 
Kristina ir Ilona Kupreviciūtės 

Tradicinė ateitininkų šeimos 
šventė šiemet rengiama balan
džio 26-27 dienomis. Šventės prog
rama numatyta tokia: 

Balandžio 26 d., šeštadienį, 7 
vai. koncertas DMNP auditorijo
je. Prieš koncertą atidaroma dr. 
Mindaugo Nasvyčio dailės paro
da, ji bus atidarą iki sekmadienio 

(Nukelta į 6 paL) 

cijos ''aukomis" buvo Henrikas 
Nagys ir Leonardas Andrfekus. B 
tikrųjų tokiems rečitaliams gal 
kitokių priedų ir nebūtinai reika
linga, nes kai prieš save matai 
ir girdi vieno žmogaus gerai re-
žizuotą ir talentingai atliktą te
atrą, pikiai patenkina iš išle
pinto žiūrovo skonį. 

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta Ramovėnų choro damoms, 
kurios čia skambėjo stipriai ir įdo
miai. Ramovėnų choras jau yra 
gerai užsirekomendavęs savo kon 
certais ir plačiu repartuaru ne tik 
Sa Clevelande, bet ir kituose 
miestuose. Muz. Juliui Kazėnui 
pasisekė suburti balsingus vyrus, 
kurie turi ilgą muzikinę dainos 
patirtį, jau daug metų, prade
dant nepriklausoma Lietuva. 
Daugelis jų yra buvę Čiurlionio 
ansamblio, parapijos chorų, okte
tų dalyviai. įspūdingi būna 
jų koncertai. 

Ir šį kartą ramovėnai atliko J. 
Strolios Kur dangus liepsnoja, V. 
Gorino Arą, J. Stankūno Pasda-
bojau, V. Jakūbėno Nurimk, se-
sut, G. Veri Tyliai (i? operos 
Rigoletto), J. Bramso Lopšinę ir 
J. Strausso Dunojaus valsą. A-
kompanavo Genovaitė Karsokie-
nė. 

Rečitalio pabaigai svečias rašy
tojas patiekė ištrauką iš novelės 
Rašytojas M. lankosi mieste N. 
Gluosnis vėjuje ir dramos epizo
dą Paskutinis piknikas. 

Publika su nuoširdžiais aplo
dismentais palydėjo visus progra
mos išpildytojus. Padėkos žodį 
tarė kleb. kun. B. G. Kijauskas, 

L I E T U V I Ų O P E R A 

Orffo 

CARMINA BURANĄ 

A. Vaaai t i s , 
Dirigentas 

S. Baras . 
Canio 

i r 
Leoncavallo 

PAJACAI 
< 

1980 m. 
Balandžio 19 d., 8 vai. vak. 
Balandžio 20 d., 3 vai. popiet, 
Balandžio 26 d., 8 vai. vak. 

Marijos mokyklos auditorijoje, 
67-ta ir California Avenue 

Chicagoje 

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKU CHORAS 
OPEROS CHORAS 

Bil ie ta i — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50 
balkone: $15.50, $11.50, $7.50 

Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St. 
Chicago, m . 60629 

471-1424 
PaStu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį Li thuanian Opera Co. pavadinimu 

Visus ir iŠ visur 
kviečiame atvykti į spektaklius 

D. Hicks, 
Režisorius 

J. Puodžiūnas, 
Choreografas 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuviu. Radlo programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir MagdutSs pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 
rists — gSlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny
gų 

STYLE PAINT * DECORATING CO. 
With this ad — Spring special. 5 nns. 
painted — low as $250.00. 

Satisfaction Guaranteed 
662S W. Archer — TeL 4aV7547 
vbgk vbgkžcvurfwyp . 1 M W 
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CABINET COVER 
Recover your oJd kitchen cabtaets 

with new Formica Doors and Drvmvr 
Fronts. AH other eocposed areas cover-
ed with Formica. 

For HTM Eethaato call — 790 SMI 
Free Carpet 
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ROOF REPAIRS 
20 yrs. erper'ce. Gutters cleaned tad 
reptired; chimneys cleaned aad *»• 
paired. Call — 

ANDERSON 282-930$ 
3 O 0 0 0 O O O O 0 0 O 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

tir 

A. Brazis, 
Tonio 

G. C a p k a u s k i e n ė 
Sopranas 

vad. J. Kazėao 
reč:taiy nĮevę'Mirte proRTn-ną artiefca R*mov*nų cbonuL 

akomp. G. Kazėnienė. VUNT VI, (u^^ičian* 

Giedros Nasvytytet-Cudantkienei 

KOMPOZICIJOS 
NORSČIAU SKRISTI Naujai dainas maHema ir Jut-

niema. Kaina $2.00 

— Soprano! aa piano akompani-
$3.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METU LAIKAI 

Užsakymu* siųati: DRAUGAS, 4545 W. 63rd 
C%icago, DL 60628. mino jaus gyventojai prideda 5% taksų. 
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L A I S V Ė T A I P P A T 

Kaina 1.00 

— Populiarių dainų efklaa. 
Kaina $2.00 

I = Ar 

Į P A R E I G O J A 
atliekame laisvis pareigą a*To tautai* 

mig 

P . Gudas. 
Tenoras 

C. Kojrut. 
Nedda 

M. Momkiene. 
Nedda 

J . Savrimaa, 
Beppe 

L. Stukas. 
Silvio 

Bent vienu atžvilgiu mea galime ją nesunkiai atlikti, būtent 
pridedami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės. Uakyrua ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia savo nartams informacijas apie naujai Iš
leidžiamas knygas. 

Ui $5.00 ar daugiau palmdand lietuviškų knygų per metas. 
galime per lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS

VĄ LIETUVIŠKA KNTGA. Ui tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykit* prie pirmos progos: 
LnrrunaKoa: KHTGOS KLCVCTI 

I 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 28 d. Į M ( 1 C 11 K A I H N I A C C 

Seattle, Wash. 

Cievelande susitikę poetas Balys Gaidžiūnas, rašyt. Alg. Landsbergis, kun. 
Kiįauskas, SJ, rašyt. A. Kavaliūnas ir kritikas Vikt. Mariūnas. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 5 pusi.) golfo žaidynių planą su taisyk 

_ . . n , l lėmis ir nurodymais. Pagal vai 
popiet Paroda organizuota k > r p l l ^ r W „ ^ , J , J ; W M numatom, 

VIETOS U E T U V I Ų VEIKLA 

Vasario (16 dieną LB Seattle 
skyrius suruošė nepriklausomy 
bės minėjimą Latvių salėj. Ina 
Bray, Seattle LB skyriaus pirmi
ninkė, sumaniai pravedė progra
mą lietuviu ir anglų kalbom. Ri 
mas Palčiauskas skaitė paskaitą ir 
rodė skaidres apie Vilniaus uni
versitetą. Diana Palčiauskienė 
kalbėjo apie liaudies architektū
rą ir rodė skaidres kurios gražiai 
iliustravo jos paskaitą. Mums to
li gyvenant nuo lietuviškų cent
rų, šios paskaitos iš naujo sukė-

| lė pasididžiavimą mūsų sena ir 
gatbinga kultūra. Guoda Cerpen-
ter ir Zita Petkienė puikiai atliko 
meninę dalį padainuodamos ke
letą lietuviškų liaudies dainy. 
Po iškilmingo minėjimo vyko 
vaišės. Šiemet minėjimas buvo 

Giedra. 
Žinomas ir mėgstamas 

tas Vaclovas Verikaitis, po ilgos 
pertraukos, atvyksta vėl Cleve-
landan ir kartu su jaunomis, ta
lentingomis sesutėmis Kristina ir 
Ilona Kuprevičiūtėmis (pianinas 
ir trimitas) duos pavasariškos 
nuotaikos koncertą. 

Po koncerto svetainėje vaišės 
ir šokiai, kuriems gros visų mėgs
tama Romo Strimaičio kapela. 

Balandžio 27 d., sekmadienį, 
ateitininkai dalyvauja Dievo Mo
tinos šventovėje pamaldose. Po 
pamaldų didžiojoje salėje akade
mija, jaun., mokslieviai ir stu
dentai duos priesaiką, bus pa
skaita. 

Visa Clevelando visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti vi
sose ateitininkijos šeimos šventės 
programos dalyse. 

STASYS BARZDUKAS 

PLB garbės pirmininkas kovo 
24 d. išvyko į Washingtoną, D . 
C National Health institutą ty
rimams ir gydymui. Jį išlydėjo 
duktė Aušra Babickienė. Kiek lai
ko S. Barzdukas pasiliks Washing-
tone dar neaišku. Gal tris savai
tes ar daugiau. VVashingtone gy
vena ir jo sūnus Arvydas su šei
ma. Jo rūpesčiu ir pastangomis 
S. Barzdukas galėjo patekti į šią 
garsią instituciją. 

Stasys Barzdukas dėl smarkiai 
susilpnėjusio regėjimo (negali nei 
skaityti, nei rašyti), dėl kojų rau
menų atropijos ir bendrai blogo 
fizinio stovio, darbus sumažinęs 
iki minimumo. Jei spaudoje ma
tome jo pavarde straipsnių, tai 
jk yra Barzduko padiktuoti, o ki
tų užrašyti. 

Linkime geriausios sėkmės Svei
katos institute ir laukiame su
grįžtant atgal į Clevelandą. 

mėjimas sava praeitimi bei įvai
rių tautų kultūr» 

D. S. 

Hart ford , Gontu 
NAUJA VALDYBA 

Vasario 4 d. metiniame ra-
movėnų susirinkime išrinkta 
nauja skyriaus valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: Petras Si-
manauskas, pirm., Pranas Stan
kus, vicepirm., Vytautas Petra
vičius ižd., ir Adolfas Maslauskas 
sekr. 

Vasario 18 d. valdybos posėdy
je aptarta šių metų ateities veik
la. Pirmoje eilėje aptarė praeitų 
metų valdybos numatytą tradi
cinį ramovėnu pavasario paren
gimą — balių. Balius įvyks Atve
lykio šeštadienį, balandžio 12 d., 
7:30 v. v. Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubo salėje, 227 Lawrence 
St., Hartforde. Gros geras, Naujų 
metų sutikime išmėgintas or
kestras. Programą atliks Hart-

fo laukuose. Rugpiūčio 9 d. numa- į tiniais rūbais. Seattle lietuvių yra fordo tautinių šokių grupė "Ber 
tomos Clevelando — Detroito j nedaug ir gyvenam labai išsiskirs j želis" vadovaujamas ponios Dzi-
varžybos Savvmill golfo laukuose' tę. Minėjimas yra gera proga su-
prie Sandusky, o rugpiūčio 30 —! sitikti ir atnaujinti pažintis. 
31 dienomis Amerikos — Kanados! Naujai atkurtas LB skyrius per 
tarpmiestinės žaidynės Detroite, i metus gražiai veikė. LB skyriaus 

Klubo nariai, negavusieji vai-1 nariai dalyvavo "Presidents com-
dybos bendralaiškio, o taip pat į mission on families". Praeitą ru-
kiti golfinin'kai, norintieji pri-; denį, Elena Bradūnaitė, kuri dir-
klausyti Gdlfo klubui, prašomi j ba Library of Congress, suruošė 
kontaktuoti valdybą: R. Saikus, i Ethnic Heritage VVorkshop, ku-
pirm. tel. 481 — 6930, V. Šlapelis, I rioj dalyvavo apie 20 tautinių 
ižd. 261 — 5419, A. Nagevičius,! grupių gyvenančių Seattle. Da-
sekr. 845 — 4954, E. Blumenta- lyvavo ir lietuviai. Per Ethnic 
lis, varžybų vad. 943 — 4375. Heritage vrorkshop suruošėm pa-

Klubo pirmosios sezono žaidy-. r o d ė l C , kuri buvo gausiai lanko
ma. Pirmą kartą Seattle istorijoj 
yra rodomas toks didelis susido-

C L A S S I Fl ED GU IDE 
R E A L E S T A T B 

S A V I N I N K A S M a r ą u e t t e P a r k e 
parduoda. 4-rių m i e g a m ų namą. 

Skambint — 476-3388 

UNION PEER, M3CHIGAN 
Vasariniai namai arti ežero, platūs 
sklypai. Kainos — nuo 11,000 dol. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Tuoj ga
lima užimti. Skambinti dienos metu. 

DOMTNIC FARINA 
Tel. 616 — 469-0300 

B E A L E S T A T E 

įdybos užplanavimą numatoma ypatingai puošnus, nes daug m o 
.apie 18 žaidynių įvairiuose gdl-Įterų dalyvavo pasipuošusios tau 

nės: gegužės 3 d. šeštadienį, 
Blackbrook golfo laukuose, 8900 
Lakeshore BlvcL, Mentor, Ohio. 

ŠA. G. 

kienės. 
Atsilankiusieji, skaniai užkan

džiaudami, galės nuotaikingai 
ti laiką. 

a. m. 
-

— Lengv. atletikoje Remigi
jus Valiulis viešėjo Amerikoje 
ir dalyvavo keliose varžybose, 
besiruaklamas olimpiadai. J i s 
500 jardų nuotolyje du kar tus 
atbėgo an t ras ir 3 kartus t r e 
čias. Tik grįžęs, jis tuoj išvy
ko į Rytų Vokietiją, kur bandys 
laimę savo nuotolyje — 400 
mtr . 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 4 vaL popiet 

7240 S. ROCKWELL ST. 
4 miegamų mūro rezidencija. Pilnas 
rūsys. Baras. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 4 vaL popiet 

5134 S. A VERS A VE. 
Mūr. Georgian namas. Dideli mie

gami. Gazo šiluma. Naujas 2 maš. 
garažas. 

BUDRAITIS REAJLTY 
TeL 767-0600 

8 BUTŲ MŪRINIS 
IDEALUS INVESTAVIMUI 

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

WOLSKI REALTY CD. 
TeL — 586-0340 

NUŽUDYTAS 
DR. JUOZAS MACYS 

Gydytojas, turėjęs savo medici
nos praktikos kabinetą savo na
muose, Nottingham Rd. Cleve-
lande, kovo 8 d. rastas nušautas 
trimis šūviais. Spėjama, kad bu
vo padaryta apiplėšimo tikslais. 
Velionis yra dirbęs kaip gineko
logijos specialistas ir dėstytojas 
VD universitete, Amerikoje dirbo 
Columbus ,vėliau atsikėlė į Cle
velandą. Liepos mėn. būtų sulau
kęs 80 metų. Liko sūnus gydyto
jas Juozas ir duktė Laima su šei
ma. 

V.R. 

KONCERTUOS SVEČIAI 
JŠ VOKIETIJOS 

Kovo 29 d., šeštadienį, 7:30 
V.V., University Hali, 2605 Eu-
clid Ave., bus svečių iš Vokieti
jos fleitisto Petro S. Odinio ir 
pianistės Ramintos Lampsatytės 
koncertas, kurį globoja Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkės vaildyba. Visa lietuvių vi
suomenė kviečiama šių žymiųjų 
menininkų koncerte dalyvauti ir 
savo atsilankymu juos paremti ir 
pagerbti. 

"GOLFO SEZONO PRAD2IA 

Prieš savaitę Clevelando Lie
tuvių golfo klubo valdyba išsiun
tinėjo klubo nsriams šių mėty 

PIJĄS —AULAS C E N T R O 
VALDYBAI 

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir architektų s-gos Clevelando 
skyriaus narių metiniame susi
rinkime, įvykusiame Lietuvių na
muose 1980 m. kovo 14 d. 7 vai. 
vak., šalia profesinių ir sociali
nių skyriaus narių reikalų buvo 
svarstomi ir Amerikos lietuvių 
visuomeniniai — politiniai klausi
mai. 

Pabrėžta, kad mūsų veiksniai 
turi didelę atsparą lietuvių vi
suomenėje, tačiau šiuo metu, de 
ja, pasigendama jų darnaus suta
rimo ir dėl to nukenčia lietuviš
kieji reikalai. 

Manome, kad bendravimas tarp 
Vilko, PLB, Alto ir JAV LB yra 
būtinas, todėl viskas turėtų būti 
daroma tam atsiekti. 

Maloniai kreipiamės į PLIAS-
ALIAS centro valdybą, prašyda
mi šį mūsų pageidavimą pateikti 
veiksniams, raginant juos sude
rinti veiklą ir, vieni kitus papik-
dant, vykdyti konkrečius darbus. 

ALIAS Clevelando skyriaus 
metinio susirinkimo dalyviai 

Atdaras apžiūrėjimui kovo 3 d., sek
madienį, nuo 12 iki 4 vai. popiet 

4518 So. KNOX AVE. 
Naujas 3-jų miegamų mūr. namas. 
IVi vonios. Didelė virtuvė - dinette. 
Didelis rūsys, šaldytuvas, užuolaidos, 
kilimai ir daug priedų. Atvykite pa
matyti. 

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

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

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 10<& — 20% — S0% pigiau mokėsit 
bei pavardę, kada jums patogu namus S u l o

i p £ , M
m V W > "**<* + Mtma°-

apžiūrėti. 

5 KAMB. (2 mieg.). Naujai išdažyta. 
Pečius ir Šaldytuvas. Apšild. Galima 
tuoj užimti. 82 ir Maplewood. Tel. 
778-8645. 

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

DADRASS 
PADVTING & DECORATING 

Interior and Exterior 
Quality work at reasonable prices. 

Free estimates 
561-1077 or 973-0740 

HELP W ANTED MOTERYS 
i „ M -• - • r ' 

$1,500.00 PER M0NTH 
Working on eocpansion program, 
part ūme from kome. 

TeL from 9 to 2 — 957-2682 
From 2 to 6 — 425-4071 

WANTED 

C A S H I E R 
Hours 5 AJL to 2 P-M. 

Profit aharing plan. 
Other benefits 

South Water Markei area. 

Call CRAI6 at 829-7700 

CLEANING SERVICE 
Part Time, 6 a-m. - 10a.m. Daily 

Knowledge of floor cleaning equip-
ment helpful. Apply in pereon, 10 
a,m. - 5 p-m., Monday thru Friday. 

V E M T U R E 
Div. of May Dept. Stores 

4101 W. 95th St , Oak Lavra, BĮ 60453 
• n Equai Opportunitjr Employer H / F 

Valdis Real Estate 
2625 YVest 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Diana Palčiauskienė ir Irena Morkūnienė prie lietuvių parodėlės Seattle 
Ethnic Heritage Workshop metu. Nuotr. C. Kozo 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 776^4363 

J. & J. PHARMACY 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savMnkaJ 

VMotal, vftara*islknportuo»jkwpsJsI, gydomos žoffts r U 
valiuojamos kSdss, ramentai Ir kt, pirkti ar nuoroott 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Vak. Vokietijos futbolo rink

tinės FC Bayern vartininkas 
Sepp (Maier, matyt i , turės už
baigti savo futbolo karjera. Po 
auto katastrofos j is gerai atsi
gavo, bet j o gydytojas galvo- Į|iiHUiUHiHiiuiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiHii!i!iiiiuiiiiiiiiimiiiHiiminiimimiiHiiiiiiiiiiiii^ 
ja, kad futbolą žaisti jis jau 
nebegalės. Sepp Maier priklau
sė prie geriausių vartininkų 
pasaulyje ir savo puikiu žaidi
mu daug prisidėjo prie Vak. 
Vokietijos ir FC Bayern per
galių 

VVe'H help you make fhe right movė. 

apyl. 60-os ir 

Albany. 

8 butų 

ir 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telei. GA 4-8654 
J208V, W. »5th Street 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m. 60832, tel. 927-5980 

nmniHiiimininmimniinmmHmHiiii! 

NAMŲ APSITYARKYME 
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. — 476-3980 
illllllIlIlIlMUIlllllllIlllIHIlIilIliiUMHIiMi 

V. SASNAUSKAS 
atliek* {vairios 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambhrt &R 6-8402 

| GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 
| SOL. DANOS STANK^JTYTĖS 
f (Įdainuota lietuviškai) 

| O P E R Ų A R I J O S f 
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 
E Dirigentas Alvydas Vasaitis į 

| GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, § 
| CAVALERIA RUSTTCANA IR KITOS. § 

| Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: § 
| DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629. § 
= UI. gyventojai da r prideda 60 et. valstijos mokesčio. I 

THiiiifiiniiiHiiuiiiiiitiiiinifiiiiitiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiMHiniiiiiiiiitiiifiiitin^ 

B E A L * S T A T * 

Ren<Jencin*s ir Komafcin** Nuo«a*fb«s 
Apsrtmentai • Kondomtmimai • Nuomavimas FLORIDA 

o r u [jj Angelė E. Kamiene 
ESTATE, 

fUlALTOR • • • B R O K E * • • • HOTARV 
M Gcif bov\cvara.,st. Pctci-ibu-a fc«acH,P-i. >M06 
ona* (sn) 5*0 -24*8 . vatar« < » o ) M5-2??6 

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

i-įų batą mūr. 41 
$59,900. 

59 ir Mozart. Naujesnis 
mūr. Geras investavimas. 

84 ir Keeler. 1V2 aukSto mtir. Tin
ka giminingom šeimom. $72,000. 

• 6 Ir Mozart. 6 kamb. mūr. Mo
dernus $47,500. 

61 ir FairfiekL Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungalovv. $47,000. 

99 k Maplewood. 2-jų, butų mūr. 
Nebrangus. 

72 ir RockweIL Modernus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

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

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

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

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

Kre ipk i t ė s \ 

BUDRAITIS REALTY 00. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiHHiuMMuninimrnuiriinrnrmmniutr 
4 botai Mūrinis. Lemonte. 
1-hj butų mūrinis. Gerai užlaiky

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

SIMAITIS REALTY 
IasonuK* — Incotns Taz 

Notary Pablle 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
TeL 839-1784 a r b a 839-5568 

inmiimiMiiiimiiHiiiiuiiimiujiuuHiiii 

iiiiiiiiiHimiiimiuiiimiiiimnnimiiHMi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Narnų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Xotariataa — Vertimai 

BELL R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie Av. — 778-2233 
miuHuiiuminmtiuiuiiiMimiiiiiiinuu 

HiiiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiuiiit 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stervo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
234C W. ttta St., tel. 776-14M 

iiiimmiimmmiiHnmiiiiumuuuiimit 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
imiiimmmmiiiinuiHiiiiiimuimiiniii 

» » « M H t m n « M •* • n m i . 

V A L O M E 
KILIMUS EB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

HELP WANTED VYBAI 

Tool & Die Mctker 
Small clean shop needs die maker 
for new, srharpening and repair oi 
dies. Pa r t time or full time, Ij'irst 
shift or second shift Top wagea 
Stockyards area. 

CALL— 84M28I 

PROGOS — OPPOBTUNHIES 

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

Apsauga, nuo potvynio. 2 maš. ga
ražas. Nauja tvora. Nenorint ta
vernos laikyti, tinka visokiems biz
niams. 2638 W. lidsaautan piam 
Court. Skambint iki 8 vaL vakaro 
tetef. — 776-4956. 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

Išnuom. 2-jų kamb. butas su vonia. 
72-os ir Troy apyl. 

Skambinti 925-2391 

D t M B S I O ! 

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

TeL — WA 5-8063 

VIZITINIŲ KORTEUŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias Tuš
tinęs korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reUcslaia 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 
Sr3<V9>^0<V9<S<3^a^<a<9<V9<S>^ 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniifiiuifis 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

iiiiiiiinniiiiiHiiiiiiiimimmntimiiinm 
įvairiu prekių pasirinkimas B»-

branglaj U taOsą sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. m SU Chicago, TU. 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Telei. - 125-2717 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllItlIlIlIlIlItlIlUlUUItlIlIlilIUUlll 

iiniiiiiiuiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiunuiiuiHiin 

P L U M B I N G 
Lieensed, Bondeo, Insored 

Nauji daroei ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Giass bioeks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. { automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 836-2960 
HIHIHHlinnilllillHlIlUlllUlUUUUUUUIlI 

Himiinfiiiiiiimtiimfiniiiiinimniiitiiii 
M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SEUVTCE 

NOTARY PUBUO 
i>M So. M*plewoodL teL 254-7460 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINTJ lskvi««raal. pllsomi 
PILIETTBRS P R A J T M A I ir 

kitokį, blanacal 
imu niiiii;iiiiiiuuunu:iiuuin»mmiui 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į. 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobea, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasi te kai ką padovanoti savo 
giminėms ar dr&ugama-

"Drango" adresas: 4545 Wesš 
8Srd S t . Oikago. BL « W » 

iimiiiiiiumiiiiiiiiumiuiuuuiiuuiuEUsi 

MSSl 



Vytauto D. Saulių rinktinės kovo 9 d. Vlado Putvio minėjime Saulių namuose naujų šaulių priesaika. Vėliavą bu
čiuoja Alfonsas Paukštė. Nuotr. C. Genučio 

CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS 

tų pabaigoje atliko vaidinimą 
pakviestas iš Chicagos "Lėlių 
teatras", kuriuo pasigėrėti at
vyko vaikučiai su tėveliais ir iš 
tolimesnių pavienių vietovių. Po 
vaidinimo maži ir suaugę visi pa 
bendravo, vieni kitus arčiau pa 
žino ir skirstėsi su pakelta šven 
čių nuotaika, su viltimi, kad 
ateityje bus lengviau, reikalui 
esant, susirinkti kokiam bend
ram naudingam reikalui atlikti. 

B. V. 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių na 
mų savininkų draugijos susirin-

LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOJE 

Vid, Vakarų apygardos val
dyba posėdžiavo kovo 20 d. pir
mininko K. Laukaičio namuose. 
Pereito posėdžio protokolą per
skaitė A- Katiliškytė. Danguo
lė Valentinaitė perdavė įspū
džius iš savo kelionės į VVashing 
toną. Ji buvo nuvykusi aplan
kyti kongr. D. Anunzio ir jam 
įteikti medalį lietuvių vardu už 
jo pastangas ir paramą lietu
viams ir kitoms pavergtoms tau 
toms. Kongr. Anunzio šiltai prl 
ėmė lietuvių atstovę ir buvo pa
tenkintas ir nustebintas pažyme 
jimu. 

Perskaitytas sąrašas apylin
kių, kurios yra atsiuntusios so
lidarumo įnašus: Gage Parkas, 
Brighton Parkas, Hot Springs, 
Marąuette Parkas, Cicero, Au
rora, Kenosha-Racine ir Mil-
waukee. Apygardos valdyba 
džiaugiasi, kad šiais metais Va 
sario 16 d. proga buvo surink
ta daugiau aukų negu praeitais 
metais ne tik Vid. Vakarų apy
gardoje, bet ir visoje Ameriko
je. Nuoširdi padėka visiems tau 
•tic&ams, kurie taip dosniai au
kojo Lietuvos laisvinimo reika
lams. 

Pirm. K. Laukaitis perskaitė 
LB krašto valdybos atsiųstą 
aplinkraštį, kuriame paskelbta 
1980 metais švietimo akcija. Pa 
grindinė akcijos priežastis, tai I 
rasti ir registruoti daugiau m o- į 
kinių. Taip pat reikia kuo ge-! 
riau paruošti savo mokytojus, 
kad jie galėtų šios dienos jau
nimui perduoti žinias. 

Apygardos atstovų suvažiavi 
mas šaukiamas balandžio 27 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre, 

Valdyba svarstė Lietuvių die
nų planus. Jos įvyks birželio 28-
29 d. Chicagoje. Planuojama 
birž. 28 d., šeštadienio vakare, 
Jaunimo centre suruošti studen 
tų meninę programą ir šokius. 
Sekančią dieną planuojama ge
gužinė. Tikimės gauti pagalbos 
iš visų apylinkių, kad Lietuvių 
dienos būtų sėkmingos. Jau be
veik tikra, kad gegužinę galė
sim ruošti Ottawa Woods, prie 
47 gatvės ir Joliet Road. Tuo 
rūpinasi tarybos narys dr. F. 
Kaunas. Valdyba tarėsi, kaip pa 
minėti 40 metų Lietuvos okupa 
ciją. Dar nėra tikra, kada apy
gardos valdyba minėjimą ruoš. 
bet visos apylinkės yra ragina
mos kokiu nors būdu paminėti 
šią liūdną sukaktį. Apygarda 
siūlo, kad kiekviena apylinkė 
nusiųstų į savo miestelio ame-1 
rikiečių laikraštį kokį nors į 
trumpą straipsnį arba laišką. į 
kuriame paminėtų šią sukaktį. 

Apygardos valdybos nariai 
bando dalyvauti visų apylinkių 
metiniuose susirinkimuose ir 
perduoti linkėjimus ir žinias iš 
apygardos bei krašto valdybų. 
Raginamos apylinkės perduoti 
apyg. valdybos nariams savo 
pageidavimus. 

Agnė Katiliškytė 

PAVASARINIS SUSrnKIMAS 

Chicagos Liet. Dantų gyd. s-
gos narės kovo 9 d. Tautiniuose 
namuose turėjo metinį susirin
kimą. Be narių, dalyvavo ir 
mūsų šeimos ir artimieji drau-1 -

, gai, kurie stebi mūsų kad ir ne
ryškų veikimą ir kiek įmanyda 
mi mums padeda įvykdyti mūsų 
planus. Jiem už tai priklauso di 
džiausią padėka. 

mam skaičiui keleivių, jis juos. 
palydėtų, bet neragino nei vyk
ti, nei susilaikyti, keleiviai turi į 
patys apsispręsti. Narių pasisa- ( 
kymuose diskutuota namų savi- \ 
ninkus ir kitus liečiantieji rei- j 
kalai. —Vicepirm. Juozas Skei- j 
vys kalbėjo apylinkės žmonių i 
saugumo reikalais, pabrėžda- j 
mas, kad reikia būti atsarges
niems. Pirm. J. Bacevičius ir 
Ankus pranešė, kad buvę nuvy
kę į 8-to distrikto policijos ir 
organizacijų atstovų susirinki
mą aptarti kriminalinių įvykių 
eigą ir priemones, kokiu būdu Į 
sėkmingiau kovoti. Ankus susi- į 
rinkimo išrinktas nuolatiniu at-

kimas įvyko kovo 21 d. parapi-1 stovu namų savininkų draugi- j 

Po gerai paruoštų priešpiečių 
ir tradicinių cepelinų, atidary
mo ir pasveikinimo žcdį tarė 
pirm. dr. A. Ruibienė, tolimesnę 
programą vesti pakviesdama L 
Baltrušaitienę. 

IR MAŽESNĖS LIETUVIŲ 
KOLONIJOS NEATSILIEKA j 

Suprantama, kad, kur tik yra ' 
bent kiek daugiau lietuvių, ten 
Vasario 16 nepraeina tylomis. 
Džiugu, kad ir mažesnėse vieto
se ta diena atžymima nors ir 
tarp ne lietuvių, juo labiau, jei 
tai atlieka mūsų mažesnieji. 

Netolimame Chicagos prie
miestyje Winnetkoje į Švč. Šir
dies mokyklą vasario 16 d. ant 

Paaiškėjo, kad ir šiais metais i r o skyriaus mokinukė Vaiva Vy 
s-ga džiaugiasi ir didžiuojasi pa gantaitė atėjo tautiniais rūbais 
siektais laimėjimais. Nors nepa pasipuošusi, didžiosios pertrau-
didėjo mūsų iždas, kaip anais kos metu, tos klasės mokytojai 
metais po labai sėkmingų lai- leidus, perskaitė (žinoma, tėve-
mėjimų, tačiau mūsų kultūrinis įių paruoštą) informaciją apie 
derlius pasigėrėtinas. Mūsų na- Lietuvą ir tos dienos reikšmę, 
rės vyras kpt. B. Krikštopaitis parodė gintarą ir rankdarbių, ir 
parašė ir išleido knygą "Jūrų į kiekvienam vaikučiui davė po 

jos salėje. Susirinkimui vado
vavo Juozas Bacevičius, sekre
toriavo Angelė Katelienė. Pirm. 
J. Bacevičius nuoširdžiais žo
džiais pasveikino gausiai susi
rinkusius narius ir svečius ir 

jos. W. Rask parodė įdomių fil 
mų iš savo kelionės Afganista
ne, Irane ir kitur. J. Bacevi
čius ragino dalyvauti lietuvių 
Tautinių šokių šventėje ir pra
šė aukoti šiam reikalui, nes to- j 

svečių. J. Bacevičius pareiškė 
padėką už gausų dalyvavimą ir 
kultūringą reikalų svarstymą. 
Susirinkimas vyko malonioje 

nuotaikoje. Stasys Patiabs 

keliais", kurią čia pat buvo ga
lima nusipirkti ir gauti auto
grafą. Knygos autoriui buvo pa
plota, o jo žmonai, mūsų narei, 
be abejo daug padėjusiai savo 
vyrui, P. Vaitaitienė prisegė pa
vasario žiedą. Taip pat buvo pa 
kviesta mūsų s-gos įkūrėja, ve
teranė dr. A. Mačiuikienė, ku
riai, taip pat gausiai plojant, 
prisegta gėlytė. -

Perskaičius keletą padėkos 
laiškų, laimėjimus pravedė L. 
Butikienė. Dovanas laimėjimui 
dovanojo B. Krikštopaitis savo 
knygą, A. Lipskienė ir Giedrai
tienė po butelį gėrimo ir Baltru
šaitienė tortą. 

Sėkmingai praėjus mūsų pobū
viui, tariame ačiū dalyviams, 
Br. Kasakaičiui už tvarkingą 
organizavimą ir ypač šeiminin
kei PauKenei ir jos talkinin
kams už labai skanias vaišes, 
malonų ir greitą patarnavimą. 
Iki pasimatymo kitą pavasarį. 

L. Baltrušaitiene 

lietuvišką saldainį — karvutę 
Pereitais metais kiekvienam bu 
vo prisegusi po lietuvišką tri
spalvę, bet šiemet saldainis tu
rėjo geresnį pasisekimą. 

Kovo 19 d. tos pačios mokyk
los patalpose vakare įvairios 
tautybės pasirodė su savo tauti
niais valgiais ir rūbais. Apie 
300 dalyvių gardžiavosi lietuvis 
kais koldūnais ir žagarėliais, ku 
riuos paruošė Austė Vygantie-
nė. 

Vasario 16 d. proga Winnet-
kos viešojoje bibliotekoje meni
ninkės Ramintos Lapšienės ir 
prof. dr. Austės Vygantienės 
pastangomis suruošta lietuviš
ka dailės ir meno dirbinių paro
dėlė, kuri tęsėsi visą kovo mė
nesį. Ji turėjo būti vasario mėn.. 
bet dėl bibliotekos administraci
jos neapsižiūrėjimo teko nukel
ti į kovo mėnesį. Lankytojai ne 
tik domėjosi parodos dalykais, 
bet teiravosi ir apie Lietuvos rei 
kalus. 

Tos pačios bibliotekos patal
pose prieš šventes pereitų me-

K\ A. 
JUOZAS NAVICKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė po sunkios ligos 1980 m. kovo 26 d., sulaukęs 81 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Luksenų kaime. Amerikoje 

išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Grinevičiūtė), sū

nus Zigmas Kanadoje, sesuo Antanina, Lietuvoje sesuo Monika ir 
brolis Vincas ir jų šeimos, ir kiti giminės, draugai bei pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71st Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo mėn. 29 dieną. Iš 
koplyčios 9 valandą ryto bus atlydėtas j švenč. Mergelės Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: 2MONA ir SCNUS 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Lietuvių Laisvės kovų muziejaus ir Lietuvos partizanų kovų nuotraukų pa
rodoje vasario 15 d. Jaunimo centre. Žiūrovų dalis, parodą atidarant. 

Nuotr. L. Meilaus 

A. + A 
VYTAUTUI KREGŽDŽIUI 

mirus, jo sūnui Juozui ir kitiems giminėms 
reiškiu užuojauta. 

Justinas Dėdinas 

A. f A. JADW YGA PUKENIS 
MIŠKINYTE 

Gyveno Burlington, Wisconsin. Anksčiau gyv. Chicago, 111., 
Marąuette Parko apyl. 

Mirė kovo 26 d, 1980 m., sulaukusi 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Julia Verega, anūkas James 

Verega su žmona Peggy, 4 proanūkai: Christine, Jeaii, Dawn ir John 
Verega, 2 dukterėčios: Nellie Fuka ir Helen McElbgott, kiū giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Justin Leknicko ir a. a. John Pukenio; 
sesuo a. a. Julia Strola, Mary Stukas ir John Miškinio; uošvė a. a. 
John Verega. 

Priklausė Roselando Liet. Moterų klubui, 2emaičių Kultūros klu
bui ir Upytes klubui. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį 2 vaL popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 29 d B koplyčios 11 vai. 
ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, anūkas ir proanūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — TeL 476-2345. 

Jr 
KUR TAS ŠALTINĖLIS 

Edmundas Kuodis ir Jonai Girljotas įdainavo 27 populiariąsias 
harmonizuotas liaudies darnas su penkių įvairių instrumentu palyda. 

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

Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $i4.96. m. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4J45 W. Qrd Street, Chicage, OI. 

Balfo ilgamečiui darbuotojui ir buv. V-to skyriaus 
nariui 

A. -j- A Vytautui Kregždžiui mirus, 
jo sūnui JUOZUI su ŠEIMA, giminėms, draugams ir pa
žįstamiems reiškia gilią užuojautą, 

Chicagos Balfo Apskrities 
Skyrių Valdybos ir Darbuotojai 

A. f A, AGOTAI RYGERTIENEI 
Lietuvoje. Kybartuose( mirus, jos dukterį JULIJĄ ir 
žentą ANTANĄ IVANAUSKUS ir visus gimines nuošir
džiai užjaučiame. 

Viktorija ir Algis Karcačiai 
Marija ir Pranas Neniai 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. kovo mėn. 28 d. 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
mielus 

DR. JONĄ ir JANINĄ ŠALNUS 
liūdesio dienose nuoširdžiai užjaučia 

Petras ir Stefa Kisieliai 

perskaitė susirinkimo darbo-! k i e ž ^ ^ kultūriniai įvykiai rei 
tvarkę. Susirinkimas darbotvar- į kalauja didelių išlaidų. Susirinki 
kę priėmė be pakeitimų. Praei- Į m e dalyvavo apie 150 narių ir 
to susirinkimo rūpestingai para
šytą protokolą perskaitė sekr. 
A. Katelienė. Protokolas susirin 
kimo priimtas. 

Pirm. J. Bacevičius perskaitė 
laiškus, gautus draugijos vardu 
nuo žymių pareigūnų. Apylinkės 
įvykių reikalais kalbėjo vice- Į — **** klausia, ar mes turime 
pirm. Stasys Patlaba. Walter j dievus garbinti ir tėvus mylėti, 
Rask kalbėjo apie padėtį okup. j tas ne pamokymo, bet bausmės i 
Lietuvoje. Susidarius atitinka- yra vertas." Aristotelis 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. J O N Ą Š A L N Ą 

IR JO ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Elena ir Antanas Razmai 

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 WESTERN AVE. 
Tel . 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 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 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 W. 6<>th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

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

J> 
Union Pier, Michigac 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



8 DRAUGAS, penktadienis, 1980 m, kovo mėn. 28 3. 

X Lietuvos Steigiamasis sei
mas, susir inkęs pirmojo posė
džio 1920 m. gegužės 15 d., vien 
balsiai patvir t ino nepriklauso
mos Lietuvos paskelbimą, š iais 
metais sueis 60 metų nuo šio 
svarbaus istorinio įvykio. Lie
tuvių išeivijos visuomenė, spau
da ir radijas tu rė tų šią retą su
kaktį rimtai paminėti ir mūsų 
tarpe esamus Steigiamojo sei
mo ats tovus pagerbt i : dr. Eli
ziejų Draugelį, 92 m., krikšč. 

X šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos choras giedos kovo 30 
d. per televizijos 9 kanalą duo
damose šv. Mišiose, kurias lai
kys pa ts Chicagos arkiv. kard. 
J. Cody. Ses. M. Clarita yra iš 
lietuvių kalbos išvertusi giesmę 
"Linksma diena" į anglų kalbą 
ir pritaikiusi giedoti kaip Vely
kų giesmę. 

X Teisininkas Jonas NaSiū-
nas jau kuris laikas guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Po operaci
jos, kuri buvo šią savaitę pada
ryta, ligonis dr. V. Tumasonio 
priežiūroje pamažu sveiksta ir 
šventėms tikisi grįžti namo. 

x Jurgis Ramonas, rinkimi
nės veiklos komiteto pirminin
kas, šiam dienom paskirtas 

dem. bloko, Antaną Gngiski , 85 , ., . . . 
r r i , , T • • *% Amerikos tautinių grupių resni., valst . liaud., Joną Linen, t J ' i . , . , . , . c .. . . . , . J* , f - : publikonų tarybos tom pačiom kininkų sąjungos, Oną Mūras- • . • . . . . . . . 

i pareigom visos Amerikos rinki
minei veiklai koordinuoti tauti-

kaitę-Račiukaitienę, 84 m., k r . 
dem., Joną Pakalką, 86, soc. 
dem., Juozą Pronskų, 87 m., 
valst. liaud., ir gal da r kitus 
tebegyvenančius. 

nių grupių tarpe. Šiuo metu J. 
Ramonas yra vyresnysis pata
rėjas senatoriaus Domenici įstai 
goję Washingtone. 1976 m. rin 

X švč. M. M. Gimimo parapi kiminėj kampanijoj jis vadova-
joj kovo 31 — balandžio 2 d. v o tautinių grupių skyriui prez. 
vyks rekolekcijos, kurias ves F o r d o rinkiminėj veikloje. 
kun. V. Bagdanavičius, MIC. P a 
maldos prasidės 6 v. v. 

X Antanas Pocevičhis, Oma
ha, Nebr., atnaujino prenumera 

x Cicero Šv. Kazimiero se se ' ** ' u ž s a k ė " D r a u § t t " dar vie-
rų rėmėjos šią savaitę, šeštadie a a m a s m e n " » * pridėjo didesnę 
nio vakare i r sekmadienį, para- a u k a - Maloniai dėkojame ir skel 
pijos salėj ruošia kepinių išpar- b lfme G a r b ė s prenumeratorių 
davimą. 

"Grandies" tautinių šokių ansamblis, dalyvavęs įvairių tautų pasirodymuose ir užsipelnęs didelės pagarbos ir di
delio įvertinimo, rengiasi Liet. Tautinių šokių šventei, ku ri įvyks šią vasarą Chicagoje. "Grandies' vadovė yra I. 
Smieliauskienė. Globos komitetą sudaro I. Rimavičienė, B. Lintakienė, M. Jonušienė, R. Bartuškienė ir Sturonie-
nė. Akordeonistas — Ąžuolas Stelmokas. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VYTAUTAS DIDYSIS IR 

SIMAS SUHEDftl J S 

Kalbant apie Vytautą Didįjį, 
šiandien ne kartą priekaištauja- į T7. ^ , . . , . K . ,rr. \ tybme tradicija labiau negu kurna ir iam, kaip visiems politi-l . . . . „ z. . . . . . i . ,r ^ •• • 1 • • -cr-f • • i n s katąs. Sužiedėlio atvykimas tams, kad ns neisteige Vilniuje:-_. . . f 

yra labiau pašauktas kalbėti i dė kuopos moterų vadovė M. Gy 
apie Vytautą Didįjį, kaip Simas j dienė, ižd. N. Martinkus ir pa 
Sužiedėlis. Jis, būdamas vilnie
tis, yra susijęs su Vilniaus vals-

X l ie tuvių Pensininkų s-gos 
narių susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., trečiadienį, 2 vai. p . p . 
Gage Parko Fieldhouse patalpo
se, "VVestern i r 55 g. kampas. 
Nar ia i prašomi gausiai dalyvau 
ti susirinkime 
lų aptar t i . 

mi. 

Yra daug reika-

x Antanas Audronis, buvęs 
Lietuvos Šaulių sąjungos avia
cijos vadas, Los Angeles Lietu
vių Bendruomenės ir daugelio 
organizacijų steigėjas ir veikė
jas, buvo atvykęs į Šaulių są
jungos valdybų atstovų suvažia 
vimą. Ta proga aplankė savo 
seserį su svainiu bei draugus. 

x Gyventojų surašymas (cen 
zas) prasideda nuo šio šeštadie
nio ir baigsis balandžio 1 d. Lde 
tuviams — gimusiems Lietuvo
je a r Amerikoje — reikėtų už
sirašyt i lietuviais, nors tos gra
fos anketoje ir nėra. Į įvairius 
klausimus galima gauti a t saky 
mus "Margutyje" nuo 8 vai. ry 
to iki 3:30 vai. p. p . Ten bus 
jaunuoliai, kurie moka gerai 
anglų ir lietuvių kalbas ir galės 
lengvai suteikt i paaiškinimus. 
Galima ta ip pa t skambinti tele
fonais: GR 6-2242 arba GR 6-
2271. 

X Vida i r Gediminas Buč
iniai, Cleveland. Ohio. atnaujin
dami prenumeratą, atsiuntė ir j 
10 dolerių auką. Dėkojame. 

X B. Andr iuka i t i s čikagiš- į 
kis, užsisakė "Drauge" knygų 
ir a ts iuntė auką. Dėkojame. 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
patalpose — 2735 W. 71 St. bus 
marginami kiaušiniai kovo 28-
29 d. nuo 10 vai. ry to iki 9 vai. 
vak. P rašomos narės ir viešnios Į 
a tvykt i pasimokyti ir marginti, i 
Margučiai ir velykiniai pyragai ] 
b u s pardavinėjami Didįjį ket- Į 
virtadienį, bal. 3 d., nuo 10 vai. 
ry to . (pr .) 

X INNSBRUCKAS — ro
mant i škas Austrijos miestas 
bus aplankytas , keliaujant su 
"Laiškai Lietuviams" grupe, š. 
m. birželio mėn. 14 d. Informa
ci ja : American Travel Service 
Bureau. 9727 So. Western, Chi-
eago. 111. 60643. TeL 238-9787. 

(sk.) 

X Aušros Vartų Tunto 30-
ties metų sukaktuvinis vakaras 
įvyks bal. 12 d., 7 vai. vak. Jau
nimo cent ro didžiojoje salėje. 
P rogramą atliks "Šaltinio" teat
ro grupė. Dėl rezervacijų skam
bint 458-518L (pr.) 

y Bobos, napoleonai, įvairūs 
tortai , farširuotos lydekos, stin
t o s ir silkių patiekalai. Šviežios 
dešros, cepelinai, kugelis, rūgš
t u s pienas ir kiti delikatesai, j 
Aukščiausios kokybės namie ga- : 

mintas mais tas gaunamas Ven-1 
t a Deli, 2419 W. 69th S t TeL į 
476-4622. Atdara kasdien nuo ' 
9 v. r. iki 8 v. v., sekmad. nuo 
• v. r. iki 7 v. v. (sk.) 

universiteto, kad jis tik išvada 
vo Ukrainą iš totorių jungo, bet 
kad jis neišvadavo iš kryžiuo
čių savo motinos krašto, lietu
viško pajūrio. 

Galima šiuos priekaištus kel
ti, bet reikia kelti juos ryšium 
su kitais šio didelio valstybinin
ko uždaviniais. Vargu mes šian 
iien būtume pajėgūs kelti lietu 
visko pajūrio klausimą ar Ma
žosios Lietuvos klausimą, jei 
Vilniuje didelio masto valstybi
nis centras iš viso nebūtų buvęs 
išlaikytas. Šį uždavinį kaip tik 
atliko Vytautas Didysis labai 
sunkiose ir nepatogiose aplinky 
bėse. Vargiai apie Gediminaičių 
dinastiją šiandien būtų galimy
bės kalbėti lietuviška prasme, 
jei Vilniuje nebūtų buvę Vytau
to. Tiesa, per Jogailą Gedimi-
naičiai pasidarė viena iš reikš
mingiausių Vakarų Europos ka 
rališkųjų šeimų, tačiau, jei ne 
Vytauto įkyrus priešinimasis 
lenkiškai įtakai ir nepalūžtas no 
ras išlaikyti Vilniaus valstybin
gumą, kaip savaimingą politinį 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

0KUP. LIETUVOJE 
— Gauta, žinia, kad Kaune 

kovo 1 d. mirė a. a. pik. Juozo 
Vitkaus - Kazimieraičio žmona, 
šešių vaikų motina, Sibiro trem
tinė Genovaitė Vitkienė. Palai 
dota A. Panemunės kapinėse ša 
lia savo motinos. J i šioje žemė-
pe kieto vargo gyvenimą išgyve 
no 75-rius metus. 

J. L VALSTYBES* 
— Buffalo Lietuvių klubas, 

veikiąs ir kaip JAV LB apylin
kė, šiais metais Lietuvos nepri 
klausomybės šventę paminėjo 
vasario 17 d. Minėjimo metu pa
grindinę kalbą pasakė Buffalo 
valstybinės kolegijos "prof. dr. 
Julius Slavėnas. Sukakčiai at
žymėti Buffalo miesto meras iš
leido proklamaciją, o Er ie aps. 
komisionierius Edw. Rutkowski 
specialiu žymeniu pagerbė klu-

sutikti ir išreikšti jam padėką 
už jo atliktą darbą, redaguo
jant lietuvių enciklopediją ang
lų kalba. Tam tikra prasme šiuo 
savo darbu Sužiedėlis tęsia Vy
tauto Didžiojo tradiciją, ją pa
pildydamas. Jei mes darome 
priekaištų Vytautui, kad jis per 
mažai mus reprezentavo vaka
ruose, tai Sužiedėlis su šia en
ciklopedija papildė tą trūkumą 
ir kultūriškai pastūmėjo lietu
viškumą į vakarus labai reikš
mingu būdu. V. Bgd. 

JUKŲ ŠAULIAI IŠRINKO 
VADOVYBĘ 

Kovo 9 d. Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos gausus susi
rinkimas buvo pradėtas darbo 
prezidiumo sudarymu, į kurį 
kuopos pirm. E. Vengianskas 
pakvietė kuopos garbės teismo 
pirm. K. Juškaitį, moterų vado
vę M. Gydienę ir sekretorių V. 
Utarą. Vėliavininkams V. Zin-
kui, E. Holtzui ir A. Martinkui 
įnešus kuopos vėliavą, V. Uta ra 
perskaitė Tėvynės prisiminimo 

rengimų vad. C. Vidžius. J. Uta- j bo ilgametį valdybos norį Romą 
ra perskaitė aktą, pagal kurį į Masiulionį 29 m. besidarbuo-
kuopos kasa ir visi finansiniai j j a n t į klubo veikloje. "Buffalo 
reikalai buvo rasti vedami t v a r , Evening News" (vasario 15 d, 
kingai už ką išreikšta padėka ! laidoje) išspausdino klubo pirm. 
ižd. pareigas ėjusiam N. Mar- dr. Algirdo Gamziuko laišką, a t 
tinkui. Veiklos apyskaita buvo | kreipiantį dėmesį, kad Sovietų 
baigta garbės teismo pirm. K. j ekspansionizmas prasidėjęs Lie 
Juškaičio t rumpu pranešimu. į tuvoje. "Courier Express" (va-
Visi apyskaitiniai pranešimai g a r i o 22 d.) išspausdino Petro 

Rudgalvio laišką apie Vasario 
116-sios sukaktį. Taip pa t t r im 

buvo priimti. 

Minutės susikaupimu pagerb 
ti 1978 m. mirę kuopos nariai i atvejais minėjimas buvo rekla-
Rima Utarienė ir Pe t ra s Lengvi i d u o t a s amerikiečių spaudoje. 

E. Holtzas, A. Martinkus, — Kovo 8 dieną, sulaukusi 80 nas. 
P. Urbonas ir P. Litvinas atžy- m. amžiaus, —mirė Ona Mac-
mėti LŠST garbės ženklais. kevičienė, kurios vy ras j au bu-

Pusiau slaptu balsavimu kuo i vo miręs 1952 m. Jos laidotuvė-
pos pirm. perrenkamas E. Ven-: mis pasirūpino Regina Dapkie-
gianskas, moterų vadove, bal- j nė. 
suojant tik moterims, išrenka
ma A. Janušauskienė. Į kuopos 
valdybą išrenkami: P . Malėta, 
V. Utara, G. Kuzmienė, A. Mar 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PADUGNIŲ štJVIAI 

Buvo pe r šau tas antradienį J o 
seph Arnold, 62 m , kurį ame
rikiečių spauda vadina krimina
linio sindikato vadovaujančiu 
asmeniu Chicagoje. Jį peršovęs 
R. J. U r b a n praslinkus t r ims 
valandoms po peršovimo pasi
davė, prisipažindamas peršovęs. 

KYLA KAINOS 

Chicagoje vasario mėnesį p r a 
gyvenimo išlaidos pabrango 1 
procentu, o visose JAV-se — 
1.4 proc., ka s metams sudaro 
17.1 procentų. 

RŪKORIAI KENKIA KITIEM 

Nerūkantieji , būdami prirūky
toje patalpoje, nukenčia, kaip i r 
rūkantiej i , kur te giliai neįtrau
kia. Abiejų plaučiams pakenkia
ma. Tokius San Diego universi
te to ty r imų rezultatus skelbia 
"Cbicago Sun-Times". 

APSAUGA 480 LAIVU 

Michigano ežero pakrantėse 
bus į ta isyta 480 naujų vietų la i 
vams pas ta ty t i , pa ta rnaujan t 
sport inės laivininkystės mėgė
jams. T a m Chicagos parkų dis-
t r ik tas už t raukia 15 mil. doL p a 
skolą. 

BONAI MOKYKLOMS 

Laikinai einanti Chicagos mo 
kyklų superintendento pareigas 
Angeline Caruso pareiškė, k a d 
bus gal ima parduoti bonų už 
185 mil. dol. šį pavasarį ir t u o 
užt ikr int i mokyklų veikimą iki 
mokslo metų pabaigos. 

FORDAS PRIEŠ CARTERĮ 

— DAINAVA, Manehester, 
Mich. Dėl įvykstančios Tautinių 
šokių šventės š. m. stovyklinės 

. „ . _ , „ , . . . .grupės stovyklavimą pradeda 
tinkus ir V. Zinkus. Į kontroles 5 \ll -l- ^ \T 

„ , . „ * , ,TX. i dviem savaitėm vėliau. Vyresn, komisiją: E . Holtzas, J T ~ — 

centrą, etnografiniam lietuvis- mintis. Sxisirinkimui pirminiu 
kauti buvo pakviestas K, Juš-
kaitis. 

Kuopos pirm. E. Vengianskas 
apyskaitiniame pranešime nuro 
dė, kad kuopos gretos priaugo 
iki 160 narių. Kadencijos metu 

Uta ra 
ir B. Budraitis. Į garbės teismą 
— K Juškaitis, A. Gasnerienė 
ir V. Navickas. Tenka paminėti, 
kad sekančių dviejų metų kaden 
ei jai su mažais pakeitimais bu-1 j į J 5 » * , * 3 į į £ " savaitė 
vo perrinkti visi tie patys parei1 

ganai, gražiai ėję savo pareigas 

Buvęs prezidentas Geraid F o r 
das antradienį Chicagoje, H y a t t 
Regency viešbuty, spaudos kon
ferencijoje pasisakė prieš prez. 
Carter io paskelbtą planą kovoti 

Moksl. At-kų stovykla nuo lie- I su infliacijai Taip pa t jis pareis 
pos 7 iki 20 d. Jaunių At-kų | kė, k a d Reagan negalįs t ikėt i 

būti išrinktu, bet vis dėlto Rea
gan dabar esąs pirmaujantis r e s 
publikonų kandidatas. Pa t s Fo r 
das nesiekiąs valstybinių parei
gų-

nuo liepos 20 iki rugpiūčio 3 d. 
Sendraugių At-kų Šeimos savai
tė nuo rugp. 3 iki 10 d. L. F r . 

nuo 
rugp. 10 iki 17 d. Lietuvių Mo-

x Aleksas Plėnys iš Missis-
sauga, Ont., Kanados, yra šių 
metų "Draugo"' premijuoto ro
mano tūkstantinės mecenatas. 
Nuoširdusis lietuvių literatūros 
mėgėjas ir rėmėjas dalyvaus r a 
šyt. Juozo Kralikausko premi
juoto romano "Po ultimatumo" 
pristatymo ir premijos įteikimo 
iškilmėse balandžio 9 d. 3 vai. 
p. p. St. Petersburgo. Fla., Lie 
tuvių klubo salėje ir U proga 
tars sveikinimą laureatui, ren
gėjams ir konkurso vadovams. 

X Alfonsas Moliejus, High-
land, Ind., padėkojo už kalendo
rių, korteles ir aukojo 10 dol. 
Ačiū. 

x Kostas Mykolaitis, detroi-
tiškis, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dol. auką. La
bai ačiū. 

X Gydytojui gera proga per
imti ofisą Santa Monikoje, Ca-
lifornia. Partneris išeina pensi
jon. Kalifornijos "license" rei
kalingas. Pigi nuoma. Ligoni
nės privilegija. Rašyti: Dr. A. 
Pautienius, 3231 Plco Blvd., 
Santa Monica, Californta 90405. 
TeJ. 213 — 826-3090. Taip pat 
reikalinga lietuvaitė Medical 
Assistant. su patyrimu, (sk.) 

X 18 karatų aukso dovana ir 
dovanėliu pigiausiai gausite pas 
J. V. Šimaičius. Didelis pasi
rinkimas italų gamybos grandi
nėlių, apyrankių, kryželių, zo
diakų. Ligi bal. 15 d duodama 
lengvata nusipirkti urmo kaino-
is, TeL 763-0337. (sk.) 

kūmui būtų buvusi išplėšta vals 
tybinė atrama. 

Taip pat daug kitų klausimų 
kyla šiandien, kai Švenčiame 
550 metų nuo Vytauto Didžiojo 
mirties. Minėjimui, kuris įvyks 
Chicagoje balandžio 27 d., at
vyksta prof. Simas Sužiedėlis. 
Vargiai ar kuris kitas istorikas 

x Reikalingas jaunimas, kal
bantis lietuvių ir anglų kalbo-

! mis. dirbti už atlyginimą gyven-
i tojų surašyme lietuvių apgyven 
tuose rajonuose. Kreiptis į U. 

! S. Census Bureau, 8100 S. Wes-
; tern Avenue. Arba teirautis 
Margutyje, 2422 W. jMarąuette j m ^ 7,432 dol. išlaidų. Kuopos 

vadovai aktyviai talkininkavo 

praeitoje kadencijoje. Nutar ta I g * * ^J*» s a v a i t ė n U o ™ ^ 
mažai naudojamą ir finansiškai 
nuostolingą kuopos laivą par Lietuviškai nekalbančių lietu-

. , vių kilmės vaikų stovykla birže-duoti ir toliau jūrinę programą i.. , . . . , v. . , " . J . r . . I10 pabaigoje nervyks, nes šiais 
vykdyti kuopos narių turimais 
privačiais laivais. metais ši data nepalanki dėl 

įvairių priežasčių. Apie tai bus 
plačiau pranešta Lietuvių mo-Susirinkimas baigtas Lietuvos 

turėta 5 narių susirinkimai, 16'himnu. Po susirinkimo t a p l ^ t a f e ^myVkm m£k 
valdybos posėdžių ir surengta n * n a i iSskube3o-l tą dieną Sau-; JĘm m č i o 2 9 d. iki r u g 
19 įvairių renginių. Pažymėtina į , n a m u . ° ^ J * ^ f ™ ! ! £ | r f j o 1 d. bus Dainavos talkinin-
1978 m. surengta kuopos 15 m. 
veiklos sukaktuvinė šventė, ku
riai atžymėti buvo išleistas gra
žus iliustruotas leidinys. Kuopa 
kadencijos metu su vėliava Chi
cagoje ir už jos ribų reprezenta
vusi 12 kartų. Dvejų metų laiko 
tarpyje turėta 9922 dol. paja> 

šaulių rinktinėsn surengtą šaulių į k r ė m ė ^ š i m t i n i n k v a i t . 
s-gos jkurejo Vlado Putvio-Put-1 g a U g ( J 

476-2242 arba Rd. Telefonai 
476-2271. 

X Sakių apskr. krabo narių 
susirinkimas įvyks kovo 30 d. 
12 vai. Lietuvos Vyčių salėje, 
2455 W. 47 St., Chicago. Dl. 

x "Prisikėlimas Dangui ir že 
mei" Šia tema bus skaitoma Al-
vudo radijo paskaita šį šeštadie 
nį, 9 vai. ry to Sofijos Barkus 
šeimos radijo valandos metu. 

x Antonija Butkuvienė mum 
atsiuntė iš St. Petersburgo, Fl., 
nuoširdžius sveikinimus ir nau-

Kultūrinio savaitgalio, s-gos at
stovų suvažiavimo, "Kario" žur 
nalui paramos ir kitų renginių 
organizaciniuose bei pravedimo 
darbuose. Kuopos pirm. 1979 
m. išrinktas į LŠST v-bą. Dve
jus metus iš eilės buvo surengta 
tradicinė jūrų šaulių šventė — 
Jūros diena Union Pier. Mich. 
Sėkmingai buvo pravestos 1978-
79 m. kuopos pereinamosios tau 
rės šaudymo varžybos. 

Kadencijos metu ypatingai 
; dingų iškarpų iš vietinės spau-1 glaudus ryšys buvo palaikomas 
\ dos. Dėkojame. ir darniai bendradarbiauta su 

x J. Žukauskas, La Porte, j vietos šaulių daliniais i r gimi-
Ind.. atnaujindamas prenumera į ningomis šauliams organizacijo-

Į tą, išreiškė pasitenkinimą dien- i m i s _ Lietuvos Kūrėjų - sava-
rašeiu ir atsiuntė 12 dolerių au- norių s-gos Chicagos skyrium, 

vinskio mirties metinių minėji
mą. 

Kovo 16 d. įvyko kuopos val
dybos posėdis, kuriame buvo pa 
siskirstyta pareigomis aptar tas 
1980 m. veiklos pianas, artėjan 
čio pavasarinio parengimo ba
landžio 26 d. šaulių namuose 
organizaciniai reikalai, susipa
žinta su paskutiniaisiais LŠST 
c. v. bendraraščiais ir priimti į 
kuopą 3 nauji nariai. Buvusiai 
moterų vadovei M. Gydienei ir 
buv. ižd. N. Martinkui už atlik
tą darbą buvo įteiktos dovanos. 
1980-81 m. Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos valdybą su
daro: pirm. E. Vengianskas, vi-
cepirm. ir kuopos archyvo vedė 
jas P. Malėta, moterų vadovė 
A. Janušauskienė, sekr. i r pa
rengimų vadovas V. Utara. ižd. 
G. Kuzmienė, šaudymo sporto 

GUDT; PARODA 

Chicagos rotušėje Daley cent 
re iki kovo 30 vyksta gudų kul
tūr inė paroda. Kovo 24 d. ten 
buvo rodomos skaidrės ir fil
mai apie Gudiją. Gudai kovo 
25 d. šventė 62-ras metines sa
vo nepriklausomybės paskel
bimo. Ta proga gudai kovo 30 
d. Regency Inn, 5319 W. Diver-
sey Ave., Chicagoje, rengia ban
ketą. 

* 

Walter V. Chopyk, atstovaudamas Erie apskr. vadovui Erward Rutkowski, 
įteikia specialų atžymėjimą Romui Masiulioniui Lietuvos Nepriklausomy-

ką. Labai ačiū. 
X Kazys Katelė iš Melrose 

Parko. UI., aukojo 10 dolerių. 
Maloniai dėkojame. 

LDK Birutės dr-ja i r LKVS 
"Ramove". 

Pirm. išreiškė padėką kuopos 
nariams už talką veikloje, už 

liko dar vieneriems metams Mar; se, rėmėjams už moralinę ir ma-
ąuette Parko LB valdyboje. Va \ terialinę paramą, giminingoms 
kar dienos mūsų žinutėje jo pa-1 organizacijoms už malonų bend 
varde per klaidą buvo praleista. į radarbiavimą, lietuviškos spau-

x Kazys Kaminskas, Bay-: dos bei radijo programų darbuo 
side. N. Y., prie prenumeratos' tojams ir vedėjams už informa-

[ mokesčio pridėjo 7 dol. auką.! vimą. 

vadovas A. Martinkus, tur to glo j bės 62-jų metų sukakties proga už jo nenuilstamą darbą per 29 metus 
bėjas ir vėliavnešys V. Zinkus, j Buffalo lietuvių tarpe. Iš kairės: Waker Chopyk, Romas Masiulionis, jo 
baro tarnybos vadovė M. Gydie- į duktė Audronė Mažeikienė, kuri pravedė minėjimo programą, 
nė, ligonių lankytojas V. Galec- '• ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ' 
kas ir narė specialiems reika-; L e o n a s Vasilevas. J i s sveikino 
lams A. Palukaitienė. j visus, gausiai susirinkusius Va-

Pirm. E . Vengianskas palin- Į , ^ 0 16-sios proga. Buvo išsta-
kėjo visiems darnios veiklos Po į tytos Lietuvos ir Amerikos vė 

Antanas Kareiva taip pat i parodytą pasišventimą pareigo- posėdžio valdybos nariai sesės i iįavėlės. trumpai pagerbti žu-

Ačiū. j Kuopos pirm. pranešimą papil-

M. Gydienės, kurios bute įvyko yusįeji u ž tėvynės laisvę. Susi-
pasitarimas, buvo pavaišinti. (kaupimo minute išreikšta pa-

i. 8.; g a rba. E. Strungys perskaitė 

SUVALKIEČIŲ T i W f 1 : nu
l
tarimuf- J į e f * * * ^ v , balsiai. Pranešta, kad orkestro 

Chicagos Lietuvių suvalkiečių Į vedėjas Adolfas Ramonis d a r li-
draugijos susirinkimas įvyko I goninėj. Naujais nariais įstojo 
Vyčių salėje. Vadovavo pirm. I Morta ir Jonas Jurkšaičiai. Re

vizijos komisija — M. Radžiuki-
nas , A. Condux ir A. Ralys pra
nešė, kad viskas gerai vedama. 
Padėkota Bronei 2emgulienei už 
vaišes. Po susirinkimo buvo gra 
žios vaišės ir malonus pasikal
bėjimas. Alena Laukžemis at
nešė tortą. Kitas draugijos su
sir inkimas įvyks balandžio 25 
d. 1 v. v. Vyčių salėje, 2455 W. 
47 St. ir Campbell Ave Visi na 
riai prašomi dalyvaut i 

Ona š vu-miekšene 


