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VIETNAMO KALNUOSE 
DAR AIDI ŠŪVIAI 

Pietuose dar veikia "banditu gaujos" 
Hanojus. — Vienamo vyriau

sybė paskelbė gedulą dėl prezi
dento Ton Duc Thango mirties 
kovo 30 d. Prezidentas buvo se
nas Vietnamo komunistas, dar 
prancūzų kolonializmo laikais 
ilgai kalintas už komunistinę 
veiklą. Prezidento pareigos Viet 
name daugiau ceremoninės. Ha
nojui jis buvo svarbus daugiau
sia dėl to, kad jis buvo kilęs iš 
Pietų Vietnamo. Šalia mirusio 
prezidento Vietnamo partijos ir 
vyriausybės viršūnėse yra dar 
vienas pietietis, viceprezidentas 
Nguyen Huu Tho, karo metais 
buvęs Nacionalinio išlaisvinimo 
fronto (Viet Congo) vadas. 
Laikinai jam gali tekti mirusio 
prezidento vieta. 

Jei iki šiol prezidentūra buvo 
mažai reikšmingas postas, svar
biausia, sutikti užsienio delega
cijas, priimti ambasadorių kre
dencialus, tai ateityje padėtis 
gali pasikeisti, nes Vietnamas ši 
pavasarį rengiasi priimti naują 
valstybės konstituciją. Joje 
prezidentas bus valstybinės ta
rybos prezidiumo pirmininkas. 
Šie pakeitimai seka Sovietų Są
jungos ir Rytų Vokietijos pa
vyzdį. Manoma, kad prezidento 
vietą ilgainiui paims komunistų 
partijos sekretorius Le Duan 
arba dabartinis premjeras Pham 
Van Dong. 

Vietnamo padėties stebėtojai 
nelaukia pasikeitimų vyriausy
bės politikoje. Tarp dabartinių 
partijos ir vyriausybės vadų 
esanti gan stipri, vieninga pa
žiūra į santykius su Maskva, su 
Pekinu ar su Amerika. 

Kai kurie stebėtojai mano, 
kad iki konstitucijos pakeitimo 
naujuoju prezidentu gali būti 
paskirtas pagarsėjęs gynybos 
ministeris gen. Giap, vadovavęs 
Vietnamo karo veiksmams prieš 
Prancūzijos jėgas Indokinijoje 

Karalius Hassanas 
aplanke popiežių 

Vatikanas. — Popiežius Jo
nas Paulius II-sis priėmė au
diencijoje Maroko karalių Has-
saną. Popiežius pareiškė, kad 
reikia ieškoti naujų sprendimų, 
kurie Jeruzalėje garantuotų tri
jų didžiųjų religijų: krikščionių, 
žydų ir musulmonų teises. Je
ruzalė esanti trijų tikėjimų pa
veldėjimas, miestas svarbus vi
sam pasauliui ir ypač žmonėms, 
kurie toje žemėje gyvena. 

Ortodoksai Pekine 
Pekinas. — Kinijoje, po dau

giau negu 20-ies metų pertrau
kos, buvo surengtos ortodoksų 
pamaldos. Jos įvyko Pekine, da
lyvaujant vyskupui Anastase. 
Ortodoksai misijinę veiklą Ki
nijoje pradėjo 17-ame amžiuje. 
Prieš antrąjį pasaulinį karą Ki
nijoje buvo apie du šimtai tūks
tančių rusų ortodoksų tikinčių
jų, kuriem vadovavo arkivys
kupas Pekine, šanghajuje vei
kė ortodoksų teologijos fakul
tetas. Pokario metais ortodok
sų tikinčiųjų bendruomenė Ki
nijoje sumažėjo ligi 20 tūkstan
čių. Tada dar veikė du stačiati
kių vienuolynai ir katecheti
nis institutas Pekine gyveno du 
vyskupai, šiandien ortodoksų 
Bažnyčia Kinijoje oficialiai ne
egzistuoja. Buvusios ortodok
sų misijos patalpose yra įsikū
rusi Sovietų Sąjungos ambasa
da. 

ir prieš Ameriką. 
Nežiūrint abiejų Vietnamu 

sujungimo ir griežtos Hanojaus 
[ linijos, vyriausybė turi daug rū

pesčių su Vietnamo rezistencija. 
Kovo mėn. Vietnamo spauda 
daug rašė apie teismą, kuris pa
smerkė "banditus' ir "reakcijo-
nierius". Prancūzijos žinių 
agentūra paskelbė, kad pietinio 
Vietnamo centrinėse aukštumo, 
se dar veikia prieškomunistinės 
grupės. Keliai iš Ho Chi Marito 
miesto (Saigono) į kitus mies
tus naktimis uždaryti. Kalnuo
se kas naktį girdėti šūviai. 

Šalia partizanų veiklos, vy
riausybė turi sunkią juodosios 
rinkos, kyšių ėmimo problemą. 
Hanojaus laikraštis neseniai ra
šė, kad maisto normos dar per 

I mažos, daug ko trūksta, dėl to 
veikia juodoji rinka, klesti spe-

j kuliacija. Jaunimas dažnai slan
kioja be darbo, sėdi kavinėse, 
dar veikia prostitutės, valdinin
kai ima kyšius, o dažnai tenka 
kovoti su "gaujomis, kurių tar
ne veikia Kinijos ir Amerikos 
agentai". 

Didysis Penktadienis primena' 
Išganytojas buvo nukryžiuotas 

Ca.variią, hebrajiškai — Golgotą, kur 

Nacių gaudymo 
naujas direktorius 

Washingtonas. — Teisingumo 
departamentas paskelbė, kad! 
neseniai įsteigto specialaus sky
riaus, kuriam pavesta aiškinti 
nacių karo nusikaltėlius, direk
torius Walter Rockler pasitrau- [ 
kė iš pareigų. Pernai gegužės 
mėn., kada jis sutiko agentūrą 
organizuoti, buvo susitarta, kad 
advokatas Rockler dirbs tik lai
kinai. Nauju agentūros direk
toriumi paskirtas ligšiolinis 
Rocklerio pavaduotojas Allan į 
Ryan, 34 m. amžiaus. 

Nikaragvos vadai 
Rytų Berlyne 

R. Berlynas. — Rytų Vokie
tija ir Nikaragva pasirašė pre
kybos ir kultūrinio bendradar
biavimo sutartis. Nikaragvos 
delegaciją sudarė valstybės ta
rybos narys Moises Hassan Mo
rales, gynybos ministeris Hum-
berto Ortega Saavadra, vidaus 
reikalų ministeris Tomas Borge. 
Jie jau viešėjo Maskvoje ir Bul
garijoje, o iš Rytų Vokietijos, 

j po šešių dienų vizito, išvyko į 
' Čekoslovakiją. Rytų Vokietijos 
komunistų vadas Honeckeris pa
brėžė priėmime, kad vokiečiai 
siekia glaudesnių ryšių su Nika
ragva ir dabartinė sutartis pa
dėjo tiems ryšiams ilgalaikius 
pagrindus. 

Irane 101 išrinktas 
parlamento narys 

Teheranas. — Irano parla-
Į mento rinkimai atidėti, tačiau 
j vidaus reikalų ministerijos ži-
Į niomis, iki šiol jau tvirtai iš
rinkti 101 atstovas. Dar teks 
išrinkti 169. Tarp išrinktųjų 
Islamo respublikos partija lai
mėjo 49 vietas, prezidento Bani 
Sadro šalininkai 18, nepartiniai 

i 21 vietą ir mažesnių grupių — 
113 vietų. Islamo partijos kan-
I didatų tarpe daug dvasiškių. 

Įmanomas Pekino -
Maskvos blokas ? 

Rašytojas Solženicynas įspėja Vakaris 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Neseniai Indijoje lankėsi 
JAV mokslininkų — informaci
jos sistemų specialistų delega
cija, kuriai vadovavo prof. Pra
nas Zunde, Georgia Tech. pro
fesorius. Vieną savaitę ameri
kiečiai praleido pasitarimuose 
su Indijos mokslininkais, o kitą 
važinėjo po Indiją, apžiūrinėda
mi šalies įdomybes. 

— JAV vyriausybė atšaukė iš 
Kongreso savo prašymą paskirti 
Pakistanui karinės ir ekonomi
nės paramos lėšų. 

— Trys didieji JAV bankai 
trečiadienį pakėlė savo skolina
mų pinigų nuošimčius iki 20 
nuoš. 

— Čado respublikoje į kryž
minę ugnį sostinėje pateko Su
dano konsulas Ahmed Hamza. 
Sunkiai sužeistas jis vėliau mi
rė prancūzų karinės bazės li
goninėje. 

— Salvadoro karinė chunta 
dar 30-čiai dienų pratęsė pavo
jaus padėtį, nes neramumai ne
sibaigia. 

— Irako vicepremjeras Tarek 
Aziz buvo sužeistas bombos 
sprogime Bagdado universitete. 
Policija vietoje nušovė bombą 

MASKVA NEMANO 
NUSILEIST VAKARAMS 

"Nenorite žaisti — velniop su jumis!" 
Maskva. — Sovietų televizija 

parodė amerikietį Robert Lee, 
kuris buvęs suimtas Afganista
ne vasario mėnesio riaušių me
tu Kabule. Jis, klausinėjamas 
televizijos reporterio Leonido 
Zolotorevskio, gyrėsi esąs Ka
lifornijos universiteto Berkeley 
chemijos studentas, kuris į Af
ganistaną atvykęs neseniai, šis 
amerikietis gynė sovietų pozici
ją Afganistane, puolė Amerikos 
imperializmą, kuris bandęs Af
ganistane kištis į svetimus rei
kalus. Nors propagandoje jis 
nekalbėjo, -ką jis Afganistane 
veikė, jau vasario 22 Tasso 
agentūra buvo pranešusi, kad 
Robert Lee Kabule suimtas, nes 
jis kurstė Kabulo gyventojus 
sukilti prieš vyriausybę. 

Pablogėję Amerikos - Sovietų 
Sąjungos santykiai dar blogės, 
pranašauja užsienio korespon
dentai iš Maskvos. Sovietų spau 
da daugiau pradėjo rašyti apie 
Amerikos šnipus, agentus, radi
jo ir elektroninius įrengimus 
ant JAV ambasados stogo ir 

metusį jauną iranietį Samir Ali. pan. Vienas aukštas sovietų už-
— Taivano teismas apkaltino J sienio reikalų ministerijos pa-

Pekinas. — Komunistinės Ki
nijos vicepremjeras Deng Xia-
oping, laikomas svarbiausiu Pe
kino valdžios žmogumi, pasi
kalbėjime su japonų "Yomiuri" 
laikraščiu išreiškė nusivylimą 
Vakarų valstybių, nevieningumu, 
atsiliepiant į sovietų hegemoniz-
mą, kuris pasireiškė Afganista
no invazija. Sovietų Sąjunga, 
pareiškė jis, veda ilgalaikę, iš
mąstytą strateginę politiką, o 
Vakarai, jų tarpe ir Amerika, 
bando į kiekvieną problemą at
siliepti, kai jos iškyla, laikino
mis trumpalaikėmis priemonė
mis. Cia esanti sovietų stipry
bė ir Vakarų silpnumas. 

Jis paaiškino, kad joks blokas 
negali pasipriešinti Sovietų Są
jungai atskirai, tik savo jėgo
mis. Vakarų Europa yra stipri, 
tačiau ji viena negali kariau
ti prieš sovietus. Kinija ar Ja
ponija yra stiprios, tačiau ir jos 
negali vienos susikirsti su Mas
kva. Amerika yra supergalybė, 
tačiau ir ji viena nesustabdys 
Maskvos. Ją sustabdyti būtų 
galima bendromis jėgomis, ta-

; čiau Vakarams trūksta vieny
bės, Vakarai dar nepasimokė iš 

! istorijos. Sovietų strategija ne-
| sikeičia jau nuo carų laikų, pa-
| sakė Deng. Rusija siekia uostų 
Indijos vandenyne, siekia ap
supti Europą ir nukirsti jos naf
tos tiekimą. Jei Vakarai nori 
taikos, jie turi stipriai pasiprie
šinti šiai Maskvos politikai. Da
bar kyla tik klausimas, kur so
vietai smogs tolimesnį smūgį: 
ar Irane, ar Pakistane, — pasa
kė vicepremjeras. 

— Pekine buvęs Kambodijos 
karalius princas Sihanukas pa
sakė, kad jis norėtų grįžti na
mo. Sąlygos Kambodijoje esan
čios geresnės dabar, valdant 
Vietnamo pastatytam režimui. 
negu buvo prie P d Poto. 

Iš Kinijos prar-isama, kad 
tradicinis kinų nedraugiškumas 
rusams gali pasikeisti. Neseniai 
pasirodęs kinų literatūros žur
nalas plačiai komentuoja sovie
tų literatūrinį gyvenimą ir gi
ria Brežnevo politiką, kuri esan
ti daug geresnė už Chruščiovo. 
Kinai kritikuoja žurnale rašyto
ją Solženicyną, nes jis neprita
riąs spalio revoliucijai ir esąs 
nedraugiškas Kinijai, 

Minėtas rašytojas Solženicy
nas savo straipsnyje "Foreign 
Af f aires" žurnale kritikuoja Va
karus, kad jie nesupranta, kad 
komunizmas, lyg vėžys, gresia 
visai žmonijai. Jis pasakė, kad 
"Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
lemtingasis susitaikymas gali 
įvykti per naktį"- Tie du reži
mai gali susijungti ir išeiti prieš 
Vakarus. Rašytojas įspėja, kad 
su komunizmu neįmanoma jo
kia koegzistencija, tai ideologi
ja, kuri neišsilaikytų, jei nevar
totų teroro. 

Gina Sacharovą 
Roma, — Keli šimtai žmonių, 

priklausančių Italijos Liaudies 
Sąjūdžiui, surengė prie Sovietų 
Sąjungos ambasados Romoje 
demonstraciją, išreikšdami sa
vo solidarumą akademikui Sa
charovui ir kitiem sovietų per
sekiojamiem žmogaus teisių gy
nėjam. Demonstracijos dalyviai 
reikalavo išlaisvinti sovietų ka
linamus žmogaus teisių gynė
jus, jų tarpe du stačiatikių ku
nigus — Dimitrijų Dudko ir 
Gleb Jakuniną. 

Belgijos lėktuvams 
trūksta gazolino 

Briuselis. — Belgija atsisakė 

Parašiutų sabotažas 
Fort Bragg, N. C — Praė

jusią savaitę, šokdamas su para- _ _ 
siutu, užsimušė armijos kapito- i dalyvauti ateinantį rugsėjo mėn 
nas Lawrence Hill, 26 m. Poi Turkijoje planuojamuose kari-
tardymų kariuomenės bazėje i niuose Nato manevruose. Buvo 
buvo suimtas 20 m. kareivis, ku j numatyta, kad Belgija atsiųs 18 
riam buvo pavesta parašiutus \ savo karo lėktuvų, tačiau ji ne
lankstyti. Tyrimai parodė, kad: galinti to padaryti, nes neturinti, w_s 0 m — 
buvo daugiau parašiutų, kurie > lėšų skystam kurui, kurio kaina! vaičių užtrukęs plieno darbmin 
nebūtų išsiskleidę. Dabar a r - 1 " • " *~" '* **' ,-~" '" t—M— 
mija turės patikrinti tūkstančius 

dar 33 asmenis riaušių kėlimu 
ir minios kurstymu. 

— Afganų žiniomis, kovose 
su sovietų kariuomene žuvo af
ganų sukilėlių vadas Jan Zula-
mi ir 19 jo kareivių. 

— Zambijoje įvyko 9 juodų
jų Afrikos valstybių vadų su
važiavimas, kuriame nutarta 
mažinti ekonominį bendradar
biavimą su Pietų Afrikos res
publika. 

— Britanijos vyriausybė pa
siūlė apginkluoti ir moteris bri
tų kariuomenėje. 

— Colorado, Kansas ir Ne-
braskos valstijose vėl iškrito 8 
coliai sniego. Helikopteriai ve
žioja šieną sniego atkirstoms 
galvijų bandoms. 

— Gen. Alexander Haig pa
daryta širdies operacija, paci
entas jaučiasi gerai 

— Amnesty International ap
kaltino Paragvajaus vyriausybę, 
kad ji neseniai organizavo kai
miečių persekiojimą, kuriame žu 
vo 24 žemdirbiai ir 300 buvo 
suimti. 

— Kanados užsienio prekyba 
vasario mėn. davė 815 mil. dol. 
perteklių. 

— Prie Testas krantų, Galves-
tono įlankoje, susidūrė preki
nis laivas su tuščiu Amoco OU 
tanklaiviu. Abu laivai užside
gė, vienas vyras sužeistas. 

— Las Vegas ligoninės gai
lestingoji sesuo apkaltinta žmog 
žudyste. Ji keliems kritiškai 
sergantiems pacientams išjun
gusi deguonies tiekimą. 

— Švedijos vyriausybė pa
skelbė kainų kontrolę. Infliacija 
Švedijoje siekia 10 nuoš. per me
tus. Iki gegužės 9 d. užšaldy
tos ir nuomos. 

— Britanijos Bristolio mies
te įvyko juodųjų riaušės ir ko
vos su policija. Sudeginta 10 
policijos mašinų. 25 žmonės su
žeisti. 

— Meksikos įlankoje, 100 my
lių nuo Texas krantų, naftos 
gręžimo platformoje įvykęs 
sprogimas užmušė du darbinin
kus, trys dingo ir 29 buvo su
žeisti. ' . 

- Britanijoje baigiasi 13 sa-

reigūnas, kuris uždraudė skelb
ti jo pavardę, neseniai kalbėjęs 
su keliais JAV korespondentais. 
Jis nurodė, kad padėtis pasau
lyje paskutiniu metu labai pa
sikeitė. Amerika turinti pripa
žinti, kad istorija eina pirmyn, 
strateginis balansas keičiasi. 
Pareigūnas pripažinęs, kad Mas
kva padarė Afganistane vie
ną klaidą, — nužudė preziden
tą Hafizullah Aminą. Būtų bu
vę geriau, kad jis būtų likęs 
gyvas. 

Spaudoje jau buvo žinių, kad 
dėl Amino nužudymo Kremliaus 
vadai apkaltino vidaus reikalų 
ministerijos viceministerj, mi
licijos viršininką gen. Vikto
rą Paputiną, kuris buvo pa
siųstas ' 'sutvarkyti Afganista
no". Aminui žuvus, Paputinas 
gavęs įsakymą greit grįžti į 
Maskvą, tačiau grįždamas lėk
tuve jis nusišovęs. "Pravda" 
sausio 3 d. išspaudino mažą ži
nutę apie Paputino mirtį, ta
čiau Maskvos stebėtojai kalbė
jo, kad jo mirtis, kaip komu
nistų partijos centro komiteto 
nario-kandidato ir vidaus reika
lų viceministerio, turėjo gauti 
laikraštyje daug daugiau vietos. 
Paputino pareigos buvo atiduo
tos Juriui Ciurbanovui, kuris 
yra generolas leitenantas, 44 
metų amžiaus. Jo karjeroje 
reikšmingiausia savybė ta, kad 
jis vedęs Brežnevo dukterį Ga
liną. 

Minėtas užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas pasakęs 
korespondentams: "Po EE Pa
saulinio karo Trumanas mums 
įsakė per 48 vai. pasitraukti iš 
Persijos ir mes pasitraukėme. 
Jūs turėjote atominę bombą, 
buvote už mus stipresni Vėuau, 
1962 m. mes buvom priversti nu 
sileisti Kuboje. Mes tada pasa
kėme sau: daugiau to nebebus. 
Šiandien mes karinėje srityje 
esame lygūs, niekas nebegali 
mums grasinti, įsakinėti. Mums 
Afganistano teritorijos nereikia, 
afganus sunku ir išlaidinga val
dyti, tačiau, svarbiausias punk
tas, jūs irgi negausite Afganis
tano, pasakęs pareigūnas. 

Toliau jis užsiminė apie gru
dų pardavimo sustabdymą. Tas 
tik privers mus geriau dirbti, 
daugiau gaminti. Rusams svar
bu turėti ką nors, ką galima 
kaltinti dėl sunkumų. Dabar dėl 
mėsos stokos mes galėsime kal
tinti Ameriką. 

Olimpiada — nesvarbus da
lykas. Nenorite su mumis žais-

Į ti, nenorite su mumis pakratyti 
rankų, tada velniop su jumis. 
Privesite prie to, kad žmonės 
pradės Maskvoje piaustyti jūsų 
automobilių padangas ir padė
tis dar pablogės, pasakė aukštas 
sovietų valdininkas. 

Naujųjų naftos 
mokesčių įstatymas 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris trečiadienį pasirašė 
specialių pajamų mokesčių naf
tos bendrovėms įstatymą, kuris 
numato padidinti valstybės iždą 
per 10 metų 227.7 bilijonais 
dol. Prieš metus prezidentas 
prašė šio įstatymo ir reikalavo 
294 bil. dol. mokesčių, tačiau 
Kongresas šią programą apkar
pė. 

American Petroleum Institu
te pasmerkė šiuos mokesčius, 
—: "windfall tax", nes jie su
mažins bendrovių pastangas 
ieškoti naftos Amerikoje, tuo 
pačiu padidins Amerikos pri
klausomumą nuo importuoja
mos naftos. 

Įstatymas numato importo 
mokesčius — po 4.62 dol. kiek
vienai statinei. Toks muitas, žL-

Lnoma, pabrangins naftos pro
duktų kainas. Manoma, kad nuo 
gegužės 15 d. gazolino galionaa 
pabrangs po 10 c Vyriausybė, 
pareiškė prezidentas, žiūrės, kad 
naftos brangimas pasireikštų 
daugiausia gazolino kainose, o 
ne šildymo alyvos ar kitų dega
lų. Iš naujų mokesčių apie 57 
bil. dol. skiriami mažai uždir
bantiems amerikiečiams šelpti, 
kad jie įstengtų sumokėti namų 
šildymo išlaidas. Apie 34 bil. 
skiriami naujų energijos šalti
nių ieškojimui sintetinio kuro 
gamybai ir panašiems projek
tams. 

— Olandija pareiškė Salvado-
rui protestą, nes neramumuose 
buvo sužeisti du olandai televizi
jos žurnalistai. 

T — * -

tiek pabrango, kad reikėtų keis- kų streikas. 
ti biudžete numatytas sumas 

visos divizijos parašiutų, nes Belgų parlamentas atsisakė pa 
bijo juos panaudoti. didinti lėšas kariuomenei 

— Vak Vokietijoje nukrito 
JAV aviacijos lėktuvas F-4, žu
vo du lakūnai 

Sovietų Sąjungos milicijos generolas 
Viktor Papūti n buvęs kaltas dėl Afga
nistano prezidento nužudymo. Krem
liaus vadams supykus* nusišovęs ir 
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Balandžio 5 d.: Didysis šeš

tadienis, Rimvydas, Žygintą. 
ORAS 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:18-
Debesuota. gali lyti, tempera

tūra dieną 45 L, naktį 35 i 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. balandžio mėn. 4 d. 

Red. Vytautas Gr v baustas , 4144 So. Maplewood, Cblcago, IL 60632 
Telefonas namuose 847-1729, darbe 269-7557 

NHSRJILSTANTIS LEONAS B ALTRCNAS 
Į 65 metų, kuriuos neseniai at-i sitenkina. Greit suorganizuoja 

šventė Leonas Baltrūnas, rėmus Į Australijos Lietuviu fizinio auklė-
niekaip nesuta'lpinsime VISŲ titu- jimo sąjungą, pradeda lietuviu 
lu ir nuopelnų, kuriuos Leonas sportinį judėjimą ir metines žai 
davė Lietuvos sportui, Australi
jos lietuviu sportui ir Australijos 
sportui. Kai dalis jo buvusiu drau
gu jau yra apleidę ši pasaulį, ki
ti ramiai gyvena nutolę nuo vis
ko, jis vis dar pilnas energijos ir 
entuziazmo, vis dar sportuoja, 
treniruoja Melburno Varpo tink-
iininkus, mokina jaunuosius plau
kikus, redaguoja Australijos lie
tuviu sporto leidinį. 

Baigęs Lietuvos karo mokyklą 
ir Aukštuosius kūno kultūros 
kursus, jis buvo Kauno Techni
kos mokyklos mokytojas, treneris, 
pedagogas, teisėjas, vėliau teisėju 
federacijos pirmininkas. Žaidė 
tinklinį už Lietuvos rinktinę, o 
krepšinyje pasipuošė ir papuošė 
Lietuvą 1937 m. 39 mėty Euro
pos meisterio titulais. Jis su Pu-
zinausku ir Andruliu I buvo vie
nas iš pagrindinių Lietuvos žai
dėju, padėjęs Amerikos lietuviams 
Žukui, Talzūnui, Lubinui, Kriau 
čaūnui ir kitiems iškovoti anas 
neužmirštamas pergales. Vėliau 
su Lietuvos rinktine gastroliavo 
Amerikoje ir Europoje. 

Atsidūręs Vokietijoje, jis buvo 
Čiurlionio ansamblio administra
torius, suorganizavo Čiurlionio 
sporto klubą, laimėjo prancūzų 
zonos krepšinio pirmenybes ir, 
kiek pastiprinęs savo krepšinio 
komandą, pasiekė stebėtiną per
galę prieš Paryžiaus rinktinę. 

Išemigravęs į Australiją, pra
džioje kviečiamas būti mūsų FA- mui ir sportui, linkime jam dar 
SKAS-fos įgaliotiniu, bet tuo ne- daug sveikatos ir energijos. 

dynes, kurios dar ir dabar tebe
vyksta. Buvęs vienas iš pagrin
dinių Melburno Varpo klubo stei
gėjų, jis neseniai atgaivino tink
linio sekciją, o dabar savo basei
ne mokina jaunimą plaukimo. 
Sunku ir įsivaizduoti, kad jis dar 
randa laiko Australijos lietuvių 
sporto leidinio redagavimui. 

Ne vien mūsų sporto istorijoje 
jo pavardė bus išgraviruota auk
sinėmis raidėmis, daug jo talen
to ir energijos kliuvo ir Austra
lijai. 19 metų jis dėstė fizinį auk
lėjimą Melburno aukštesnėje 
technikos mokykloje ir buvo spor
to katedros vedėjas. Pradžioje 
dar žaidė krepšinį už Viktorijos 
rinktinę ir 4 metus laimėjo Aus
tralijos meisterio titulą. O 1955 
metais Australijos krepšinio fe
deracijos buvo pakviestas treni
ruoti Australijos rinktinę, orga
nizavo trenerių kursus, spauda 
jį vadino „Mr. BasketbaU". Vė
liau daugiau 'laiko pašventė tink
liniui, daug prisidėjo prie šios 
šakos išpopuliarinimo, pasidarė 
Viktorijos tinklinio sąjungos pir
mininkas, o šiuo metu net gar
bės narys. Jei pridėsime, kad šiuo 
metu jis dar yra Royal Life Sa-
ving Sotiety narys, jo vieta ir 
Australijos sporto istorijoje už
ims didžiulį skyrių. 

Stebėdamiesi Leono Baltrūno 
atsiekimais, pasišventimu jauni-

VISI U2 BOIKOTĄ 

Pereitą sekmadienį T. Šluto va
dovaujamoje radio programoje 
buvo labai aktuali šiuo momen
tu tema — "Olimpinis boikotas 
ir išeivijos lietuvis sportininkas". 
Programos svečiai buvo adv. P. 
2umbakis ir šio skyriaus redak
torius. 

Po gausių ir įdomių diskusijų da
rome šias išvadas: 

— visa mūsų visuomenė vien
balsiai remia boikotą; 

— visi išeivijos lietuviai spor
tininkai taip pat vienbalsiai re
mia boikotą, tik su keliomis re
zervacijomis ar pastabomis. Jie 
galvoja, kad Sovietų agresijai tu
rėjo būti rastas rimtesnis pasiprie
šinimas, negu boikotas, kad, pa
gal paskutinius duomenis, boiko
tas pasaulyje vis mažiau randa 
pritarėjų ir gali būti nelabai sėk
mingas; kad tuo atveju gal tik 
daugiau nukentės pats olimpinis 
judėjimas ir sportininkai, negu 
Maskva. 

IS P.L.B. BENDRALAISKIO 
KRAŠTU VALDYBOMS 

P.L.B. palaiko artimus ryšius 
su SALFAS s-ga ir Australijos Lie
tuvių Fiz. Auklėjimo sąjunga. Bū
tų naudinga, kad kiekvieno kraš
to valdyba atkreiptų dėmesį į spor
to reikšmę, nes sportas yra labai 
gera priemonė išlaikyti jaunimą 
arčiau lietuviško kamieno. To
dėl prašome skatinti ir talkinti 
lietuvių sportinei veiklai savo tar
pe. Kur įmanoma, patartina prie 
krašto valdybos turėti vieną na-
Ą sporto reikalams, kuris rūpin
tųsi sportinės veiklos puoselėji-
mu. Amerikos ir Kanados kraš
tų LB valdybos jau turi nariu 
sporto reikalams. 

PLB valdyba ir SALFAS sutarė 
kartu organizuoti jaunųjų sporti
ninkų išvyką į 1980 m. Australi
jos Lietuviu dienas, įvykstančias 
nuo 1980 gruodžio 26 d. iki 1981 
Musio 3 d. Adelaidėje. Šiose die

nose taip pat bus iškilmingai pa
minėta Australijos LB 30 metų 
gyvavimo sukaktis. 

PLB valdyba jau pakvietė Š. 
Amerikos ir Australijos sporto 
sąjungas į Antrąsias Pasaulio Lie
tuvių dienas, kurios įvyks 1983 
metais. Tikimės, kad jose daly
vaus ir Europos bei Pietų Ameri
kos sportuojantis 'lietuviškasis jau-
nimas.Platesnes informacijas apie 
sportininkų įsijungimą į Šias die
nas pranešime vėliau. 

Pasirašė: A. Saulaitis, vice
pirmininkas švietimo reika
lams ir Z. Žiupsnys, narys 
sporto reikalams. 

FUTBOLAS 

nenutrūktų, jaunių komanda už
registruota dalyvauti salės pir
menybėse. Jose dalyvavo ge
rai organizuotų i r stiprių klubų 
komandos, nes už naudojimąsi 
sale reikia mokėti. I š dvylikos 
sužaistų rungtynių jaunių ko
manda laimėjo 3, sužaidė ly
giom 4, pralaimėjo 5. Įvarčių 
santykis 17:19. Paminėtini įvar 
čių medžiotojai M. ir St. Jeni-
gai, įkirtę po 6 ir 5 įvarčius. 
Užtikrintai ir pasitikėjimą tei
kiančiai žaidė vartininkas B. 
Gallagher, per paskutines 8 
rungtynes įleidęs t ik 6 įvarčius. 
Komandai stabilumo pridavė 
vidurio saugu žaidęs Algis Je-
čius. 

Jauniai šiais metais jau var
žysis stipriausioje sekcijoje — 
A. Jie pasiruošę. Pirmenybės 
prasidės balandžio 13 d. Ir svar
biausia: t reniruotės jau prasi
dėjo aikštėje. J o s vyksta ant
radieniais ir ketvirtadieniais. 
Pradžia 5 vai. vakare . J . J . 

IŠ EUROPOS TAURES 
VARŽYBŲ 

Ketvirčio finalinių antrųjų 
rungtynių pasekmės: 

— Meisterių t aurės varžybo
se : Real Madrid — Celtic Glas-
gow 3—O, Hajduk Split (jugo
slavai) — Hamburger SV 3—2, 
Dynamo Berlin — Nottingham 
Forest 1—3, Ajax Amsterdam 
— Racing Strassburg 4—0. 

— Taurės laimėtojų varžy
bose: IFK Goeteborg — Arsenai 
London O—0, F C Valencia — 
PC Barcelona 4—3, F C Nantes 
— Dynamo Maskva 2—3, Ju-
ventus Turin — F C Rijeka (ju
goslavai) 2—0. 

— Dėl U E F A taurės : Lok. 
Sofia — VFB Stu t tga r t 0—1, 
Zbroj. Bruenn (čekoslovakai) 
— Eint. Frankfur t 3—2, Bor. 
Moenchengladbach. — AS St, 
Etienne 2—0, Bayern Muenchen 
— IPC Kaiserslautern 4—1. 

PnsfiTVftHnig sugrupavimai 

— Meisterių taurės varžybo
se Nott ingham Forest — Ajax 
Amsterdam ir Real Madrid — 
Hamburger SV. 

— Taurės laimėtojų varžybo
se: FC Nantes — FC Valencia 
ir Arsenai London — Juventus 
Turin. 

— Dėl U E F A taurės : Bayern 
Muenchen — ESntr. Frankfurt 
ir VFB S tu t tga r t — Bor. Moen
chengladbach. č ia stebėtina, 
kad liko visos keturios vokiečių 
komandos. 

Pusfinalinių varžybų rungty
nės įvyks balandžio 9 d. ir 23 d. 
Svetur pelnytas įvartis skaito
mas dvigubai. Žaidžiama trečia
dieniais. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

TRUMPOS ŽINIOS 

noma, kad Herrera yra labai 
griežtas ir žaidėjus valdo gele
žine ranka. 

— Vak. Vokietijos Bundesli-
goje vis pirmauja FC Bayern 
(Muenchen), o antroje vietoje 
HSV (Hamburg). Toliau seka 
1 F C Koeki, VfB Stut tgar t ir 
Schalke 04. Paskutinėse vieto
se stovi Hertha BSC (Beriin) 
ir Eintracht Frankfurt. Atro
do, kad ateinantį futbolo sezo
ną jos daugiau Bundesliga ne
bematys. 

— Hamburgo SV vadovybė 
patenkinta, kad pusfinalinėse 
rungtynėse jų klubas dėl Euro
pos meisterių taurės susitiks su 
Real Madrid, o ne su anglų 
Nottingham Forest a r olandų 
Ajax Amsterdam. 

šeliauską, 6636 So. Francisco, 
Chicago, m. 60629, pr idedant 
10 dol. mokestį už aikštes, ka
muoliukus, pizza i r gėr imus. 
Nesusimokėjusiems nar io mo
kesčio — 2 dol. eactra. 

š iuo metu klubo valdyba bai
gia ruošti vasaros programą, 
apie kurią bus praneš ta netoli
moje ateityje. 

Hinsdale Racąuet clubo adre
sas : 5730 So. Grant , Hmsdale, 
111. 60521, telef. 325-6066. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Vandesvydžio teisėjas kau

nietis Jonas Čirūnas pakviestas 
teisėjauti Maskvos olimpiadoje. 
Pa ts buvęs geras žaidėjas, o da
bar t reneris ir teisėjas. Teisė
javime jau 6 metai tu r i t a rp t au 
tinio teisėjo teises, dažnai kvie
čiamas tarptaut inėm rungty
nėm įvairiuose Europos kraš 
tuose, o ta ip pa t y r a teisėjavęs 
ir Amerikoje, kai čia gastroliavo 
Maskvos rinktinė. 

— Plaukimo ta rp tau t inės var-
į i ū d n a , ' r k a d l ž y b o e v y k o Erfur te . Jaunieji 

Lietuvos plaukikai grįžo su 7 
Lietuvos rekordais. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto ~ 

— Urugvajaus futbolo rinkti
nei Europoje nesiseka. Jie jau 
pralaimėjo Belgijai 0:2, prieš 
Italiją pralaimėjo 0:1 ir prieš 
Jugoslaviją 1:2. 
vienas Urugvajaus žaidėjas už 
žiaurų žaidimą buvo pašalintas ! n a u J a i ^ 
Belgijoje, kitas Jugoslavijoje. 

• 
— Anglijoje pirmoje vietoje 

gan užtikrintai stovi FC I iver-
pool, manoma, kad jis taps 1980 
metų meisteriu. Antroje vietoje 
stovi Manchester United, o to-
laiu seka Ipswich i r PC Ar
senai. O. Gešventas 

KREPŠINIS 
PAVASARIO 

"BOUND ROBIN" 

Chicagos lietuvių lauko teni
so klubo valdyba praneša, kad 
pavasario "round robin" varžy
bos įvyks Hinsdale Racąuet 
klubo patalpose balandžio 12 d. 
nuo 8 vai. vak. 

Registruotis reikia pas A Ku-

Jaunučių klasėje K. Makauskas 
iš Kauno vienas p a t s pagerino 
net 4 rekordus: 100 ir 200 mtr . 
delfinu, 200 mtr . laisvu stiliu
mi ir 400 mtr . kompleksiniame. 
Mergaitės pagerino 4 x 1 0 0 mt r . 
estafetės rekordą. D a r du vai
kų rekordus pagerino 2 . Sta-
siukytė 100 i r 200 mt r . krūt ine. 

Šiose varžybose d a r puikiai 
pasirodė ir kaunietė R. šupilai tė 
ir buvo pakviesta į Sov. Sąjun
gos rinktinę tarptaut inėm rung
tynėm prieš Rytų Vokietiją i r 
Kanadą. 

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

Y2 metų 3 men. 
$22.00 $15.00 
22.00 
22.00 
20.00 
15.00 

15.00 
15.00 
13.00 

• Administracija dirba kas-i • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j yo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
diemais nuo 8:30 iki 12:00. į m ų nesaugo. Juos grąžina tik iš 
*> »^» w — £ , -r- ! anksto susitarus Redakcija už • Redakcija dirba kasdien i , . . . . . . . . _.. . o-on Jnn, »-«* *• • ? skelbimų tumų neatsako. Skel-8:30 — 4:00. šeštadieniais S . • , • . • — 

•**-"**—"= I bimų karnos prisiunčiamos gavus 8:30 — 12:00, j prašymą. 

1.1. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA, 
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO HJJADAL Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorini gyvenimą 
Jį lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
čys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail. V. Smakausko atlikti 19 
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6.30. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 

Chicago, m . 60828 
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ROOF REPAIRS 
20 yrs. exper'ce. Gutters cleaned and 
> . r « M v w , v M i t u u v ^ g V I C C U i m O U U * C ~ 

paired. Call — 
ANDERSON 282-9308 

>ooooooooooooooooooooooooo« 

& 

PIRMENYBĖMS RUOŠIANTIS i — HSV (Hamburg) žaidžian-
Jau per eilę metų pirmąsias! t is anglas Kevin Keegan pakei-

rungtynes Iituanicos komanda ; tė savo sprendimą ir už italų 

= ^ 1 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems 
« AUDYKLA „JUOSTA' 

STANISLOVAS YURKUS, Sav. 

2448 W. 71 St., Chicago, III. 60629. Tel. 737-5529 

niiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimniiiiniiiiiiiiiiiiiM 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73. 

EI. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
lui'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinii 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAEEIS 

I R 
VINCAS BRIZGTS 

Teisių daktara i 
2458 W. 6»th Street, Chicago, 00. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

-f 

žaidžia prieš čekų Spartą. Su 
jais palaikoma artimesnė ryšiai, 
su jais lengviau susitarti. Pra
ėjusį sekmadienį, kovo 30 d., 
nors pranešėjas nieko geresnio 
nežadėjo kaip lietų, pamaišytą 
sniegu, Lituanica sužaidė fut
bolo pirmenybėms pasiruošimo 
rungtynes prieš Spartą. Litua-
nicai pavyko sudaryti beveik 
visą numatytą komandą, kuri 
šiais metais rungtyniaus Chi
cagos aukščiausioje klasėje — 
major divizijoje. Pirmųjų rung
tynių bendras vaizdas jau ne
blogas — komanda yra . Ir žiū
rovų yra. Rungtynes laimėjo 
Lituanica rezultatu 2 :1 . Įvarčius 
pelnė Algis Krygeris ir 
Hough. 

Rezervas žaidė prieš argenti
niečių Pampas. Laimėjo 3:1-

Pirmenybes prasidės balan
džio 13 d. Pirmosios rungtynės 
prie prieš lenkų Eagles Mar-
quette Parke. 

JAUNIAI PASIRUOŠĘ 
Iituanicos futbolo klubo 

jaunių komanda praėjusių me
tų pirmenybes baigė " C " sek
cijoje užimdama antrąją vietą. 
Kad komandos vadovo ir t re 
nerio Roberto Balčiūno gerai 
pradėtas darbas tik įsibėgėję* 

Juventus (Torino) rudenį nebe-
žais, o prisijungs prie anglų 
Southampton klubo, bet ne prie 
F C Liverpool, už kurį jis pirma 
žaidė. Gal tai dėl 1980 m. Euro
pos pirmenybių ir 1982 metų 
pasaulio futbolo pirmenybių. 
Ar jis po to žais už Washing-
ton Diplomatą, sunku dabar pa-
sakyti. 

• 
— FC Kaiserslautern centro 

puolėjas ir pavojingas golamu-
šys ("Tappi") Toppmoeller pa
sirašė sutar t į su Dalias Torna-
dos ir už šį klubą jau ketino 
žaisti š. m. kovo 29 dieną. At
rodo, kad Toppmoeller (28 m.) 

G. savo FC Kaiserslautern palieka 
be ypatingų sentimentų. Nėra 
abejonės, kad j i s Dalias Tor
nado bus naudingas, nes jiems 
geras puolėjas labai reikalin
gas. 

— Garsusis austrų puolėjas 
Hans Kranki greitu laiku vėl 
žais už F C Barcelona. Nauja
sis FC Barcelona treneris, pa
garsėjęs būdamas "Inter" (Mi
lano) treneriu, Helenio Herre
ra, nori turėti Kranki savo ko
mandoje, kuris austrams buvo 
tik paakointaa Yra garai H-

" ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
savo klientams ir draugams linki 

BLINSTRUBŲ Š E I M A 
CICERO UQU0R H0USE 

4816 We«t 14t» Street, Cicero, Dliaoh SOtM — TeL 863-1705 

vii' 1905 <8» OUR DIAMOND 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • » • 

Hi(Įh 
Interest Rate* 

P»Kl on Savinus 

lrrt«rwt Compounded 
Daily »"<! Paid Ouarterly 

— us for 
ag|Ht financing 

AT OUR 10W RATB 

TO P»T V O U R i N C O M f 

Mutual Federal 
Savings and Loan I 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Pres. Tel.: 847-7747 

HOURSi Nen.Tu*.Fr 1.9-4 Thur.9-8 S»t. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 J 
JUBILEE YEAR m. 1980 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VYest 63rd Street 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DABARTIES KRYŽIUOJAMOS TAUTOS 
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Pasaulyje y ra jau daugiau 
kaip bilijonas krikščionių ir vi
sų jų, net ir daugelio kitų, akys 
šiandieną krypsta į Golgotą, į 
mūsų Išganytojo kryžių, kurio 
kraujo lašuose išskaito tiek 
meilės, kurio pervertoje šir
dyje mato atvirumą visiems 
įsijungti į jo meilės ugniaku
rą, kurio išplėstos rankos yra 
pasiruošusios apkabint i visus 
draugus ir priešus. 

Paslapčia už geležinės už
dangos Lietuvoje sukurtame 
eilėraštyje poetas kun. Kazi
m i e r a s Ž i t k u s s k e l b i a : 
"Dieviškus pečius prispaudė 
kryžius... Meilės Dievui žemės 
dovaną... Viską iškentėt Tu 
pasiryžęs. Bet d a r skausmo 
taurė nepilna.. ." Tą didžiąją 
auką matančio ir išgyvenan
čio žmogaus jausmus t a s pats 
poetas t a ip nusako: "Vieš
patie, ir a š Tave lydėsiu, Tavo 
Kraujo r i n k d a m a s lašus. Su 
Tavim kentėsiu ir mylėsiu, į 
Tave kad būčiau panašus" . 

Kryžius š iandien yra n e tik 
vidinio religinio įkvėpimo šal
tinis, bet ir nepalaužiamo ryž
to uždegėjas dėl laisvės i r tei
sybės kovojančiam lietuviui. 
Kai !977 m. gegužės 28 d. 
būrys lietuvių nešė kryžių pa
statyti Kryžių ka lne prie Meš
kučių, t en dalyvavęs kunigas, 
išreikšdamas visų tų ryž
tingųjų lietuvių jausmus, 
pamoksle kalbėjo: "Atneš-
kime į tą garbingą Kryžių kal
ną dar vieną kryžių, kaip 
ženklą, k a d mūsų t au t a dar 
nemirė, kad gyvuoja — j is bus 
dargi ženklas, kad bedieviai 
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komunistai dar negalės pasa
kyti mūsų tautai "amžiną atil
sį", dar negalės a n t mūsų tau
tos kapo, supilto lietuvių 
krauju permirkusiu žeme, šok
t i .velniško savo šokio. Tos be
dievių viltys neišpildys, jų 
pastangos tuščios". 

Kryžius ir prisikėlimas yra 
viltis ne t ir pačiose tamsiau
siose beviltiškiausiose die-

Sonetuose iš Lietuvos 
Negęstanti šviesa" mes skai

tėme: "Aplink tiek daug pa
gundų ir pavojų, Užgesus mei
lė ir klaidų tamsa. . . Aš vieną 
maldą Jėzui vis kartoju: Ta
vim pasitikiu širdim visa" . 

D i d y s i s P e n k t a d i e n i s , 
nukeldamas m u s į Golgotą, 
padeda išgyventi ir šių dienų 
Golgotą, nes ka ip rašytojas 
G.K. Chester tonas teisingai 
skelbė, "Krikščionybė mirė 
daug kar tų ir vėl prisikėlė, nes 
ji turi Dievą, kuris žino būdą 
išeiti iš kapų". 

Jeigu krikščionybės pra
džioje dvasinio apakimo pa
gauti žmonės nukryžiavo vie
ną Dievą — žmogų, tai 
šiandieną klastingojo ateizmo 
persunkti prievartos nešėjai 
kryžiuoja š imtus, milijonų 
Žmonių, išt isas tautas ; pri
kaldami kaip vinimis jų ko
jas , kad pro spygliuotų vielų 
užtvaras negalėtų laisvai 
žengti į laisvąjį pasaulį. 
Pavergtųjų lūpas vilgo mela
gingos propagandos tulžimi, 
neleisdami iš tar t i laisvo žo
džio. Laisvas žmogaus rankas 
bando prikalti t ironišku su
varžymų vinimis, kad nepara
šytų laisvo žodžio, kad nenu
k r y p t ų į s a v o l a i s v o 
pasirinkimo darbą. Pavergto 
žmogaus galvą ir širdį bado 
priverstino marksist inio melo 

spygliais ir jietimis, ban 
dydami nepalikti nei laisvos 
mint ies , nei ramybėje savo tė
vynę patr iot iškai mylinčios 
širdies. 

Ištisos tautos kryžiuojamos, 
t anka i s , nuodingomis dujo
mis n e š a m a vergijos prievar
ta . Ta i liudija ba is i statistika. 
Naujais iais J A V Valstybės de
pa r t amen to surinktais duo
menimis , bėgdami nuo komu
nis t inės tironijos, viską palikę, 
mirt inų pavojų jūrose nebo
dami, iš Indokinijos Ameriką 
pasiekė 326,675 pabėgėliai, 
Prancūzijon nusiyrė 60,998, 
K a n a d o n a tp laukė 45,779 viet
namiečiai , Australijoj atsi
d ū r ė 35,298, Vokietiją pasiekė 
11,783, kituose kraštuose pri
siglaudė 34,773. Tiek buvo 
įkurdintų nuo komunistinio 
maro iš Indokinijos pro žudan
č i a s k o m u n i s t ų s a r g y b a s 
prasiveržusių pabėgėlių, o iš 
viso užsienį pasiekė 758,526 
mir t ino pavojaus genami ne
kalti Indokinijos gyventojai. 

Čia pris imena vietnamiečio 
skundas : "Kina i mus valdė 
tūks tant į metų, bet mes nebė
gome. Prancūzai mus valdė 
šimtą metų, bet mes nebė
gome. Amerikiečiai mus api
bėrė napa lmu, bombomis, bet 
mes nebėgome. Bet kai komu
nis ta i įsigalėjo, mes turėjome 
bėgti". Komunistai — vie
nintelė dabart ies tironija, kuri 
surengia genocidą savo pačių 
tauta i . Tą ypatingai grau
džiai liudija komunizmo dar
bai Kambodijoje, kur visiškai 
be prasmės , b e jokio pa
grindo, be žmonių kaltės buvo 
išžudyti milijonai. 

Ir k u r tik komunizmas, ten 
t as pa t s . Iš Afganistano jau 
gal b u s pabėgę arti milijono 
žmonių. Nelengva žmogui pa
likti gimtąją žemę, sunkiai 
įgytus namus , visas santau
pas ir per mir t inus pavojus 
bėgti į nežinią taip, kaip sto
vi. Bet kaipgi nebėgs, kad oku
pan ta i komunis ta i nebe šim
tus, o tūks tančius sugrūdę į 
kalėjimus ir, ateinančiomis ži
niomis, ka snak t po keliasde
šimt išžudo. 

Wa8hingtono polit ikos va i 
ruotojai gerai žino, k a d ne t ik 
šarvuota Sovietų b r igada y r a 
Kuboje, bet ir įvairių rūš ių 
ginklų divizijos. Bet apie j a s 
tyl i . 

1979 prez. J . Car ter is pare iš 
kė, kad Kuboje veikia ša rvuo
t a Sovietų br igada. J i b u v o 
spaudos ir kitų žinių š a l t i n i ų 
spėliojimų tema. Vieni rašė , ki
t i pranešė savo nuomonę, k a d 
jos paskelbimas r i š a m a s s u 
r inkimais , didėjančiu ūk in iu 
nuosmukiu ir nuola idž iav imo 
politikos pateis inimu. Nuo Os
valdo šūvio žuvęs prez. J . F . 
Kennedy, privertė Kreml iaus 
vadą Chruščiovą išvežti iš Ku
bos branduolinius ginklus , o su 
j a i s a tgabentus Sovietų k a r i u s 
paliko Kuboje. Turėjo ir juos 
išvaryt i i r neleisti jų d a u g i a u 
atvežti į Kubą. 

Palikus duris a tv i ras , į Ku
bą pradėjo plaukti vis d a u g i a u 
i r daugiau sovietinių kar ių . 
Nei kiti prezidentai, nei J . Car
teris nesuko galvos dėl jų didė
jančio skaičiaus. Tik žinių t a r 
nybos nepraleisdavo p rogos 
paskelbti apie naujų Sovietų 
dalinių pasi rodymą Kuboje. 

K u b o s k a r i u o m e n ė 
p a d i d i n t a 

Saloje gyvena 9,875,666 gy
ventojai 44,218 kv. mylių plote, 
r a šo 1979 "Readers Diges t " 
a l m a n a c h a s , psl. 535. K a r i n ė s 
Kubos jėgos jau anksč iau bu
vo, gausesnės ir ger iau gink
luotos, negu daugelio P . Ameri
kos valstybių. Bet pasku t in iu 
metu F. Castro jų skaičių d a r 
pakėlė, r a šo žurn. W. Gion-
doni . Dabar po ginklu K u b a tu
r i 185,000 įvairių ginklų rūš ių 
karių. Aviaciją Sovietai sus 
t ipr ino 200 migų, gal inčių bom
b a s laidyti įr da lyvau t i o ro 
kautynėse. " D r a u g a s " nese
n ia i rašė, kad į Afrikos ir Vid . 
Rytų (P. Jemeną) va l s tybes 
y r a išsiųsta iš Kubos padėjėjų, 
patarėjų, instruktorių ir kare i 
vių maždaug 40,000. Be š io 
skaičiaus Kuba d a r tur i s t ip
rią karinę jėgą sa la i apsau
goti. 

K r e m l i u s n e p a s i t i k i 
k u b i e č i a i s 

AR TIKTAI VIENA BRIGADA KUBOJE ? 
O kur dingo Sovietų divizijos... 

ir stebėjimo bokštais. 

D i d ž i a j a m P e n k t a d i e n i u i 

KRISTAUS KANČIA, MIRTIS IR MES 
B. J A B L O N S K I S 

Sovietai, ka r t ą nudegę minė
tose valstybėse, bando nuo pa
n a š a u s įvykio apsidrausti . J ie 
žino, kad Kubos žmonės, kurių 
sūnūs ar broliai žūsta dėl So
vietų užmojų pavergti laisvojo 
pasaul io l a i svas valstybes, 
Sovietų l aba i nekenčia. Jei ne 
tiek daug Sovietų kariuo
menės būtų Kuboje, jie ne tik 
Sovietų įgulas , bet ir savo dik
tatorių F . Cas t ro su jomis iš
vytų iš Kubos. 

D i d i n a S o v i e t ų į g u l a s 

Kiekvienas Sovietų lėktuvas 
ar la ivas , plaukiant is į Kubą 
nugaben t i Kubos karius į Af
riką ar ki tur , j iems pakeisti at
gabena i š Sovietų Sąjungos 
dvigubą skaičių karių. Šią ži
nią 1979 paskelbė WBBM ra
dijo ir vėliau pakartojo dien
raš t i s "The Beacon News". 

Be to, Kubos uostuose kas
dien plūduriuoja nemažas 
skaičius Sovietų karo laivų su 
jų įgulomis. O salos pakran
tėse įrengtose nardlaiviams 
slėptuvėse slapstosi nuo JAV 
erdvės sateli tų sekimo nema
žai nardlaivių, kurie irgi turi 
įgulas. Ano t "Sears" prekybos 
gars in imo " S a l a yra gerose 
rankose ." J ą saugo nemažos 
Kubos ka r inės jėgos, o dar di
desnės Sovietų. Visos ginkluo
tos Sovietų ginklais. 

Sovietai nesitenkino tik ka
r iuomenės skaičiaus didini
mu, bet pas i rūp ino ir salos tvir
t in imais . P a g a l JAV spaudos 
ir kitų šal t inių žinias sa la ap
rūpin ta požeminiais įren
gimais ir ginklų Uždais, iš ku-
_ : . . i ; I . : J tį i J i: • 
n ų g a n l a m j u ui cinu u o l i n i u s 
ar pap ra s tu s vairuojamus svie
dinius. Įvair ios paskirties po
žeminiai įrengimai t a rnauja 
s a n d ė l i a m s , žmonių slėp
tuvėms i r t.t. Net i r J A V 
G u a n t a n a m o laivų stovykla 
apsupta artilerijos bunkeriais 

A m e r i k i e č i ų n u o m o n ė s 

Kai tik Sovietai pradėjo verž
tis į Afganistaną, Chicagos 
universiteto prof. Morton Kap-
lanas skelbė, kad nieko nelau
kiant JAV karo laivai turėjo 
apsupti Kubą ir sustabdyti į ją 
plaukiančius Sovietų, jos sate
litų a r kitų valstybių laivus. 0 
aviacija turėjusi saugoti erdvę 
nuo visokių lėktuvų, bandan
čių į Kubą įskristi a r iš jos 
pak i l t i . Kit i amerikiečiai 
skelbia laiškus vietos dienraš
ty "The Beacon News" ir siūlo 
p a s i n a u d o t i š i a proga 
išrūkyti Kubos širšių lizdą, 
kuris tiek metų kenkė Šiaurės 
ir daugiausia Pietų Amerikai. Į 
P. Ameriką siuntinėja parti
zanus, o Š. Amerikos lėktuvus 
grobia. 

U2 GYVYBĖS 
APSAUGOJIMĄ 

Italijos vyskupų konferencijos 
iniciatyva, Italijoje buvo mini
ma diena už gyvybės apsaugoji
mą. Jos tikslas yra — atkreipti 
viešosios nuomonės dėmesį į pavo
jus gyvybei, ypač gi gimstančiai 
gyvybei. Iniciatyva pravesti kiek
vienais metais specialią dieną už 
gyvybės apsaugojimą kilo prieš 
dvejus metus, tuoj po to, kai Italijo
je buvo patvirtintas įstatymas, įtei
sinantis abortą. Katalikų Bažny
čia paskelbė šią dieną, siekdama 
taip pat iškelti žmogaus gyvybės 
vertę ir išugdyti didesnę pagarbą 
žmogui ir jo pagrindinėm teisėm, 
kurios dabartiniais laikais yra taip 
dažnai paminamos po kojomis. 

O mūsų mažojoje Lietuvoje, lei
džiant tarybiniams įstatymams, 
daktarai kasmet išskerdžia vidu
tiniškai po 40,000 negimusių 
vaikų. Tuo tarpu Lietuvoje gimi
mų skaičius vis mažėja, tautai gre
sia mirtis. Kiekvienas susipratęs 
lietuvis turėtų stoti į kovą prieš tau
tos skerdimą. 

„Dievas ir Tėvynė" 
Nr. 3. 66 pusi. 

Okupuotoji Lietuva 

Raudonosios brigados yra* 
pasisavinusios žmogžudžių 
metodus — grobia nekaltus 
žmones, plėšia bankus. Net ir 
nušauto Mišias laikančio arki
vyskupo neleisdami ramiai pa
laidoti, o sprogmenimis sukel
ta pan ika da r keliasdešimt 
ž m o n i ų n u ž u d y d a m i ir 
dešimtį kartų daugiau sužeis-
dami. Je i pirmaisiais amžiais 
krikščionis kryžiavo pagonys 
tai dabar t in ia i s laikais pavie
nius žmones ir ištisas tautas 
kryžiuoja ateistai , žadėdami 
ateičiai rojų, o dabartyje 
sukurdami pragarą. 

Tų faktų akivaizdoje mums 
ypa t inga i išryškėja, k a s yra 
krikščionybė, kuri žmoguje 
mato gerbtiną Dievo paveiks
lą, kuri švyti atpirkimo meile, 
kuri įprasmina žmogui žmo
nišką gyvenimą ir atneša nau
ją šviesą net ir į mirties tam
są. I r čia mes prisimename 
rašytojo Franz Werfelio skelb
tąją tiesą: "Būdamas žydas, 
aš jaučiuosi tur įs teisės skelb
ti tokią pažiūrą: šis pasaulis, 
kuris vadinasi civilizuotas, tik 
tada savo dvasioje gali būti iš
gydytas , kai j i s atras kelią į 
naują krikščionybę". 

J. Pr. 

J is dar nepamiršo, koks nuo
tykis ištiko Sovietų įgu las 
Egipte, Sudane ir Somalijoje. 
Šios valstybės i švarė Sovietų 
įgulas. Išvarymo ka l t i n inka i 
buvo Sovietų padėjėjai, pa t a 
rėjai, instruktoriai , kur ie rū
pinosi ne šių valstybių apsau - ' 
g a ir pagalba, bet b a n d ė j a s 
paversti sovietiniais sa te
litais, o žmones vergais . J ų val 
džios ir piliečiai nepanoro gy
venti marksis t inės s a n t v a r k o s 
globoje. Olandijos vyskupai savo konferencijos metu. 

Šventosios savaitės die
nomis vieni, dalyvaudami tų 
dienų pamaldose, kiti gal tik 
kasdieninio darbo valandomis 
prisimename Kristaus žemiš
ko g y v e n i m o pasku t ines 
dienas, kančią, mirtį, prisi
kėlimą. Kiekvienam yra nau
dinga įsijausti giliau į šių 
dienų turinį, nes tai, kas tomis 
dienomis įvyko, įvyko dėl 
mūsų. Kristus žinojo savo kan
čios ir mirties tikslą ir to pasė
kas. Tie, kurie buvo atsakingi 
už Kristaus mirtį, nieko nesu
prato ir nepramatė savo elge
sio pasėkų. Jie tikėjosi, kad, 
nukryžiuodami Jėzų Nazarie
tį, baigs jo įtaką minioms. Kal
tieji jo mirties, kurie buvo liu
d i n i n k a i jo p a s k u t i n i ų 
minučių, paskutinių žodžių: „Į 
tavo r ankas atiduodu mano 
sielą. Išsipildė...", tikėjosi 
pasiekę savo tikslo. Jie net ty
čiojosi sakydami: „Jeigu esi 
Dievo sūnus, ta i nuženk nuo 
kryžiaus. 0 tačiau kareivių 
šimtininkas, kuris nebuvo gir
dėjęs Kristaus nė vieno pa
mokslo, nematęs nė vieno jo 
stebuklų, jau čia pat ištarė: 
Tikrai, t a s buvo Dievo sūnus. 

Mąstydami apie žmones, jų 
elgesį, elgesio pasekąs, grįž
kime į Palmių sekmadienį. 
Evangelijų autoriai nepa
minėjo, kas buvo savininkas to 
asilo, a n t kurio Kristus jojo į 
Jeruzalę, pradėdamas visą tos 
savaitės istoriją. Nežinome, ar 
t a s žmogus tapo krikščioniu, 
bet jis paklausė Kristaus vardu 
jam sakyto žodžio, ir jo gyvu
lėlis t apo įrankiu neužmirš
tamo įvykio. Jokis žmogus 
negali pramatyt i savo veiks
mų, žodžių, net minties visų 
pasėkų. Būtų galima paminėti 
daug visokių pavyzdžių. Prisi
minkime kelis mums savus 
žmones. Šiaurės Sibiro vergų 
stovykloje lietuvaitės užrašė 
ranka an t prasto popieriaus 
gabalėlių keletą savų maldų. 
Jos tai rašė savo asmeniniam 
reikalui. Pasaulis nežino jų nei 
pavardžių, nei kur jos šian
dien, tačiau tie jų žodžiai lieka 
žmonijos istorijoje, išversti į 
keliolika kalbų, pasklidę keli 
milijonai egzempliorių. Jeigu 
skaičiusių tas maldas nors 
dalis asmenų užrašytų savo 
vidinius pergyvenimus, min
tis, stebėtumėmės tų maldų žo
džių pasėkomis. Panašiai yra 
su Nijolės Sadūnaitės, kunigų 
Šeškevičiaus, Zdebskio ir eilės 
kitų žodžiais, skirtais jų tei
sėjams. Kiti, kaip vyskupai 
Borisevičius, Reinys, Matulio
nis, Ramanauskas , prof. Dovy
daitis ir eilė kitų kunigų bei pa
sauliečių paliko gyvenimo fak
tus,po jų kalbančius be žodžių 
Šiuo mūsų gyvenamu laiku 

yra vienas faktas, vertas visų 
dėmesio. Kas tik nori, gali kas
dien pasiklausyti per radio 
labai pozityvių religinio, mora
linio turinio kalbų — pa
mokslų. Tokio turinio temomis 
gausi yra spauda. Ne kar tą net 
spaudoje kel iamas kaus imas , 
kodėl iš to nes imato visuome
nėje tokios įtakos, kokios 
derėtų tikėtis. To priežasčių 
yra daugiau, o š ia proga at
kreipkime dėmesio į dvi. 

Viena, kad nemaža dalis su
brendusių ir jaunimo a n a i s 
religiniais, doriniais klau
simais nieko neskaito ir ne
klauso. Jų visa išmintis ir gy
venimo mokykla yra T V i r 
radio tokios programos, kurių 
ne viena gal ir sukurta tik 
žmonių gadinimo tikslui. Yra 
ir an t ra priežastis, apie kurią 
retai ka lbama ir galvojama. 
Tai pavyzdys daugelio tokių, 
kurie viešai žinomi formaliai 
priklausą kuriai nors religijai, 
savų švenčių metu lanką mal
dos namus , bet eidami s a v a s 
pareigas, savo privačiame 
gyvenime nepaiso savo reli
gijos reikalavimų. Kai asmuo, 
viešai pademonstravęs savo 
religiją, paskui nesąžiningai 
elgiasi savo pareigose, kasdie
niniame privačiame gyve
nime, tai savo elgesiu pada ro 
daugiau blogo negu gero, ypa
tingai jaunimo akyse. J a u n i 
žmonės negerbia ne tik a n o as
mens, bet jų akyse diskredi
tuojama pa t i religija. Tiesa, 
kad yra daug tokių, gil iau 
galvojančių, kurie kelią į reli
giją ir teisingą gyvenimą su
randa ne per kitų pavyzdžius, o 
patys ieškodami tiesos, t ač iau 
vargiai mažiau y ra ir tokių, 
ypatingai jaunuolių, kurie tiesą 
ar klaidą paseka iš kitų elgesio. 

Kristaus gyvenimas, kan
čia, mirtis buvo Dievo parink
t a s k e l i a s žmon i jos gel
bėjimui. Tiesa, kad ne visi ta i 
supranta, ne visi tuo pasi
naudoja. Žemėje nebuvo, nė ra 
ir nebus nė vieno žmogaus, ku
ris būtų galėjęs apsieiti savo 
gyvenime be pagalbos, be 
santykių su kitais žmonėmis. 
Taip yra su žmonių elgesiu, su 
žmonijos dvaisa ir net su sielos 
išganymu. Visi žmonės ka r tu 
kuria visuomenės dvasią ir 
elgesį, visi yra vienaip ar k i ta ip 
atsakingi už viską — gerą a r 
blogą, už vienas kito sielos iš
ganymą. Kas manytų, kad jo 
gyvenimas yra jo vieno gyve
nimas, t a s gyventų laba i 
žalinga iliuzija. Net ir t as , 
kuriam kiti žmonės visai 
nerūpi, negali žinoti, kas gali 
sekti gero a r blogo iš jo žodžių, 
elgesio, gyvenimo. Kristus mirė 

. už kiekvieną iš mūsų, bet ir už 
visus. V y s k v B r i z g y s 

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

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 
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Kai buvau penkerių me
tų (1877 m. žiemą), tai 
motina pasisodindavo mo
kyti lietuviškai. Ji, būda
vo, verpdama suka ratelį. 

Afi sėdėdavau iš dešinės 
pusės, o ta rnai tė Marijona 
Gerdavytė (jau didelė mer
giščia) atsisėsdavo iš kai
rės pusės. Motina, moky
dama mane, pamokydavo 

ir tą tarnai tę . Tokiu būdu 
buvo ape inamas rusų val
džios į sakymas , kuris drau
dė s laptas mokyklas. Mo
tina galėjo savo vaikus 
pamokyti . M o l d n a u g i i g ele_ 

mentoriaus senoviškų būdu: 
didelės raidės, skiemens 
žodžiai. 

Savo išvaizda Mieleška gerokai pr iminė maršalą 
Geringą (tai p r ipaž indavo ne t vokiečiai): petingas, 
krūt iningas , su i lgais , į v i r šų sušukuotais plaukais, 
plačia kak ta ir veidu, ž e m y n lenkta nosimi, aukštyn 
lenktu smakru. Tač iau mėgdavo laikyti nykščius 
pažastėse už liemenės, k a i p Leninas . Iš viso, atrodė 
istorinis asmuo — ta i galė ja i jaust i net žiūrėdamas į 
jo nugarą. Dabar išsi t iesė prieš Matulevičių visu 
savo iškilumu, Ger ingas ir Len inas viename ir tame 
pačiame žmoguje. 

— Apie mane? 
— Taip . Dykinėj imo metas baigėsi mums 

abiems. 
Darėsi sunkoka sup ra s t i jo greitą, dabar iš 

susijaudinimo kiek užsiryjančią šneką, nors kalbėjo 
pakeltu balsu, ka ip klasėje. Matulevičius prisiminė 
girdėdavęs, kaip g imnazi jos mokiniai skųsdavosi 
negalį sekti jo pamokų. M a t y d a m a s nesusivokian
čias būsimojo žento akis , Mieleška nusijuokė. 

— Tau, atrodo, n e g a l i m a sakyt i B, pirmiau 
nepasakius A. Gerai , š ta i k a s . Profesorius Sarpaiius 
čia a tvyko Švietimo va ldybos paves tas mūsų sto
vykloje organizuoti p i lnos lietuviškos gimnazijos, 

apygardos jaunimą. J au esu pakviestas mokytoju, ir 
beveik tikras dalykas, kad būsi pakviestas ir tu. 
Nors, žinoma, tik jaunesniuoju, kadangi neturi 
diplomo. 

Matulevičius neįstengė tiek daug dalykų iš kar to 
sutalpint i galvoje. 

— J a u yra ir Švietimo vadyba? 
— Kur nebus? Pirmoji pasaulyje švietimo 

vadyba buvo įsteigta dar prieš abėcėlės išradimą! 
— Bet atsiras klasėms patalpos? Ir jeigu moki

nia i ne vien iš šios stovyklos, t a i kame juos apgy
vendinti? Taip ankštai dabar Čia mus sugrūdo... 

— Pakalnėje, į pietus nuo pilies, stovi pustuzinis 
tuščių Arbeitsdienst'o barakų. Yra salės, virtuvė ir 
visi kiti įrengimai. Rezervuoti amerikiečių kariuo
menei. Dabar, kai galutinai pasitraukė iš Čekoslo
vakijos, juos atiduoda mums. Profesorius atsivežė 
raš tą iš Military Government. 

— Puiku. 
— Žodis „puiku" čia pavar to tas labai vietoje. Bet 

tai dar nėra visos naujienos, kurias atnešė profe
sorius Sarpaiius. Atnešė ir svarbesnių. 

— Svarbesnių ir už ši tas? 
— Žinoma. Atsimeni, kolega, kaip profesorius 

Pakš t a s ragindavo pasukti mūsų kultūros laikrodi 
šimtą metų į priekį? 

— Atsimenu. 
— Gerai. O ar buvo pasuktas? 
— Na, kiek žinau, ne. O gal ir buvo? 
— Pasuktas nebuvo. Kodėl? Dėl to, kad mūsų 

tėvynėje viešpatavo apati ja, dvasinis letargas, s toka 
iniciatyvos ir entuziazmo. Bet čia tremtyje mes atsi
dūrėme beveik vien elitas, galiausiai nusikratę iner
tiškąja mase, išmetę jūron nereikalingą balas tą 

tinių yra inteligentai ir visuomenės veikėjai. Tik 
pagalvok, kokia tai koncentruota jėga, koks kultū
rinis dinamitas! Su juo gal ima nuversti ka lnus , 
pastūmėti kultūros laikrodžio rodyki m ne š imtą 
metų, o šimtą dvidešimt ar t r isdešimt — gal net 
pusantro. Viskas, žinoma, tuo tarpu d a r tiktai pla
navimo stadijoje, bet daugelis idėjų jau turi a iškiai 
apibrėžtus kontūrus. Profesorius Sarpai ius apie kai 
kurias iš jų man užsiminė labai konkrečiai. Pavyz
džiui, prie Vadybos jau veikia kalbininkų komisija, 
reformuojanti iš pagrindų mūsų rašybą. Tai , ko 
ne į s t eng ta padary t i savoje v a l s t y b ė j e per 
nepriklausomo gyvenimo dešimtmečius, bus a t l ik ta 
čia, svetimame krašte, primityviose sąlygose, per 
vieną, antrą mėnesį. Antra — ruošiama vidurinio 
mokslo programa, pažangesnė, modernesnė, pritai
kinta tremties aplinkybėms, sutrumpinta , pagrei
tinta, koncentruota, pagrįsta naujoviškiausia 
metodika. O žinai kam pavesta ruošti programą 
lietuvių kalbos ir literatūros dėstymui gimnazijose? 

Mieleška pamažu , į s p ū d i n g a i i š t r a u k ė 
dešiniosios rankos nykštį iš už liemens ir bakstelėjo 
juo sau» į krūtinę ties sagomis. 

— Štai, kam tokiam. 
Buvo dramatiškas momentas . Tik, gaila, t ikra

jame gyvenime, ne teatre, dramatiškieji momenta i 
yra labai dažnai sudrumsčiami kokio nors ne laiku 
kyšterėjusio deus ex machina. Šiuo atveju tokią rolę 
suvaidino Mieleškienė, įvirsdama pro duris su gigan
tiška kavos skardine rankoje. Jos pasirodymas vienu 
ypu išdildė vyro panašumą į Geringą ar į Leniną, 
paversdamas jį tiktai Mieleška, sloguotu ir Kosin
čiu, ieškančiu kelnių kišenėje nosiniuko. 

(!S vysk Pr. Bučio atsiminimu) turinčios ap t a rnau t i n e v ien mūsiškį, bet ir visos Septyniasdešimt penki procentai visų lietuvių trem- (Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. balandžio mėn. 4 d. 
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Nuotraukoje viena dalis turistinės kelionės pro Clevetendo Liet. koloniją, 
nusifotografavę prie lietuvių bažnyčios. Pirmoj eilėj — Bonme Woods, 
"Peooles and Cultures" atstovė, dr. V. Stankus ir Dalia Orentaitė, kelionės 
vadovai. ****' ^ * « * * « « * 

CLEVELANDO ŽINIOS 
CLEVELANDO LIETUVIŲ 
KOLONIJA BUS RODOMA 

TELEVIZIJOJE 

Praėjusį sekmadienį du auto
busai vežė 85 keleivius per Cle-
velando lietuviu kolonijos svar
biausias vietas. Šią turistinę ke
lionę ruošė „Peoples and Cul
tures". Jai vadovavo ir ją orga
nizavo Daflia Orantaitė ir dr. Vik
toras Stankus. Kartu su keleiviais 
važiavo keturi 5-tos (WEWS) te
levizijos stoties atstovai, kurie vi
są kelionę filmavo. 

B miesto centro autobusai ve
žė dalyvius i Šv. Jurgio bažny
čią, lietuviškus darželius ir Die
vo Motinos parapiją. Jie taip pat 
aplankė Kaziuko mugę, vykstan
čią parapijos salėje, ir Lietuvių 

tai visus sutiko namų administ
ratorius Ričardas Armonas ir di
rektorius Romas Bublys. Po trum
po priėmimo punšu, sekė prog
rama. Jaunutės V. ir R. Bub-
Tytės, apsirengusios tautiniais rū
bais, svečiams pakanldiavo „Pas 
motinėlę". 8 m. P. Biliūnas, liet. 
mokyklos mokinys, pralinksmino 
visus gyva, lietuviška akordeono 
muzika. Virginija Juodišiūtė, Rū
ta Gincaitė ir Rita Kazlauskaitė 
nustebino klausytojus savo gra
žia kanklių muzika. Visos kank-

lietuviškais šiaudinukais susidomėjo 
Baltieji Rūmai i. 

ininkės yra O. Mikulskienės kank
lių mokyklos mokinės. 

Po šios programos, R Bublys 
ir R. Armonas nuvedė svečius į 
„Gintaro" valgyMą, kur marmi 
šeimininkės laukė su skaniai pa
ruoštais lietuviškais valgiais. 

Po įspūdingu 4 valandų sve
čiai buvo dėkingi, nes jie per šią 
popietę įgijo daug žinių apie Lie
tuvių ir Clevelando lietuviu isto
riją, kultūrą, tradicijas, meną, mu
ziką, literatūrą ir Lt 

šios ekskursinės kelionės sant
rauka bus rodoma per 5-lą tele
vizijos stotį, "Afternoon Exhan-
ge" programoje, balandžio 10 d., 
tarp 4 ir 5 vafl. p.p. 5ią retą te
levizijos pasirodymo progą su
ruošė Vida Gaižutytė, kuri yra 
šios programos „Associate Pro-
ducer̂ *. 

Prieš Kalėdas, kai prezidentie
nė Rosalyn Carter priėmė ko
respondentus ir kalbėjosi su jais 
apie išpuoštą eglutę, teko sutik
ti Baltųjų rūmų pareigūną Rex 
Scouten ir jam papasakoti apie 
lietuviškus kalėdinius puošme 
nis — šiaudinukus. Jis paminėjo, 
kad jau dabar renkąs medžiagą ir 
ieškąs įdomesnių meno pasireiš
kimu Amerikoje sekančioms Ka
lėdoms. Tada pažadėjau jam pri
statyti lietuviškų šiaudinukų pa-
vyzdžiŲ, suteikti apie juos ir apie 
lietuviu kalėdinius papročius ži
nių. 

Nudžiugau gavusi pasimaty
mą vasario 7 dieną. Sutartu lai
ku atvykau į spaudos skyrių, į ku
rį jau rinkosi korespondentai, 
laukdami naujausių žiniy pra
nešimų. Netikėtai išgirdau per 
garsiakalbį balsą porą kartų ma
ne vardu kviečiantį ateiti. Ko
respondentai žvalgėsi — kas kur 
kviečiamas? Nieiko nesakiusi nu
ėjau į prieangį, kuriame manęs 
laukė juodukas pareigūnas. Eida
ma su juo išsikalbėjau, kad mudu 
abu į Baltuosius rūmus pakliu-

CRAŽINA KRIVICKIENĖ % 
vome prieš 16 metu, kai prezi
dentas buvo L. B. Johnson. Paki
lus liftu ipora aukštu,sutikau ma
nęs laukiantį Scouten. 

Jo kabinete išpakavome mano 
atsineštus šiaudinukus su pridė
tomis prie jų gaminimo auto
rių pavardėmis: Elena Okienė 
(iš Baltimorėš), Aldona Kindu-

klijuo 

tiniai, Radavich (Chicagos), Al
dona Kindurienė ir Washingtc>-
no jaunimo — vertiniai, Mary 
Brienziu£,*Williams (Washingto-
no) pagaminti iš kviečių šiau
dų. Tajp 'pat įteikiau kalėdinių 
papročių aprašymą ir porą A. Kin 
durienės puošmenų nuotraukų 
iš tos kolekcijos, kurias ji buvo 
davusi VVillimasburgo, Va., mu
ziejui. 

Apie 40 minučių besikalbant 
su mielu Scouten, buvo progos 
plačiau nušviesti šiaudinukų kil
mę, jų pritaikymą eglutės puo
šimui Amerikoje. Generalinės 

konsulės Juzės Daužvardienės 3ė-
ka dabar davusi spauda, prieš Ka
lėdas puošiami muziejai, bankų 
ir viešbučių salės. Taip pat kiek 
papasakojau apie lietuvių tauto-
ka dabar domisi spauda, prieš Ka-
nę padėtį. Atsisveikinant Baltų
jų rūmų pareigūnas pareiškė 
padėką už gautą medžiagą. Aš dė
kojau už dėmesį. Jis paminėjo, kad 
tarsis su atitinkamais asmenimis, 
kaip ir kada lietuviški puošmenys 

galės būti panaudoti Baltuosiuo
se rūmuose. 

f 

Apie 800 žiūrovų Clevelande stebėjo Pietų Amerikos jaunimo pasirodymą. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Linksmų Šv, Velykų Švenčių 
linkime 

visiems Lietuviams 

STEPONAS C LACKAW.CZ 
I R S U N O S 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672 

11628 Southwe$t KIghwiy, Pales Hills, III. 
Tel. — 974-4410 

RANKOS — TOBULAS 
ĮRANKIS 

Žmogaus rankos yra labai to
bulas įrankis. Žmogus su ran
komis gali atlikti apie 1000 įvai
rių veiksmų. Rankos susideda 
is 27 kaulų ir 19 įvairių musku
lų grupių. Sakoma, kad iš ran
kų net galima atpažinti kai ku
rias ligas pvz., peraugusios ran
kos rodo pituitarinės liaukos ne
normalumus. Jn. 

f 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems lietimams. 

• 

LEONARD BUKAUSKAS 
I R Š O N U S 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
649 L I62nd Stnet, Soufe HoUtnd 

Pliene — 264-2228 

J 
TIK KĄ {SĖJO IŠ SPAUDOS 

NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 
K A T A L O G A S 

Didelio formato, 184 pusi. Kleistai 1980 m. 
lame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreUai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir t.t. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ 

į Chleago, IL 60629. 
f i . . . t i f t f i i « i t t c t t f l f t t « t i f l * i ! « » t t f l l ! t l l f ! t t t t l l t t t l t l f t f f f t f l f « l f l l t l t l l t l f k 

- 3 0 month T-Rate 
Certificates • • • A 

: '• 

;. > 

Centsable 
Investment* 

» 

-. 

* 

• 

- • 

• 

s -

t-' 

Standard Federal now offers a new 
thirty month "TRate" high-yielding 
savings certificate. Now you can lock 
yoilf 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 $100,000 are insured by 
the Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Stop in or 
call one of our savings counselors for 
the current "T-Rate". 

i 

Ėl STANDARD FEDERAI. SA\/lNGS 
ASSETS OVER $512 M1LLION 

mK £t 
HOME OFFICE: 
4192 Archer Avenuė, Phone: 847-1140 
Garfield Ridge: 
6141 Archer Avenue. Phone: 767-5200 
47th and Rockwelk 
2555 West 47th Street, Phone: 523-1083 

HickoryHiUs: 
9357 South Roberts Road, Phone: 598-5050 
Hickorv HilU: 
Hill Creek Shoppmg Center, Phone: 599-1977 
Downers Grove: 
5100 Forest Avenue, Phone: 963-1140 

Lombard: 
23 North Main Street, Phone: 627-1140 
Aurora: 
301 ^fest Galena Boulevard, Phone: 892-1140 
Boulder Hill: 
21 Boulder Hill Pass, Phone: 897-1166 

! 
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BEST WISHES T O ONE AND ALL ON T H I S 
HOLY EASTER DAY 

Courte*y Of 

STANDARD OIL CO. 
Division of AMOCO 

200 E«»t Randolph S t.,Chicago, IL., Phone: 856-6111 

įiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii'. 

EASTER GREETINGS 
"rtMiiiiiuiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiitiitttmiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BEST WISHES TO ONE AND ALL ON THIS 
HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

RICHARD J. ELROD 
SHERIFF OF COOKCOUNTY 

-

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of tite 

Pulaski Savings and 
Loan Association 

3 1 3 6 South Morgan Street. Chicago, IllinoU — Phone: 9 2 7 - 3 5 0 0 

BEST WISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Co«irte»y of the 

CHATEAU RĘST HOME 
Phone: 824-2010 

3410 Milwaukee Ave. 
Northbrook. Illinois 

SINCERE BLESSINGS TO OLR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

COLRTESY Of 

Action Automatic Transmissions 
COMPLETE TRANSMISSION SERVICE 

4 3 0 0 WEST 63RD STREET, CHICAGO, ILL. PHONE — 735-4536 

BEST WISHES TO OLR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

A M E R I C A N I N V S C O 
CORPORATE OFFICE 

PHONE 782-5252 
120 SOUTH LASALLE ST., CHICAGO, ILLINOIS 

BEST WISHES TO OLR FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
MATTHEWkS SUPREME 
HOMEMADE SALSAGE 

SHOP 
Tel. — 523-2809 

4 3 2 8 S. Archer Ave., Chicago, IL 

SINCERE BLESSINGS TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

from 

ST. THECLA CHURCH 
Rev. Fr. Matt Bednarz 

Phone: 792-3077 
6 7 2 5 Wesl Devon Ave. 

Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

— From — 

ST. TARCISSUS 
CHURCH 

Phone — RO 3-8228 
6 0 2 0 W. Ardmore, Chicago, III. 

BEST WISHES TO OI R MANY 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
From the 

SOUTHWEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSN. 

PHONE: 436-4600 
3525 W. 63rd Si., Chicago, Illinois 

BKST WISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of 

LEE TELEVISION 
SERVICE 

6359 S. Central Ave., Chicago, III. 
Phone —585-5145 

BEST VISHES TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
PHONE: 476-5100 

6316 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, ILLINOIS 
— PULASKI FACnJTY — 

62ND A PULASKI CHICAGO, ILLINOIS 
OPEN 8:00 AM TO 4:30 PM -MON—TUE—THUR 

WED.8:00 AM TO 3:00 PM — FRI.8:00 AM TO 8:00 PM 

BEST VISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of the 

JA MAR JEWELERS 
4915 Oakton Street 
SKOKIE, ILLINOIS 

Phone — 679-0010 

BEST WISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of the 

LEITZA DIE & TOOL 
CO., Inc. 

Phone — 2 7 1 - 1 4 0 8 
5 4 6 2 N. Damen Ave., Chicago, Illinois 

BEST W1SHES TO ONE & ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

In Loving Memory 
of 

Julius Perpoli 

BEST WISHES TO OLR 
FRIENDS AND PATRONS ON THIS 

HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

JOHN ZENGLER CLEANERS 
PHONE: 432-2800 

2 0 2 0 FIRST ST. HIGHLAND P AR K. ILL 

BEST VISHES TO OLR FRIENDS AND NEIGHBORS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of the 

MIDWAY VISITING NURSES SERVICE 
PHONE: 767-3800 

4 3 2 4 WEST 67TH ST. , CHICAGO, ILLINOIS 

BEST VISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv od the 
SPARKLE FOOD CENTER 

SPECIALIZING /N FINE 
HOME-MADE LITHUANIAN, POLJSH AND 

ITALIAN SALSAGE ALSO GERMAN BRATWURST 
PHONE:585-5533 4 0 2 4 WEST 59TH S T ^ CHICAGO, ILI 

BEST WISHES TO OLR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A HAPPY 

EASTER FROM 

MING'S 
CHOP SLEY RESTALRANT 

PHONE: 586-2929 
6 5 2 5 West Archer Ave. Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO OLR 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesv of the 

FRIENDLY LIQUORS 
Phone: 778-9318 

2646 Vest 63rd St., Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of the 

EVANS PRODUCTS CO., CRECO DIVISION 
ENGINEERED METAL FABRICATIONS 

PHONE: AREA CODE 8 1 5 - 3 3 8 - 2 8 7 9 
14512 Washington, Voodstock, Illinois 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HAPPY EASTER 

Courtesy of the 

MODELL FUNERAL HOįME 
5725 South Pulaski Road, Chicago, Illinois 

Tel. POrtsmouth 7-4730 

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of the 

LAWNDALE ALTO BODY SHOP 
3101 SOUTH RIDGELAND AVE, 
BERWYN, ILL. PHONE: 788-1133 

SINCERE BLESSINGS 
TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
COURTESY OF THE 

SKYVIEW RESTALRANT 
COMPLETE MENL OF FINE FOODS — 

OPEN 24 HOLRS 
FAMILY DININC — AMPLE PARKING 

Phone 767-1896 
4801-03 Vest 63rd St. (Corner Cicero Ave.), 

Chicago. Illinois 

BEST VISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of the 

EGAN 
FUNERAL HOME 

PHONE: 582-2000 
3 7 0 0 West 63rd Su, Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

From 

ST. DANIEL 
THE P R O P H E T CHURCH 

REV. FR. JOHN BRENNAN, 
PASTOR 

PHONE: 586-1223 
5 4 0 0 South Nashvilie, Chicago, Illinois 

BEST VISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of 

SLUOGE RĖMO V AL 
and SEWER SERVICE 

Phone: 889-5175 
5316 Vest Diversey, Chicago, III. 

BEST VISHES 
TO OUR MANY FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
COLRTESY OF THE 

HOLY FAMILY 
HOSPITAL 
PHONE: 297-1800 

100 NORTH RIVER ROAD 
DESPLAINES, ILL 

BEST W1SHES ON THIS 
HOLY EASTER DAY 

Courtesv of the 

PAINT BUCKET 
STORE 

Phone: 284-9870 
Quality hrand paints Pittsburtt & Eilioti* 

Compiele Line of Vali Coverinjp 
6097 So. Archer Ave., Ohirago. III. 

BEST VISHES TO OLR FRIENDS 
AND PATRONS ON THIS 

HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

B-F LIQUORS 
Phone: 4 7 2 - 6 3 6 5 

9 5 0 Vest Armita-e Ave. 
Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

— FROM — 

ST. MARY STAR OF THE SEA 
6435 So. Kilbourn, Chicago, 111., Phone: 767-1246 

BEST WISHES TO MY MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

DR. FAUSTO CIUILINI 
PHONE: 767-3171 

4 3 2 4 We*t 63rd St., Chicago, Illinois 

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of the 

MURPHY MOTOR EXPRESS 
2920 So. 19th Avenue, Broadview, III. 

MURRAY 1-1150 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

FROM 

SANTA TERESITA 
VICARIATE CHURCH 
Rev. Father Raphael R. Orozco, 

Vicar 
PHONE: 358-6337 

35 WEST WOOD ST. 
PALATINE, ILLINOIS 

BE^T VISHES TO OLR MANY 
FRIENDS 0N THIS HOLY 

EASTER DAY 
Courtesy of 

WESTMONT 
Building Products Co. 

BEST WISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of the 

LOYAL CASKET CO. 
Phone: 722-4065 

134 So. Cslifornia Ave. 
Also 

3280 No. Califoraia Ave_ Chirago. IL 

BEST VISHES FROM ALL 
T H E FOLKS AT VTNSTON"S 

TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

COLRTESY OF 

MIKE WINSTON'S 
SALSAGE 

PHONE: 767-4353 
4 7 0 1 WEST 63RD ST.. CHICAGO, ILL. 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

COURTESY OF 

A - 1 TOOL DIVISION 
PHONE: 345-5000 

1425 ARMITAGE AVF-. MELROSE P AR K. ILLINOIS 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

From 

ST. FIDELIS CHURCH 
MASS 7:30 AM—9:00 AM English 

SAT. 6 : 3 0 PM English 
SUN. 7:30 AM Polish 

9 : 0 0 AM E n g l i s h - 1 0 : 0 0 AM Polish 
1 1 : 1 5 AM English—12:30 PM SpanUh 

PHONE: 486-8700 
1406 North Vashteuaw 

BEST WISHES ON THIS 
HOLY EASTER DAY FROM THE 

Midway Pharmacy, Inc. 
NOV F1LLING PRESCRIPTION RF.CORD!-

FORMERLY HELD BY PARK LAVN 
PHARMACY 

PHONE: 767-4155 

BE^T WISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOI.Y EASTER DAY 

Courtesv of 

ISTAR MANUFACTURING] 
CO. 

PHONF.: 2 6 4 - 4 4 5 4 
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

BEST VISHES TO OLR MANY 
FRIENDS ON THIS HOLY 

EASTER DAY 
Courtesy of 

G a m e r Machine Co. 
Phone: 326-1160 

2617 South Vahash Ave.. Chicago. IL 

BEST VISHES TO OLR FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

Bar teck i ' s P h a r m a c y 
Accurate Prescription Service 

4 2 5 9 W. 6 3 r d St., Chicago, III. 
Tel. — REliance 5-5868 

BEST VISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of the 

RIDGELAND 
NURSING H O M E 

Phone: 597-9300 
1 2 5 5 0 Ridgeland Ave. 
Palos Heights, Illinois 

Jeruzalės žydai prie Verksmų sienos Jeruzalėje 

BEST VISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS 

HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

A FRIEND 
SINCERE BLESSINGS TO ONE 

AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

KOVA SU INFLIACIJA 
Amerikos pastangos 

Pirmą kartą Amerikos istorijoj J tenka vėl spręsti tų pinigu toli-
infliacija pasiekė tokio laipsnio, 
kad verčia rūpintis krašto vy
riausybę, ekonomistus ir indivi
dualiai visus gyventojus. Prieš 
trejus metus infliacija buvo 4,5 
proc., 1979 metais 13 proc, o 
šiu metu pradžioje net 18 proc. 
Tiesa, uždarbiai ir kompanijų 

I pelnas didėja, tačiau mažesne 

K.M.S. 
BEST WISHES FOR A JOYOLS 

EASTER 
From the 

BERWYN P E T S H O P 
Full line of pet needs., also live pets 

2 8 2 9 Harlem Ave., B e - v y n , III. 
Tel . Pioneer 9 - 0 6 6 0 

BEST WISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesv of 

" A A B A " 
V I N D O V CLEANERS & 

JANITOR SERVICE 
D l 0 0 4 O O O O 

4151 West Lavvrenee Ave>.. Chicago. IL 

BEST V I S H E S ON THIS 
HOLY EASTER DAY FROM THE 

0LD PRAGUE RESTAURANTS 
PHONE: 8 6 3 - 1 1 0 6 

5 9 2 8 W. Cermak Rd. , Cicero, III. 
PHONE: 3 2 3 - 0 9 5 3 

1415 W. 2 2 n d St., Oakbrook. III. 

BEST V I S H E S TO MY FRIENDS AND 
PATRONS ON THIS HOLY EASTEF 

DAY 
Courtesv of 

ANGELO'S BARBER SHOP 
PHONE: 476-9148 

2818% W. 63rd St., Chicago, III.. 

BEST VISHES TO OLR FRIENDS 
AND PATRONS 

FOR A JOYOLS EASTER 
From the 

SHANGHAI RESTALRANT! 
3 5 5 2 W. 26th St. , Chicago, IL. 

Tel . — C R 7 - 0 8 2 7 

BEST VISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

ARCHER LUNA 
CYCLERY 

Phone — 5 8 5 - 2 1 7 6 
5866 S. Archer Ave.. Chicago. IL 

BEST WISHES TO ONE AND ALI 
ON T H I S 

HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

A FRIEND 
BEST VISHES TO OLR MANY 

FRIENDS ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of the 

GLOBĖ 
TOP PRICES PA ID FOR JUNK C ARS 

PHONE: 2 9 6 - 5 5 6 8 
2 8 0 OLD HIGGINS ROAD 

DESPLAINES, ILL. 

~i 

BEST VISHES TO OLR MANY FRIEND' 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

COZZI 
IRON & METAL CO. 

PHONE: 9 2 7 - 6 6 1 1 
2 6 0 0 So. Paulina St., Chicago, 111. 

BEST VISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courteiy of 

J E L - S E R T 
COMPANY 

PHONE: 921-8477 
P. O. Bes Nr. 261. We« Ch*ea*o, IL 

BEST WISHES TO OLR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

CLASSIC ELECTRIC 
SUPPLY, INC. 

PHONE: 3 6 6 - 1 0 1 4 
7700 f e i l Ms«Wn St., Fore*! Pirk. III. 

BEST VISHES TO ONE AND ALL 
0N THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

EMCO INDUSTRIES 
Phone: AU 7-4444 

4956 W. Diviaion St 
Chicago, Illinoi* 

proporcija, negu pinigų vertes 
kritimas dėl infliacijos. Labiau
siai nukenčia kiekvienas asmuo, 
kuris gyvena iš pastovių paja
mų, kaip pensijos ir santaupų. Jo 
pajamos nedidėja, o tu pajamų 
perkamoji galia mažėja. Dėlto 
kiekvienam asmeniškai tenka rū
pintis ir ieškoti būdų kovai su 
infliacija, stengtis išlaikyti ar 
bent sumažinti santaupų vertės 
kritimą. 

Monitorinė situacija praktiškai 
keičiasi savaitėmis. Didžiausias to 

I i - • - • • J _ J — J : . . „ 

mi pirminiai kreditų nuošimčiai, 
kuriuos nustato didieji bankai su 
federalinio banko žinia: vyriausy
bė leidžia ir net verčia tą nuo
šimtį kelti, kad pakiltų pinigų 
vertė ir tuo būdu sumažėtu in
fliacija. Nuošimčiams pakilus iki 
Amerikoj negirdėtos ribos — 
17,74 proc, dolerio vertė užsie
niuose pakilo, aukso vertė krin
ta. Žinoma, ta priemonė kovai 
su infliacija sukelia rūpesčių ki
tose ekonomijos srityse: kenčia 
industrija ir prekyba, ypač stam
bioji, kaip namų ir automobilių, 
kur be kreditu sunku išsiversti. 
Visa tai veda į didesnį nedarbą ir 
eventualiai į recesiją. 

Infliacijos ligos priežasčiŲ nu
statymą ir tos ligos gydymo bū
dus surasti palikdami ekonomis
tams, patys pažiūrėkime į gali
mybes savo santaupas investuo
ti už galimai aukščiausias palū
kanas, kad tokiu būdu bent su
mažinus santaupų -vertės kriti
mą. 

Bene geriausias pinigų inves
tavimas būtu į nekilnojamąjį 
turtą, kurio vertė kyla, pinigų 
vertei krintant Tačiau palūka
noms už paskolas taip pakilus, 

I tenka galvoti apie kitus investa
vimo būdus. 

Bankuose arba taupy
mo ir skolinimo įstaigose papras
toje taupymo sąskaitoje mokama 
palyginti mažas nuošimtis (5,5 
proc). Žinoma, asmeniškiems 
reikalams tokioje sąskaitoje pri-
seina šiek tiek pinigų laikyti, bet 
ne didesnes sumas. Tos pačios 
įstaigos, pinigus padėjus 6 mėne
siams 6 m. certificate of deposit, 
šiuo metu moka 14.8 proc., taigi 
bevelk trigubai Po 6 mėnesiu 

BEST V I S H E S TO OLR MANY FRIEND* 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Coutesy of 

DOLORES 
H AIR STYLING SALO* 

PHONE: 585-1199 
4320 W. Martjoctte Rd. 

CHICAGO, ILLINOIS 

mesnį investavimą to meto sąly
gomis. Tiesa, šitokiam investavi
mui bankai ir taupymo įstaigos 
reikalauja mažiausiai 10,000 dol. 
Šiose sąskaitose palūkanos apskai 
čiuojamos ne kasdien, o kas mė
nuo, tada jas galima perkelti į 
paprastą taupymo sąskaitą, kad 
vėl augtų. 

Būtinai tenka susidomėti vadi
nama pinigų rinka —money 
market. Čia vėl yra kelios gali
mybės, kurių sąlygos nuolat kei
čiasi. Dėlto tiksliausia būtu pa
laikyti ryšius su brokeriu, kuris 
tą rinką kasdien seka, gali ge
riausiai patarti ir sąlygas išaiš-
aiŠkinti. Money maiket yra tuo 
patogus, kad investavimo mini
mumas yra tik 1000 do'i. Čia pa
lūkanos yra aukščiausios — šiuo 
metu 17 proc. Yra įvairių pla
nų. Galima investuoti 6 mėne-
sieuus \XL. uaa^vų nuujiuivįj su
mokamą tam terminui pasibai-
baigus. Kitur nuošimčiai svyruo
ja pagal dienos kursą, pridedami 
kasdien, pinigus galima atsiimti 
bet kada, galima juos naudoti 
kaip čekinę sąskaitą. Nebūtu tiks
lu čia išvardinti firmas tokiems 
investavimams. Tai padaryti ga
li brokeris. Neturint savo broke
rio, reiktu teirautis didžiosiose 
firmose, kaip Merrill Lynch 
Freehling ir kt. Telefonų kny 
goję jie vadinami Stock and 
Bond Brokers. Dėl sąlygų tei-
raujantis, būtina išsiaiškinti bro
kerio komisiją ir investavimo 
apdraudą. 

Šitaip aukštai iškilumos palū
kanos be abejo yra nenormalus, 
laikinis reiškinys. Jos turėtu vėl 
kristi. Kada ir kiek, galima tik 
spėlioti. Galvojant, kad palūka
nos kris, ir norint pinigus saugiai 
ir pelningai investuoti ilgesniam 
laikui, tenka susidomėti bondais. 
Patikimos kompanijos (blue cjps) 
šiuo metu moka iki 15 proc už 
savo bondus, sakykim, aštuone
riems metams. Tokiu būdu in
vestuoti pinigai duos užtikrintas, 
pastovias pajamas. Čia vėl tenka 
kreiptis į brokerį-

Jeigu pinigai įdėti banke ar 
taupymo įstaigoj ilgesniam lai
kui — metams ar dvejiems už 
palyginamai mažą nuošimtį, ten
ka apskaičiuoti, kiek prarastum 
juos atsiėmęs ir kada tą nuostolį 
atgautum pelningiau investavus. 
Reiktų išnaudoti šią keistą, kad 
ir laikinę, finansinę situaciją iki 
galimybių ribų, kad išvengus 
santaupų vertės didelio kritime 
ir taip pat užsitikrinus pastoves
nes pajamas ateičiai. 

/• D. 

SINCERE BLESSINGS 
TO ONE AND ALL ON THIS 

HOLY EASTER DAY 
Cot»rte«y of 

A FRIEND 

BEST VISHESTO OLR MANY FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Uourteny o f the 

ALTRU NURSES REGISTRY 
Profp**ion«I and \on-Profr**!OnaI \ur*#H* 

161 Green Bav Road, WHmette. Illinoi* Phone 256-4005 

BEST WISHES TO OLR FRIENDS AND PATRONS ON 
THIS HOLY EASTER DAY 

COLRTESY OF 

MARZANCTS 

1 128 - LANES - OPEN BOVLING ANYTIME 
MARZANO"S MUM I BOVL — S023 So. Areher — r*fcot»e; S85-«?87 

MARZANCS CLtARINC BOVL — 5523 Ve.1 63rd S». _ Pbone 585-4200 
COCKTA1L LOLNGES - GRILLS-. BA NOf ET ROOMS 

AMPLE FREE PARKING 

» 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. balandžio mėn. 4 d. 

Tėviškes vaizdai 

VELYKOS 
Piemenėlių ragelių bei birby- Į kas pasirodyti su netikrais kiau

nių balsų lydimas, vieversėlių či
renimais pasitinkamas, pempių 
sveikinamas, per sužaliavusius 
Lietuvos laukus važiuoja Velykis, 
kurio vežimą traukia ilgaausiai 
kiškiai ir kiškučiai, cimbolais 
skambina varnėnai, o juos lydi 
būriai žvirblių. Jo karališkas ve
žimas, išklotas samanomis, iš
puoštas snieguolėm, purienom, 
karklų katinukais, išdažytas, iš
margintas įvairiausiais raštais, į-
vairiausiom spalvom, prikrautas 
kiaušinių. O paskui Velykį, kiek 
tik akys apmato, vieškeliu išsiri
kiavusi ilgiausia eilė vežimų, kiš
kių traukiamų, kurie pilni velyki
nių margučių. 

Kiti gi, jaunesni kiškučiai, ku
rie būriais traukia paskui ar šalia 
kiaušinių vežimų, tik trypia ko
jytėm žemę ir nerimaudami lau
kia Velykio įsakymų bei nurody 
mu, kam ir kiek kiaušinių nu
nešti ir palangėn padėti. 

O Velykis, palydovų ir patarė
jų kiškių apsuptas, varto didžiu
lės knygos lapus, kur surašyti vi
sų gerųjų vaikų vardai ir pavar
dės, kur sužymėta kiek, kam ir 
kokių spalvų kiaušinių duoti, 
kam gražų, kam gražiausią ir gra
žiausių. 

• 

Spėja kiškiai išdalinti vaikams 
kiaušinius, žiūrėk, paskutinį kar
tą suskamba tarškučiai, pavada
vusieji varpus ir, neužilgo, pirmo
sios aušros spinduliams pasiro
džius, per miškus ir laukus nu
skambės varpų dūžiai, skelbią pa
sauliui džiaugsmingą Kristaus 

šiniais. 

Velykos be lalauninkų būtų ne 
Velykos. Kas gi gražių dainų pri-
dainuos, kas armoniką pra
virkdins, kas jaunas skaisčiavei
des mergeles pašokdins, jei ne 
tie linksmieji lalauninkai. 

Tik grįžę iš bažnyčios ir bent 
kiek užvalgę, lalauninkai, daž
niausiai vieno kaimo jaunuoliai, 
pasipuošę išeiginiais drabužiais 
ir batus nublizginę, kad net savo 
veidą, kaip veidrodyje, gali ma
tyti, susirenka būrin, pasiima 
smuiką, armoniką ir iškeliauja 
pas kaimynus palalauninkauti. 

•Vienas ar du iš jų yra gražia-
kalbiai, gražių žodžių sakytojai. 

Ir kur gi pirmiausia visi tie la
launinkai, jeigu ne ten, kur gra
žių mergaičių pilnas kiemas. 

Sueina jie prie trobos langų, 
pasibaladoja ir pradeda savo kal
bas, pirmiausia išgirdami namų 
šeimininkę, motinėlę sengalvė
lę, paskiau šeimininką su ilgais 
riestais ūsais ir kvepiančią pyp
kę papsnojantį, o gale žodelis ir 
mergaitėms. 

Tada šeimininkė atidaro lan
gą ir paduoda didelį krepšį įvai
riaspalviai margintų kiaušinių. 

Po to vyrai pradeda dainuoti. 
Už gražią dainą šeimininkas iš
kiša pro langą alaus ąsotį. 

A, jau daug linksmiau. Pasigir
do ir armonikos garsai. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A I E 

4-FLAT 
Two 3-bedroom apts. 2 car brk. 

Klaros Virškuvienės lietuviški margučiai, West Patai Beach, Fla. 

ŠACHMATAI 
Prisikėlimo šventę. Rodos, šypso , 
si veidas pakelės vienišo rūpin- — 1980 S. Amerikos l i e tuv ių 
tojėlio, pauosto pirmaisiais pava- Į šachmatų pirmenybės įvyks ba 
sario žiedais, ir matai keliais ke- į landžio 26-27, Detroite, Mich 
lėliais traukiančius žmones į baž- " —-•-- -•-• - ->• 
nyčias, kur, nusiritus nuo uolos 
didžiuliam akmeniui, kelsis Kris 
tus, mūsų nuodėmių atpirkėjas ir 
išganytojas ir žmonės džiaugs
mingai giedos aleliuja, aleliuja. 

Tada šeimininkas sutuksena į I 
nagą pypkę, iškrato pelenus, su-
kosti ir atsikėlęs nuo stalo išei
na pasisveikinti su lalauninkais. 

Jei jam vyrai patinka, pasišau
kęs kieman gaspadinę, prašo la-
launinkus užsukti į vidų. 

O mergaitėms to ir tereikėjo, 
jos to tik ir laukė. Šypsančiom lū
pom jos dengia stalus balčiau
siom drobulėm, neša kumpį ir 
sūrį, o šeimininkas atkemša nau
ją statinę alaus. 

Ir taip eina lalauninkai iŠ kie
mo į kiemą. Kur jiems patinka, 
ten jie ilgiau sustoja. Paskiau net 
visa parapija ilgai kalba: žiūrėk, 
pas Šiaučiūną lalauninkai il
giausiai viešėjo. 

Blogai, oi blogai tai šeiminin
kei, kuri lalauninkams lango ne
atidaro ir kiaušinių nepaduoda 
arba duoda labai mažai.Tas kie
mas po to atrodo kaip po didelės 
audros. Malkų bei žabų krūvos 
išvartytos, šiaudų kūgiai išbars
tyti, šulinys akmenų pamėtomas, 
o akėčios ar šunų būdos nuvel-
kamos toli į laukus. 

" Į namus aš einu kasdieną ir 
tenai 

Nerandu nei pavasario, nei 
saulės, nei savęs. 

Rauda ten blaškomi sodybų 
pelenai 

Ir nakčia kelia raganos ir 
kaukai vestuves". 

Bet juk: 
"... suaidės ir sugaus pavasario 

malda 
Ir žydės partizanų, tulpėm 

papuošti, kapai 
Ir dangaus juodo skausmo 

vėliava juoda. 

Vytas Kąsnis 

rage. Mortgage at &SA% ū*1-
abde to ąualified buyer. 

R£MAX REALTORS 
Call Tom — 361-1300 

ga-
avail-

Velykos — viena didžiausių 
švenčių mūsų tėviškėje, tiek reli
ginė, tiek ir gražaus pavasario. 

O kiek daug džiaugsmo ji tei
kia vaikams. Daugis iš jų jau 
prieš savaitę pradeda dažyti kiau 
šinius, atrinkti pačius stipriau
sius arba padaryti stiprius. Išpū
tę per mažiausią skylutę baltymą 
ir trynį, pripila sakų bei išvirin
to cukraus, ir jei jau jo niekas ne
atpažins, būk tikras, kad visus 
kiaušinius išmuši ir jų krep
šius prikrausi. Bet jei atpažins 
kas nors, jog tai netikras kiauši
nis, oi bus blogai tau. Kokiais dra
bužiais tu bevilkėtum, senais ar 
naujais, tavo švarkelis atrodys 
kaip didelė, didelė kiaušinienė. 
Visi į tave mes pačiais skysčiau-
siais margučiais ir šauks: Vely
kis supyko, Velykis supyko. Ir tavo 
patys geriausi draugai mes į tave 
kiaušiniais ir šauks tuos pačius 
žodžius. 

Ir ridinti taip pat nevalia ne
tikrais kiaušiniais. Iš tokio juok
sis kaimynai per visus metus. Sa
kys, skrudžas, tikro kiaušinio ne
matęs savo gyvenime. 

Kartą susitiko du mandrapyp-
kiai ir pasikvietė •vienas kitą kiau
šiniais pamušti. Pamikleno vie
nas, pamikleno kitas. Stiprūs, 
kaip perkūnas, abu kiaušiniai. 
Vienas šaukia, kad tavo netikras, 
kitas šaukia jog tavo netikras. 
Muškit, šaukia susirinkusieji. 
Mušė. 

Skamba, kaip geležiniai. Net 
atšoksta vienas nuo kito. 

Netikri! Padirbti, šaukia ap
link esantieji. Seniai gi mato, kad 
įkliuvo. Bet ką jau bedarysi. Mu
ša toliau. Kas pralaimės, tą gal 
nebeapmėtys kiaušiniais. Paga
liau vienas šuktelėjo: kipšiniai. 
To ir betrūko.Nedorėliai apgavi
kai ne tik buvo kiaušiniais apmė
tyti, bet nuvilkti į netoliese 
esantį Sidabros upelį ir išmaudy
ti šaltame vandenyje 

Po to, sako, mano tėviškėje 
niekas :au nebemėgino per Vely-

Pirmenybės įvyks balandžio 26-
27, Detroi te , Mich, Pirmenybės 
asmeninės 5 r a tų : šeštadienį 
t r y s ra ta i i r sekmadienį — du. 
Dalyviai t u r i įsiregistruoti iki 
balandžio 12 d., pasivėlavusiems 
bus leista ta i atlikti rungtynių 
vietoje, šeštadienį 9 v. ry to . I 
r a t a s prasidės 10 v. ry to . Įsi
rašymus s u pradmės mokesčiu 
($5) siųsti Andriui Butkūnui , 
25356 Leestock Ct., Farmington 
Hilles, Mich. 480118. Tel. (313) 
477-8475. 

Šios ŠA Lietuvių šachmatų 
pirmenybių datos skaudžiai pa
liečia Bostono šachmatininkus, 
nes balandžio 18 ir 25 jie tur i 
paskutines 1979-80 Bostono 
MET lygos rungtynes prieš MTT 
ir H a r v a r d o universitetą. Bos
tono lietuviai d raug su MTT ir 
Mass. universi tetu dabar pir
mauja METT lygoje, turėdami 
po 5y2-2i/2 taško. M57T l y g a ! 5 
po kelių tvarkaraščio pakeitimų 5 
nebesileidžia į naujus pakeiti- E 
mus, reikalaudama baigt i pir- j S 
menybes, kaip paskirta. Todėl'""" 
Bostono lietuviai negalės daly
vauti šiose ŠA Lietuvių p-bėse. 

— Dr. V. V. Palčiauskas, be-
s i rungdamas Pasaulio kores-
pondencinių šachmatų pirmeny
bių baigmėje, sužaidė lygiomis 
su dr. Engei. Taip skelbia 
"Fernschach", kovo nr . 

— Kazys Merkis dalyvauja 
N. Anglijos I komandoj, kuri 
rungiasi "US Postai Chess Team 
Championship" varžybose nuo 
1978 metų pabaigos. I š 8 part i
jų K. Merkis j au užbaigė sep
tynias, pasekme 6-1. J i s įvai-
kė W. Verbias, Mich., 24). ly
giomis baigė su J. F . Campbell, 
Conn. 1-1, sudorojo D. Reithel, 
N. Y. "Beabers" 2-0 ir įveikė 
S. Simcoe. Los Angeles 1-0. Be
liko neužbaigta antroji par t i ja 
prieš Simcoe, kurioje K. M. jau 
įgavo nežymios persvaros ir vi
liasi daugiau nei pustaškio. Ry
šium su šiais laimėjimais N. A. 
komandos kapitonas M. Blechar 
a ts iuntė K. Merkiui sveikini
mus kovo 28: "K. Kazys! Con-
gratulat ions on a fine permor-
mance!... Keep up the good 
work!" 

S . Merkto 

Gi paskiau ir kalba visa para
pija. Ar girdėjai, kad pas Tarulį 
lalauninkai nebuvo priimti. Ak, 
kokia gėda tiems namams. Jei dar 
ten yra mergaitė — neištekės 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jans 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 

V. SASNAUSKAS 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

OAK LAWN — Savininkas par
duoda 3-jų miegamų mūr.-ir-med. 
"bi-level" namą. iy 2 vonios. Židi
nys šeimos kambary. 2 ma£. gara
žas. Pėsčia nueinama į mokyklas; 
arti susisiekimo. $73,500. Skambint 
423-5579. 

Savininkas parduoda 3-jų miega
mo namą. 2 vonios. Arti Pulaski 
ir Springfield Ave. Skambint — 
535-0680. 

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

Puikiausio muro 22-Jų metų bun-
§alow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mtntas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

B E A L E S T A T E 

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

in-

OflM veikia automatinis telefonas. 
Maloniai praiau kalbėti lietuviškai 

ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

2 STORY HOLSE IN GLENCOE 
4 bedrooms, living rm., dining rm. 

and den. 2-room addition with sepa-
rate entrance from 1 4 -car attached 
garage and bsm. 2 rooms in basement, 
full attic. Large pation with 20'x40' 
swimming pooL Lot 60" x 128' ft. Price 
$127,000 or best offer. 

Call 640-2543 or after 6 p. m. 
834-0462 

VYRAI IB MOTERYS 

Reikalinga 

PARDAV£JA-AS 
Dirbti pilną ar daliną laiką 

PRIMTnVE ABTS 
335 N. MSchigan A v., TeL 337-3011 

M I S C E L L A N E O l ' S 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
HEIKALU 

• 
Vizitinių kortelių naudojimai yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi

HELP WANTED VYBAI 

A N 0 D I Z £ R 
Erperience reąuired. Top salary, 
paid vacation and nospitalization. 
40 hour week plūs overtime. 

Call Jimmy Post 
DA>GĖLO ENTERPRISES 

TeL 678-2682 — Frankim Park, HL 

D S M K 8 I O ! 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, 111. 80632, tel. M7-5880 

greitai vargšelė. 

Nūnai nebeskamba tėviškės 
laukuose Prisikėlimo varpai ir ne
bematyti Kristaus stovylos vaikš
čiojančios procesijoje su džiugia 
minia žmonių ir nebegirdėti gra
žiųjų Aleliuja, Aleliuja giesmių. 

Kaip jūs, taip ir aš, anot poeto 
Bernardo Brazdžionio žodžių: 

iiiiruiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiininuuijiiniiiiii 
S O P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kaiua: nuo pirmadienio įlu 
penktadienio perduodama nuo 4:u0 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotj. Šeštadieniais ir seitma 
dieniais n>-o S.JU IKI rf:3U vau. ryto 

Telef. 434-2413 
1490 ABI. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ELL. 60629 

illlllllilIlIliililiniIiilililIHIlUliUlIiUlUlU 
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| GERIAUSIA DOVANA BET KŪTUA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTeS | 
| (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 = 

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

5 Kaina su persiuntimu j10.75. Užsakymus siųsti: 5 
| DRAUGAS, 4H5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629. | 
s UI. gyventojai dar prideda 60 ct. valstijos mokesčio. E 

?fiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiimiMiiiiiiiimmmHiiiimiiiiiiin7 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vttamh-ta!, Importuoti kvepalai, gydomos žoles Irti. 

Važiuojamos kedCs, remental Ir kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

We'i! help you make the right movė. 

2-ją. butų medinis apyl. 80-os ir 
Lawndale. $39,000. 

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

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

64 Ir Keeler. 1% aukšto mūr. Tin
ka giminingom šeimom. $72,000 

66 ir Mozart 5 kamb. mūr. Mo
dernus $47,500. 

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

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

72 ir Rockv/elL Modernus 7 kamb. 
mūr. bungaIow. Garažas. Tik 
$45,000. 

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

71 ir Rockw«0. Krautuve ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

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

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

Kreipkitės j 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiimiii! 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiii 
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V A L O M E 
KHJMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

10% — 20% — 30% pi«lAu m o k U t 
a i apdraudę nuo ogniea ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P O L I S 
Telef. GA 4-8654 
S208V2 W. 85th Street 

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

TeL — WA 5-8063 

DADRASS 
PATNTING & DECORATESG 

Interior and Eitertor 
Quality work at reasonable pricea. 

Free estimates 
561-1077 or 9734)740 

jiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiu 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pagi rinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, kėramikoe, drobė*, ta ip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti s a r o 
giminėms ar draugamtv 

"Draugo" adresas: 4545 West 
63rd S t , Chieago, in. 0U8Ž§. 
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiini 

iiuiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniitiiHHmMM 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINE SANTRAUKA 
Sudarė 

VILIUS I* DUNDZILA 
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 

įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metoduss 

Kaina su persiuntimu $1.80 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

lIIIIIIIllIlIIIllIlIlIIllIllIIlHIIIIlIIIIIHtlflM 

itiiiiiiiiiiiiiinuHiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiinit 
įvairių prek ig pasirinkimas ne

brangiai a mūsa sandSllo. 
COSM0S PARCELS £XPR£SS 

2561 W. 

B E A L B S T A T E 

Rezidencinės ir Komercmės Nuosavybes 

Apartmentai • Kondommi FLORIDA . . . 
R F AT (3 Anges£ E. Kamiene 
ESTATE 

RSALTOR • • • BUOKF.R • • • NOTAKT 
3?0i Goif ftookrvard.^t. Pcr<r»burq į«xcH,F-i . >^?0«> 

Telefoną* (fll^ HO-2445 . VO.fcO.rc (SO) US-^7^6 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

1lllllllUII!IIIIIIIUHIi!li3iiilifUUiiUliiiiHI 

tiiiiiiiiiiimiiiimiuiiumumimiimmni 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

Į INCOME TAX 
Notariatae — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie A T . — 778-2233 
IIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIUUUUIUIUIIIIIIIIIIIU 

M SL, Chicago, m. 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Tesėt - M5-27J7 

Vytautas Valantinas 
iimiinummiHimiiiiimuiiiiimiiiuiiiii 
llllllllllllllliltlIUIIIIIIIIIIIIIUlHUUlIlIHM 

P L U M B I N G 
Iicensed, Bonded, Iamred 

Nauji damai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass Mocks. Sinkos vamz
džiai iSvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai', palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
Himiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiuiiinuuiiumuiii 
tiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniii 

M. A. i I M K U S 
r>COME TAX SERVICE 

NOTARY PVBIJC 
4250 So. Maplewood, tel. 254-7460 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINŲ iškvietimai, pllsomi 
PILIBrrTBSS PRAŠYMAI Ir 

Kitokia blankai. 
llllllllllilIlIlIlIlIlHIUIIIIIlUllllUlUUIlIlIM 

SKELBKITIS "DRAUGET 

iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimimiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
XH4 W tfth St., tei. 774.14M 

1IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIU11IIIKIIH 

Perskaitė "Draugą" daokits 

% kitiems pasiskaityti. 

illIlIllIHiUllllllllllllIlIlIlIlIlIlHllllllllllli 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauti lapel| sn rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai a t 
spausdintas lapelis (6 pusla
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
rninistrarijai: 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, BĮ. 60629. 

uiimimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiH 
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KLAJŪNO DALIA 
Eilėraščiu rinkinys, kurį sodarė 

VINCAS NXX£ 
95 eilėraščiai sugrupuoti į du sky
rius: Po tėviškes dangum (para
šyti Lietuvoje) ir Svetimos šalies 
laukuos (parašyti tremtyje). Vir
šelis ir aplankas dali. Ados Korsa-
kaitės-Sutkuvienes. 

Leidinys parduodamas žemiau sa
vikainos — $3.00. Su persiuntimu 
*S.72. 

Užsakymus siusti 
aa^ministracijai. 

"DRAUGO" 

Ulinois gyventojai dar prideda 
18 centų valstijos mokesčio. 

<«U«HIIHUHUUIUHIIHIIIIIIimnHHIillO 

http://VO.fcO.rc


SEKMADIENI, BALANDŽIO 6 D., 7:30 v. v. | 

JAUNIMO CENTRE 
įėjimas - 4.00 doL (su "I.D.") 1 

_ i R e n g i a : 
T R A D I C I N I A I V E L Y K Ų Š O K I A I { Čikagos Studente Ateitininlcu Draugovė 

* r •:• • :» •:• •=• - : ^ = = = g = = = = = 3 E = •=• •=• = | G r o s : VVhiskey River Band orkestras 

Mūsu kolonijose 
Putnam, Conn. 
REKOLEKCIJOS MOTERIMS 

Šiais metais ryžausi dalyvau
ti rekolekcijose Putname. At
vykus nustebau, tiek daug daly
vių, suvažiavusių iš įvairių vie
tovių. 

Kun. Cukuras parodė papras
tu, nekomplikuotų kelių, pailiu
struodamas legendomis ir gyve
nimo įvykiais. Taip pat meno, 
literatūros ir kitokiose žmogaus 
kūrinių išraiškose. 

Nebedaug turbūt yra lietu
vių katalikų parapijų, kuriose 
būtų pravedamos lietuvių kalba 
moterims, vyrams ir jaunimui 
dvasinio susikaupimo dienos. 

Šiame gyvenime fiziniam po
ilsiui yra atostogos. Pasitrau
kiame iš nuolatinio darbo ilges
niam ar trumpesniam laiko tar
pui. Tačiau labai reta, kad sa
vo aukštesnei esybei leistume 
pasitraukti iš kasdienio, mate
rialinio gyvenimo ir nors ret
karčiais pažvelgtume giliai į sa
ve. 

Naujosios Anglijos lietuviai 
tokias sąlygas turi Putnamo se
selių vienuolijoj. Kiekvienas po
kalbis — konferencija Raudon
dvario erdvioj, Galdiko paveiks
lais papuoštoj salėj mus pa
ruošė susikaupimui. 

Asmeniškai daug laimėjau, 
proturtėjau, pamačiau. Kviečiu 
nebuvusias kitais metais pa
mėginti — būsit laimingos! 

Putnamas — didelis lietuvių 
turtas į kurį turime įskaityti 
Matulaičio namus, Vilą Mariją, 
Neringą, Kanados vaikų lopšelį, 
.darželį, mokykla-ir kt. Klys-

PHILADELPH1A IR APYLINKES 
PADĖKIME NUOŠIRDŽIAM 

LIETUVIU DRAUGUI 
KONGR. DOUGHERTY 

Charles F. Dougherthy, res
publikonas, katalikas, 6-iu vai
kų tėvas, 4-toįo distrikto, esan
čio šiaurės ryty Philadelphijoj, 
kongresmanas yra stipriai užsian 
gazavęs lietuviškuose 'reikaluose. 
Jo pastangų dėka buvo pradėtas 
judinti Lietuviu diplomatinės 
tarnybos tęstinumo reikalas. 
Kaip žinome, piniginė diplomati
nės tarnybos krizė jau išspręsta. 
Dabar Dougherthy, talkininkau
jant kitiems politikams, įtemptai 
darbuojasi, kad Lietuvos atstovui 
Washingtorie būtų suteikta teisė 
skirti naujus diplomatus. 

Jis nuoširdžiai rūpinasi ir ki-

XWaig£ . V I K U A*-0 

me labdaros pietuose ir kitais 
metais rekolekcijose naujame 
pastate. Tikiuosi, grįžusios ne-

tais, lietuviams labai svarbiais, 
reikalais. Pernai išsiuntinėtame 
savo distrikto gyventojams ra
porte duoda suglaustą, sielvartu 
persunktą, Ba'lio Gajausko bio
grafiją, pažymėdamas, kad jis, 
būdamas silpnos sveikatos, vargu 
bepakeis paskutiniąją bausmę. Ži 
niaraštyje dar minimas rusas ir 
ukrainietis. Kongresmanas, nuro 
dydamas adresą, ragina amerikie
čius 'rašyti laiškus Brežnevui, kad 
Gajauskas ir kiti rezistentai bū 
tu paleisti. Be to, prašo rašyti 
laiškus koncentracijos stovyklose 
vargstantiems sąžinės kaliniams. 
Drauge su kitais įtakingais ame
rikiečiais Dougherthy yra pasira
šęs po laišku, pasiųstu Brežne
vui, kuriame reikalaujama, kad 
dėl žmogaus teisių ir Lietuvai 
laisvės kovojančiam Gajauskui 
tuojau būtų suteikta galimybė 
grįžti laisvam į savo kraštą. 

Dougherthy remia atstovų rū
muose esančią rezoliuciją 50, ku
rioje reikalaujama, kad iš Pabal
tijo valstybių būtų atitraukta 
Sovietų kariuomenė, iš kalėjimų, 
kone. stovyklų, psichiatrinių li
goninių paleisti visi lietuviai re
zistentai. Jis taip pat yra kospon-
sorius rezoliucijų 134 ir 147, sie-
kiančių,kad šiais metais Madride 
įvykstančioje konferencijoje, ku
rioje bus peržiūrima Helsinkyje 
padarytų susitarimų vykdymas, 
Pabaltijo valstybėms būtų reika
laujama laisvo apsisprendimo. 

Geras mūsų draugas Dougher
thy šiais metais kandidatuoja an 
tram terminui į Atstovų rūmus. 
Nėra aišku ar jis laimės pirmi
nius rinkimus, įvykstančius ba
landžio 22 d. Philadelphijos ir 
apyl. aktyvieji bendruomeninin-
kai deda visas pastangas, kad 

Kun. K. Pugevičius supažindina Šilgalį ir Idzelį su naujais leidiniais. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Reikšdami padėką ir rodydami 
prielankumą kovo 6 d. grupė lie
tuvių —Algimantas Gečys su 
žmona Terese, Rimantas Stirbys 
su žmona Jūrate, Rimas Jakas su 
žmona Dalia, Roma Česonienė, 
Danutė Muraškaitė, Feliksas An-
driūnas ir Bronius Vaškaitis — da 
lyvavo Dougherthy suruoštame 
priešrinkiminiame priėmime. Ve
dama stipri akcija, kad pirminiuo
se rinkimuose dalyvautų visi lie
tuviai, gyveną šiaurės rytų Phi

ladelphijoj, ir savo balsus atiduo
tų- už minėtą kengresmaną. Dar 
kartą prašomi visi, kurie randa
si 4-tame kongresiniame distrik-
te, balandžio 22 balsuoti už 'lie
tuviams daug gero padariusį 
Daougherthy. Jį išrinkus, galima 
tikėtis, kad Atstovų rūmuose bus 
pravestas įstatymas, duodąs teisę 
mūsų dabartiniam atstovui Wa-
shingtone, reikalui esant, paskir
ti naujus diplomatus. 

pamiršome raudonų metalo re
tume manydami, kad visa tai'mų nei paskutinės atsisveikmi-
reikalinga seselėms. Joms la- mo kavutės. Albina Upčfemė' Dougherthy būtų perrinktas 
bai mažai ir beveik nieko ne
reikia — mums reikia! Seselės 
yra tik įrankiai 

Neliko dalyvių nepastebėti 
raudono metalo šalti rėmai, žie
mos meniškais ledo varvekliais 
pasipuošę. Į juos sukauptos 
maldos, viltys, planai — uždėti 
stogą, pastatyti sienas ir įreng
t i vidų 

Seselės visiškai pasitiki Die
vo malone ir globa, bei mūsų 
visų moraline, materialine pa
rama. 

Už gražias, dvasios gilybes 
pasiekusias, atsipalaidavimo ir 
susikaupimo valandas—dalyvės 
širdingai dėkingos kun. dr. Cu-
kurui, seselei Augustai už mo
tinišką globą ir rūpestį; sese
lei Eugenijai už kantrybę, mus 
mokant giesmėse susijungti. 
Ačiū visom seselėm ir p. Kurap-
kienei, kurios niekad nematome, 
tik jaučiame susėdusios prie 
gražiai papuoštų stalų valgiui. 
Newhaveniečių ypatinga padėka 
Avietienaitei už mielas, kartu 
praleistas valandėles ir inspira
ciją. 

Iki mielo pasimatymo Putna-
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VYTAUTUI V. KREGŽDŽIUI 
staigiai mirus, nuoširdžiai dėkojame Tėvelio namų savininkams p. p . 
Sskeviči^ms kuri1* didelis nuo§irrtuTna-s ir draugiškumas sudarė oa-
lankias sąlygas Tėveliui praleisti paskutinius savo gyvenimo metus 
lietuviškoje aplinkumoje tarpe savo draugų ir pažįstamų. 

Dėkojame už gražius ir reikšmingus atsisveikinimo žodžius Bal-
fui, Liet. Ūkininkų Sąjungai ir Lietuvių Bendruomenei. (Apie ta i 
bus atskirai). 

Dėkojame už kaimynišką įsipareigojimą ir nuolatinę nuoširdžią 
priežiūrą ligoninėje Daktarui Danilevičiui. 

Taip pat dėkojame karsto nešėjams: P. Aleksandravičiui, A. Po
liui, M. Gomez, M. Jagučiui, V. Kozicai, K. Repšiui, Ą. Skodžiui ir 
J. Vasiukevičiui. Aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gėles, pa
reiškusiems užuojautą, dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir paly
dėjime į kapines. Aukojusiems kitas aukas, kurios pagal šeimos 
nuožiūrą bus visos pasiųstos (su aukotojų pavardėmis) Baliui, su ku
riuo Tėvelis darbavosi daugelį metų. 

Dėkojame kun. A. Zakarauskui. W. Kalvaičiui ir Šv. Vardo 
Draugijos nariams už maldas koplyčioje; kan. Vaclovui Zakarauskui 
už atnašautas šv. Mišias ir prasmingą pamokslą bažnyčioje bei pa
lydėjimą į kapines. 

Laidotuvių direktorių D. Petkui dėkojame už rūpestingą ir nuo
širdų patarnavimą. 

NUIMA DRAUDIMĄ pagrindinio susisiekimo gatvėse 
j sniego valymo metu —dabar at 

Chicagoje buvęs paskelbtas I šaukiamas, nes didesnio sniego 
draudimas statyti automobilius nebenumatoma. 

Brangiai Motinai 

A. t A. ONAI KRUOPIENE! mirus, 
jos sūnui BRONIUI, Bostono Ateitininkų Pirmi
ninkui, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Bostono ir Apylinkes Ateitininkai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
IŠ ALTOS VEIKLOS 

Altos St. Petersburgo skyrius 
balandžio 15 d. 3 vai. p. p. lie
tuvių klubo salėje saukia vi
suotinį narių susirinkimą, ku
riame kalbės dr. K. Bobelis. Po 
susirinkimo kavute. Kviečiami 
nariai ir svečiai gausiai daly
vauti. 

— Balandžio 7 d. 11 vai., ant
rą Velykų dieną, Altą rengia 
tradicinį margučių ridinėjimą 
Seminole parke, 9-me paviljone. 
Karšti pietus, žaidimai. Kvie
čiami nariai ir svečiai gausiai 
dalyvauti. Altos vaidyba 

Brang ia i žmonai i r m o t i n a i , dai l ininkei 

A. t A. Regfnai Matuzonytei Ingelevičienei 
mirus, mūsų mielus gimines, jos vyrą Lietuvos kariuomenės pik. 
dr. VLADĄ INGELEVICIŲ ir jų dukras MARĄ ir GINĄ su ŠEI
MOMIS bei kitus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

VINCAS IR ŠARLOTĖ RUSECKAI 
IR SŪNŪS ALGIS IR VYTAUTAS SU ŠEIMA 

A. + A. 
MARIJAI KYIETKAUSKIENEI miros , 

jos seserį BR0NC PRAPUOLENIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Marquette Parko Lituanistines Mokyklos 
Vedėjas ir Mokytojos 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
FABIJONAS MINTAUTAS 

Mirg 1979 m. balandžio 1 dieną. 

Mirties metines minint, Sv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos 
balandžio 6 d., sekmadienį, 11 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a. a Fabijo
ną savo maldose. 

Nuliūdę: Sūnūs Linas ir GinUrM Ir gimine*. 

Nuliūdę: 
Sūnus Juozas, marti Doris, anūkai Anthony ir 
John Kregždziai. žentas Petras, ir anūkai Pe t ras 
k Jonas Juodikiai 

Mylimam sūnui 

A. t A. GEDIMINUI-ANTANUI 
m i r u s , 

mielus tėvelius VALĘ ir ANTANĄ 0STHKAS gi
liai užjaučiame. 

Vanda ir Alfonsas Valavičiai 

A. + A. REGINAI INGELEVIČIENEI 
m i r u s , 

jos vyrui gyd. pik. VLADUI DJGELEVIČIUI 
DUKTERIMS gilią užuojautą reiškia 

Jonas Valaitis 

ir 

Brangiam tėvui 

A. t A. JURGIUI REKAŠIUI mirus, 
liūdesio prislėgtus žmoną ONĄ ir sūnų ZENONĄ 
su Š£MA širdingai užjaučia 

AMan ir Romaną Karlove 

Mažeikai Evans 
1 

LaidotuvH Į Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1410 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 

T e l . 47e»-2345 

A I K Š T Ė A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 S O . L I T L A N I C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

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

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S O . CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S O . L ITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th A m , CICERO. I I I . Tel. OLympic 2-1003 

-. 



X Anastazija ir Antanas Ta-
>šaičiai atvyksta į Chicagą da 
trauti knygos "Lithuanian Na-
>nal Costumes" sutikime, 
įltūrinė vakaronė įvyks balan-
io 18 d. 7:30 vai. vak. Jauni-
•> centro kavinėj. A. Tamo-
itis kalbės apie lietuvių tauti-
JS drabužius, pailiustruoda-
is skaidrėmis. 
X Švč. M. M. Gimimo parap. 
įsikėlimo šv. Mišios bus Vely-
>se 5 vai. ryto. 
x Tautinių šokių Šventei ruoš 
Ulinois Arts taryba paskyrė 

500 dol. Šventė įvyksta Chi-
goję liepos 6 d., sekmadienį. 
X Kr. Donelaičio lituanistinė-
mokyklose Didįjį šeštadienį 

įmokų nebus. Mokslas vėl pra-
iės balandžio 12 d. įprastu lai-
i. 

x Morton kalegjjos, Cicero, 
., —laikraštis "Collegian" ko-
> 26 d. numery straipsnyje 
)ie margučius minima ir lietu-
ški margučiai, kurių margini-
o kursai būna Balzeko Lietu-
ų kultūros muziejuje. 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 
KRISTAUS KANČIOS 

ATGARSIAI GIESMĖSE 

Švč. M. Marijos Gimimo lietu 
vių bažnyčioje Marquette Parke 
Verbų sekmadienio išvakarėse, 
šeštadienį vakare, per lietuviš
kas pamaldas turėjome progą 
pasigėrėti mūsų solistų Margari 
tos ir Vaclovo Momkų solo atlie 
kamais kūriniais, kuriuose atsi
spindėjo Kristaus kančia. 

Lėtoku tempu, giliu įsijauti
mu Margarita Momkienė salo 
pagiedojo iŠ Dubois kantatos 
"Taurę karčią išgerti davei man 
... skausmas begalinis, širdis pil 
na skausmo". Kristaus skundą 
muzikos kūrinyje iš Dubois kan 
tatos "Mano Dieve, kodėl aplei
dai Tu mane" aiškiai, švelniai 
skambančiu baritonu atskleidė 
Vaclovas Momkus. Solistų Mar
garitos ir Vaclovo Momkų atlik 
ti kūriniai ^amaldoma suteikė 
ypatingos rimties ir iškilmingu
mo, šių kūrinių atlikimu pasirū 
pino ir vargonais palydėjo Ka
zys Skaisgirys. 

Šia proga tenka pažymėti, 
kad šios lietuvių parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko A. 
Lino, yra paruošęs ir Velykose 
atliks ypatingai gražius kūri
nius Prisikėlimo, o vėliau ir su
mos metu. Tai vienas stipriau
sių parapijų chorų, kuris turi 
platų repertuarą, turi stiprių 
balsų ir yra gausus, šiuo choru 
ir jo giedojimu pamaldose dži&u 
giasi ne tik šios parapijos klebo 
nas kun. Antanas Zakarauskas, 
bet ir parapiečiai. jšv. 

MARQUETTE PARKO LB 
APYL. SUSIRINKIME 

dos minėjimus, nepamiršo vai
kų laikraštėlio ,^Bglutės" rin
ko solidarumo mokestį, talkino 
aukų rinkime laisvinimo reika
lams, suruošė kultūrinę vaka
ronę, aktyviai prisidėjo organi
zuojant ir siunčiant JAV prezi
dentui ir kitiems valstybinin
kams telegramas ir atliko kitus 
darbus. 

x Sol. Gina čapkausldenė, 
lačiai žinoma dainininkė, grį-
nsi po kelių savaičių koncertų 
hiropoje, koncertuos su sol. Jo 
u Vazneiiu "Draugo" premijuo 
:> romano premijos įteikimo iš-
ilmėse St. Petersburgo, Fla.„ 
ietuvių klubo salėje balandžio 
d. 3 vai. p. p. St. Petersburgo 

etuviai tikisi susilaukti daug' 
večių net ii kitų Floridos ko-| 
>ni"'" taip pat rašytojo Juozo: 

[ralikausko, gavusio premiją už 
omaną "Po ultimatumo", mece 
tato Alekso Plėnio ir kt. "Drau 
fui atstovaus kun. Viktoras 
limšelis iš Chicagos. , 

x lietuviškų knygų išparda-
-imas "Drauge" atpigintomis 
ąlygomis jau prasidėjo. Pirmie. 
i į "Draugą" atvyko ir gerų 
:nygų už didesnę sumą nusipir-
;o čikagiškiai Andrius Sembo-
•as ir Ona Mažionytė. Juos pa-
lekė daugybė kitų. 

X "Dėkoju už labai turinin
gą dienraštį'' — rašo mums pre-
atas J. Tadarauskas. liet. para-
)ijos klebonas Hamiltone, Kana 
loję, atnaujindamas prenume-
•atą ir siųsdamas 20 dolerių au-
cą. Nuoširdžiausiai dėkopame ir 
skelbiame Garbės prenumerato-
ium. 

X Kazys Valeika, Munster, 
'nd.. parėmė mūsų spaudos dar
aus 10 —dolerių auka. Dėkoja
me. 

X Petras Normantas, Eliza-
seth, N. J., atnaujindamas pre-
įumeratą, atsiuntė 12 dolerių 
iuką. Labai ačiū. — 

X Vytautas šeštokas, Los 
\ngeles, Calif., aukojo 10 dol. 

Kovo 23 d., sekmadieni, Švč. 
M. Marijos Gimimo parap. mo
kyklos salėje įvyko IB Marąuet-
te Parko apyl. metinis susirinki
mas. Susirinkimą pradėjo vald. 
pirm. Kostas Juškaitis, pasvei
kinęs gausiai susirinkusius uo
liuosius bendruomenininkus. Su
sirinkimui vadovauti pakvietė 
pirmininku buvusį PLB pirm. 
inž. Bronių Nainį, o sekretore 
skaučių veikėją Birutę Vinda-
šienę. Valdybos buvo pateikta 
plati darbotvarkė. Susirinkimas 
prezidiumą vienbalsiai patvir
tino. Praėjusių metu metinio 
susirinkimo protokolą perskaitė 
Apolinaras Bagdonas. Protoko
las buvo priimtas be pataisų. 

Išsamų valdybos pranešimą 
padarė pirm. Kostas Juškaitis. 
Iš pranešimo matyti, kad valdy
ba dirbo sutartinai, aukomis pa
rėmė lituanistines mokyklas, ra 
dijo valandėles, ruošė tautos ir 
okup. Lietuvos pogrindžio spau-

x Juozas Ožinskas, Willo-
wick, Ohio, atnaujino prenume
ratą, užsisakė knygų ir atsiuntė 
auką. Ačiū. — 

x O. Dailidienė, klevelandiš-
kė, savo laiške "Draugui" pasi
džiaugė gavusi dienraščio —ka
lendorių 1980 —metams, iš ku
rių ji sužino šventųjų ir tauti
nius vardus. Kartu atsiuntė ir 
auką. Ačiū. 

Valdybos ižd. Antanas Karei
va perskaitė išsamią LB apyl, 
finansinę apyskaitą. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė Adol
fas Šimkus, pažymėdamas, kad 
atskaitomybė vedama labai tvar 
kingai ir išreiškė valdybai ir iž
dininkui padėką. 

Danguolė Valentinaitė, LB. V. 
Vakarų apygardos atstovė, per
davė apyg. pirm. ir visos valdy
bos nuoširdžius sveikinimus, pa 
sidžiaugė šios apylinkės gražia 

i veikia ir didele talka apygardai. 
Dėkojo už aukų telkimą visiems 
aukotojams, kurie savo auka pa 
rėmė LB atliekamus Lietuvos 
vadavimo darbus. Pranešė, kad 
ir šiais metais birželio 28-29 d. 
įvyks Chicagoje Lietuvių dienos. 

Valdybos pirmininko ir narių 
pranešimus susirinkimas patvir
tino, o pirmininkaujantis inž. Br. 
Nainys valdybai susirinkimo 
vardu už rūpestingą darbą iš
reiškė padėką. 

Pagal įstatus buvo išrinkti 5 
valdybos nariai vietoje baigusių 
savo kadenciją. Iš senosios vai 
dybos antriems metams liko 
Bronius Andriukaitis, Danutė 
Augienė, Antanas Kareiva ir 
Kazys Leknickas. Į valdyba su
sirinkimas išrinko pagal balsų 
daugumą Jurgį Janušaitį, Rimą 
Sidrienę, Aleksandrą Likande-
rienę, Birutę Vindašienę I r Apo 
linarą Bagdoną Kandidatais li
ko Kostas Juškaitis, J. Ivaškie-
nė ir B. šliažas. Be to, susirin
kimas išrinko 24 atstovus į LB 
Vid. Vakarų apygardos suvažia-

mento viršininkas. Yra Pasaulio 
lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos — PLIAS Brazili 
jos sk. pirmininkas. 

— Lietuvių fronto bičiulh; 
naująją valdybą sudaro inž. Juc 
zas Ardys — pirm., Fairview 
Pa., Juozas Mikonis — vice 
pirm., Richmond Hts., O., dr. R 
mas Šliažas — sekr., Edinboro 
O., Jonas Vasaris — ižd., Bar 
berton, O., Vacys Rociūnas — 
biuletenio redaktorius, Indepen 
dence, O., Vincas Akelaitis — 
biuletenio adm., Cleveland, O. 
inž. Albertas Sušinskas — na 
rys, Cleveland, O. 

— A - a , motina M. Franci 
Mangert, vienuoliškame gyven 
me išbuvusi 82 metus, mir< 
pranciškiečių vienuolyne Pitts 
burghe, Pa., kovo 28 d. Palai 
dota Pittsburghe kovo 31 d. p< 
pamaldų, kurios buvo 4 vai. p< 
pietų. 

— Omanoje įvyks Kaziuki 
mugė, kurią rengia skautai i: 
skautės. Šiais metais mugė DUJ 
balandžio 20 d., tuojau po lietu 
viškų pamaldų Šv. Antano pa 
rapijos salėje. Tėvų komitetai 
paruoš šiltus pietus, o skautą 
ir skautės pardavinės įvairiu 
rankdarbius. Ypač didelis pasi 
rinkimas iš riešuto medžio pa 
gamintų. Akademikės skautė 
praves mugės atidarymą. Į pa 
galbą žadėjo pasikviesti Mišk 
Brolius iš Chicagos. Maloniž 
kviečiami visi atsilankyti. 

vimą. 
Susirinkimo dalyviai, padis 

kutavę visą eilę LB rūpimų kla 
simų, pageidavo, kad "Pasauli 
Lietuvis" išeitų laiku. Susirinl 
mas praėjo kultūringai ir dai 
binga nuotaika. Naujai valdybi 
linkėtina dar daugiau suaktyvi 
ti šios apylinkės bendruomenin 
veiklą, surasti būdų, kad sus 
rinkimuose dalyvautų dar dide 
nis žmonių skaičius ir kad šie 
kolonijos lietuviai jungtųsi į L 
planuojamus darbus. 

J . Šešupi 

CHICAGOS ŽINIOS 
CICERO PREZIDENTAS 

Nauju Cicero prezidentu iš
rinktas adv. Henry Kolsak vie
ton buvusio Chr. Berkos. Kol
sak yra respublikonas. 

NUTEISĖ DU BROLTUS 

TARPTAUTINĖJ PARODO 
Du Chicagos aukšt. mokyki 

auklėtinai, K. De Phillips, 17 m 
iš Kennedy mokyklos, ir D. Ca] 
iš Bogan mokyklos, su sav 
mokslo darbais išrinkti dalyva 

terš, kuri buvo paklydusi Ste-
vensono vieškely. Moterį jie bu 
vo nutempę j apartamentą, kur 
policija juos suėmė, pastebėjusi 
sąmyšį. 

RADIOAKTYVIOS DUJOS 
Commonwealth bendrovės 

Zion atominėje jėgainėje darbi
ninkas pasuko ne tą rankeną ir 
20 minučių buvo leidžiamos ra
dioaktyvios dujos, nors jos žy
mesnio pavojaus nesudarė. , 

ATLEIDO Iš MeCORMICK 
x Sveikindami Velykų šven-; McCormic parodų rūmų vedė-

čių proga, aukų po 5 dol. atsiun Į jas John Sevcik, f© m., atleis
te : Tillie D. Golden, Kazys Ba- Į tas iš pareigų. Sąskaitybos fir

ma, patikrinusi finansinius rei
kalus, rado. kad dėl jo parodų 

siūnas, Antanas Šidlauskas, Juo 
zas Dženkaitis. Alfonsas Lau-

Dovydas J. Pleškys. Vi-

ti tarptautinėje inžinerijos ps 
Du broliai Donald ir Leonard' TOįi0yt Minneapoly. Jų darbi 

Toney, 23 ir 20 m,, nuteisti už Į susilaikė aukščiausio įvertininr 
užpuolimą 19 m. Tenessee mo- i g 274 darbų, kurie buvo parinl 

ti išstatyti metinėje Chicagt 
miestą mokyklų mokslo dari 
parodoje. 

MAŽ&JA PRD^AUGLIS 
Natūralus gyventojų metin 

prieauglis Chicagoje ir priemi 
čiuose, apimančiuose šešias a 
skritis, tebuvo tik po 1% ] 
1970 m. Per dešimtmetį tepi 
augo 71,000 žmonių. Dabar Cl 
cagos metropolinėje srityje y 
7.05 mil. gyventojų. 

CICERO POLICIJA 
Cicero miestas turi 89 poli< 

ninkus. Šeštadienį jie prade 
streiką — dalis užsirašydar 
sergančiais ir neateidami į ts 
nybą. Vedami pasitarimai 

ras. 
a i a m o A^lm^amo 

rūmai per metus neteko apie • streiką užbaigti, susitariant < 
ono nnn Ani »« *MP*«JTMf% 
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