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FRANK WALUS'O 
BYLOS ATGARSIAI

• Izraelis pyksta, kad byla nutraukta
Washingtonas. —  T eisingum o, tentas, kuris įkaitino W alusą 

^irtamento specially investi- Chicagos teisme, pasakė, kad Rus- 
J!—i - a h  seko kritika turi pagrindą, reikė-istaigos direktorius Allan 

‘įyan pripažino „New York 
įneš” korespondentui Robert 
pjjr, kad jis gavo laišką iš Iz- 
uelio naciy .karo nusikaltėlių 
j îps direktoriaus pulk. Įeit. 
jĮmachem Russek, tačiau atsisa- 
u svarstyti jo turinį. Korespon- 
įntas tačiau gavo laiško nuo- 

iŠ Izraelio, iš minėto Rus- 
jįo. Sis priekaištauja, kad Ryan, 

greit ir neapsvarstęs, nutrau- 
į byla prieš Frank W alus, įta- 
įmą naciy karo nusikaltėlį, 
vieš kurį byla buvo pradėta 
|}H sausio mėn. Chicagos tei
tas Julius Hoffman 1978 gegu
lė mėn. pripažino W alusą kai
li ir nusprendė, kad jam  reikia 
idmti Amerikos pilietybę, nes jis 
.Jįrbo karo metu nacių lageriuo- 
į i r  naudojo smurtą prieš kali
nius. Teisėjas nusprendė, kad 
Valus gavo JAV pilietybę nele
piai, nuslėpdamas savo veiks
mas karo metais. Pernai Apelia
cinis teismas įsakė bylą svarstyti 
$a kitu teisėju, nes buvo gauta 

įrodymų, kurie gali prives-“ “̂ 'k ito W o  sprendimo.1" Spe- 

dalių investigacijų įstaigos d ire k 
torius Ryan, apžiūrėjęs

jo didesnį dėmesį skirti buvu
siems lagerių gyventojams, jy  žo
džiams.

Abu pulk. Russek ir  "Ryan pa
reiškė, kad  Amerika ir  Izraelis 
toliau bendradarbiaus, ieškant I 
naciy ikaro nusikaltėlių ir juos* 
teisiant už nusikaltim us karo me
tais. Izraelio param a dažnai bu
vusi labai vertinga, nes daug liu
dininkų, mačiusių naciy žiauru
mus, dabar gyvena Izraelyje.

A llan Ryan, specialių -investi- 
gacijy įstaigos direktorius, pareiš-! 
kė, kad daugelis turim ų bylų yra 
panašios į neseniai Aukščiausio
jo Teismo svarstytą Fedoro Fe- 

1 dorenko bylą. Šiuo metu jau yra 1 
pradėti pilietybės atėmimo ir  iš
trėm imo žygiai prieš 17 asme- 

!ny, o dar 200 yra tyrinėjami.
Pagal m inėto teismo sprendimą,
vyrJausybei visai nereikės įrodt i islamo valstybių galvų konferencijoje dalyvavę Saudj Arabijos karalius Kha- 

jneti kokių nors nusikaltimų, • kas i ijdas atsisveikina su Irako prezidentu Saddam Hussein (kairėje), 
darosi vis sunkiau, nes m etam s! - - '
bėgant ir  liudininkam s išmirs- 

“ 'tan t, sunku įrodyti -kaltę. Vyriau-

TRUMPAI ! STREIKAI LENKIJOJE
IŠ VISUR Daug unijos skyrių nebeklauso centro

Į Varšuva. — Milijonai lenkų iria su uni jomis, jų neinformuo- 
Iranas pradėjo plačią kam- • trečiadienį streikavo, protestuo-1 ja, nesilaiko savo pažadų, 

paniją įrodinėdamas, kad ameri- duodami, kad vyriausybė nesi-1
kiečių įkaity niekas nekankino. Haiiko savo pažadų. Lodzėje stu- 
Televizija rodė įkaitus, kurie 'dentai reikalauja panaikinti pri- 
anksČiau yra pareirkę, kaip gra-- valomas marksizmo studijas, uni- 
žiai jie laikomi. Irano vyriausy- j versitet0 studentus parėmė Poli- 
bė paskelbė, kad islamas kankini- [technikos Institutas ir Filmy aka- 
mus laiko didėle nuodėme, pro-'dėmi ja.
T u  T  lankini“ " s .sie? ia ’ Maskvoje kariuomenės laikraš- 
pakenkti islamo respublika., 5 * |tfa riežtai

, A ™  ..Kresnąją Zviezda“

rašo, kad NATO valstybės
pradėjo psichologinį karą, kurio | Prie sienos sutrauktomis divizijo- 
tikslas atplėšti 'Lenkiją nuo so-1mis- Vyriausybėje irgi yra „vana- 
cialistinių valstybių bendruome- gu“, kurie reikalauja imtis prieš 
nes. Reakcionierių žvalgybos I uniją griežtesnių veiksmų. Parti-

♦ j  1f ? ^ J°s .D1̂ ls^ ' D,.aiara.I,es ' i  centrai vykdo politinį sabotažą, i J*a turi parodyti sąjungininkams,
‘ vidaus reikalus- J S i  °  “  r!aUi'°S Uni‘

* . . . .  . . . . .  • t rašo laikraštis,bematonų ir jo padėjėją, miesto
„Solidarumo“ centras paskelbė 

ateinantį antradienį vienos va
landos generalinį streiką. Tuo

ir pripažino visus sveikus, Alžiro JJJJ 
ambasadorius irgi raštu patvirti- 1 
no, kad įkaitai puikiai jaučiasi, 
nė vienas įkaitas nesiskundė blo
ga (priežiūra.

—Lenkijos Bielsko-Biala mies-

Kai kur unijų skyriuose pasi
reiškė Lech Walesos kritika. Jis 
esąs „per minkštas“, be to, jis 
esąs „po Bažnyčios nykščiu“, pa
sakė vienas Varšuvos unionistas. 
Šitoks spaudimas „Solidarumo“ 
vadams ir privedė prie griežtes
nių darbininkų -reikalavimų. Iš 
kitos pusės, vyriausybė negali bū
ti per daug nuolaidi, nes žino, 
kad ją stebi Kremlius su savo

jos, kontroliuoja Lenkiją.

r  centracijos stovyklų prižiūrėto- 
ar kiti nacių bendradarbiai Inau jus | ja i . _ v. j  . .

įrodymus, lapkričio mėn. paskel-1 nuslePe t!L fa k t«. va ž iu o ja m , l

bė, kad teisingumo departam en
tas nekels naujos bylos, nes nau
ji įrodymai įneša į W a lu s  bylą 
visai priešingus duomenis. Buvo 
rasa’ liudininkai, kurie  tv ir t in a , 
bd Walus visai nebuvo nacių  
agentas Lenkijoje, bet tuo  m etu 
dirbo pas ūkininkus V ok ie tijo je . 
Izraelio tardytojas Russek ra

Ameriką. T uo  m etu veikęs „Dis
placed Persons Act“ turėjo para
grafą, kuris nesuteikdavo D P  tei
sių tam , kuris „padėjo priešui 
persekioti civilius“.

“Bilingvizmo” arba lietuvių 
dvikalbiškumo tema dominuoja 
per visą 1979-ais metais išleistą 

_ .. v. , . .. . . 19-tą “Lietuvių kalbotyros klau-
Ik i šiol Amerikos vyriausybe. simų” tomą, paskirtą socialinės 

dar nė vieno nėra ištrėmus. dėl-rlingvistikos problemoms: Įvadi-

VLzmas - 
rusinimo priedanga

burmistrą, vietinio teismo pirmi
ninką ir policijos viršininką. Vy
riausybė sako, kad tai “politika”,
profesinės sąjungos neturi į ją į norima atstatyti unijų centro 
kištis. Į įtaką, nes paskutinieji streikai

—Izraelio karo lėktuvai v a - į vyko spontaniškai, atskirų rajo- 
kar daužė Libano palestiniečių! nU> unijų skyrių skelbiami. Kai 
stovyklas. Izraelio premjeras Be
ginąs, paklaustas apie islamo 
valstybių galvų skelbiamą Izra
eliui “švcmtą karą”, atsakė, kad 
jokie karai Izraelio neišgąsdins.' jų centras paskelbė, kad nekoor-

Bandė nužudyti 
Irano prezidentą

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani Sadras paskelbė spaudo, 
je, kad neseniai jo politiniai prie
šai dukart planavo jį nužudyti. 
Lapkričio 19 jis turėjo būti nu-

kur streikus pradeda atskirų įmo
nių aktyvistai. Unijos centras
mano, kad vyriausybė bando „ ! .  v .

i  ,’j  . / .  J .. - T . sautas ^hwazo mieste. Kitas aten-
suskaldyti naująsias unijas. U m -' . .. . M .

—Sovietų spauda skelbia, jog dmuoti streikai veda Lenkiją į so- 
sovietai visada buvo už diploma
tinį imunitetą ir jie nebandė

tatas turėjo įvykti sausio 14, ta
čiau abu kartus sąmokslus iš
aiškino karinė žvalgyba Nors 
Bani Sadras neminėjo, kas aten-

nacių karo nusikaltim ų, neaišku, 
kaip ilgai gali užtrukti, kol bus 

» Allan Ryan, kad jo nutari- jdeportuotas Fedorenko. Neaišku
s.nekelti haujos bylos labai s u - |ir ,kur J“  '>?us sį u" ? ,amaa- ad'  

Russeką ir jis negali su- v°katas B rian Gildea, New H a
ven teisininkas, pareiškė, kad iš
trėm im o procesą bus galima *nu- 
vilkinti apie 2 metus. Viena bu
vusi nacių .‘lagerio prižiūrėtoja 
H erm ine Braunsteiner, ištekėju
si už amerikiečio Ryan, pati at
sisakė pilietybės ir  buvo ištrem
ta į Vak. Vokietiją, kur ji tei
siama.

prasti tokio skubaus nu ta rim o . 
Visai nepateisinama,. kad buvo 
ignoruojami Izraelio p ilieč ių  pa
rodymai Chicagos teisme. L iu d i
ninkai pergyveno iš nau jo  savo 
kančias, atidengė pasauliui savo 
žaizdas, kurios niekad neužgis. 
Dabar vėl, aš mačiau tuos pa
čius asmenis dvasiniai palaužtus, 
a ašaromis akyse, lyg, rodos, 
naujas tekėtų iš jų  žaizdų, ku 

1 ūs niekad neužgijo, rašo savo 
laiške Russek. T ie  žmonės ja u 
čiasi apgauti, jie ne tik i savo au
sinis, kad buvo nu tarta  nebeat- 
•aujinti Waluso bylos.
Laikraštis rašo, kad John G ub

ins, valstybės prokuroro asis-

niam e straipsnyje akademikas De- 
širijevas užtikrina skaitytojus, 
kad “priešingai įvairių sovieto- 
logų .ir klastotojų teigimams”, 
TSRS tautų kalbos ir kultūros 
neasimiliuojasi. Beveik tuo pa
čiu atsikvėpimu jis priduria, kad 
“plačiai plinta rusų kalba... 
kuriant ir visur skleidžiant vie
ningą socialistinę tarybinės liau
dies kultūrą” . Ir galiausiai jis 'pa
skelbia, kad nuolatinis “naciona
linio — rusų bilingvizmo” augi-

šiusieji protestą. Savilaidinė spau
da taip pat pranešė apie protes
tus dėl lietuvių , kalba dėstomų 
dalykų pakeitimo aukštesniosio
se mokyklose į rusų kalba dėsto
mus dalykus; buvo nurodyta į 
Baltarusiją ir Ukrainą, kur gim
toji kalba jau baigia išnykti, nes 
ten mokyklose daugiausia daly
kų dėstoma rusų kalba. J Šiuos 
protestus ir kritiką veltui ieškoti 
atsakymo* “bilingvizmą” nagrinė- 
jančiame “Lietuvių kalbotyros 
klausimų” tome. Ir dėl to iš tik
rųjų nereikėtų nustebti. Kadai
se SSRS Mokslų Akademija ir jos 
lingvistai entuziastingai sutiko 
su Stalino tvirtinimu, kad jis esąs 
didžiausias lingvistas pasaulyje.

Iranas negaus 
Amerikos ginklų

Washingtonas. —Valstybės se
zonus Alexander Haig savo 
/■nnoje spaudos konferencijoje 
r̂eiškė, kad Amerika laikysis 

susitarimo su Iranu, tačiau 
^oriškai pasakė, kad Iranas 
4 JAV negaus jokių ginklų. Už 
Sudus sumokėti Irano pinigai 
į* grąžinti, o ginklai parduoti | jVy]ęO devyni

M adrido konferencija

M adridas. —  Po penkių savai
čių pertraukos vėl prasidėjo Eu
ropos Saugumo ir Kooperavimo 
konferencija Madride. Amerikos 
delegacijos vienas pirm ininkų, 
buvęs valstybės prokuroras .Grif
fin Bell pasitraukė iš delegacijos, 
tačiau kitas pirm ininkas, W ashin 
gtono advokatas Max Kampel- 
m an liko. Nors jis buvo paskirtas 
prezidento Carterio, manoma, 
kad naujasis prezidentas Reaga- 
nas paliks jį delegacijos vadu. 
Šią savaitę Kampelmanas atvyks į 
W ashingtoną ir pasimatys 
valstybės sekretoriumi Haigu.

Kam pelm anas savo įkalboje su
minėjo, kad Sovietų Sąjungoje per 
M adrido konferencijos atostogas 

teismai, kuriuose

m as yra viena iš "tarybinės na-1 O kiek Akademijos narių protes- 
ciona lines politikos demokrati-j tavo prieš Sacharovo ištrėmimą? 
nės prigimties apraiškų , ja u  pasirodžius tomui apie “bi-

Deširijevo idėjas toliau rutu- 
liuoja filologė Michalčenko, tvir
tinanti,. kad “savanoriškas, ma^

lingvizmą”, 1979 ni. spalio 31 d. 
Lietuvių kalbos gynimo iniciaty
vinė grupe pasiuntė raštą Jungti-

sinis ir  spartus” rusų kalbos pli-. nių Tautų Generaliniam sekre- 
tim as paaiškinamas* jos —  “so- toriui Waldheimui, painformuo

i dienus pirkėjams, pasakė H aig.
1 Klausinėjamas, ar nau jo ji vy- 

ûsybė tęs Carterio žmogaus 
•iriu politiką, Haig atsakė, jog 
^kreipiamas didesnis dėmesys 
I tarptautinį terorizmą, kuris i r  

svarbiausias žmogaus teisių 
į^ymas, kuris vyksta abiejose 
w«inės uždangos pusėse.
Amerika laikysis savo strategi- 

?  ginklų įsipareigojimų, ta- 
u žiūrima, kaip elgsis Sovie 

p Sąjunga tarptautinėje srityje. 
Ą riksmai ir  elgesys bus riša- 
? ! to derybomis
’‘sis, pasakė sekretorius.'

ir jsipareigoji-

žmogaus teisių gynėjai, kaip es
tas M art Nikius, buvo nubausti 
sunkiomis 15 metų kalėjimo 
ir ištrėmimo bausmėmis. Per tą 
patį laiką buvo suimti du  sovie
tų  rezistentai. Atrodo, kad sovie
tų vyriausybė tyčia laužo H el
sinkio susitarim us ir persekioja 
ypač tuos, kurie prižiūri, kaip jų 
laikomasi, pasakė Kampelman. 
Šalia Helsinkio sutarties prižiūrė
tojų sovietų valdžia daugiausia 
persekioja tautų  teisių gynėjus 
nerusiškose respublikose, perse
kioja įvairių tikėjimų tikinčiuo
sius, pasakė ’Kampelman.

cialistinių nacijų vienybės ir su 
sitelk'imo kalbos” —reikšmin
gumu. Dvikalbiškumo formavi
mas, rašo ji, pirmiausia susijęs su 
mokykla, kuri esanti “pagrindi 
nis jo plitimo šaltinis” . Prie šio 
“tarybinės lingvistikos” choro pa
reigingai prisideda įr kelių kal
bininkų balsai:, rašė Merkienė, 
Savickienė, Korsakas.; Pastarasis 

su i informuoja, kad “moksleivių te
minė reprodukcinė leksika yra 
ryškaus rusų šnekamosios kal- 

, bos ipabūdžio” . .
T aip  “bilingvizmas” atrodo iš 

oficialiosios akademinės platfor
mos. Lietuvių ;vj£uomenė, ku
riai uždara oficialioji spauda, apie 
“bilingvizmą” turi visai skirtin
gą nuomonę. 1979-ais metais 
1310 lietuvių išreiškė protestą: 
sovietinės kompanijos Centro Ko
mitetui prieš rekomendacijas, 
siūlančias pradėti, rusų kalbos 
mokymą iki mokyklinėse įstaigo
se nuo penkerių metų amžiaus: 
“Kadangi vaiko, mąstymas gim
tąja kalba susifo'rttiūoja tik pra
dinėse klasėse, pradėjus mokyti 
antrosios kalbos ėrtk'sČiau, vaikas* 
blogiau išmoksta 'i r  gimtąją ir 
antrąją kalbą” , tvirtino pasira*?

dama jį apie Taškento konferen
cijos patvirtintą “naują rusinimo 
programą”, kuri jau įgyvendina
ma. Jos tikslas esąs “išstumti lie
tuvių kalbą... ir kitų SSRS pa
vergtųjų tautų kalbas iš vals
tybinio ir viešojo-, gyvenimo, ga
lutinai sunaikinti šių tautų na
cionalines kultūras”.

Diplomatas Laingen

W ashingtonas.. —  Amerikos 
spauda labai palankiai aprašo 
diplomato ’Lowell "Bruce Laingen 
laikyseną Irane i r  sugrįžus iš ka
linimo. Jis buvo JAV ambasados 
charge d ’affaires, užėmęs šias 
pareigas 1979 birželio mėn. Prieš 
tai Laingen, įstojęs į diplomati
nę tarnybą 1949 m., tarnavo Af
ganistane, Irane, Pakistane ir 
buvo ambasadoriumi Maltoje. 
Laingen, kilęs iš norvegų šei
mos, gimė ir augo, mokėsi Min- 
nesotoje. Jis visada pasižymėjo 
optimizmu, iškalba, atsidavimu 
savo kraštui ir pareigoms. Lain
gen atrodo jaunesnis, nors jam 
59 metai. Užsienio tarnyboje jis 
buvo jau 30 metų.

prailginti amerikiečių įkaitų ka
linimo. Dabar, kada įkaitai pa
leisti, Amerika turėtų mažinti 
savo karo jėgas Persų įlankoje,

' rašo “Tass”. .
— Lenkijos politinio biuro na

rys gen. Mieczyslaw Moczar pa
reiškė, jog buvusioji vyriausybė 
turėjo žinoti apie “artėjantį že
mės drebėjimą”, tačiau visus sig
nalus ji ignoravo ir privedė prie 
katastrofos.

—  Lenkijoje, Swidnica bažny
čioje 15 ūkininkų badauja, rei
kalaudami vyriausybės pripažinti 
naują organizaciją —  “žemės 
ūkio Solidarumą” .

—  Vietnamas paskelbė norą 
derėtis dėl Kambodžos su kaimy
ninėmis šalimis. Jis pasirengęs 
sumažinti savo kariuomenę Kam
bodžoje.

—  Šveicarijos vyriausybė užblo
kavo buvusio Irano šacho indė- l 
liūs banke, kur yra 2.7 mil. dol.
Irano Nacionalinis bankas tuos 
pinigus galės atgauti tik per Švei
carijos teismus.

—  Amerikoje teisingumo de
partamentas pareikalavo atidė-; 
dėti teismuose 30-čiai dienų by
las, kuriose 388 amerikiečių 
bendrovės ir bankai reikalauja 
atlyginti Irano padarytus nuosto
lius.

t—  Peru ir  Ekvadoro pasieny
je įvyko susišaudymas, buvo žu- Į 
vusių-. Peru kaltina Ekvadorą teri
torijos užėmimu, Ekvadoras tvir
tina, kad Peru aviacija puolė jo 
kareivius. Ekvadoro žiniomis, 
puc/lime dalyvavo du lėktuvai ir 
keturi helikopteriai.

— Turkijos kareiviai suėmę 23 
įtariamus teroristus Adanos mies
te ir 41 —  Bursoje. Visi suim
tieji yra komunistinių grupių da
lyviai. Nuo rugsėjo 12, 1980, 
turkai suėmė 30,000 įtariamų te
roristų.

—  Zimbabvės premjeras Mu
gabe susitarė su savo konkuren
tu, buvusiu vidaus ministru Nko- 
mo ir davė jam kitas pareigas 
—  ministro be portfelio, kuris 
rūpinsis valstybės saugumu, kar
tu su premjeru.

Kinija nutraukė sutarti SU D““« Amerikos - Irano derybo-

cialinį rr ekonominį chaosą.
Varšuvos skyriaus unijų veikė- . . i •. • i j  i • •• x • i tatus organizavo, skaitytoiai su-jas parejške, kad paskutinieji strei-Į nrafp t _

kai duoda unijai blogą vardą ma- prate, kad tai — jo politiniai
. x j  , .. j  . i priešai vyriausybėje. Straipsnyjesese. atrodo, lyg un.|V vadai yrą> koma> kad sąmokslininkai bu.

men-ki patriotai, tyčia vedą Len
kiją"! katastrofą*  «— a - u . .

Stebėtojai bijo, kad vieningas 
visos Lenkijos „Solidarumas“ ga
li suskilti. Darbininkų akci
jos pradžioje buvo vienybė, nes
reikalavimai lietė pačius p r i n c i - . ^  Bani Sadro šalininkai puolė 
pus la.svy un.ju .deja Dabar | .f . .kratė jslamo jjos 
pras.de,o nuom om, skirtumą.j Mejhed mieste 
del praktišku klausimu: laisvų -  . _ . .

vo nutarę paskelbti visame Ira
ne gedulo dieną, b  tik premje
ras ir parlamentas turi teisę skelb
ti nacionalinį -gedulą.

Atsiliepdami musulmonų fa
natikų grupės veikėjai paskelbė,

japonų Mitsubishi, kuri turėjo pa
statyti plieno įmonę už 420 mil. 
dol. Kinija neturinti lėšų šiam 
projektui.

Šeštadienių, atlyginimų, darbo 
sąlygų. Vyriausybė ‘dar nesuma
žino, kaip -buvo žadėjusi savo 
cenzūros, nors ji daug lengves
nė. Unijoms dar nebuvo 'leista 
naudotis masinėmis komunikaci
jos priemonėmis. Valdžia nesita-

Mirė kun. H . Kitauskas

Bani Sadras paskelbė „Mizan“ 
laikraštyje, kad jis praves tyri
nėjimus, ar vyriausybė nesulau
žė ajatolos Khomeinio nustatytų 
įkaitų paleidimo sąlygų. Irano 
parlamentas viešoje sesijoje „be
veik vienbalsiai” patvirtino prem
jero Rajai įkaitų krizės baigimą 
ir net premjerą pagyrė. Iš 217 
parlamento narių 120 balsavo už 
pagyrimą vyriausybei.

Ketvirtadienį, sausio 15 dieną, į 

Eišiškių bažnyčios šventoriuje,
(Vilniaus arkivyskupijoje) buvo.' Washingtonas. — Prezidentas 
laidojamas vietinis altaristas ku-;Reaganas priėmė Jamaikos prem- 
nigas Henrikas Kitauskas. Kuni-> jerą Edward Seagą, kuris ragino 
gas Kitauškas mirė pirmadienį— Ameriką kreipti didesnį dėmesį į 
sausio 12 dieną—, sulaukęs 88-|j(aribŲ jūros šalis, kur paskuti- 
nerių metų amžiaus. Jis kunigu ' n ju m€tv įvyko “dešinėjimas”, 
buvo įšventintas 1926 m. * Amerika turėtų tą kryptį išnau

doti. Premjeras Seaga pakvietė 
'visus buvusius Irano įkaitus su 
'šeimomis praleisti Jamaikoje ne- 
. mokamas vienos savaitės atosto
gas. Seaga buvo pirmasis nau
jojo prezidento užsienio svečias.

Irako puolim ai
Bagdadas. — Irako kariniame 

! pranešime tvirtinama, kad Irako 
| karinė aviacija puolė Irano naf- 
■ tos pramonės įrengimus, jų tar
pe ir Khargo salą, kur užsienio 
laivai pasiima naftą. Iranas pri
pažino, kad buvo atsiradę Irako 
lėktuvai, tačiau tvirtina, kad juos 
tuoj nuvijo priešlėktuvinė gyny
ba ir žalos nepadaryta.

se dėl įkaitų paleidimo Alžiro užsienio1 
reikalų ministras Mohammed Ben 
Yahia. Jis oficialiai perėmė įkaitus iš 
Irano ir  atidavė JAV delegacijos vadui 
Warren Christopher.

Jamaikos svečias

KALENDORIUS

Sausio 30 d.: Ipolitas, Jacintą, 
Milgaudas, Žibonė.

Sausio 31 <J.: Sv. Jonas Bosco, 
Marcelė, Skirmantas, Jaunė.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:02. 

ORAS
Saulėta, temperatūra dieną 25 

1,. naktį 10 1.
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KELIONĖ PO AUSTRALIJĄ
IRENA SVENTICKAITĖ

Mūsų reprezentacinė jaun ių  rink tinė  Australijoje. Klūpo iš k.: L. 
Kedys — treneris, A. M iškinis, D. Siliūnas ir A. Zylė. Stovi: R. Žiups- 
nys, V. L iškūnas, J .  Karpis, S. Dessette ir R. Kalvaitis.

»L-

Susirinkę drėgnas unifor
mas ir batukus, paskutinį kar
tą palikome Adelaidės sporto 
salę. Lyg su liūdesiu. Tačiau 
neilgam, nes reikėjo skubėti 
ruoštis N. metų sutikimui. 
Keista buvo. atrodė lyg prieš 
įstatymus, kad šiame krašte 
reiktų ką nors kitą dėvėti negu 
“T” - marškinėlius ir sportiš
kus batukus.

Nevėsinamą salę pripil
džiusi publika buvo įvairi ir 
panaši į mūsiškę. Matėsi net 
ilgų suknelių ir smokingų. or
kestrui (kaip ir pas mus), gro
jant polkas, tango ir valsus su 
retais paįvairinimais jau
nimui “pasikratyti”. Mūsų vy
rų kaklaryšiai tuoj nusirišo ir 
atsidūrė kišenėse. Vakaras bu
vo puikus.

N. metų dieną čia. aišku. 
“Rose Bowl” nežinomas, tai 

. suorganizavom e “ cricket” 
rungtynes. Taisykles sužino
jome tik po rungtynių... Aišku, 
australiečiai lengvai laimėjo. 
Penktadienį paskyrėme turiz
mui. Vieni skubėjo prie jūros, 
kiti į zoologijos sodą, treti į 
miestą, į krautuves. Ačiū adė- 

. laidiškiams, kurie kantriai 
mus visus vežiojo. Šeštadienio 
ryte. su jais atsisveikindami,

- pakvietėme į 1983 metų pa
saulio lietuvių sporto žai
dynes Chicagoje.

MELBURNO 
KETURI SEZONAI

. J a u  gerokai prisiskraidę. iš 
Adelaidės pakilome gana drą
siai ir bematant užsnūdome. 
Prieš pat Melburną buvome 
pažadinti smarkaus kratymo. 
Bandėme juokauti, stipriai 
įsikabinę į sėdynes. Nusilei
dome prieš pat audrą. Kas 
sakė, kad Australijoje nelyja? 
Jau buvome spėję išpuikti, 

į kasdien matydami saulę ir tik 
» keletą debesėlių. Pylė kaip rei- 
■ kiant, o medžių šakos lūžinė

jo, krito ant mašinų. Neveltui 
sakoma, kad Melburne per die
ną galima išgyventi visus 
sezonus. Atsiradę Geelonge,
(netoli Melburno), ieškojome 
šiltų rūbų. Sutikimas gra
žiuose namuose su baseinu ir 
bilijardo kambariu vėl buvo

. šiltas ir malonus.

Sekmadienio rytė lietuviš
kos pamaldds, kad ir skolinto
je bažnyčioje, o po pietų radijo 
valandėlė iŠ Melburno su lie-' 
tuviškomis dainomis, pasako
mis vaikams ir “amerikiečių” 
sveikinimais. O vakarop į * 
sporto salę ir darbą.

PASIDALINAME
LAIMĖJIMAIS

Geelongo “Vytis” Austra
lijos lietuvių krepšinio meis
teris ir tinklinio nepripažįsta.

- Buvo pakviesti australiečiai. 
Vyrai stojo į kovą prieš Vik
torijos meisterį “Hęidelburg 
Gobblets”. Jaunų krėpšininkų 
pagalbos šį kartą neužteko. 
Australiečiai žaidė, ne tik ge
rai. bet ir gudriai, nuolat ieš
kodami silpnesnių vietų. Jie ir 
laimi gana užtikrintai 15-10, 
15-8, 15-10.

Mūsų merginos, gal kiek pa
sipiktinusios. prieš Viktorijos 
valstijos rinktinę išėjo pasi- 
ryžusios atsirevanšuoti. Sužai
dė puikiai: servai auksiniai, 
vikrūs priėmimai gražiai pa
keliami ir užbaigiami švariais 
kirtimais. Neabejotina per
galė.

Pagaliau ir lauktas krep
šinis. Turėjo būti Geelongo — 
Melburno rinktinė, bet išėjo 
Geelongas, pastiprintas tri
mis gero ūgio australiečiais. 
Jie tuoj gražiais metimais, 
greičiu ir aštriomis alkūnėmis 
veda 28-20. Mūsiškiams krep- 
šis lyg užrištas, nekrenta. Gee
longas laimi pirmą kėlinį 48-- 
43. Antrajame geri teisėjai 
priverčia porą geelongiškių 
už baudas apleisti aikštę, krep- 
šis lyg ir prakiūra, įtempimas 
ir greitis didėja. Metimams 
krentant, greit išlyginame ir 
pagaliau primetame 88 prieš 
77, iškovodami pergalę. Visi 
kovojo pasigėrėtinai.

Vakare per “disko” šokius, 
palikę kampuotas alkūnes ir 
azartą krepšinio aikštėje, susi
draugavome su geelongiškiais 
ir kartu praleidome linksmą 
vakarą. Sekančią dieną, ne
turėdami nieko oficialaus, pra
leidome įvairiai, o ankstų 
antradienio rytą vėl snau- 
dėme lėktuve pakeliui į Can- 
berrą.

SLIDINĖJIMAS
Jungtinėse kalnų ir lygumų 

slidinėjime), varžybose sausio 
17 d. Concord, Ohio, trys lie
tuvaitės pasirodė gerai. Šiose 
varžybose reikėjo du kartus 
nusileisti nuo gan stataus kal
no slalomu ir vėliau, pakeitus 
sunkias kalnų slides į leng
vutes lygumų slides, bėgti 5 
mylias. Varžybos- buvo- atvi
ros visiems lietuviams ir vie
tiniams Ohio klubams. Daly
vavo 5 klubai: “Cleveland Ski 
C lu b ” , ‘‘S k i W e st” , 
“Fagowees”, “Cast & Ceg”, 
“Žaibas” — viso 22 varžovai 
vyrų ir moterų klasėse. Vyrų 
klasėje Vytenis Čiurlionis sun
kiai išpešė 3-čią vietą. Moterų 
klasėje dominavo Vida Ki- 
jauskaitė. o jai ant kulnų lipo 
Lina Žiedonytė. Trečia vieta 
atiteko Lisai Morkūnaitei.

Lygumų slidinėjimas buvo 
sunkus, nes teko bėgti vin
giuotais ir siaurais miško ta
kais. Nenuostabu, kad nesėk
mės kai kuriuos lydėjo. 
Raimundui Sabaliauskui lūžo 
slidė, Gediminas Puškorius 
lengvai susižeidė, Algis Mai- 
nelis. kuris gerai pasirodė 
nusileidimuose, negalėjo išlai
kyti savo iškovotą poziciją 
antroje varžybų dalyje, nes jo 
pasirinktas vaškas slidėms 
neatitiko dienos temperatūrai 
ir sniego rūšiai. Prie.gero ir 
sklandaus varžybų pra vedi
mo prisidėjo Stasys Žakas ir 
Paulius Kijauskas, registruo
dami laiką ir skaičiuodami 
komplikuotus procentinius 
taškus. y  Č iu r l io n is

FUTBOLAS

Malinauskas — veteranų, Br. 
Trapikas — rezervo, R. Balčiū
nas — jaunių ir G. Bielskus, 
vietoje J . Žukausko, jauniklių. 
Visi žadėjo pasistengti minėtų 
komandų veikimą pagerinti.

Mergaičių komandos vado
vas Pijus S to n či u s pasidžiau
gė komandos padaryta viso
keriopa pažanga. Komanda 
praėjusiais metais turėjusi 
daugiau pergalių ir taškų, ma
žiau lūžusių kojų — tik vieną. 
Pageidavo, kad mergaičių 
komandai būtų nupirktos nau
jos uniformos. Jis pats pirmas 
tam reikalui duodąs 100 dol.

Kalbant einamaisiais rei
kalais, nusiskųsta Marquette 
Parko aikštės esamu stoviu, 
jos netinkamumu žaidimui ir 
bloga priežiūra.

PO “MAŽŲJŲ”
; PASAULIO,PIRMENYBIŲ

Neseniai Urugvajuje įvyku
sios buvusių. pasaulio meis
terių varžybos parodė, kad P. 
Amerikos lygis yra vėl smar
kiai pakilęs ir kad jie ypač pui
kiai žaidžią savam krašte. 
Urugvajus laimėjo pelnytai, 
bet kitame krašte, be savosios 
publikos fanatiškų raginimų, 
Brazilija būtų tikriausiai lai
mėjusi. Urugvajaus Ramos, 
Victorino ir Moreira yra riau- 
jos žvaigždės, kurias. Urugva
jus bijo prarasti Europai, kaip 
Argentina savo Maradonos.

Varžybos davė virš 10 mil. 
dol. pelno, todėl Urugvajaus 
žaidėjai gavo po 15.000 dol. 
vietoj numatytų 10.0Q0 dol. 
Montevideo miesto judėjimas 
buvo sustojęs, o pergalės šven
ti*' tęsėsi visą naktį.

Numatoma, kad 1984 m., pa
našios varžybos įvyks Itali
joje.

O. Gešventas

IŠ SPORTINĖS 
SPAUDOS

— “ L ie tu v ia i sportii* 
n in k a i A ustra lijo je” didelio 
formato 368 puslapių leidinys, 
ką tik pasirodęs Australijoje. 
Redaktorius — Leonas Balt
rūnas, žinomas mūsų šproto 
veteranas, o leidėjas Australi
jos lietuvių sporto sąjunga — 
ALFAS-ga. leidinys apima 30

D onatas S iliūnas iš Chicagos ir 
stalo  Australijoje.
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Tenisininkė Laima Radzevičiūtė - Fuller iš Adelaidės ir pirmą vietą 
laim ėjusi Rūta Tallat - Kelpšaitė iš JAV su turnyro vadovu R. Sidab
ru.

LAUKO TENISAS

— Chicagos lietuvių lauko 
teniso klubas praneša, kad 
sekančios “round robin” var
žybos įvyks vasario 14 d. nuo 
8 vai. vakaro Hinsdale Raquet 
Club aikštėse. Registruotis iki 
vasario 10 d. pas Antaną 
Kušeliauską, 6636 S. Fran
cisco, Chic., III. 60629, 
telef. 434—2265, prisiun- 
čiant 10 dol. čekį už aikštes, 
kamuoliukus, užkandžius ir 
atsigaivinimą.

Sį kartą gautos tik 6 aikš- 
tės, taip kad iki vasario 10 d. 
užsiregistravusiems pirmeny
bė. Šiose varžybose dalyvaus 
ir Rūta Tallat - Kelpšaitė iš 
Peorijos, neseniai grįžusi iš 
Australijos su Australijos lie
tuvių moterų meisterės titulu.

— M eksikoje “Grand Prix” 
turnyre dalyvavo Vytas Geru
laitis. Jis pasiekė finalines 
varžybas, kur pralaimėjo prieš 
J. Kriek iš Pietų Afrikos 7-6, 3- 
6, 7-6. Tą patį savaitgalį tu
rėjęs įvykti Toronto turnyras 
buvo atidėtas.

F.K. “LITUANICA” 
SUSIRINKIMAS

Metinis Lituanicos futbolo 
klubo narių  susirinkim as 
įvyko 1981 m. sausio 18 d. klu
bo patalpose. Jame dalyvavo 
aktyviausieji nariai, kuriems 
rūpi, kad klubas gyvuotų ne tik 
“ant popieriaus”. Susirinkimą 
pradėjo ir pravedė pirm. inž. 
Gediminas Bielskus. Jis su
glaustai apibūdino klubo veik
lą praėjusiais, 1980 metais. 
Pasidžiaugė, kad Lituanicos 
vyrų komanda Chicagos fut
bolo pirmenybėse tarp 12-kos 
aukščiausios klasės komandų 
užėmė tvirtą ketvirtą vietą, kas 

įvyko pirmą kartą per klubo 
veiklos 30 metų. Prisime
nant, kad Chicagoje yra arti 70 
įvairių tautybių futbolo klubų, 
“ L ituanica — L ith s” jų 
tarpe turi gerą vardą. Pir
mininkas padėkojo žaidėjams, 
valdybos bendradarbiams ir 
visiems rėmėjams už bend
radarbiavimą ir gausią pa
ramą. Priminė ir pageidavo, 
kad mokant metinį nario mo
kestį, kam nesudaro didelių 
sunkumų, pridėtų po 2 dol. 50 
et. Š.A.L.F.A.S. S-os regis
tracijai. Tokia registracija bū
tų naudinga klubui ir sustip
rintų minėtą instituciją.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė inžin. Jo
nas Kaunas, pažymėdamas, 
kad jis su dr. J.Ringum, patik
rinę apie 50 svarų įvairių pini
ginių apyskaitų ir kvitų,rado, 
kad klubas praėjusiais metais 
turėjo arti 12.000 dol. pajamų ir 
šiek tiek mažiau išlaidų. Paste
bėjo, kad kasininko inžin. Ste
po Lukausko atskaitomybė 
vedama tvarkingai.

Apie kitų ' klubo komandų 
veiklą pranešė jų vadovai: Al.

Valdybos rinkimai pravesti 
greitai ir originaliai. Iš dvi
dešimties valdybon pasiūlytų 
kandidatų keturi atsisakė. 
Liko 16, o valdyboje yra 14 vie
tų. Kad būtų greičiau, bal
suota už du, kurie neturėtų bū
ti išrinkti. Pasiūlymo eilės 
tvarka, į naują “Lituanicos” 
futbolo klubo valdybą 1981 me
tais įeina: J. Juška, Ged. Biels
kus, St. Lukauskas, J. Ringus, 
Zen. Balčiūnas, Ramunė Ci
bas, Br. Trapikas, Pijus Ston- 
čius, D. Brondonesio, Rob. Bal
čiūnas, G. Grybas. Vida 
Zinkus, J. Kaunas ir A. Vik
torą.

Į revizijos komisiją išrinkti: 
B. Frame, H. Jenigas, sr., ir Al. 
Malinauskas.

Tokios valdybos sudėties 
pajėgumas ir sugebėjimas 
dirbti vieningai jau žinomas. 
Tenka palinkėti, kad tas suge
bėjimas būtų pilnai panaudo
tas. J .  V is ta s p a ts

DVEJOS LYGIOSIOS
Chicagos N.S.L. (mėgėjų) 

futbolo pirmenybės salėje jau 
įpusėjo. “Lituanicos” koman; 
da iš penkerių sužaistų rung
tynių trejas laimėjo ir dve- 
jas paskutines baigė lygiomis: 
prieš silpnoką vokiečių ko
mandą “Fortūną” 1:1 ir prieš 
neblogą jugoslavų “Chicago 
Stars” 2:2. Prieš vokiečius žai
džiant įvartį įkirto Algis Kry- 
geris, o prieš “Ch. Stars” H. 
Jenigas, jr., abu. Po rungtynių 
vėl girdėjosi sena paguodos 
dainelė: “Galėjome laimėti 2-3 
įvarčių skirtumu, bet...”

Salės pirmenybėse, mūsiš
kių — pirmoje divizijoje, be 
pralaimėjimų eina dar ir lenkų 
komanda. “Royal Wavel”. Len
kų “Lightning”, sužaisdama 
su juodukų “Jets” lygiomis, 
prarado vieną'tašką. “Lituani
ca” jau neteko dviejų taškų.

Šį sekmadienį, 3 vai. po 
pietų, “Lituanica” žais prieš 
“Jets” komandą kuri visada 
yra labai rimtas ir kietas var
žovas. J. J-

metų Australijos lietuviško 
sporto gyvenimą su smulkia 
visų klubų istorija, žaidynė
mis, Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės gastrolėmis, 
abejomis Australijos spor
tininkų išvykomis į Ameriką 
ir Kanadą, iškiliaisiais spor
tininkais bei sporto darbuoto
jais, daugybę įdomių ir isto
rinių nuotraukų. Nuotraukos, 
deja. nelabai vykusiai išėju
sios ypač tokio masto lei
diniui. Viršelis gal perkrautas 
ir ultra - patriotinis.

Šį leidinį netrukus bus gali
ma įsigyti “Draugo” adminis
tracijoje.

— “ 1980 F.K. L ituan ica” , 
nedidelis, bet skoningai pa
ruoštas ir išleistas Chicagos 
lietuvių futbolo klubo 30-jų 
metinių proga. Lietuvių ir ang
lų kalbomis. Trumpi aprašy
mai ir puikios nuotraukos dau
giausia apima paskutiniųjų 
metų veiklą ir pirmosios 
komandos puikų pasirodymą 
Chicagos “Major” divizijoje. 
Leidinio komisiją sudarė: Vi
da Zinkus. Ramunė Cibas, 
Gediminas Bielskus, Robertas 
Balčiūnas, Bruno Trapikas ir 
pagrindinis redaktorius Jo
nas Juška. Leidinio pradžioje 
sveikinimai raštu iš Illinojaus 
valstijos gubernatoriaus J. R. 
Thompson, miesto burmistrės 
J. M. Byrne, Lietuvos gene
ralinės konsulės J. Daužvar- 
dienės, ŠALFAS s-gos p-ko P. 
Bernecko ir kitų.

— Sporto  sky riu s pirmą 
kartą pasirodė paskutiniame 

..Pasaulio lietuvio“ numeryje 
Jame Romo Kasparo dviejų 
puslapių straipsnis: “Dvi
dešimt Antroji Olimpiada 
Maskvoje“. Straipsnis nelie
čia Olimpiadossportinių pasek
mių. bet pateikia eilę įdomių 
nuotrupų ir puikų Lietuvos 
sportininkų pasirodymą. Be
lieka tikėtis, kad šis sporto 
skyrius ,,Pasaulio lietuv.vje“ 
nebuvo vienkartinis svečias, o 
taps nuolatine, neatskiriama 
jo dalimi.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem e

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2 7 0 9  West 51st Street 
Tel. — QR 6 -24 0 0

Vai pagal sus'tarima pirmad irketv 1 4 ir 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai

Ofs. tel. 7 35 -4 4 77 : Rez. 2 4 6 -2 8 3 9

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA !R CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitanma

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS  

Tel -  BE 3 5 8 9 3  
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7  West 103rd Street 
Valandos pagal susitarim ą

O fiso  te l. — 582-0221

DR. JA NINA  JAKŠEVlClUS  
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7  6 0 0 0 . Rez. GA 3 -72 7 8

DR. A. JENKINS  
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS  

3 8 4 4  West 63rd  Street 
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedzie Avė Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441

DR. K. A. J U Č A S
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oagal susitanma

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 -1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

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

476-2112
Vai pagal susitarimą. Pirm . a n tr . treč 

ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai.

Tel. REliance 5 -18 1 1

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas

3 9 2 5  West 59 th  Street 
Vai, pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir  šeši 
uždaryta

t

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-98 

DR. J. MEŠKAUSKAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ:

Specialybė vidaus ligos 
2 4 5 4  West 71st Street

(7 1 -mos ir Campbell Avė. kami
pirmad antrad -ket.irtdO ir oe 

i 7 w p p Tik Susitarus

Ofs. 742-0255 Namų 584 5527 

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS -  CHIRURGU* 

1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą

Tel. 372-5222.236-6575

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS -  CHIRURGIJA 

Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.

Valandos pagal susitanma

DR. L. D. PETRE1KIS
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road
1 mylia i vakarus nuo Harlem Art. 

Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius< 
"Contact lenses"

2 6 1 8  W 71st St. -  Tel. 737-51# 
Vai pagal susitarmia Uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR

PROSTATO CHIRURGIJA 
2 6 5 6  W. 63rd Street

Val antr 1 4 popiet »r ketv 5 7 v»t 
Ofiso tel. 776-2880. rezid 44855®

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS • 
4912 W. 14th Street

Cicero. Illinois 
Tel. 656-2441

Valandos pagal susitanma

Oliso tel HE 4-2123. namų GI 8 61,5

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

2 4 5 4  West 71st Street 
ai pirm antrad . ketv ir penkiafl 
•7 — iš anksto susitarus

586-3166: namų 38U77*

PETRAS 2LI0BA
Ofs. tel

DR-----------------  |f
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ,rpe’*L | 

2 —7) šeštadieniais pagal
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Pasaulis k y la

PRIEŠ MASKVOS NACIZMĄ
SKANDALINGAS GIMIMŲ SKAIČIAUS SUMAŽĖJIMAS

Vokiečių nacizm as žlugęs ir 
palaidotas, bet ji d a r žiaures
nėje formoje p ra k tik u o ja  
Maskva. Pasaulyje prieš ta i 
pasigirsta vis garsesni protes
to balsai. JAV delegacijos n a 
rys Madrido konferencijoje 
Amerikos Mokslo akadem ijos 
prezidentas Philip H andler 
atakavo Maskvą dėl m oksli
ninku suvaržymų, ypač kas lie
čia bendravimą su V akarų  
mokslininkais, ir  dėl Nobelio 
laureato Sacharovo ištrėm imo 
j provinciją. Taip p a t pro testa
vo prieš areštą ir kalin im ą to
kių mokslininkų, kaip A na
toly Sčaranski, Ju ri Orlov. Tą 
viską Handleris apibūdino 
kaip sunkų laužym ą žmogaus 
teisių ir laisvių, pasm erk
damas taip pat Sovietų Sąjun- 
•goje -  kylantį antisem itizm ą. 
Priminė, kaip M askva * nelei
džia išvykti rusų m okslinin
kams, pakviestiems dalyvauti 
Vakarų mokslininkų suva
žiavimuose.

Toliau mokslininkas H and
ler pabrėžė, kad ta  problema 
vis kaskart aštrėja. Įka lin tas 
mokslininkas Viktor Brailovs
ky. Dėl Šių ir kitų prievartos 
veiksmų vakariečiai atsisako 
dalyvauti moksliniuose pasi
keitimuose su Sov. Sąjunga. 
Savo kalboje prof. H andler 
.pacitavo A. Sacharovo, kuris 
yra paskelbtas JA V  mokslo 
akademijos nariu, pareiškim ą: 
“Intelektualinė laisvė y ra  bū
tina žmonių visuomenei — 
laisvė gauti ir skleisti in 
formacijas, laisvė nuo vald i
ninkų priespaudos... M inties 
laisvė yra vienintelė g a ran tija  
sėkmingam dem okratiniam  
pažangumui politikoje, eko
nomikoje ir kultūroje”.

*

Turėdamas galvoje, kad
Madrido konferencija nuo sau 
sio 27 d. vėl pradės savo po
sėdžius, JAV delegacijos a n t
rasis pirmininkas dr. Max 
Kampelman priminė, kad 
Afganistano invazija ir pasi
baisėtinas Sovietų Sąjungoje 
vykdomas žmogaus teisių lau
žymas rimtai kliudo susidary
ti atmosferai, kuri stiprin tų  ry 
šius tarp Rytų ir Vakarų bloko.

Šiaurės Atlanto pakto —
NATO — užsienio reikalų 
ministrų suvažiavimas Briu
sely gruodžio 12 d. paskelbė 
komunikatą, kuris sekančią 
dieną buvo išspausdintas 
“New York Times” dienrašty. 
•Jame didžiųjų Vakarų vals
tybių užsienio reikalų m inis
trai pareiškė: “Nuolatinis So
vietų Sąjungos ginklavimasis, 
jos aiškus noras, kaip ta i iš
ryškėjo iš įvykių Afganistane, 
panaudoti jėgą, nepaisant nei 
Jungtinių Tautų chartos prin
cipų, nei Helsinkio susitarim ų, 
nei tarptautinės teisės dėsnių 
ir soyietų grėsmė Lenkijai ke
bą didelį susirūpinimą NATO 
sąjungos nariuose ir visoje 
tarptautinėje bendrijoje”.

Lenkijos klausimas ir grės
mė iš Sovietų Sąjungos pusės 
taip pat buvo pereitų metų pa
baigoje aptarta Europos ūki
nės bendrijos vadovų suvažia
vime Liuksemburge. Savo 
komunikate, turėdami m inty 
Rusijos grėsmę, Europos ūki
nės bendrijos vadovai priminė 
Helsinkio susitarimus, kurie 
draudžia bet kokį tiesioginį a r  
^tiesioginį, individualų ar ko
lektyvų, kišimąsi į kitos vals
tybės vidaus ar užsienio rei
kalus.

Komentuodamas šį pareiš
kimą, Londono la ik ra š t is  
Economist” rašė*.“Nebereikia 

priminti, kad kaip Sovietų 
Stinga, taip ir Lenkija šį nuo
gtą  yra pasirašiusios”.

. Vakariečiai Maskvą vis stip- 
. u spaudžia dėl žmogaus tei- 

laužymo. JAV, Kanada ir
••panija Madride pasiūlė, kad

būtų  su d a ry tas  ekspertų su
važiavim as, kuriam e būtų  spe
cia lia i svarsto m as valstybių  
ištik im um as žm ogaus teisių 
nuosta tam s. T ai jau  būtų ket
v irta s  ekspertų suvažiavim as 
ryšium  su Helsinkio susi
tarim ais. T as žm ogaus teisių 
e k s p e r tų  s u v a ž ia v im a s ,  
išnag rinė jęs padėtį, tu rėtų  p a 
teikti vyriausybėm s pasiū
lym us, išry šk in an t, kokie p a 
keitim ai lauk iam i žm ogaus 
teisių srityje. “W ashington 
S ta r” , skelbdam as apie šį 
vadovaujančių  vakariečių  p a 
siūlym ą, k a rtu  išreiškė ir 
abejonę, a r  ry tų  blokas tą  p a 
siū lym ą priim s. M askva žino, 
k ad  y ra  kalta , ir  gyvai raitosi, 
kad  prieka ištų  išvengtų.

♦

V akarų  pasau lio  m oksli
n in k ai suskato  energingiau 
veikti, kad  M askva leistų emi
g r u o t i  p e r s e k io ja m ie m s  
m okslininkam s. Am erikiečių 
U P I ag en tū ra  paskelbė p ra 
nešim ą iš Stockholmo, kad 
devyni 1980 m. gam tam okslio  
srities Nobelio lau reata i, įskai
ta n t  ir  v isus sep tyn is am eri
kiečius, kreipėsi į Brežnevą, 
kad  išleistų  k a lin am ą  V iktorą 
B railovskį ir  leistų  jam  emi
gruoti d rauge su šeim a. T ą  te
leg ram ą Brežnevui pasirašė  
JA V  Nobelio lau reata i: J .  Cro
n in , V ai Fitch, P. Berg, W. Gil
bert, B. B enaceraff, G. Snell, L. 
Klein; pasirašė  b ritų  Nobelio 
lau rea ta s  Fr. Sanger ir  P ran 
cūzijos J .  Dausset.

“The Chronicle o f H igher 
E ducation” paskelbė, kad  dau
giau  ka ip  150 amerikiečių 
m okslininkų p asirašė  p ra
šym ą, kurį paruošė specialus 
“Com m ittee o f Concerned 
Scientists“ . Tam e krašte, tu rin t 
galvoj M askvos prievartą , 
skelbiam a, kad  “arešta i y ra  
sunkus sm ūgis žm ogaus teisių 
doktrinai ir la isvam  idėjų pasi
keitim ui ta rp  Rytų i r  V akarų”. 
Šio rašto  n uorašas p asių stas  ir 
Sovietų mokslo akadem ijos 
pirm ininkui A.P. A leksand
rovui.

T ap a ti “Chronicle” paskelbė, 
kad  d aug iau  ka ip  100 Didžio
sios B ritanijos karališkos 
(mokslo) draugijos narių  pa
siun tė  telegram ą Sovietų dele
gacijai M adride, pabrėždam i, 
k ad  “arešta i gali tik  daugiau  
pakenkti tolim esniam  m oks
lin iam  pasikeitim ui ta rp  m ūsų 
k ra š tų ”.

M okslininkai M. G ottesm an 
i r  R. Adelstein, p rik lausą  vadi
nam am  “Com m ittee of Con
cerned S cien tists“ , d ien rašty  I 
“New York T im es” paskelbė, i 
kaip  Sovietų Sąjungos policija 
sukliudė M askvoje privačiai 
Brailovskio bute ruošiam ų 
sem inarų  tęstinum ą. D abar tie 
protesto sem inarai prieš M ask
vos p riev artą  tęsiam i užsieny
je, pvz. gruodžio 14 d. įvyko 
Ithacoje, N.Y., ir  ten  dalyvavo 
35 m okslininkai.

“New York T im es” paskelbė 
apie grupę sovietų rašytojų, 
kurie  kreipėsi į M askvos vy
riausybę  su  prašym u leisti 
jiem s sudary ti eksperim entinę 
darbo grupę. J ų  tarpe  tuojau 
p ra s id ė jo  k ra to s , a re š ta i .  
Krem lius bijo a tv iresnių  sv a rs
tym ų. A rkady Poliščuk, kaip 
skelbia “C hristian  Science 
M onitor”, išvystė akciją  M ad
rido konferencijos proga dėl 
30,000 a r  daugiau  visokių tiky
bų krikščionių — baptistų , pen- 
takosta lis tų , adventistų  ir  ki
tų, kurių veržiasi į laisvę, 
norėdam i emigruoti iš la ik an 
čios juos priespaudoje Sovietų 
Sąjungos.

V isus šiuos dalykus savo pa
reiškim e skelbia Europos sau 
gum o ir  bendradarbiavim o 
kom isija W asbingtone, iš
ryšk indam a kylantį pasaulio  
p ro testą  prieš nacišką  M ask
vos priespaudą.

J. Pr.

N aujausios žinios, a te in an 
čios iš okupuotos tėvynės, yra  
labai liūdnos. Tiesiog sk an d a
l in g a s  g im im ų  sk a ič ia u s  
m ažėjim as dabartinėje  Lietu
voje jau  kelia ten  didelį susi
rūpinim ą ir  oficialioje, kom u
n i s t i n ė j e  p e d a g o g in ė je  
spaudoje.

A ntai, praėjusiųjų metų 
„Tarybinės m okyklos“ rugsėjo 
num eryje V iln iaus vals ty 
binio pedagoginio institu to  
docentė E lena S tankūnienė ir 
vyr. dėstytoja E lena Čiuplytė 
svarsto  Šią itin  ak tua lią  
problem ą sutelktinėm is jėgo
m is stra ipsny je  „Geriau ren 
kime jaun im ą šeim ai“ . Šis 
s tra ipsn is y ra  g an  įdomus ir 
vertas ta ip  p a t ir  m ūsų dė
mesio.

Č ia  s t r a ip s n io  a u to rė s  
duoda ne tik  s ta tis tik a  parem 
tus faktus, bet ta ip  p a t mėgi
n a  siūlyti ir  priem ones, kaip 
šią  problem ą išspręsti. Tie fak
tai y ra  šitokie: „D idžiausias < 
pokario laikotarpiu jis  (gimi- i 
mų skaičius, m ano p.) buvo
1960 m., kada 1000-čiui gyven
tojų priaugo 14.7 žmonių. Nuo
1961 m etų n a tū ra lu s prieaug
lis pradėjo sm ark iai m ažėti, ir 
jau  1977 m etais 1000-čiui ' 
gyventojų priaugo t ik  5 .7  
ž m o n ių , o  k a im o  v ie to v ė se  
— t ik  0 .3  ž m o g a u s“  (7 psl., 
pabraukim as m ano, A.M.). 
Baisu ir  pagalvoti, prie ko 
privedė iš sve tur a tn ešta  
kom unistinė san tv a rk a  ir 
moralė. Ju k  neprikalusom os 
Lietuvos laikais, 1937 m etais 
gim im ų skaičius Lietuvoje 
1000-čiui gyventojų buvo — 
22.3 žmonių. Ir  šis skaičius 
y ra  bendras ir m iestui ir kai
mui. Je i im tum ėm  tik kaim ą, 
ta i ta s  skaičius kur kas padi
dėtų, o d abar, pagal kom unis
tų valdžios sta tis tik ą , paly
g i n u s  j ą  s u  .1 9 3 7  m

v is i m o k y to ja i įp a re ig o ti  
užm iršti „Šovinistinį nacio
nalizm ą“ ir  auklėti jau n ą ją  
k a rtą  in ternacionalizm o d v a
sioje.

Toliau stra ipsny je  kalbam a 
apie san tuokas. Aišku, juo 
m ažiau santuokų, tuo m ažiau 
gimimų; o tų  santuokų kai ku
riuose rajonuose y ra  ta ip  p a t 
apgailėtinas skaičius. Pagal 
apskaičiuotus 25-rių metų 
la ik o ta rp io  k o e fic ie n tu s , 
„paaiškėjo, kad  m ažiausi 
kaim o gyventojų rodikliai 
buvo šiaurės ry tų  Lietuvos 
adm inistracin iuose rajonuose, 
k u r  d id ž ia u s ia  g y v e n to jų  
m igracija  bei m ažiausias 
santuokinio  am žiaus gyven
tojų skaičius“ . G aila, k a d . 
stra ipsn io  autorės nenurodo 
priežasčių, kodėl toje Lietuvos 
dalyje y ra  ta  „didžiausia 
m igracija“ . Įdomu būtų suži
noti, a r  ji savanoriška a r  pri
verstinė. „Čia , -a iš k in a  jos 
toliau, — 1000-čiui gyventojų 
teko 5-6 santuokos (per m etus, 
m ano paaišk.), vakarų  Lietu
vos rajonuose 7-8 san tuo 
kos. D augiausia santuokų 
užregistruota Kauno, T rakų 
rajonuose, kur buvo didžiau
sias  santuokinio  am žiaus 
gyventojų skaičius ir  m ažiau
sia  gyventojų m igracija“ . (8 
psl.).

Toliau stra ipsny je  pastebi
m a, kad nuo 1961 m. y ra  labai 
pakitęs sutuoktinių amžius. 
„Padaugėjo santuokų, kurias 
sudaro jaunesni, kaip  20 metų 
asm enys. Ypač jaunos p ra 
dėjo ištekėti m oterys; jos 1977 
m. sudarė 20.4% visų nuotakų, 
o kaim e ne t 25.7%... Vyrai 
san tuokas sudarė truputį

duom enim is, k a im e  g im im ų  vyresnio am žiaus, pavyzdžiui.
s k a ič iu s  y r a  su m a ž ė ję s  n e t  
7 4  k a r tu s .  T ai baisu.

T ačiau y ra  d a r baisiau , kad 
a b i a k ad e m ik ė s , m in ė to  
s tra ip s n io  a u to rė s , d a r y 
dam os savo išv ad as dėl tokio 
gyventojų mažėjimo, ta ip  nuš
neka: „Spartus n a tū ra lau s 
prieauglio m ažėjim as kelia 
didelį susirūpinim ą, nes jis 
y ra  pagrind in is darbo resursų 
papildym o ša ltin is“ (7 psl.). 
V adinasi, jos jau  ta ip  yra 
perauklėtos, kad  joms, kaip 
m atyti iš tos išvados, rūpi ne 
m ūsų tau tos gyvybė, jos 
išsilaikym as, bet tik  vergiška 
darbo jėga  „didžiajai tėvy
nei“ . Ju k  jos č ia  rašo  ne 
kokiam  darbo biržos žurnale 
a r  laik rašty , bet pedagogi
n iam  žurnale ir skiria  jį 
„Pedagoginio tėvų švietim o“

besituokiantys iki 25 metų am 
žiaus sudarė  55.3% visų jau n i
kių (1965 m. — 39.9%)“. (8 
psl.).

Paskui ieškom a gim im ų ■ 
skaičiaus sum ažėjim o priežas
čių. V iena iš tokių priežasčių, 
visai teisingai nurodom a, y ra  
skyrybos, o skyrybos vyks
tančios dėl to, kad „vis dėlto 
nem aža jaunuolių  kuria  šei
m as d a r neturėdam i šeim yni
n ia m  g y v en im u i są ly g ų : 
n e į s i g i j ę  s p e c i a l y b ė s ,  
besim okantys, n e tu r in ty s  
g y v e n a m o jo  p lo to , n e s u 
g e b a n ty s  s a v a ra n k i š k a i  
i š la ik y t i  š e im ą “  (8 psl.) Tai 
vis, sovietiškai ta rian t, „defi
c itin iai“ dalykai, „deficinės“ 
sąlygos, o juk  Lietuvos kom u
n is ta i g iriasi vis nau ja is 
pastoliais, naujom  sta tybom  ir

K R I Z Ė
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS
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Pasilikęs vienas, V isvydas ilgai negalėjo nusi
k raty ti apmaudo jausm u dėl kvailo savo sūnėno 
Juozo išsišokimo su M aleišytės papiršim u Sargeniui. 
P ik ta  buvo ne dėl to, kad Visvydas bū tų  tokiam 
papiršim ui priešingas, bet dėl to, kad tai padarė 
Juozas ir padarė taip netinkamai. Jis galėjo suga
din ti visą reikalą.

P irš ti M aleišytę Sargeniui buvo jau  anksčiau su
galvojęs pats Visvydas. Bet tą  reikėjo dary ti iš 
tolo ir atsargiai. V isvydas šį tą  jau  buvo ir  pada
ręs. Jis pakišo Maleišiui m intį pasikviesti savo bu
vusį m oksladraugį atostogų, kad šis tu rė tų  progos 
iš arčiau pažinti panelę V iktoriją, kuri tebegyveno 
Klevuose, padėdama broliui ir senutei motinai. Sar
gėms nieko neturėjo apie tai žinoti, nes lengvai ga
lėjo įta rti piršlybinį tų  vaišių pobūdį ir  kvietimo 
nepriim ti. Dabar Visvydas nuogąstavo, kad taip ir 
neatsitiktų. Dėl to kitą dieną jis  parašė Maleišiui 
laišką, įspėdamas jį savo prim ygtinais kvietimais per 
daug Sargeniui neįkyrėti, ir kad jis  pats, Visvydas, 
imąsis tą reikalą tinkam ai sutvarkyti.

Suvesdinti Sargenį su Maleišyte buvo karščiau
sias senstančio rašytojo noras. Lietuviškos šeimos 
klausim as jam  tebebuvo aktualus nuo „V arpo“ lai

A. MASIONIS
skyriui. O gal jom s įv a ry ta  ’ m iestuose .ir kaim uose. I r  š ta i 
tiek baim ės, kad  jos nedrįs ta  
išs ita rti tau tin iu  reikalu, nes

k as jų  nugyventuose k a i
m u o s e  a t s i t i k o :  n a u ja -  
vedžiam s nė ra  kur gyventi ir 
kurti šeim as. Be- to, juk  ten 
g iriam asi, kad  ten visi d irba  ir 
v isa i nesą  bedarbių. T ai kodėl 
gi jaunavedžiai nepajėgią  
išlaiky ti savo  šeim os ir  turi dėl 
to  n e t sk irtis?

L abai įdomu, kad s tra ip s
nio autorės toliau p ripažįsta , 
jog  v iena iš  svarbesn ių  sky 
rybų priežasčių y ra  ta , kad  
jau n i su tuoktin ia i „neturi 
m oralinio pasiruošim o n u g a
lėti pirm uosius santuokin io  
gyvenim o sunkum us, kuriuos 
pad id ina  p irm aisia is san tu o 
kos m etais gimę v a ika i“ (8-9 
psl.). T ai laba i teisinga  ir 
kom unizm ui tiesiog p irštu  į 
ak is  du rian ti pastaba!

Toliau irgi laba i teisingai 
a išk inam a: „V isa ta i sudaro  
prielaidas skyrybom s. Didelis 
jau n ų  šeim ų irim as labai 
m ažina gim im us. A nksti susi
tuokę dažn iausia i sk iriasi 
tu rėdam i 25-29 m etus, kai gim 
dym o laiko tarp is y ra  in te n 
syviausias. Išsiskyrusieji n a u 
ja s  šeim a ne ta ip  g reit sukuria  
(dalis lieka nesusituokę). Tai 
m aty ti iš  s ta tis tin ių  duom enų. 
1977 m eta is a n trą  ir  daugiau  
k a r tų  iš te k ė ju s ių  m o te rų  
d idžiausią procentą (21.1%) 
sudarė  40-49 m etų am žiaus 
m oterys. Tuo ta rp u  in ten 
syviam e gim dym o laiko tar
pyje (25-29 metų am žiaus) a n t
rą  k a r tą  ištekėjusios m oterys 
sudarė  19.6%“ . Ir  čia p a t  p ad a
rom a išvada: „Taigi jau n ų  
žmonių san tuokos nep atv aru 
m as — ta i dideli nuostoliai 
gyventojų n a tū ra liam  prieaug
liui“ (9 psl.).

P ag a liau  autorės d rįsta  
nurodyti ir priem ones, kaip  jų 
sum inėtas problem as išspręs
ti. A not jų: „Svarbus vaidm uo 
tenka  ir vidurinei m okyklai. 
A ukštesniųjų klasių  mokslei

Sovietų lėktuvai A fganistane

kų. A r ne pats Vincas K udirka ir  visa eilė to laiko 
patrio tų  įrodinėjo lietuviškos šeimos reikalingum ą 
tau ta i ir  sielojosi dėl tokių šeimų nebuvimo. Anais 
laikais svarbiausia to  priežastis buvo apsišvietusių 
lietuvių m erginų stoka. D abar apsišvietusių lietu
vių y ra  net ir per daug, bet atsirado kitokių kliūčių 
ir negerovių: žalinga m oderniškum o įtaka, ekono
m iniai sunkum ai, šeimų pakrikim o pavyzdžiai arba, 
pagaliau, laisvo gyvenim o patogum ai atgrasina  dau
gelį nuo vedybų; lietuviškos šeimos, bent pavyzdin
gos lietuviškos šeimos, klausim as tebepasiliko ak tu 
alus.

V isvydas žinojo kuone visus Kauno šviesuome
nės šaunesniuosius jaunikius, į kurių  viengunginį 
gyvenim ą be pykčio negalėjo žiūrėti, —  nes laikė 
jį  nusižengim u moralei, tau ta i ir valstybei. Jeigu 
jaunikis būdavo artim esnis pažįstam as, ieškojo tin 
kamos progos karta is diplom atiškai, karta is atvirai 
paruošti dirvą vedyboms.

Sargeniui jis  nužiūrėjo V ik tu tę  M aleišytę ir  bu
vo tikras, kad geresnės žmonos ponui P e tru i nei jis 
pats, nei niekas k itas neberas. M aleišytė buvo ge
rai išauklėta ir  išm okslinta, subrendusi, rim ta mo
teris. Jos grožiu štai ne t pats palaidūnas Juozas 
žavėjosi.

Surišti Sargenį gim inystės ryšiu su Maleišiais 
V isvydui a trodė naudinga keleriopu atžvilgiu. A n
drių  Maleišį Sargeniui jis, tiesa, vaizdavo kaip mi
nisterišką galvą, bet širdies gilumoje ir pats abe
jojo dėl jo ūkinių sugebėjimų. Klevų dvaro reika
lai, sako, gerokai susipainioję. P raktiško, blaivaus 
proto  Sargenis galėtų tuos reikalus išpainioti. V is

vydas slap ta  tikėjosi, bene pavyks i r  p a tį Sargenį 
palenkti prie  ūkio. A tp irk tų  jis  iš A ndriaus dvarą, 
įsiku rtų  jam e i r  bū tų  vienas iš tų  tik rų jų  lietuvių  
šviesuolių, kūrie, susieti su  žem e, ka ip  kokie inka
rai, laiko tau tą  visokiose audrose ir  nepalaim ose. 
M aleišis jam  atrodė per lengvas bū ti toks inkaras. 
L ietuviam s reikia įsistiprin ti žem ėje ne  tik  sm ul
kiaisiais ūkiais, bet ir  didžiaisiais, kiek ta i galim a 
šių  dienų santvarkoje. V isvydas m anė, kad in te li- 
gentines lietuvių pajėgas reikia g rąžin ti žem ei ir  
išauginti savąją žem ės a ris tok ra tiją , ku ri pakeistų  
svetim ąją —  nu tau tusią  ir  išsigim usią.

—  K as iš jū sų  —  valdininkų ir  b iu ro k ra tu i — 
kalbėdavo jis  karta is kokiam e in te ligen tų  susibūrim e. 
—  Jū s  esate visokių paragrafų , dienos reikalų  ir  sa 
vo viršininkų vergai. G rįžkite į žem ę! Sudarykite  
tau rų , intpligentinį, garbingą, nepriklausom ą žemės 
valdytojų luomą. Jūsų  vaikam s nereikės alkūnėm is 
b iurų  zulinti i r  visokiais form ališkum ais gyvos sie
los m arin ti!

Tokiais m om entais jam e prabildavo ben t kiek 
surom antėjęs anų laikų varpininkas, kurio  veiki
mo program oje pirm oje vietoje stovėjo įrašy ta  gim 
tosios žem ės sargyba ir kova su svetim a tuom et 
biurokratija .

Šiaip a r  taip, savo branginam ą Sargenį V isvy
das mieliau bū tų  m atęs Klevų dvaro savin inku, ne
gu viso Gam ybos banko valdytoju. O a rtim iau 
sias kelias į  K levus jam  atrodė  su tuok tuvės su 
V iktorija  M aleišyte.

(Bus daugiau)

vius s istem ingai ruošti še im ai 
p la č ia s  g a lim y b e s  te ik ia  
kom unistinės dorovės p ag rin 
dų p ro g ram a“ (9 psl.). N uro
dom a ta ip  p a t ir  p ask a itų  
tem os, pvz. G yvenim o p ra s 
mė ir  laim ė. G alų  ga le  rag i
n am a, kad į šį d a rb ą  įsijung tų  
„p la tu s Pedagogų d raugijos 
p irm inių  (reiškia, kom unisti
n ių , A.M.) o rgan izacijų  tin k 
las. Pedagogų d rau g ija  tu rėtų  
rūp in tis... kad  respublikos 
m asinės inform acijos prie
m onės — periodinė sp auda , 
televizija, ra d ija s  — plačiau  
analizuo tų  san tuokos ir šei

mos k lausim us, ... k ad  visuo
m enėje bū tų  kuriam os trad ic i
jo s , tv i r t in a n č io s  j a u n a s  
še im as“ (9 psl.).

Susum uojan t au torių  m in tis, 
m atom e, kad  sv a rb iau sia , ko 
jaun im ui trū k sta , y ra  m orali
n is  pasiruošim as, gyvenim o 
prasm ės su p ra tim as  ir  šeim os 
tradicijos. A utorės įsitik i
nusios, kad  v isa  ta i gali 
su teik ti m okykla, dėstydam a 
kom unistinės dorovės p ag rin 
dus, ir  kom unista i pedagogai, 
panaudodam i m asines in for
m acijos priem ones. N ejaugi 
d a r  au torėm s neaišku , kad 
ka ip  tik  tie  kom unistinės 
m oralės pag rin d a i ir  dem ora

l iz a v o  daugelį k rašto  jau n i
mo, pad arė  jų  gyvenim ą 
beprasm į ir  sugriovė šeim os 
trad icijas . V isi s tra ip sn y je  
pam inėti fak ta i, lieč ian tys vis 
lab iau  sm u n k an tį šeim os 
gyvenim ą, ka ip  tik  ir  įrodo 
p ilną  kom unistinės m oralės 
b an k ro tą  okupuotoje Lietu
voje. Ir  iš to bankro to  jau  n ie
kad jų šeimų neišves nei 
m okykla, nei kad  ir  kaip  
plačiai panaudotos m asinės 
inform acijos priem onės. Visos 
tos priem onės tą  b an k ro tą  tik  
didins.

Sunku įsivaizduoti, k a s a ts i
tik tų  šiand ien  Lietuvoje, kokia 
ten būtų šeim os gyvenim o 
sta tis tik a , jei B ažnyčia  neda

ry tų  jok ios įtak o s , k a d  ir  
tokios, kok ią  ji  d a ro  k ad  ir  
p e r s e k io ja m a , k a d  i r  be  
m okyklų, be sa v o s  sp au d o s, 
žodžiu be m as in ės  in fo rm aci
jos p riem onių , tik  iš sakyk los, 
ku r irgi k iek v ien as žodis se k a 
m a s , i r  t ik  a s m e n in i a i s  
k o n tak ta is . I r  d rą s ia i  g a lim a  
p ra n a ša u ti,  k ad  ta s  Šeimos 
b a n k ro ta s  didės ir  d idės, kol 
nebus du o ta  re lig in ės la isvės 
ir  nebus le is ta  rū p in tis  m o ra 
lin iu  jau n im o  p a ruošim u  Šei
m ai ir  sveikų dorov in ių  šei
m os trad ic ijų  išla ik y m u  tam , 
kam  ta  p a re ig a  iš  esm ės i r  p ri
k lauso  — K ata lik ų  B ažny- 
nyčiai.

INFORMUOJA 
APIE LIETUVĄ

V akaruose  įvairio m is ka lbo 
m is liedžiam i E ltos in fo rm aci
jų  b iu le ten iai d a u g  p a ta r 
n a u ja  L ie tu v o s  p ro b le m ų  
i š g a r s in im u i  s v e t im ta u č ių  
tarpe. Ju o se  pa te ik iam i v e rti
m ai į užsienio k a lb as  sva rb io s 
dokum entinės m edžiagos, kuri 
sp a u sd in a m a  L ietuvos p o g rin 
d y je ; u ž s ie n io  v isu o m e n ė  
p lačiau  su p až in d in am a  su, 
pasau lio  lietuvių  veik la, g in 
a n t  tau to s  p a že is tą s ia s  teises. 
Gruodžio m ėnesio ga le  P a ry 
žiuje išle is ta s  E ltos biuletenio  
p rancūzų  k a lb a  p ask u tin is  
praėjusių  m etų num eris su p a 
ž in d in a  p rancūzų  v isuom enę 
su pabaltiečių  p a ren g tu  doku
m entu  M adrido konferencija i 
ap ie  P ab a ltijo  tau tų  teisę  į 
la isvę ir  neprik lausom ybę. 
S p au sd in am as p ran cū z išk as 
v ertim as rašto , kurį K lai
pėdos tik in tie ji p asiu n tė  į 
M askvą, re ik a lau d am i g rą ž in 
ti a te is tų  a tim tą  b ažnyčią , k a i 
k u r ių  L ie tu v o s  H e ls in k io  
grupės i r  T ik inčių jų  teisėm  
g in ti k a ta lik ų  kom iteto doku
m entų vertim ai, in form uoja
m a apie p raė ju sia is  m eta is 
su im tus lie tuv ius sąž inės 
belaisv ius, p a te ik iam a  fak tų  
apie a te is tų  p a s ta n g a s  sube- 
dievanti jau n im ą. E ltos in fo r
m acijų  b iu le ten iai V akaruose 
d a r  sp au sd in am i lietuvių, a n g 
lų, ita lų  ir  isp a n ų  kalbom is.
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Lietuvių Fondo tarybos (t-bos) nariai, sukaupę dviejų m ilijonų kapitalą, 198Q.IX.25 posėdyje: Iš  k. sėdi 
bos sekretorius dr. Jonas Račkauskas, t-bos pirm ininkas (p-kas) dr. Antanas Razma, C levelando' 
įgaliotinė (įgal.) M ilda Lenkauskienė, valdybos (v-bos) p-kas dr. Gediminas Balukas, v-bos renginių 
vadovė M a rija  Remienė, pelno skirstymo komisijos (p.s. k-jos) narys inž. Vytautas Kamantas, Detroito 
įgal. inž. Vytautas Kutkus. Stovi iš k.: investacijos k-jos (inv. k-jos) narys dr. Ferdinandas Kaunas ir  
inž. V iktoras Naudžius bei Povilas Kilius, p.s. k-jos p-kas dr. Kazys Ambrozaitis, inv. k-jos p-kas Povilą.^ 
Sodeika, narys dr. V ytautas Tauras, inv. k-jos narys sol. Jonas Vaznelis, v-bos ir  inv. k-jos narys Stasys 
Baras. Nebuvo: narė D aina E . Kojelytė, p.s. k-jos narys dr. Jonas Vala itis  ir  v-bos narys dr. Mindaugas 
Vygantas. Nuotr. P. Malėtos.

VSKAHBI

I Atsisveikinimo ir užuojautos 
žodžius pareiškė LB Clevelando 
apylinkės pirm. J. Malskis, ‘•Vil
ties** draugijos pirm. dr. D. De- 
gesys, PMC Industries bendrovės 
atstovas S. S. Si llama n, LB soc. 

j reikalų tarybos pirm. dr. A. But
ukus inž. ir arch, draugijos var- 
i du dr. Stp. Matas, Lietuvių namų 
b-vės —  dir. Z. Dučmanas, Korpl 
Neo-Lithuania —  dr. V. Stan
kus, ALTS —  A. Jonaitis, Šaulių 
“Žalgirio” kuopos —  Br. Nai
nys. Draugu vardu Balys Gaidžiu- 
nas perskaitė eilėraštį “užmigote 
ne savo žemėj” iš turimo kapi-

ŽALTos Clevelando skyriaus, vadJ ^ t e m o m is  r i n ^
Vaihzdziuose. MašmosT-tun

VASARIO 16-TOSIOS « vo į Clevelandą ir visą laiką dir- 
MINĖJIMAS bo Pipe Machinery Co., ‘kur ypač

Lietuvos nepriklausomybės su- buv°  f i n t a s  už konstrukciją 
kakties minėjimas, renkam as masinos kun naudojama tikslių 

Igraizų darymu^, alyvos, ir dujų.
5nž. Algimanto Pautieniaus, ren- i J? .. •*., ,
giamas vasario 15 d., sekmadie- i c,ą Pas™hri« nnką alyvos bend- 

' rovese. Bendroves buvo pakeltas
_ . „ # . „ . . . vyresniuoju projektų inžinieriumi.
Pamaldos abejose lietuviu ,ė d(>vana besikuriančiam centrui, 

bažnyčiose. Organizacijos kvie-i .
čiamos dalyvauti su vėliavomis. Vel,lom? savo B ™ ™ "* a" k°-

-  Pagrindinis minėjimas bus D ie ' j0 ir bendriesiems lietuviu reika
l o  Motinos N. P. auditorijoje.''Ian,s- 1° labiausiai, aišku, pasi- 
sPagrindinę kalbą pasakys laisvės.1« «  ta.uUn®Lm lnEieS, lie.tuvl.?, 
jfovotojas Vladas Šakalys nese-' va*tra5tis Dirva
niai pasitraukęs iš Lietuvos. Pra

d ž ia  4 vai. p. p. Meninę progra- 
-mą atliks soil. Aldona Švedienė - 
Stempužienė, akomp. komp. J. 
švedas.

Visi kviečiami dalyvauti. z 
Bus renkamos aukos laisvini-

kurios išliki
mu, finansiniu stiprėjimu ir įsikū 
rimu savo namuose velionis nuo
širdžiai rūpinosi. Korp. Neo - Li
thuania neteko uolaus savo na
rio.

Lietuvių namų istorijoje Vinc- 
lovo vardas primins šio lietuvių

mo reikalams. Altą ir LB išsiun- ^ o  įsikūrimą Jis buvo -vienas 
lines laiškus prašančius bfiti,is bendroves direktonų (1972 
dosniems šiam svarbiam r e ik a -_77) \  Paruošęs pagrindinį namų
lui. Aukas galės įteikti ir m inėji
mo metu. •

"UŽMIGOTE NE SAVO 
ŽEMĖJE”

Sausio 7 staigus širdies smūgis' LB socialinių reikalų tarybos dar- 
užbaigė inž. Vaclovo Vinčlovo bus: ypač rūpindamasis vyresnio- 
■gyvenimo dienas. Besibaigiant jo amžiaus žmonių įkurdinimui 
darbo dienai, jis sukniubo ir nu
gabentas ligoninėn mirė.

Velionis Valdovas Vinclovas 
buvo gimęs 1920 m. liepos 6 d.
GraužieČių kaime, Ukmergės aps-

jo
namų statyba, kuriems tikimasi 
gauti ir Federalinės valdžios sub
sidiją. z

Patraukliu būdu, jautria širdi
mi, pareigingumu ir noru padėti

•krity. Mokėsi Ukmergės gimnazi- kitiems, Vaclovas ir jo Irena Aurė
joje. Baigė Kauno aukštesniąją j jo daug draugų, kurie susirinko į 
technikos mokyklą. Studijavo V.'Jakubauskų laidotuvių namus pa-

Rašytojas B. Gaidžiūnas atsisveikina su a. a. ,inž.' Vaclovu Vinclovu. Gar
bės sargyboje Neo-Lituanų ir  Saulių atstovai; * '

Nuotr. V . Bacevičiaus

D. universitete. Emigracijoje, 
Freiburgo universitete — mate
matiką. 1944 m. atvyko Vokieti
jon. Gyveno įvairiose stovyklose, 
dirbo IRO štabe prancūzų zono
je. Biberache 1948 m. vedė Ire-
ną Kilikevičiūtę. 1951 m. emigra- įlos ir kūrybos metus.

statybos planą ir padėjęs jį įgy
vendinti. Profesiniai jo patari
mai, energija ir taktas buvo dide- 
ė dovana besikurian.čiam centrui. 

Velionis buvo įsijungęs į JAV

skutiniam atsisveikinimui.
Po kun. G. Kijausko, S.J. mal*

dų ir giesmės “Marija, Marija”, at 
sisveikinimui vadovavo * Juozas 
Stcmpužis, kuris savo kalboje 
jautriai .nušvietė jo6Q1mėtų veik-

Sausio 10 Dievo Motinos N.P. 
šventovėje Mišių metu giedojo 
vyrų oktetas, vadovaujamas Ryto 
Babicko ir solistė Irena Grigaliū- 
naitė.

Visų Sielų kapinės padaugėjo 
dar vienu mūsų mielo tautiečio 
kapu. Dideliame liūdesy ir skaus
me paliko žmona Irena, bro
lis Mykolas su šeima ir  daug ar
timų bičiulių. Ilsėkis ramybėje!

V.R.

HAMILTONO TEATRAS 
CLEVELANDAN

Vasario 21 d. C level and an 
atvyksta Hamiltono lietuvių te
atras su Birutės 'Pūkelevičiūtės 
veikalu “Antroji Salomėja pai
niavose”. Režisuoja Elena Dau
guvietytė - Kudabienė.

“Aukuro” teatras pernai lai
mėjo Teatro festivalyje -premiją. 
Spektaklis įvyks Dievo Motinos 
N. P. parapijos auditorijoje, šeš

tadienį, 7:30 vai. vak.
Rengėjas —  LB Kultūros tary 

ba- .kviečia visus. - rezervuoti tą 
vakarą -premijuotam veikalui. Re
zervuokite bilietus iš anksto. 

PROF. DR. T . REMEIKIS ;

Yra parašęs ir Institute of 
Lithuanian Studies -Press išlei
do kapitalinį veikalą “Opposition 
to Soviet Rule in Lithuania —  
1945 —  1980“. Susipažinimas su 
šia knyga, kurį rengia vyr. skau
čių draugovė ir Clevelando 
skautija įvyks šį sekmadienį, 4 
vai. p. p., Lietuvių namuose. 
Kalbės pats autorius.

Prie šio gerai dokumentuoto 
veikalo išleidimo prisidėjo ir  įė
mė JAV LB.

Prof. Tomas Remeikis kalbės 
tema “Disidentinis judėjimas So
vietų Sąjungoje: jo šiandieninė 
reikšmė ir perspektyvos”. Seks dis
kusijos, kavutė ir pasisvečiavimas.

VIVAT AČADEMIA

Lituanistinei -programai Kento 
valst; universitete .remti komitfe^ 
tas: dr. H . Brazaitis, R. Bridžius, 
R. Baublys, dr. H . Idzelis, dr. K/ 
Kliorys, dr. A  Pliodžinskas, A. 
Kalvaitis, V. Laparskas, A.Rukšė- 
nas, dr. V. Stankus, dr. D. Tamu-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Athol, Mass.Gary, Indiana

KALĖDŲ EGLUTĖ

Gary lituanistinė mokykla 
gruodžio 28 d. surengė savo tra 
dicinę Kalėdų eglutę.

Po lietuviškų pamaldų, kurio
se mokiniai dalyvavo pasipuošę 
tautiniais rubais, salėje vyko 
programa. Jai vadovavo mokyk
los vedėja sės. Janina Golubic- 
•kai-tė. Ji tarė ir gražų atidarymo 
žodį, paaiškindama Šios „Eglu
tės“ tradicijas ir minėjimo reikš
mę.

Ričardas Mačys, Tomas Ruz
gą, Jonas Tavaras, Diana Mačy- 
tė, Trudy Navikaitę, Gertduda 

Navikaitė, Lisa ‘Primer, Linas Rau
donis, Debbie Mačytė ir Aidas 
Raudonis padeklamavo eilėraš
čius 'kalėdinėmis temomis. Visi 
kartu pašoko Suktini ir Kalvelį, 
šokius paruošė ilgametė mokyto
ja Katarina Pečkaitienė. šokiams 
■grojo Jonas Vaičeliūnas. Seselei 
Janinai vadocaujant, mokiniai 
padainavo porą. dainų ir ketu
rias kalėdines giesmes.

Programą paruošė vedėja sės. 
Janina ir mokytojos: Joana Ru- 
dževičiūtė ir Loreta Raudonytė. 
Atvykęs Kalėdų senelis (Ričardas 
Mačys) visus apdovanojo kalė
dinėmis dovanomis.

Pasibaigus programai, B iru tė , 
Ruzgienė, Uršulė , Tavarienė,1 
Onutė Raudonienė ir G. Navi'kie-. 
nė patiekė skanius pietus. i

krp. !

Gary lit. mokyklos mokiniai ruošiasi "Eglutės” programai, 
kyklos vedėja seselė Janina Golubickaitė.

Dešinėje mo-

lionytė ir dr. K. Žygas ’kartu 6u 
LB apylinke kovo 7 d. Lietuvių 
namuose rengia vakarą  .  ban
ketą lituanistikos Stipendijų fon
dui. Praeitais metais per Korp. 
Neo-Lithuania šventę tam reika
lui buvo surinkta 7.000 dol. iš or
ganizacijų ir paskirų asmenų.

„NERIJA”
Sausio 24 —  25 dienomis “Ne

rijos” vokalinis vienetas svečiavo 
si Rochestery, N. Y., koncertavo 
ir giedojo lietuvių pamaldose. 
“Nerijai” vadovauja Rita Klio- 
rienė. Rengė LB Rochesterio apy
linkė.

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETAS

Vyksta į Daytoną. Dalyvaus 
(Vasario 16-sios minėjime, vasa
rio 14 d., 6 vai. vak. Kartu vyks
ta ir solistė Irena Grigąliūnaitė. 
Okteto vadovas — Rytas Babickas.

V. R.

PASSBOOK
SAVINGS...
ttabattwiyt#

High 
Interett Ratat 

Paid on Saving!

ln le r.fl Compounded 
Daily and Paid Quarterly

Mutual Federal 
Savings and Loan Sat

2212 W EST CERMAK ROAD C HICA G O , ILL. 60608  

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

I HOURS' Iton.Tue.Fr1.9-4 T h ur.e-S  s*t. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

VASARIO IfrTO S MINĖJIMAS

•Vyčių 10 kuopa vėl rengia V a 
sario 16 minėjimą. Šventė vasario 
8 d. prasidės šv. Mišiom, ku
rias atlaikys kleb. kun. Steponai
tis 10:30 vai. ryto. šv. Pranciš
kaus bažnyčioje. Per Mišias gie
dos Perkūno choras iš New Yor- 
iko. 1:30 vai. p.p. prasidės .minėji
mas parapijos salėj. Perikūno cho
ras pasirodys su nauja programą. 
Pagrindinę kalbą pasakys mergai
tė iš New Yorko, (neteko suži
noti pavardės). Po programos — 
kavutė. Vyčių kuopa ir klebonas 
kviečia visus apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Parodykit, kad esate 
lietuviai. • 1'

Koresp.

East St. Louis, Illinois

VASARIO 16-TOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybes a t
statymo sukakties paminėjimą jau 
kuris laikas ruošia Lietuvių bend
ruomenės apylinkė.

Vasario 16-oji mūsų kolonijoje 
bus minima vasario 15 (sekm.). 
Minėjimas bus pradėtas 11 vai. 
pamaldomis lietuvių katalikų baž
nyčioje (Baugh ir 15 gatvių san
kryžoje, East St. Louis, 111., mies
te).

Šv. Mišias už Lietuvą atnašaus

ir tai šventei pritaikytą -pamokslą 
lietuviškai ir angliškai pasakys 
kun. Vyt. Balčiūnas. Mišių metu 
giedos vietinis -choras ir iš Chica- 
gos atvyikusi solistė Praurimė 
Krasauskaitė - Ragienė. Po pa
maldų, 2 vai., šventės minėjimas 
■bus tęsiamas parapijos salėje.

Meninė programa bus įvairi ir 
įdomi. Solistė P. Ragienė žada 
padainuoti musų širdžiai malo
nių dainų lietuviškai ir angliškai. 
Po meninės programos bus pietūs 
ir gaivinantys gėrimai. Lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdyba 
kviečia visus šioje vietovėje gy
venančius lietuvius ir jų draugus 
dalyvauti mums brangios Šventės 
minėjime. Valdyba

Jei stengiesi būti naudingas 
kitiems, būsi naudingas ir sau. 
Jeigu kitų nemylėsi, tuo  labiau 
niekas nemylės tavęs.

M. A. Mureto

• • • u s  for 
WO*1 financing , 
U  AT OUR LOW RATO YV5 /

W IT H  H l P A V M I N I  
r o  p it  v o u n  i n c o m i

.W

81 v

C LA SSIF IED  GUIDE'
PROGOS —  OPPORTUNITIES R E A L  B S J  A T p

For sale
T A S t E E  F R E E Z  

69th & Maplewood Ave.
Salė by owner 

Telephone 334-3300

IŠNUOMOJAMA —  FO R R E NT

ISNUOM. kambarys tvarkingam vyrui 

—  vidutinio a m ž .ar pensininkui Ga

lima pasinaudoti virtuve. 581-0698.

MISCELLANEOUS

NAM Ų APŠILDYM AS  
Įstatau naujus pečius ir  vandens šildy
tuvus. Išvalau ir  pakeičiu alyvinius 
pečius į  gazinius.

ALBIN BAN YS, TeL 447-8806

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i m i i i i i i t i n i i i i m i i i i i

TE LE V IZ IJO S
Spalvotos * i r  paprastos. Radijai, 

Stereo ir  Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas i r  Taisymas.

M IG L IN A S  TV
2346 W. 60 S t ,  tek  776-1486

•’'■’tHimimiiiiimmiiiiiiiiiiuHiiiniH'

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kilus kraštus

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980

V A L O M E
KILIMUS IR  BALDUS  

Plauname Ir  vaškuojame
visų rūšių grindis.

Tel. RE 7-5188 ♦-•4-

I

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i u i

M. A. Š I M K U S
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maple wiod, tel. 254-745(7 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 
PI LIET Y B £ 8  PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai.
u ii in n n T T T n r n ii in i i i i i i i i i i i i i i i i in i in m i i

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir  kitus 
daiktus. I r  iš toli miesto leidimai ir  
pilna apdrauda.
Priimame M ASTER CHARGE ir  V ISA  

Telef. —  W A  5 -8 0 6 3

iiiiiiiMiiiiiiMimaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiitiiit*

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

N auji darbai i r  pataisymai. V ir 
tuvės ir  vonios kabinetai. Keram i
kos i r  kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
I  automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę i r  telefoną.

SERAPIN AS —  636-2960 
•ini»nmunnmummimmmmnmiimii

NAMU APSITVARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje a r iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v . vakaro 

T E L  —  476-3950

u i  a p d r a u d ė  n u o  n g n ie e  Ir  o u to m o -  
10%  —  2 0 %  —  3 0 %  p ig ia u  m o k ia H  
b lllo  p o»  m u s ,

F R A N K  Z A P O L IS
3208ya W est 95th Street 

Telef. —  OA 4-8654

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIH IIIIIlIfllIlIlIIlII 
I; įv a i r ių  p r e k ių  p a s ir in k im o *  aa *  

b r a n g ia l  iŠ  m ū sų  s a n d e lio .

COSMOS PARCELS E XPRESS  
2501 W. 6Q SL; Chka<o, DL 60629

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Telef. 925-8737

V y ta u ta s  V a la n tin a a
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l i u i l i u i l l l i u u u i

B l f ‘A L  R S  T A T S

Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybės 

Apartmentai •  Kondominiumai •  Nuomavimai

E .  K a m ie n e
R E A L T O R  •  •  •  B R O K E R  •  •  •  NOTARY

FLORIDA 
REAL B
17  Q T T  A  T 1! ?  3701 B,V<L’ Beach, F I W7# ,

X JL  yde fo c a t (813) 360-2448. Vakare (813) 347-MlĮj

iiiH iiiiiiiiiim iiiiiu iiiiiiiiiiiiiiin iiin ^

BUTŲ NUOMAVIMAS
N am ų  pirkim as —• Pardivi^

Draudimai —  Valdymu •

INCOM E TAX
N otaria taa  —  Vertimai '

BELL REALTORS
1 . B A C E V I Č I U J  

6329 S. Kedzie At. — 118-28) 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiriimtuimiiiuuû

SIMAITIS REALTY
Insuranse —  Income T a  

Notary Public

2951 W EST 63rd STREET 
TeL 436*7878 ar 839-5568

{ vakarus už Marquette Parko pa
duodamas 3-jų miegamų mūr. nanas, 
2 vonios. 2 maš. mūr. garažas. 2 vį. 
tuvės. Galimybė gyventi giminingoca 
šeimoms. $74,900. .

COLDW ELL BANKER/THORSEN 
REALTORS

TeL —  4294000 ,

O P E N  H O U S Ė  
1 6735 S. Kilboum

SU ND AY, FEB. 1st 1 TO 4 P<

3 bedroom custom built home, b 
eludes full finished basement, gang, 
plus many more extras. Priced« 
$64,900.

CE N TU R Y 21 —  CAHILL BROS 

4100 West 63rd Street 

TEL. —  585-6100

Mflrlniš. 4 butai. Prie 66-os arti Ked
zie Avė. Geras. Pelningas.
A rti 72-os Ir California. Mūrinis lį  
aukšto —  5 ir  3 kamb. Savininkas 
duoda 9% paskolą. Geras., Mebrin 
gus. Palikimas.
Prie 72-os ir  Sacramento. Mūrinis na
mas —  5 kamb. ir  3-jų kamb. butds 
rūsyje. Savininko paskola Mos 
kaip naujas. '

BROKERIS P . ŽUMBAKH 
Telef. —  778-6916 .

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

iiliiiiiiiiiliiliiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiniiiiiii

A. V IL IM A S  
M O V IN G

Apdraustas perkraustymai 
Įvairių atstumų

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIINIIIIIIlIflIlIlIlIlIlIUlIIlIUlIlIlIUlU

Lithuanian Bookplates
LIETUVIŲ EKSLIBRIAI 

Vitolis E. Vengris
Published by Lithuanian Li 

b ra ry  Press, Inc- and Loyd* 
U niversity Press Chicago, DL 
1980.

K nyga didelio formato, 26 
pusi. K aina su persiuntimu -* 
$21.95.

Užsakymus siųsti: 
D RAUGAS, W. SSnlSt,

Chicago, IL  60629

S O P H IE  BARČUS
RADIO 8EIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii ROTA
Lietuvių kalba: nuo pinntdieaio ® 
penktadienio perduodama nuo I  ril 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą 
stotį. Šeštadieniais Ir sekmadienî  
n o  8:30 Ud 8:30 vai. ryto.

TUef. 4S4-S4U 
1490 AM

7159 3 . MAPLEWOOD AV3 
CHICAGO. ILL. SMH



ItlJKAI "DRAUGUI"
KADA AREŠTUOTAS •

pRĖL. JUOZAS LAUKAITIS?
$.m. sausio 21 d . ,,P ra ilg o ?  

f jVr. 17 L. U n tu lio  str. „Prelatas  
j Juozas Laukaitis“  rašom a; „ V ie n ą  

1949 m. vakarą pas p re la tą  j 
Seirijus atvažiavo ūkin inkas, p ra 
ariamas, kad jis  su Juo važiuo
tų, pas mirštantį ligon į duoti 
jum paskutinius sakramentus. P re 
latas, greit apsirengęs i r  paėmęs 
reikalingus daiktus, sėdo į to 
ūkininko vežimą i r  išvažiavo, 
po geros valandos prelatas 'buvo 
ityežtas ne pas „m irš tan ti žm o  
rtį“, bet i mišką, k u r  jį pasitiko  
partizanai ir  nuvedė į savo sto
vyklą Toliau rašoma, kad p a r
tizanu būrys davęs ištikim ybės  
priesaiką, o prelatas, atlikęs p rie 
saikos ceremonijas i r  pa la im inęs  
lietinius partizanus, paryčiais  
įirvo „parvežtas atgal į  ./kleboni- 

jj. "  -  • .
71947 m. birželio 10 d. p rė l. J.

Atgal į Seirijus nuvežė ūkin. 
Pranas Kaželionis, kuris savo tard. 
parodyme apsunkino prel. J. Lau- 
kaičid likimą. •

• .............. ................L. KeruJis

sulaukusi 88 metus. Gimusi Mie- < 
liūnų kaime, Vabalninko par. Pa
liko sūnų Alfonsą.

Visi palaidoti Šv. Jono kapinė
se. • •

■Bronės Vyšniauskienės didelė 
nuotrauka su šiaudinukais pa
puošta lietuviška eglaite buvo 
įdėta vietiniame iaikraštyje 'Kū
čių vakare. Nuotrauka su ilgu 
aprašymu apie lietuviškus kalė
dinius paprašius labai gražiai 
garsino lietuvius. Svetimtaučiai 
daugiau domisi mūsų lietuviš
kais papročiais, negu patys lie
tuviai.

Koresp. i
Lemont, 111.

RALFO AUKŲ RINKĖJAI
1980 m. Balfo vajaus metu 

Lemonte ir apylinkėse surinkta' 
aukų 1,859 dol. Tai skyriaus vai

PATIKSLINIMAS

Drauge” parašyta, kad kun.
Leotfas Šapoka buvo nukankin
tas Darbėnuose. Jis prieš 'kiek I 
metų. buvo- (Darbėnų klebonas, 
bet paskutinių laiku -buvo Luo
kės klebonas ir dekanas, žiau
riausiu būdu buvo nukankintas 
•19S0 m. spalio mėn. Dabar Lie
tuvoje vadinamas kankiniu.

Kun. Leonas Šapoką gimęs 
1909 m. Aukštaitijoje. Baigė 
1933 m. Telšių kunigų semina
riją. Tai buvo antroji laida nuo 
seminarijos įkūrimo. Luokė gar-! 
si gražia gamta. • Šatrijos. kai-1 
n as, Maironio apdainuotas. Luo- dybos ir auikų rinkėjų bei auko- 
kė dar garsi plėšikais. Istorinis j tojų. nuopelnas.
“svieto lygintojas” Blinda. 1924 Rinkėjai buvo suskirstyti rajo- 
metais plėšikas Reikauskas gąs- nais ir pagal sąrašus aplankė 
dino visą Luokės apylinkę. Da-’ lietuvius prašydami Balfui au-

P A D  E K A
A . f  A .  '4 

V A L E N T I N A S  K U Z M A

M ano m ylim as brolis m irė 1981 m. sausio mėn. 11 d. ir 
buvo palaidotas sausio m ėn. 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapi-

I nėse.
Gilaus skausm o prislėgti dėkojame visiems, kurie m us 

a tjau tė  ta ip  skaudžiose dienose.
Dėkojame Švč. M. M arijos Gimimo parapijos klebonui kun. 

A. Zakarauskui už m aldas koplyčioje ir už šv. M išias bažny
čioje i r  kun. A. M arkui už m aldas koplyčioje i r  už palydėjim ą į 
amžino poilsio vietą.

Dėkojame, visiems už užuojautas, pareikštas šv. Mišių 
aukomis, žodžiu, laiškais, gėlėmis ir „Draugo“ skiltyse.

Dėkojame p. A. Ruibiui už palaikym ą ryšio ta rp  m ano  šei
mos ir  darbovietės, p. Petrui Brizgiui už p ravestą  atsisveiki
nim ą ir  nuoširdų žodį tarusiem s K. Sekm akui DeSoto A.R.C. 
vardu ir  p. A. Pakalniškiui Korp! F ra tem ita s  B ąltiensis vardu.

Dėkojame grabnešiam s ir  laidotuvių direktoriui D A.* Pet
kui už m alonų patarnav im ą.

' Liūdinti sesuo Liuda Butikienė . 
su šeim a ir k iti gim inės.

Mūsų mielai klasės draugei

A . f  A . GENEI JA N U ŠIEN EI mirus,
jos liūdinčius vyrą ALGĮ, dukrą EGLĘ ir brolį A L 
FONSĄ ir jų  , SEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir  
kartu liūdime.

DR. RŪTA BUTNIENĖ 
ALDONA SOBIESKIENĖ 
JANINA ZYGIENĖ

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. sausio mėn. 30 d. 1

A. f  A . LEO NARDUI Č IA PU I mirus,
jo žmonai VALERIJAI, SŪNUMS, DUKTERIMS, Lietu
voje BROLIUI ir SESERIAI ir  kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

EMILIJA ir JULIUS SUSMARAl 
SIGITAS ir  DANA SUSMARAl

Laukaičio tardymo parodyme už- ’̂baltiniai žudikai pralenkė savo 
rašyta: „Mano ryšiai su banditų žiaurumu tuos istoriškus že-

•buvo tik  tokie, kad 1947 m a ič ių  p lėš iku s . KAK.
m vasario paskutinėmis d ien o -  

pas Seirijų valsčiaus G ra u 
ž im o  gyventoją Č eponį atsi

tiktinai susitikau su gaujos da
lyviais ir, kaip kunigas, suteikiau  
įl'iginį patarnavim ą sergančiai 
banditų gaujos dalyvei S a v e ik iu -  
tei, nežinodamas, kad j i  p r ik la u -  
50 gaujai. Po to apie 10 -15  m in . 
kalbėjausi su gaujos da lyv ia is , 
nežinodamas, kad jie  y ra  b a n d i
ni. As raginau juos, t ik in č iu o -  
sHis, turėti kantrybės i r  ikalbė-1 nusius  
jau, jog vargai ir  sunkum ai g a li m as. 
baigtis, jeigu jie melsis d iev u i“ . | P a u lin a  iK enešytė-M isevič ienė  

Toliau: —  „Kovoti -prieš T a r y - į  m irė  7 9  m e tų . G im u s i G ik o n ių

puja

Mūsų kolonijose
Gardner, Mass.

MIRIMAI

Ona Radeckaitė-Sasjotienė mi
rė sulaukusi 91 m. Buvo gimu
si Raguvos mieste. Išnašliavo 50 
metų, šiaugino du sūnus, suku- 

gražias lietuviškas Šei-

,r valdžią neraginau“ . R e ik ia  
manyti, kad tuos tard ym o paro
dymus galėjo užrašyti pats en 
kavedistas tardytojas, nes D ie v o  
vardas užrašytas m ažąja ra ide , 
o lietuviai panizanai p a v a d in ti 

banditais.
1947 m. gegužes 12 d . buvo  

tildytas liudininkas, 1914 m . gi- 
jus ūkininkas' Pranas. K aze  lio n  is, 
ioris tardytojui 'pasakojo, kad  
1947 m. vasario 2 6  d. p ro  la n -  
g pamatęs atvažiuojantį p re la -  
ą Laukaitį, nuėjo pas k a im y n ą  
feporiį, gyvenantį G ra u ž iu  k ., Sei- 
njų valsč., žinodamas, kad  jo  
amuose yra „band itų“  gauja. 
Prelatą atvežė S e irijų  valsč. V a ic -  
M c ių  k. gyventojas Jonas 
Stfankauskas. Jis atvažiavo k la u 
syti išpažinties „band itų“ /  gaujos  
(lilyvę Oną Saveikiutę. K ad an g i 
ligonės būklė buvusi laba i sun
ki, prel. Laukaitis neklausė jos iš - ; 
pažinties, tik atliko tok iu  a t v e ju ' 

priimtą religinę cerem oniją. P a r 
tizanų (užrašyta „band itų“  b u 
tą 25. „Jis (prel. L a u k a itis ) sa
lė, kad nors jų  gyvenim as ir  
rinkus, reikia kentėti, nes L ie tu 
vi greit bus „savarankiška“ , 
Anglija ir Amerika paskelbs T a -1  

r-bv Sąjungai karą“. P artizan o  
„Vilko“ (Prano M ilkev ič iaus  s la - . 
gardis, -L /K .), įsakytas liu d . P r . , 
Kaželionis nuvežęs prelatą į S e i- ’ 
rijus. To 'liudininko ta rd . p a r a - ' 
dyme yra ir daugiau ik a ltin im ų , 
o vienas iš jų šis: „Iš La u k a ič io  
ripsio galima buvo t ik ra i pada- 
yj išvadą, jog jis žinojo , k ad  I 
jas Čeponį tuomet buvo b a n d i
ni. nes, kaip jau anksčiau ša

uni, jis kalbėjo su jais a n tita ry -  
temis temomis“ .

Tie tardymo parodymai i r  d a r  

W. J. Laukaičio tard. parod. iš 
1947 m. balandžio 29 d. paskelb- | 

j „istorinėje“ knygoje „ F a k ta i Į  
laltina — archyviniai d o ku m e n - j

rinkinys, antras papildytas
Girnas, „Žudikai bažnyčios I 

^lobstyje“, V iln ius, 1963 m ., į 
66-69. Tos knygos p irm a m e  j 

r̂iime I960 m. prel. L a u k a it is , 

tinimas.

jy tardymų galim a d a ry ti

kų. Papildydamas straipsnelį apie1
Lemonto Balfo 28 Skyriaus au
kų vajų, išvardinsiu visus aukų 
rinkėjus. Jie su skyriaus valdyba 

• visus darbus planavo, aukų rin- 
! kimą pravedė, tuos 1,859 dol. su
rinko ir tvarkingai atsiskaitė. Jie 
visi daug laiko sugaišo, daug 
benzino sudegino, kad padėjus 
vargan atsirad-usiems savo bro
liams ir sesėms.

Štai tie Balfo au-kų rinkėjai: 
Domas Misiulis (jam talkininka
vo žmona Ada ir dukrelė Nida), 
Faustina Mackevičienė, Birutė 
Navickienė, Teresė Alenskienė, 
Stasys Daržinskas ir Andrius Lau
kaitis.

ATIDARYTAS DANTŲ 
KABINETAS

Lemonto miestelyje turime du 
lietuvių dantų daktarų kabine
tus. Tai: dr. Jankienės ir dir. Ab
romaičio. Jiedu labai stropiai pa
tarnauja savo pacientams, tai

-kaime, Antašavos par. Su vyru 
48 metus laikė užeigą. Paliko vy
rą Stasį, dukterį Ireną Piontek ir 
tris seseris Lietuvoje.

*Peter Nalivaika mirė nuo <Įu* 
mų gaisro metu. Turėjo 75 me
tus. Paliko 5 vaikus bei anūkus.

Vladas Seseika mirė sulaukęs idaug jų ir turi.
72 metus. Paliko žmoną ir du Praeitą rudenį netoli Lemonto

A , f  A ,

ALEKSANDRAI ANDREJAUSKIENE1 m inu .
liūdinčiam vyrui Pranui, seseriai ir gimi
nėms reiškiame gilią, užuojautą ir kartu 
liūdime.

E. ir J. GRIGALIŪNAI 
A. ir P. KRAUJALIAI 
DR. L ir  A. MAČIONIAl 
E. ir S. BAKUČIAI 
E. ir E. PRANINSKAI 
J. PUPELIENĖ 
E. BACEVIČIENĖ

St. Petersburg Beach, Florida

E U D E IK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GVIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA. 3-0440 ir LA 3-9852
į 4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

vaikus.
Petronėlė Rimkutė mirė sulau

kusi. 62 metų. Ilgus metus turėjo 
savo kirpyklą. Paliko vyrą ir se
sutę.

Morta Kairytė-Raižienė mirė

(važiuotai0-15 min.) dantų ka 
bmetą atidarė čia gimusi, jauna, 
gražiai kalbanti lietuviškai, skau
tiškoje veikloje besireiškanti dr. 
Leona D. Petreikis.

Andrius Laukaitis

Mažeika & Evans
La id o tu v ių  D ire k to r ia i 

6 8 4 5  SO U TH  W ESTER N  AVE.

Š į  T ry s  M o d e rn išk o s  K o p ly č io s  
M a šin o m s V ie ta

T el. 7 3 7 -8 6 0 0  - 
T el. 737-8601

A. f  A . VACIUI VINCLOVUI
netikėtai mirus, didelį skausmą pergyvenančią žmoną 
IRENĄ, uošvę ir velionio brolį MYKOLĄ su SEI
MĄ užjaučiame.

PRANĄ ir JULIUS PAKALKAI 
Beverly Shores, Indiana

Brangiajai, mylimai mamytei

A. f  A . AGOTAI ČEPAITIENEI
mirus, dukteris ELENĄ TAUGINIENĘ, ONĄ DUMČIE
NĘ, PETRĘ GUDAITIENĘ, jų šeimas Ir sūnų JUOZĄ 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime su 
jais.

GENĖ IR VIKTORAS BAČINSKAI 
LAIMA, JONAS, PAULIUS,
INGRIDA ir TERESĖ ŠALČIAI

Aukščiausiajam pasišaukus pas Save 
A. f  A . LEONARDĄ ČIAPĄ

našlę Valeriją Čiapienę ir vaikus liūdesio 
valandoje užjaučiame.

PAKALNIŠKIAI

• fo t  Juozas Laukaitis  su im -

1949 m., bet 1947 m . k o -  
* .? *balandžio m ėn., gre ič iau-

tolandžio mėn.
Nuvežtas ne į m išką pas 

p5??nus» bet pas ū k in in ką  C e

l l  Graužiu k., S e irijų  val& - 
k J 1 atve&  ūkin. Jonas S tran -  

iš “Vaickūniškių L ,  Sei-

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

J. & J. PHARMACY
Vaistai, vttamlnal, Importuoti kvepalai, gydomos žolės Irti 

Važiuojamos kėdės, remontai Ir kt^ pirkti ar nuomoti;
Nemokamai supakuojamo dovanas.

Pristatymas nemokamai 
ANGELA ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

A  A.

A G O T A  Č E P A I T I S
Gyveno Windsor, Kanadoje, prieš ta i daug metų praleido Cice

ro, Illinois.
M irė  sausio 27 d., 1981 m., sulaukusi 93 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas, 3 dukterys Petrė 

Gudaitienė, Ona Dumčienė ir  Elena Tauginienė, žentai Antanas Gu
daitis, Antanas Dumčius ir  Antanas Tauginas, 6  anūkai, k iti gim i
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 South POth 
Avenue, Cicero, Illinois.

Lankymo valandos nuo 2 ik i 9 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 31 dieną. Iš koplyčios 8:30 

v, ryto bus atlydėta į  Sv. Antano bažnyčią, kurioje bus atlaikytos  
gedulingos pamaldos už mirusios sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, žentai, anūkai ir  k iti giminės.
Laid, direkt. Vasaitis - Butkus —  Tel. O L 2-1003.

A. f  A
ALEKSANDRA ANDREJAUSKAS

MARCINKUTĖ

Gyveno Oak Lawn, Illinois.
Mirė sausio 27 d., 1981 m., 9 vai. vak.
Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime vyras Pranas, sesuo M a rija  Kasevi- 

čienė (Kasė), su vyru  Jurgiu ir  šeima, k it i giminės, draugai ir  pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W est 
71st Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 31 d. IŠ koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į  švč. M . M arijos G im im o parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pam aldų bus 
nulydėta į L ietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę: VYRAS, SESUO IR SVAINIS

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

Perskaitę Draugą, duokite j į  kitiems pasiskaityti.

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių A sociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LlTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

11029 Southwest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410*

PETRAS BIELIŪNAS
4348  SO. CALIFORNIA AVE. te l . LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LlTUANICA AVĖ. T ėt YArds 7-1138-39

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

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



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. sausio mėn. 30 d. j X Saleziečių kalendorius 1961 
"" Į metams pasiekė “Draugo” re-

X Kr. Donelaičio lit. mokyklų dakciją. Kalendorius gražiai 
tradicinis žiemos balius bus va- ! iliustruotas, panaudojant daug 

Lietuvių Tautiniuose j spalvų, duodamos katalikų šven- 
6422 S. Kedzie Avė. tės ir šventųjų vardai paskiro

mis dienomis. Leidžia Lituani 
Don Bosco, Via Colonna 2, 00044 
Frascati. Roma.

sano 7 d 
namuose,
Šokiams gros Vyties orkestras. 
(Dėl rezervacijų prašom skam
bint telef. 598-5323).

X A -a. Jonas Vitchkoski, 
kun. Ervardo Vitchkoskio, MIC, 
tėvelis, mirė sausio 28 d. Ves
tai, N. Y. Laidojamas Wilkes 
Barre, Pa. Sausio 31 d., šešta
dienį, 10:30 vai. ryto Sv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje bus 
gedulingos pamaldos, o po to 
bus palydėtas į kapines.

x Kojų skausmai ir jų tvar
kymas — 576 Alvudo radijo 
paskaita šį šeštadienį 0 vai. r. 
Sofijos Barkus radijo valandos 
metu.

X “Margučio” radijas šiais 
metais pradeda 50-uosius veik- 

' los metus. Sukaktuvinių metų 
i pradžiai balandžio 11 ir 12 d. 
Jaunimo centre statoma Anta-

x  ^ r- Vanda Sruogienė kai- ( no Gustaičio 4 veiksmų tragiko- 
bės Vasario 16 minėjime, kurį' mediją “Mėnulio užtemimas”, 
vasario 13 d. vakare Jaunimo , Pagrindinius vaidmenis atliks

X Aukų “Draugui” po 10 dol. 
atsiuntė: Ray JMasiliūnas iš 
Oak Lawn, Anastazija Paniuškis 
ir Sofija Aleksiūnas iš  Chica- 
gos, 9 dol. atsiuntė Bronius Gra
jauskas iš Hamilton, Kanados, 
8 dol. — Kostas Aras iš Cicero, 
m. Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

X Bronė Pužauskienė ir Irena 
Jurjonas, Kazys Majauskas, F. 
Spindys ir Pernecky, visi iŠ Chi- 
cagos, atvyko |į “Draugą” iri 

ir

Ekumcninio simpoziumo apie Augsburgo konfesiją dalyviai 1980 m. gruo
džio 5 d., Jaunimo centre Chicagoje (iš kairės): kun. A. Trakis, kun. P. Dilys, 
kun. dr. K. Trimakas ir  moderatorius dr. A  Liulevičius.

21 aukštų rūmus 
208 So. La Salle.

Chicagoje, tokias klaidinančias inform^ 
jas amerikiečių spaudai?

centro kavinėje ruošia Chica- į j  Kelečius, L. Lapinskienė-Ras-1 įsigijo naujausių leidinių 
gos skautininkų,-kių Ramovė. | tenytė ir B. Prapuolenis. Rėži- Į plokštelių už didesnes sumas.

X Dr. Žibutė Zapanackas, Chi-

CHKAGOJ IR APYLINKĖSE
Meninėje dalyje — Kernavės SQra, muzika ir muzikos pritai-1 
tunto dainininkės ir Dalios By- kymas __ D< Lapinsko. Choreo-1 
laitienės režisuojamas Balio | grafija — V. Karosaitės. 
Sruogos kūrybos ištraukas at
liks skautai-tės. Visi kviečiami. X Julija Janonienė, gyvenanti 

Downers Grove, krisdama prie 
savo namų, susilaužė ranką. 
Po operacijos ir kelių dienų li
goninėje, sugrįžo į namus.

X A. a. Genė KrivickaJtė-Ja- 
nušienė po sunkios ir ilgos ligos 
mirė sausio 26 d. ryte savo na
muose, Burbank. UI. Laidojama i
Clevelande, kur jau yra palai-1 X Aukų "Draugui”, mokėda-
doti jos tėvai ir brolis. Nuliu- m i už kalėdines korteles, kalen- 
dime liko vyras; duktė Eglė Cle-' dorių ir prenumeratą, po 8 dol. 
velande ir brolis dail. Alfonsas į atsiuntė:
Krivickas Vokietijoje su šeimo
mis.

X Kova su skleroze — jau
nuolio darbas — gydytojo pra
nešimas ir kultūrinė programa 
Sodybos pažmonyje šį sekmadie
nį nuo 2 vai. p. p. Grybų užkan
dis. Visi laukiami.

X Illinois gubernatorius Jlm 
Thompson atsakinės į gyvento
jų klausimus WBBM radijo 
programos bangomis kiekvieno 
mėnesio paskutinį antradienį

Dr. Juras, Westchester 
Jonas Valaitis, Chicago, 
Aldona Labanauskas, Chi

cago,
Vincas Mickus, Palm Beach 

Gardens.

cago, BĮ., akių ligų ir chirurgi
jos specialistė, pratęsė “Drau
go” prenumeratą už 1981 me-

SAKIŲ KLUBAS 
SĖKMINGAI VEIKIA

Metinis klubo narių susirinki
mas sausio 18 d. Vyčių salėje 
praėjo, kaip ir paprastai, daroio-

ATSISAUKJMAS

NEGRIUKŲ ĮSŪNIJIMAS

JAV-se yra apie 100,000 ber
niukų negrų vaikų. Norėda
mas surasti negrų šeimas, ku
rios juos įsūnytų, negras kuni
gas G. Clements, šv. Angelų 
bažnyčios klebonas, pats įsūni
jo 12 m. berniuką i r  išvyks į 
kelionę po Ameriką, ragindamas 
negrus įsūnyti benamius ne
griukus.

IS UNIVERSITETO

NORI GAUTI 1,5 JWIL. DOL.
Lyric operos vadovė Carol 

Fox, dabar jau pasitraukusi iš 
pareigų, mėgina gauti iš North
western universiteto ligoninės 
1,5 mil. dol. kompensacijos už 
sužalojimus, kurie jai įvyko kri
tus toje ligoninėje.

ŠVEDIJOJ
— Stockholme sužinota, 

Estijos sostinėje Taline demon, 
stravo arti 2.000 mokyklų mo, 
kinių 15-18 metų amžiaus, rę{. 
kalaudami laisvės Estijai, ju 
nešė griežtai rusų uždraustą ng, 
priklausomos Estijos vėliavą į  
šaukė: “Lauk Rusijos kolonu 
tai!” Daugelį mokinių saugu, 
mas mušė, sužeidė, apie 150 vai, 
kų buvo suareštuota, vėliau kefi 
paleisti.

KANADOJE

]
VoL

/
5

tus ir dar pridėjo 23 dol. auką. Ue ir, darbžči°je nuotaikoje. Su-
Daktarę skelbiame garbės pre- 
numeratore. o už paramą nuo
širdžiai dėkojame.

sirinkimą atidarė ir vedė klubo 
pirmininkas J. Jurkšaitis. Su
sirinkimo pradžioje atsistojimu 
pagerbtas miręs klubo narys 
St. Lukoševičius. Tuojau po to 
pranešta linksma žinia, kad į

X Kazys Gašlūnas iš York,
Pa., mums rašo: “...siunčiu už 
kalėdines korteles ir kalendorių • klubą įstojo net 5 nauji nariai, 

j 15 dol. kiek palengvinti spaudos1 būtent A. Kružikas, Ir. Prans- 
* išlaidas, šia proga visam ‘ 4Drau- kevičienė, O. Vyšniauskienė, L. 
go” personalui linkiu sveikatos, i Dubauskienė ir {M. Gydicnė. 

I ištvermės ir sėkmės per 1981 
metus”. Liuda dr Kazys Gašlū
nai si o Mis dienomis atskrido ap-

Nauji nariai priimti rankų plo
jimui, vienbalsiai.

Toliau sekė klubo pirmininko 
lankyti savo dukterį, kuri gyve- j metinės veiklos pranešimas. Jis 

Visiems šiems aukotojams na Libertyville, BĮ., ir pas ją j prane§ė apie metų eigoje pada- 
išbus iki kovo 1 dienos. Už lin-, parengįmu8 ir jų apyskai-

1 kėjimus ir auką nuoširdžiai d ė- frantas Daiamas. Jais
nuoširdžiai dėkojame.

X Aukų už kalėdines korte- , ko jame. 
les, kalendorius ir kitomis pro
gomis po 5 dol. atsiuntė: John 
Aukstin iš St. Petersburg, Al
dona Jrnkauskaitė iš Chicagos,

X Dr. Antanas čerškus iš

tas, bei gautas pajamas, 
galima paremti lietuvišką veik
lą. Padėkojo visiems darbu

tarp 6:30 ir 7 vai. vak. Pirmoji I Petraa Paf° j“s “  D“’
programa įvyko sausio 27 d. nutė Januta ,S Berkeley, Pranas

Chicagos, mūsų nuofiirdus rėmė-' P™idėjusiems, dovanojusiems
atsiuntė 10 dol. už kalendo-1 lotcnJai fantus- ° / P až su° ^ a‘ 

nizavusiems vad. derliaus šven
tei stalus.

jas,
rių su linkėjimais — "Draugas” į

Turį klausimų tuo laiku gali 
telefonuoti (312) 591-7878.

skautminkėsX V isos
kviečiamos būtinai dalyvauti I 
evarbioje Chicagos skautininkių . . 
draugovės sueigoje vasario 2 d., Į PrlslJJnte 
7 vai. vak. Sueiga vyks Aldonos 
Palukaitienės namuose 7253 S. 
Richmond. Negalinčios dalyvau-

Artėja Vasario 16-toji, kurios 
proga vėl pasakysime daug gra-1 
žiu žodžių apie tėvynės meilę, I 
tautos didvyrius, lietuvybės iš-j 
laikymą. Bet jeigu tų  kalbų 
neseks konkretūs darbai, tail 
kalbėtojai — gal ir klausytojai 
— tebus tik svajotojai, geriau
siu atveju, arba veidmainiai — 
blogiausiu.

Vasario 16-tosios gimnazijai 
remti komitetas ragina ir kvie
čia Jus, mielas Šio atsišaukimo

— Vyresniojo Amžiaus 
nių organizacijos sudarytas lie. 
tuviškos televizijos valandėlės 
komitetas praneša, kad pradeda, 
ma lietuviška televizijos progra. 
ma. Pirmoji valandėlė buvo per 

j Maclein-Hunter ir Graham kabe. 
| lio stoties 10 kanalą sausio 19 
• d., pirmadienį 1 vai. p. p., antro-’ 
j ji bus sausio 23 d., penktadienį 
1 9 vai. ryto. Vėliau tikimasi 
rėti pastovią savaitės dieną k 
patogesniu laiku.

— Lietuvos Kankinių pampi. 
Į jos choras, vadovaujamas ilga*

-  Lietuvišk,, parapijų Ūkimas mečio chorvedao kompoafo. 
rūpi tiek Amerikos Lietuvių i rfaua s t  Gaiieviaaus, rengtai

I Š  A R T I  

IR  T O L I
J> A. VALSTYBĖSE

tiek Amerikos 
Kunigų Vienybei, tiek ir JAV . pirmą kartą pasirodyti visao*
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Liet. Bendruomenei. Todėl 1981, menei naujai paniožtu repe,, 
skaitytojau, įsijungti į kon-j m. sausio 12 d. lietuviškų pa- Į tuaru sausio 24 *
kretų darbą. Gimnazija jau ke-' rapijų reikalais buvo pasiųstas lėje Tai „ nįmw,i.a uetOTb 
leri metai merdi dėl mokinių j raštas visoms parapijoms i r ' choras Toronte, pradėjęs gy. 
stokos. Pastaruoju metu vis JAV LB apylinkėms, kurį pasi- senojoje Sv Jono Kr. m.
aštriau iškyla ar finansinis [ rašė tų organizacijų pirmininkai I rapįjoje. Jo eilėse giedojo daug 
klausimas. Nors vokiečiai šiai — kun. Albertas Kontautas ii senogios ir  naujosios ateivijos 
mūsų mokyklai duoda ketvir-1 Vytautas Kutkus.
čio milijono dolerių vertės pa-1 — Radijo Klubas Detroite
ramą per metus (maždaug 5.000 praneša, kad nuo vasario 1 die-
dol. vienam mokiniui), jie nori,Inos radijo programą “L i th u a - ____
kad ir patys lietuviai bent treč- nian Voice” redaguos ir prane-1 iswaura? 
dalį tos sumos sudėtų, ko mes šinės programos redaktorius ir 

pranešėjas Jonas Kriščiūnas, i 
Visais programos reikalais kreip-i 
tis jo adresu: Jonas Kriščiūnas, I 
43525 Lyme Court, Canton, Mi-’; 
chigan 48187. Tel. 1-459-6017.
Įvairias žinias ir pranešimus 
priima ir klubo pirmininkas 
Kazys Gogelis teL 535-6683 bei ' 
finansų sekretorius Antanas ;
Janužis tel. 421-4696. Reikalui 
esant, kreiptis ir į juos. Pri
mename, kad Radijo klubo ge- 
gužinė po stogu vyks šį sekma- Į 
dienį, vasario 1 d., tuojau p o ’ 
pamaldų, Dievo Apvaizdos para-. 
pijos kultūros centre. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti ir 
pabendrauti su Klubo valdyba 
ir pranešėjais.

tautiečių. Iki šiol choras ribo
josi vien giedojimu pamaldose, 
o dabar užsimojo ir plačiau.

The Catholic Church,
Dissent And Nationality

In Soviet Lithuania • - »
By . . . . j

V. Stanley Vardys
338 pusi. K (e ti viršeliai. Išleido 

E a s t E urop ean  Q u arte rly , Boulder 
—  d istrib u ted  by  Columbia Univer
s ity  Press, N ew  Y o rk  1978. Kaina 
su pers iuntim u $13.75. Užsakymus 
s ių s ti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, III 60629

nepadarome. Jų sąlyga taip pat 
yra, kad gimnazijoje mokytųsi 
bent 100 mokinių, nors šįmet tė
ra tik 60.

Demokratiškai renkamas rė
mėjų komitetas kaip tik ir rū
pinasi populiarinti lietuviškos 
gimnazijos idėją, skatinti jos 
lankymą ir koordinuoti lėšų tel
kimą. Vasario 8-tą. sekmadienį, 

Jaunimo centro posa

Po to sekė naujos 
valdybos rinkimai. Negaišta 
tam daug laiko ir visiems susi
rinkusiems pageidaujant, pap
rašyta pasilikti ta pati valdy
ba dar vieneriems metams, 
šiems sutikus, valdyba liko 
tokia: pirmininkas J. JurkšaitiB,

Mano manymu, kalen-1 vicepirm. L. Vasiljevas, sekr. J . 112 vai.
iš- Vasiukevičius, fin. sekr. J. Ska- 

siuntinėti — spalio mėn., bet ne' ma, kasin. A. Dumčius, narys A.
Visiems svarbu iš Brokevičius. Revizijos komisi-

visuomet mielai yra laukiamas 
jų namuose. Ačiū už linkėji-Juodaitis iš Holden ir Danutė 

Žilis-Žilevičienė iš Chicagos. Vi- J m us  ' r  au^ą. 
siems reiškiame nuoširdžią pa- x Onutė Fielding

yra j dėką. , jęepcrvi]le, UI., atsiuntė didės-
X Po 10 dol. aukų "Draugui"' " f  auka už kalendorių su pa-

Bladas Daukantas iš stabomia: u i 8 " ^  ka'
___________D L  Briedis iš| !cndorn>. Į
Maywood. Calif., Ona Norkūnas; donV. re,ktM da“? 
iš Hartford, Conn., Stasys Kozer u v im iu i iu .  lw g t u n ic i i is  u a iy v a u -  - *  , n n  V a lA d i,

ti prašomos pranešti drauginin-!n,awikas *  Philadelphijos, Jo-
Rimkūnas iš Lakeside, 

Mich., kun. Theo Palis Pitts- 
X LB Brighton Parko apy-1 burgh, Calif. Visiems nuošir- 

linkė Vasario 16-tos šventę mi- diems lietuviškos spaudos palai- 
nės Šia tvarka: vasario 8 d., lOlkytojams labai dėkojame, 
vai. iškilmingos švi Mišios Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioj. į 
Solo giedos Nelia Paulauskaitė.
Tuoj po šv. Mišių. 11 vai., mo
kyklos salėj bus akademija su 
menine programa. Šiais metais 
minime 728 metus Mindaugo ka
rūnacijos arba Lietuvos su
vienijimo ir 63 metus Nepriklau
somybės atgavimo sukaktis.
Aukokime pavergtos Lietuvos 
laisvės ryto priartinimui! (pr.).

X Už a. a. Stasio Lūšio vėlę 
šv. Mišios bus aukojamos vasa
rio 1 d., sekmadienį, 9 vai. ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje. Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro Komitetas kvie
čia sąjungos narius, draugus 
dalyvauti pamaldose ir maldose 
prisiminti mirusį sąjungos vice
pirmininką, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto steigėją 
ir plačios veiklos visuomeni
ninką. (pr).

kei tel. PR 6-0085.
anksto visus įvykius pasižymė- 

nedėtina nenaudojamųti.

džių kambaryje (į šiaurę nuo 
kavinės), 5620 S. Claremont 
Ave., Chicagoje, įvyks metinis 
gimnazijos rėmėjų susirinkimas. 
Jame bus aptarta komiteto veik
la ir išrinkti nauji žmonės va
dovauti sekančių metų darbui.

Visi, kuriems bent kiek rūpi 
lietuviški švietimo reikalai, kvie
čiami jame dalyvauti. Tiesiog 
pareiga ateiti mokytojams. LB 

Į  , . .  . švietimo reikalų tvarkytojams,
prie gauto petao paskirtymo. buvusiems mokUjniam8, tėvams,

jon išrinkti: A. Kamštaitis. Pr. 
SideraviČius, Pr. Mozūraites.

vardų. Jie tik užima vietą”. Dė- Parengimų komisijon: M. Moc- 
kojame už auką ir pastabas. į kaitienė,’ Ei. Paketurienė, Ei.

Leketienė. Klubo koresponden
tu pakviestas pasilikti J. Ta
mulis.

x
N. J., atsiuntė 5 dol. auką. Po | 
4 dol. — dr. Tcof. Kymantas, i r • 
Sabina Scor iš Chicagos. Nuošir-, 
dus ačiū.

Klubo organus sudarius, eita

Danutė Brazytė'- Bindokienė

X Po S dol. atsiuntė aokų už 
I kalendorių, kalėdines korteles ir 
kitomis progomis: Anton Mikus, 

, Nijolė Bojarsky, Ona Petraitis, 
• Sofija Žiūraitis, M. Vaškevičius, 
! J. Rimkūnas, A. Milūnas, K. 
iKanaukienė, Maria Girdvila, J.
I Sablinskas, Vincas Kankalis, V. 
j Gecevičius ir J. Kapačinskas, 
Visiems dėkojame.

X Už a, a. kun. Felikso Gu- 
recko siečų, Lietuvos Dukterų 

Vilija P. Kcrelytė -  ma-įdr-j°s šv- Mišios bus
gistrė. Veikli jaunosios kartos a‘naša"Jamos fe*"*®’*  sausio 
lietuvaitė, Loyolos universitete!3,1 d-> » v®1- ryto T. Jėzuitų ko

plyčioje.
lyvauti.

Narės prašomos da- 
(pr).

Kas metai šakiečiai neužmiršta 
paremti lėšomis organizacijas. 
Taip ir šiemet tiems reikalams 
paskirta viso £70 dol. Dides
nėmis ar mažesnėmis sumomis 
paremtas Lietuvių Fondas, Vil
kas, Altą, laikraščiai: ’Drau
gas”, “Lituanus” ir kiti, radijo 
valandėlės: Margutis, S. (Bar
čus, L. Aidai.

kurių vaikai šią mokyklą lankė, 
lanko ar lankys. Balfo ir Lictu-

« r  A  -  h v t - i  , angelų  sniegas— Saulius Ajiuzms, JAV Lietu-1 1
vių Bendruomenės krašto vai-. Mokslinės fantazijos apysaka; ,, 

dybos vicepirmininkas ir labai, Meteorų lietus. Skraido švel- 
veiklus jaunųjų respublikonų | nQa pūkeliai. Angelų sniegas. Ro' 
tarpe, dalyvavo prezidento Ro- • gjjės nelaimė. Kur dingo vasa-
naldo Reagano inauguracijoje. 

— JAV LB krašto valdyba
fondo vykdančiųjų organų Į pasveikino prez. Ronald Reagan,

atstovams ir rėmėjų būrelių na
riams. Prašomi atsilankyti 
spaudos ir radijo žurnalistai, be 
kurių pagalbos sunku bet kokį 
didesnį darbą dirbti.

Jeigu mūsų raginimas neras

viceprezidentą George Bush ir 
respublikonų aukštuosius parei
gūnus Alexander Haig, Edwin 
Meese, James Baker ir Drew 
Lewis ir prašė jų, kad Baltuo
siuose Rūmuose ir toliau būtų

atgarsio, yra pavojus, kad pir- prezidento patarėjas etniniams
Susirinkimo darbotvarkei pa-! ma komitetas, o vėliau ir pati reikalams. Laiškus pasirašė

X Albinas Kurkulls, 
brokeris, dirbąs su Rodman Sl 
Bradshaw, Inc, p a ta rn a u ja  a k 

cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916.

X  D a iL  P ra n o  G a ilia u s  p a ro 
da atidaroma “Galerijoje”, 744 
N. Wells St., šį penktadienį, sau
sio 30 dieną, nuo 5 iki 9 vai. 
vak. (pr.).

X Šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė ieško pa
tyrusios kasininkės dirbti pilną 
laiką naujoje įstaigoje Lemonto 
apylinkėje. Prašome kreiptis į 
Juozą Gribauską šiub telefonu’ 
65B63S0. (ak.).

gavo magistro laipsnį iš pedago
ginės psichologijos. LB tarybos 
narė, Mokslo ir kūrybos simpo-
ziumo organizavimo sekretorė. Bethesda, Md„ atsiuntė didės- 
Daugelio parengimų pravedėja i nę auką kalendori ir išreiš. 

akcijų \r  dėstytoja Lemonto kė jj pad4ką Ažiū auką
lituanistinėje mokykloje, veikli!
lietuvių mokytojų sąjungoje. I ’ Atsiuntė aukų už kalėdinės 
Jau pradėjo ruoštis daktaro ■ korteles, kalendorių ir prie pre- 
laipsniui iš psichologijos. • numeratos po 5 dol.: Josephine 

. jMetrikis, Chicago, BĮ., kun. A
X Kun. Edvardas Statkus, | Senkus, Lake Worth, Fla., A. 

Blessed Sacrament Church, Pietarienė, Kearny, N. J., M. Au- 
Grand Rapids, (Mich., rašo i gaithis, Waukegan, BI., J. Ri- 
“Draugui” : “Siunčiu už ‘Drau- ’ binskas, Westland, Mich., Karo- 
gą’ 1981 metus apvalią sumą,' lis Kubaitis, Hahway, N. J., A. 
kad galėtumėte palaikyti mūsų j česonis, Lindwood, |N. J., R. 
lietuvišką brangią spaudą. Kar- ■ Bielkevičius, Brockton, Mass., 
tu tegul Dievulis laimina Jūsų Ignas Verbyla,, Cleveland, Oh., 
darbą”. Gerbiamą kun. Statkų | St. Barsteika, Cleveland, Oh., 
skelbiame garbės prenumerato-' M. Mačiulis, F. Sereičikas, Jonas 
rium, o už 55 dol. (ne 5 dol., kaip Dagys, G. Meilus, 'P. Navickas, 
vakar dienos “Drauge” buvo Vitas iBernadišius, Ona Balze- 
pasikelbta) auką lietuviškos
spaudos stiprinimui tariame 
nuoširdų ačiū.

sibaigus, Šakiečiai ilgai paben-gimnazija susilikviduos. Netek- 
dravo, šnekučiavo prie valdybos sime ne tik paskutinės pilnos 
paruoštų užkandžių ir nenoriai lietuviškos vidurinės mokyklos 
skirstėsi, linkėdami naujai vai- Vakarų pasaulyje, bet ir to ket- 
dybai sėkmės darbuose.

J. Tamulis

pirm. Vytautas Kutkus ir vice
pirmininkė politiniams reika
lams Aušra Zerr.

Dr. John Genys ir dr.

X Dr. S. ir S. Naujokaičiai, CHICAGOS
ŽIN IO S
SUVAŽINĖJO

Senutė D. Kramer, 81 m., sau
sio 24 d. buvo suvažinėta, -kai ji 
išėjo į judrią gatvę prie Califor
nia ir Foster, Chicagoje. Ją  su
važinėjęs P. Theodorakos, 30 
m., patrauktas teisman. Penk
tadienį M- O’Connell, 28 m., su
sidūrus automobiliams, suvaži-
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mentų

ra? Pelkėse. Reikia eiti namD, 
Pavojingos kelionės pradžia. Ne
tikėtas draugas. Gaisras. Baltom 
ji giria. Vytenis susitinka pabai
sas. Kelionė atgal. RadinyB kel
mo puvėnose. Kas sunaikino au
galus ir  Sūrūs lašai.

Knyga įdomiai ir lengvai pa
rašyta. Graži dovana jaunimui.

Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla 1981 m. Spaudė "Drau
go” spaustuvė. 160 pusi. Viršelį 
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvie- 
nė. Kaina su persiuntimu $5.75-

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd

Chicago, IL 60629
Illinois gyv. dar prideda 30 

et. valstijos mokesčio.

virčio milijono dolerių, kuriuos Constantine R. Jurgėla buvo 
JAV delegacijos nariai Madrido 
konferencijoje”, rašoma “GOP 
Nationalities News” biuletenio 
lapkričio - gruodžio mėn. nume
ryje. O Rimo Česonio tarsi ne
būtų buvę. Įdomu, k a s  pateikia

1 svetimi mums duoda, o mes ne- 
| mokame naudotis.

Vasario 16-tosios gimnazijai 
remti komitetas

Ji prekiauja gazolinu ir kūrena
momis dujomis.

STREIKAS
Penkiuose Stewart Wamei 

fabrikuose Chicagoje kilo strei
kas.

GOBSI ADVOKATŲ FIRMA

Už vieną iš 273 asmenų, žu
vusių O’Hare aerodrome, Chi
cagoje, New Yorko Peter, Gold- 

nėtas nuo džypo nukritęs į gatvę' berg and Schmitt advokatų f  ir
prie 65 gatvės ir Cicero.

DIDŽIOJI BENDROVĖ
Didžiausia Chicagos bendrovė 

— Indiana Standard — 1980 m. 
ris,. R. S. 'Patlaba, Jurgis Gep- Į turėjo pelno 1,92 bilijono dolerių,
neris, Jonas Yla ir Arūnas Liu-1 po 6.54 dol. kiekvienam šėrui, b __ w_o_
levičius. Visiems dėkojame. |o-$t 27% daugiau negu 1 9 7 9  m. pasirašė pirkimo sutartį įsigyti i

ma išreikalavo šeimai 383,244 
dol. kompensacijos. Pačiai tai 
firmai už kiekvieną darbo valan
dą išėjo arti 15,000 dol. pajamų. 

PERKA BRITAI 
Britų pensijų fondų junginys

THE BALTIC STATES IN  PEACE 
A N D  WAR

(1917-1945)
Edited by V. Stanley VARDYS 

and
Romuald J . MISIŪNAS

Published w ith  the cooperation of the Association for the Ad
vancement o f B A LTIC  studies.

H ie  Pennsylvania State U niversity  Press University Park and 
London.

240 pusi. K ieti v iršelia i, šioje knygoje, kaip  rašoma, šaltiniai pa* 
naudoti Suomių, Vokiečių, Anglų, Am erikos i r  ypatingai Rusų ir  Lie
tuvos archyvų dokumentai, kurie niekad nebuvę išleisti. Kaina su per
siuntimu $15.00. DI. gyv. prideda 75 et. valstijos mokesčių. Užsaky
mus siųsti:

DRAUGAS, 4545 West 63rf St.. Chicago, IL. 60629
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