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MURAVJOVAS 
VAKAR IR ŠIANDIEN 

(Tęsinys) j su girtavimu" tėra tik akiu dumi 
16. Caro valdžiai baisiai knie- , m a s liaudžiai. Blaivybės draugiją 

tėjo Žemaičių kunigų seminarija i stefe* ir šiandien neleidžia, nors 
Varniuose. Brukte bruko į ją ru
sus dėstyti rusu įkalbos ir Rusijos 
istorijos. Tie rusai būdavo val
džios šnipai, kaip Klevinskis ar 
Feoktistovas. Užtat kai 1864 m. 
paėmė valdžią Muravjovas, iš se
minarijos tuoj padarė kazematus, 
su grauduliu apie tai rašė Valan
čius. 

Tas pat buvo ir nebe caro lai
kais. 1940 m. vasarą, vos okupa
vus Lietuvą, rusų armija tuoj 
užėmė Kunigų seminarijos rū
mus Kaune. Ir šiandien, po 40 
metu, Maironio statytuose rū
muose tebėra "vajenkomatas". 

Caras į kandidatų seminarijai 
parinkimą nesikišo, tik žiūrėjo, 
kad jų būtų ne per daug. Tuo 
tarpu nebe caro laikais kandida
tus į kunigus pasirenka ne se
minarijos vadovybė, o kultų įga
liotinis su čekistų (saugumiečių) 
pagalba. 

17. Muravjovo laikais rusai 'be 
galo bijofjo draugijų Lietuvoje. 
Didį nerimą kėlė jiems Valan
čiaus įsteigtoji "Blaivybės broli
ja", nors buvo ji religinė. Mu
ravjovas stengėsi ja panaikinti, 
nes ir lietuvių blaivumas ru
sams buvo pavojingas: geriau, kad 
nyktų 'lietuviai, skęsdami degtinė
je. 

Lygiai tas pat ir šiandien. Gir
tavimą palaiko valdžia, ir "kova 

Leninas tokios draugijos norėjęs. 
Rusai bijo "draugijos" žodžio 

Lietuvoj. Gali būti įtik "visuome
ninės organizacijos" — partija ir 
jos vaikai. Buvo Kraštotyros drau 
gija — tyrė Lietuvos praeitį, do 
mėjosi archeologija — ir leido 
"Kraštotyros" almanachą. Ru 
sams tai baisiai nepatiko, ir po 
kelių "draugijos suvažiavimų" ją 
sulikvidavo: "išrinko" tokią vai 
dybą, kuriai Lietuvos istorija pra 
sideda kolūkių kūrimu. Išnyko ir 
almanachas 

Knygos mėgėjai buvo užsimo
ję įsteigti "Lietuviškos knygos mė
gėjų draugiją". Bet "organai 
prikibo prie žodžio "lietuviškos", 
ir šiandien turime "internacio
nalinę" Knygos mėgėjų draugiją 
Kad tik nieko nebūtų lietuviš
ka... 

18. Muravjovas žiūrėjo, kad vy
žotas valstietis nežinotų, kas de
dasi už Rusijos imperijos ribų. 
Todėl ateiti iš užsienio laikraš
čiui buvo griežtai uždrausta 
"Caro cenzūra!" — šaukia "lais
vės nešėjai". 

Šiandien tarybinė liaudis 
šiaušia pasaulyje" vyžų nebedėvi 
bet kodėl, kai nori pasiklausyti, 
kas dedasi "už imperijos ribų" 
tarybinis radijo imtuvas taip bir
bia? 

(Bus daugiaul 

Nelengva stiprinti 
ryšius su arabais 

Gali išsiplėsti arabų karas su Iranu 
Amanas. — Gynybos sekreto- arabų paramą Irakui. Jordano ka

rius Weinbergeris, aplankęs Sau- ralius pasiūlė įsteigti specialią 
di Arabiją ir Omaną sustojo Jor- į arabų "Yarmuko brigadą", kuri 
dane. Žinios iš Saudi Arabijos Į padėtų Irakui. Irakas jau gyrėsi, 

Valstybės sekretorius Alexander Haig atsakinėja j reporte rių klausimus Lisabonos Portela aerodrome. Dešinėje — 
Portugalijos užsienio reikalų ministeris Andre Goncalves Pereira. Sekr. Haigas paskelbė, kad Amerika duos Portu
galijai 150 mil. dol. paskolą portugalų žemės ūkio reikal ams. Šiais metais kreditai Portugalijai sieks 350 mil. dol. 
Sekretorius tarėsi su prezidentu Antonio Ramalho Eanes ir premjeru Francisco Pinto Balsemao. 

RUMUNŲ SKOLOS 
Sunkumai spaudžia ne tik Lenkiją 

Lisabona. — Valstybės sekre-1 derliai dažnai kyla dėl darbuoto-
torius Alexander Haig, pasitaręs! jų apsileidimo. Jis pabrėžė: "Ag-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

"švie-i 

ARKIVYSKUPO JURGIO 
MATULAIČIO METIKES 
Trečiadienį, sausio 27 d., Mari- Seminarijos rektorius kun. Vikto-

jampolėje buvo iškilmingai pa- ras Butkus ir prelatas Andrius 
minėtos Dievo tarno arkivysku- j Gustaitis. Iš viso dalyvavo apie 

100 kunigų ir didžiulė minia pa
sauliečių tikinčiųjų. Pamokslą pa
sakė vyskupas Liudas Pavilonis, 
ragindamas tikinčiuosius pasekti 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
šventumo pavyzdžiu ir kviesdamas 
melstis, kad lietuvių tauta grei
tai susilauktų dar vieno, oficia
liai Bažnyčios autoritetu pripa
žinto užtarėjo danguje. 

po Jurgio Matulaičio 55-tosios mir 
ties metinės. Iškilmingas Šv. Mi
šias Marijampolės bažnyčioje, 
kur yra palaidotas arkivyskupas, 
aukojo Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis administrato
rius vyskupas Liudas Povilonis 
drauge su 24-riais kunigais. Kon-
celebrantų tarpe buvo Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas kunigas 
Algirdas Gutauskas, Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų generali
nis vikaras, prelatas Liudvikas 
Mažonavičius, Kauno Kunigų 

Laiškas del Suslovo 
Bostonas. — "Christ'an Scien

ce Monitor" vakar išspausdino 
Juozo Kojelio iš Los Angeles laiš
ką, kuriame pasisakoma dėl Mask
vos korespondento Ned Temko j kas Muša Kyabani. Saugumo pa 

Iranas naikina 
valdžios priešus 

Teheranas. — Iranas paskelbė, 
kad prieš revoliucinę vyriausybę 
kovojančiai liaudies "mujahedi-
nų" organizacijai Teherane bu
vo suduotas stiprus smūgis. Buvo 
nušauti 22 tos grupės vadai, jų 
tarpe karinių operacijų viršinin-

su Ispanijos vyriausybės nariais, 
aplankęs karalių Juan Carlos, at
vyko į Portugaliją. Iš čia sekre
torius vyksta į Rumuniją. Neskel
biami jo kelionės tikslai, ta
čiau spėjama, kad su rumunais 
jis kalbės apie Rumunijos skolas 
užsienio vyriausybėms ir ban
kams. Rumunija yra vienintelė 
sovietų bloko narė, kuri buvo pri
imta į Tarptautinį valiutos fon-
dą. 

Rumunija skolinga Vakarų ban
kams 11.4 bil. dol. Tai yra daug 
mažesnė suma už Lenkijos sko
las, tačiau Rumunija yra per pu
sę mažesnė už Lenkiją.Apie 2.4 bil. 
dol. Rumunija turi sugrąžinti 
šiemet. Kai kurie Vakarų bankai 
principe jau sutiko duoti rumu
nams daugiau laiko. 

Rumunijos prezidentas vasario 
6 d. patvirtino, kad Rumunijai J 
teks pakelti daugelio prekių ir pro
duktų kainas. Kai kurie praneši
mai kalba apie 100 proc. pakėli
mą, ypač maisto produktų srityje. 
Įvestos kai kurių produktų nor
mos, komunistų spaudoje daug 
rašoma apie numatomas refor
mas, apie apsileidimą, švaistymą, i 
blogą planavimą, tačiau partijos 
receptas trūkumų pašalinimui 
yra vienas: mažiau sunaudoti, 
taupyti, brangiau mokėti, daugiau 
ir našiau dirbti ir — susiveržti 
diržus. Visiškai panaši padėtis 
yra Čekoslovakijoje, kur kainos 
kyla, o prekių pasirinkimas mažė
ja. Pramonės gamyba nukrito, 
va 

ronomai ir vetennoriai turėtų rū
pintis galvijais, jų pabaru, o ne 
kaip suredaguoti įašius, prane
šant mums, kodėl galvijai dve
sia". 

Stebėtojai sako, kad visų komu
nistinių šalių ekonominės proble
mos kyla ne tik dėl energijos ir 
žaliavų kainų pakilimo, bet ir dėl 

teigia, kad sekretoriui teko išgy 
venti per kelias dienas daug ne
malonių momentų. Jis susitiko su 
sosto įpėdiniu princu Fahdu, gy
nybos ministeriu princu Sultanu ir 
užsienio reikalų — princu Saud ai 
Faisalu, tačiau tuose pasitarimuo
se, kaip praneša arabų informa
cijos šaltiniai, nepavyko išspręs
ti pagrindinių nuomonių skirtu
mų. 

Toks skirtumas yra klausime, 
kas sudaro Persų įlankai didžiau
sią grėsmę. Weinbergeris bandė 
įrodinėti, kad grėsmė kyla iš So
vietų Sąjungos, kuri svajoja užim
ti naftos šaltinius arabų žemėse-
Saudi Arabijai atrodo, kad grės
mė kyla iš Izraelio, kurį remia 
JAV. Princas Fahdas nepriėmė 
pakvietimo atvykti į VVashingto-
ną.Jis negirdom praleido Weinber-
gerio užuominą, kad Amerika ga
lėtų padėti Persų įlankos šalims 

— Chicagos arkivyskupijos įs- u g d y t i k a r i n e p r a r n 0 n ę . Vienas 
taiga paskelbė, jog kardinolas aukštas karininkas, atsiliepdamas 

į Weinbergerio pastabą apie 
AWACS lėktuvų ir kitų Amerikos 
ginklų Saudi Arabijai tiekimą ir 

John Cody pasitrauks iš arkivys 
kupo pareigų gruodžio 24 d. 

— Palestiniečių vadas Arafatas 
apkeliavo į visas arabų valstybes, 
kurios turi bendrą sieną su Izrae
liu, leisti palestiniečių kovos da
liniams veikti iš jų teritorijos. Jo 
nuomone, Izraelis rengiasi pulti 
pietinį Libaną. 

— Sovietų Sąjunga kreipėsi į 
blogo ūkininkavimo, įvairių ideo-', Japonijos bankus, prašydama 70 
loginių suvaržymų, partijos nuos-Įmil. dol. paskolų finansuoti vamz-
tatų, neįgyvendinamų taisyklių irjdžių gamybą Japonijoje. Vamz 
planų. Pati Sovietų Sąjunga jau 
ėmė atleisti varžtus "sklypinin
kams". Čekoslovakija paskelbė 
"laisvą rinką" žemdirbių laisva
laikiu pagamintiems produk
tams. Vis daugiau komunistinių 
šalių ekonomistu pripažįsta, kad 
teks pasukti, kaip padarė Vengri
ja, į "laisvos rinkos socializmą", 
teks reformuoti pačią sistemą. 

Prancūzijos bankų 
paskola Maskvai 

Paryžius. — Grupė Prancū 
zijos bankų paskelbė, kad jie su
tiko paskolinti Sovietų Sąjungai 

džiai bus naudojami dujų linijai į 
Vakarų Europą nutiesti. 

— Lenkijos vicepremjeras Oz-
dowski pareiškė viltį, kad "Solida
rumo" vadas Lech Walesa greit 
bus paleistas. Jis apeliavo į Ame
riką ir Vakarų Europą nenutrauk
ti paramos Lenkijai. "Būkite ne
tik politikai, bet ir krikščionys", 
— pasakė Ozdowski. 

— Egipto prezidento 10 dienų 
kelionė Egipto spaudos labai ge
rai vertinama. Prez. Mubarakas 
pasakė grįžęs namo, kad jis to
liau didžiausią dėmesį skirs Egip
to ekonomijos stiprinimui. 

— Massachusetts General ligo
ninė paskelbė, kad širdies indų 

galimą ryšį su JAV Greito reaga 
vimo korpusu, pasakęs Weinber-
geriui: "Tamsta esi tik ginklų 
pirklys, kuriam mes užmokams 
grynais". Saudi Arabijos vadai 
pabrėžė sekretoriui, kad jie įsileis
tų Amerikos jėgas tik pačiu blo
giausiu atveju. Mums nereikia 
jūsų jėgų, pasakęs kuris tai arabi; 

kad savanoriai atvyksta ne tik iš 
Jordano, bet ir iš tolimojo Maro
ko. Prieš Iraną gali išeiti ir naf
ta turtingos Persų įlankos valsty
bės, kurios neseniai įsteigė Įlan
kos Kooperavimo Tarybą. Jai va
dovauja Saudi Arabija, tačiau di
delį balsą turi Kuwaitas ir Bah-
rainas. kuriame gruodžio 16 buvo 
suimta iraniečių revoliucijos kurs
tytojų grupė. Laukiama, kad Ira
ką parems ir Egiptas. Jau prezi
dentas Sadatas praėjusią vasarą 
prisipažino, kad nereikalingus so
vietų tankus jis siunčia į Iraką. 
Bendras arabų frontas prieš Ira
ną kol kas yra neįmanomas, nes 
Sirija remia Iraną. Jį remia ir Li
bija bei Pietinis Jemenas. Sakoma, 
kad ši arabų parama persams su
kėlė didelę opoziciją Sirijoje, kur 
kelis kart buvo bandyta nuversti 
prosovietinį prezidentą Assado re
žimą. 

Prieš arabų paramą persams 
eina ir tai, kad Iranas gauna lėk
tuvų dalių iš Izraelio. Ši prekyba 
vyksta slaptai, per "trečiąsias ran
kas", šiuo atveju per Kipro salą. 
Izraelio bendravimą su revoliuci
ne Irano vyriausybe patvirtino 
Izraelio remiamas Libano krikš
čionių vadas majoras Saad Had-
dad, kuris pareiškė neseniai, kad 
ir jis pasiųs savo savanorius pa
dėti Tranui. Praėjusią savaitę vie
nas aukštas Izraelio užsienio rei
kalu ministerijos pareigūnas 

princas. Arabų pareigūnas panie- j pareiškė britų BBC radijui, kad 
kinančiai atsiliepė apie Camp Da- j Izraelis, iš tiesų, remia Iraną, 
vid taikos procesą. Paklaustas, ar Komentatoriai bijo, kad Ira-
nieko gero Camp Dav'd sutartis I n o — Irako karas gali išsivystyti 
nedavė, atsakė: "Taip, davė, —jį platesnį konfliktą, kuris galėtu 
Sadato mirtį". j paliesti ir naftos šaltinius. Iš viso 

Sekretorius Weinbergeris su Jori to daugiausia naudos turėtų Izra-
dano karaliumi tarėsi dėl JAVIelis, nustumdamas arabų ginklo 
priešlėktuvinių raketų pardavimo, jėgas į kitus frontus, toliau nuo 
Buvo apžvelgta padėtis Irano — 
Irako fronte. 

Vis daugiau kalbama apie 

Klastingas rusų 
"nusiginklavimas" 

Washingtonas. — Valstybės 
140 mil. dol., kurie bus panaudo-1 apėjimo operacija, padaryta buv. departamento kalbėtojas Dean 

' sokr. Kissingeriui, gerai pavyko j Fischer pasakė korespondentams. ti prancūzų gaminiams pirkti Si 
biro dujų linijoms statyti. Pran
cūzija tikisi, kad sovietai išleis 

ir laukiama jo visiško pasveikimo. 
— Kandidatu į Kalifornijos 

Prancūzijoje beveik milijardą j s e n a t or ius pasiskelbė Nobelio 
dol. vamzdžių linijos įrengimams-! p r e r nij0s laureatas William Shockj pagandinis gestas. Maskva šį 

JAV nepritaria šiam dujų pla-ijey% failas, kuris paearsėjo savoj kausimą kelia spaudoje, o ne prie 
nui, nes sovietai padarys Vakaru j r a c ; s t j n e teorija, skelbdamas, jog derybų stalo. Sovietai, žinodami, 

kad sovietų siūlymas sumažinti 
Europoje vidutinių nuotolių ra
ketas dviem trečdaliais, yra pro-

Europą per daug priklausomą 
nuo sovietų. Grasindami nutrauk-

dovaT'TeisinasF," kad daug pa- ti dujų tiekimą, sovietai gali iš-

juodosios rasės žmonės genetiš
kai vra silpnesni, mažiau išsivys
tę už baltuosius. Jis kandidatuoja 

straipsnio: "Kremliui bus sunku 
pakeisti įtakingąjį Suslovą". 

Autorius rašo, kad Suslovas 
savo darbais buvo tikra komunis
tų pabaisa. Kai sovietai vėl oku
pavo Baltijos valstybes, Stalinas 
pasiuntė jį į Lietuvą. Suslovo įsa
kymu daugelyje Lietuvos miestų 
aikštėse buvo pastatytos kartu
ves, kur buvo kariami lietuviai 
laisvės kovotojai, jo vadinti 

"banditais".Per dvejus Suslovo te
roro metus, žudynėse ir deporta
cijose Lietuva prarado mažiau
siai 20 nuoš. savo gyventojų. 
Iki šių dienų Stalinas ir Suslovas 
yra daugiausia lietuvių nekenčia
mi asmenys. Laisvasis pasaulis 
neturėtų išlieti nei vienos ašaros 
dėl tirono mirties, rašo Juozas 
Kojelis. 

reigūnams pavyko išaiškinti mies 
te šešias grupės slėptuves. Tuo 
pačiu metu buvo užimtos 22 kitos 
priešvalstybinės organizacijos — 
Peykar slėptuvės. Kovose žuvo 
šios grupės vadas ir jo padėjėjas 
kartu su 10 ginkluotų narių. 

Paryžiuje gyvenąs "mujahedi-
nų" steigėjas ir vadas Rajavi pri
pažino, kad jo partijai suduotas 
sunkus smūgis, tačiau jos veikla 
nesustos. Buvo paskirtas naujas 
karinių operacijų vadas ir opozi
cija prieš Khomeinio režimą bus 
tęsiama, pasakė Rajavi. 

kenkė įvykiai Lenkijoje, iš kur; reikalauti ivainų politinių nuolai-, k a i p r e s Publ ikonas. 

kad Amerika ir sąjungininkai to 
kių raketų Europoje neturi, siekia 

savo sienų-

Sukilimas Sirijoje 
Amanas. — Arabų spauda 

praneša, jog Sirijoje Hama mies
te vyksta kovos. Miestas apsup
tas Sirijos kariuomenės, daug 
pastatų sugriauta artilerijos svie
dinių ir aviacijos bombų. Sausio 
29 d. buvo pakarti 49 Sirijos la
kūnai. Nepatikrintomis žiniomis, 
mieste žuvo 3,000 žmonių. 

Sukilimui prieš valdžią vado
vavo slapta Musulmonų Brolija, 
kuri veikia daugiausia sunio sek
tos musulmonų tarpe. Hama 
miestas yra tos sektos centras. 
Irako radiio žiniomis, kovos mies-

neatėjo pažadėti gaminiai ar ža
liavos, kaip siera, akmens ang
lis. 

Rumunijos prezidentas nese
niai pasakė, kad žemės ūkio blogi 

— Madrido Europos Saugumo 
ir Kooperavimo konferencijoje 
Norvegijoje, Švedija ir Šveicarija 
pasiūlė porai mėnesių konferen
ciją pertraukti. 

Mirė 
kun. A. Zaikauskas 
Pirmadienį, vasario 1 d. Kau

ne buvo palaidotas Kauno šven
to Antano bažnyčios altaristas 
kunigas Antanas Zaikauskas. Kun. 
Zaikauskas mirė penktadienį, 
sausio 29 dieną. Buvo sulaukęs 
68-nerių metų amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1938 metais. Kun. 
Antanas Zaikauskas yra jau an
tras šiemet Lietuvoje miręs kuni
gas. 

dų. Paskolos Maskvai palengvi
na jos kietosios valiutos krizę ir 
padeda sovietams ginkluotis. 

Sekretorius Haigas pasakė Li-
sabonoie, kad jo vyriausybės po
zicija dujų tiekimo atžvilgiu yra 
sena ir pastovi. Amerikai labai 
rūpi, kad Vakarų sąjungininkai 
netaptų per daug priklausą nuo 
Rytų dujų ar kitų energijos šalti
nių. 

Antradienį JAV prekybos de
partamento pareigūnai pareiškė 
Kongreso komitete, kad pracūzų 
bendrovę Alstoh — Atlantique 
būtų galima sustabdyti neparduo
ti sovietams dujų kompresorių, 
nes jie gaminami pagal Amerikos 
General Electric patentą. Sekre
toriaus Haigo nuomone, nebūtų 

— Šveicarijos teismas nubaudė 
Rytų Vokietijos porą — Kari 
Kruminsch ir jo žmoną Katariną 
už dokumentų klastojimą ir šni
pinėjimą Irane. 

— Vakarų Vokietiios laivas iš
gelbėjo jūroje 99 vietnamiečius 
pabėgėlius. Jų laivą buvo užpuolę 
Tailandiios įlankoje piratai, pa
grobę 19 vietnamiečių moterų, 
nužudę 14 vyrų. Artėjant vokie
čių laivui, piratai 8 moteris išme
tė į jūrą, jas pavyko išgelbėti. 

— Salvadore prasidėjo šešių 
kareivių teismas. Jie kaltinami ke
turių amerikiečių viem-olių nu-
žudvmu. Jų tarpe buvo uršulietė 
vienuolė, lietuvaitė Dorothy Ka
zei. 

Libane priešlėktuvinė arti 

sustabdvti ju atvežimą. Sovietų Į te prasidėjo vasario 2 d- Kai ku 
pasiūlymas,paskelbtas Tasso agen-1 rie sirų kariuomenės daliniai pri 
tūros, paliktų prieš Europą nu
kreiptas sovietų 285 raketas, ta
čiau uždraustų Amerikai atvežti 
"Pershing" raketas ir sparnuotą
sias "eruise" raketas-

— Britų "The Times" laikraš
čio savininkas paskelbė, kad laik
raštis bus uždarytas, jei darbi
ninkų unija neleis sumažinti dar
bininkų skaičiaus. 
— Vietnamo pastatytoj Kambo-

dijos vyriausybėje pakeistas prem
jeras. Juo tapo Kambodiįos gene
l e Chan Sy, daugiau 15 metų 
gvvenęs Vietname. 

— Norvegija ir Švedija duos 
Zimbabvei 7.5 mil. dol. naujai 
radijo stočiai statyti, kad Zimbab-

sijungė prie sukilėlių. Sirija su
šaudė 18 aukštų armiios karinin
kų. 

Sukilėliams pavyko užimti val
džios įstaigas, policijos nuovadas 
ir kalėjimą, buvo užimti kariuo
menės barakai ir ginklų sandė
liai. 

KAIJEYDOKITJS 

Vasario 12 d.: Linkoino gimta
dienis. Modestas, Eulalija, Gin-
tenis, Deimantė. 

Vasario 13d.: Benignas, Mau
ra, Al gaudąs. Raudė. 

Saulė taką 6:52, leidžiasi 5:19. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedruliais, 
protinga išvystyti Vakarų Europos fe^, sujal0io privatų šveicare ve nepriklausytų nuo Pietų Af- Į temperatūra dieną 35 1., naktį 20 
šalims per didelį spaudimą. I biznieriaus lėktuvą. rikos stočių. laipsnių. 

) 
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BRUNO TRAPIKAS -
LYGOS PREZIDENTAS 

Praėjusių metų pačiame fut
bolo - soccer sezono įkarštyje 
Illinois Soccer Association sus
pendavo Chicagos National 
Soccer League prezidentą už 
nekompetetingą pareigų atli
kimą. Suspenduotojo parei
gos, ligi naujų rinkimų, buvo 
pavestos "Lituanicos" futbolo 
klubo atstovui, Bruno Trapi-
kui. Po kelių mėnesių įtempto 
darbo Trapikui pavyko pašli
jusius N.S.L. reikalus aptvar
kyti ir užbaigti 1981 me
tų sezoną. Įvykęs nepa-
sintenkinimas ir bruzdėji
mas klubų tarpe liko žymus ir 
jo pasekmės ir lygos likimas 
nėra aiškus. 

Užbaigus pirmenybių ir tau
rių rungtynes, prieš Kalėdų 
šventes įvyko National Soccer 
League rinkimai. Bruno Tra-
pikas išrinktas naujuoju pre
zidentu - pirmininku. Ta proga 
su juo ir supažindinsiu. Taip 
pat ir su National Soccer Lea
gue — N.S.L. 

Bruno Trapikas negimė su 
"bucais". Jis futbolą — soccer 
pradėjo žaisu tiJj. 10 metų su
laukęs, kai "Lituanicos" fut
bolo klubas 1962 metais suor
ganizavo pirmąją mažiukų 
komandą, į kurią buvo sugu
žėję apie 50 entuziastų. Kartą 
paragavęs futbolo bacilų, Bru
no futbolu užsikrėtė. Nuo to lai
ko matėme jį žaidžiant jaunu
čių, jaunių, ilgiausiai rezervo, 
pirmoje vyrų ir veteranų ko
mandose. Prieš pastarąją dau
giausia išliejo prakaito, penke
r ius metus vadovaujan t 
rezervo komandai ir jo sąstate 
kovojant dėl "Sauerkraut 
bowl". 

Nuo 1977 metų Br. Trapikas 
yra "Lituanicos" futbolo klu
bo valdyboje sekretoriaus ir 
vykdomojo vicepirmininko 
pareigose. Ne atsitiktinumas, 
kad nuo to laiko "Lituanicos" 
klubas atsistojo a n t tvirtų 
administracinių pagrindų, bet 
kad Trapikui joks darbas nėra 
per mažas ar per didelis. Ne-

Bruno Trapikas, Chicagos futbolo 
lygos prezidentas. 

žiūrint kiek laiko Bruno pra
leido futbolo aikštėje, jis ne
p a m i r š o , kad g y v e n i m e 
neužtenka vien žaidimų, bet 
reikia ir duonos. Kad ją leng
viau užsidirbtų, B. Trapikas 
1974 metais iš University of 
Illinois gavo magistro laipsnį 
iš Urban and Quantative 
Economics. Jis dirba Chi
cagos miesto City Hali Plan-
ning Department Senior City 
Planner pareigose. (Tarp kitko 
— dar nevedęs). 

Gi National Soccer League 
— N.S.L., kuriai jis išrinktas 
vadovauti, suorganizuota 1919 
metais iš keletos klubų. Šiuo 
metu jai priklauso arti 60 įvai
rių tautybių klubų su arti 1500 
registruotų žaidėjų. Metinis 
biudžetas arti 70.000 dol. Ly
gos vadovybė renkama iš klu
bų atstovų. Ją tvirtina Illinois 
Soccer Ass. 

Paskutiniame dešimtmety
je, kada futbolo - soccer spor
tas pradėjo šiame krašte smar
k i a i p o p u l i a r ė t i , N . S . L . 
neturėjo laimės išsirinkti tin
kamo prezidento. Tris iš jų te
ko iš pareigų pašalinti termi
nui dar nepasibaigus. Visi duo
menys rodo, kad "Lituani
cos" atstovas Bruno Trapikas 
bus tas žmogus, kuris atstatys 
National Soccer League pres
tižą ir išves ją ant tikro ir tie
saus kelio. 

J. Juška 

1982 M. S. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

32-sios Š. Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės įvyks 1982 m. 
gegužės 8-9 d.d., Clevelande, 
Ohio. Visuotinio ŠALFASs-
gos suvažiavimo nutarimu ir 
SALFASs-gos centro valdy
bos pavedimu, žaidynes vykdo 
Clevelando Lietuvių sporto 
klubas "Žaibas". 

Žaidynių programoje bus 
1982 m. Š. Amerikos Lietuvių 
krepšinio, tinklinio ir indi
vidualinės šachmatų pirmeny
bės. 

K r e p š i n i o p i r m e n y b ė s 
numatomos vykdyti šiose kla
sėse: vyrų A, vyrų B. vyrų sen
jorų, jaunių A, jaunių B, jau
nių C, moterų ir mergaičių A. 

T i n k l i n i o p i r m e n y b i ų 
programa apims šias klases: 
vyrų, moterų, jaunių A, mer
gaičių A ir mergaičių B. 

Prieauglio A klasei priklaus-
so gimusieji 1963-65 m., prie
auglio B— gimę 1966 - 67 m., 
prieauglio C — gimę 1968 m. ir 
jaunesni, vyrų -senjorų — gi
mę 1942 m ir vyresni. 

Vyrų A klasę krepšinyje su
daro iškilesnės komandos, 
atrinktos šALFASs-gos krep
šinio komiteto. Likusios ko
mandos žaidžia vyrų B klasė
je, kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandos turinčių klu
bų antrosios komandos. 

Krepšinyje kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti ne daugiau 

kaip 8 komandos, reikalui 
esant, atrinktos pagal apygar-
dinių pirmenybių duomenis 
ar pagal ŠALFASs-gos centro 
valdybos parėdymą. 

Tinklinyje, komandų skai
čius neapribojamas. 

Preliminarinė registracija 
privalo būti atlikta iki 1982 m. 
kovo 22 d., šiuo adresu: 

Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117. 
Tel. (216) - 481-7161. 

P a g a l p r e l i m i n a r i n ė s 
registracijos duomenis, bus nu
statytas galutinis krepšinio ir 
tinklinio varžybų formatas ir 
registracijos terminas. 

Smulkios informacijos yra 
praneštos visiems ŠALFASs-
gos sporto vienetams. 

Šachmatų p i rmenybės 

1982 m. Š. Amerikos Lietu
vių individualinės šachmatų 
pirmenybės bus pravestos 1982 
m. gegužės 8-9., Clevelande, 
Ohio. 

Turnyras bus pravestas 5-
kių ratų šveicarų sistema. Lai
ko riba — 40 ėjimų per 90 min. 
Trys ratai bus vykdomi Šeš
tadienį ir 2 sekmadienį. 

Varžybos planuojamos vyk
dyti A ir B klasėse, atsižvel
giant į žaidėjų "reitingą" 
(Chess rating), o atsiradus pa
kankamai žaidėjų, gal bus pri

dėta ir C klasė, kurioje žaistų 
žemo " re i t i ngo" ir visai 
neklasifikuoti žaidėjai. Žaidė
jų klasifikacijos ribas nusta
tys ŠALFASs-gos šachmatų 
komitetas po preliminarinės 
dalyvių registracijos. 

Preliminarinė dalyvių regis
tracija atliekama iki 1982 m. 
kovo 22 d. šiuo adresu: 

Vytautas Nasvytis, 1234 
West Blvd., Cleveland, OH 
44102. Tel. (216) — 631-0210. 

Po preliminarinės registra
cijos bus nustatyta turnyro for
matas ir galutinė registracija. 

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuviams šachmatinin
kams. Žaidėjų skaičius neap
ribotas. Šachmatų vienetai ir 
neorganizuoti pavieniai žai
dėjai prašomi atsiliepti į preli
minarinę registraciją, kadan
gi n u o j o s p r i k l a u s y s 
tolimesnis turnyro vystyma
sis. 

Smulkesnės informacijos 
praneštos visiems sporto klu
bams, šachmatų vienetams, 
bei kai kuriems pavieniams 
šachmatininkams. 

ŠALFASs-gos CENTRO 
VALDYBA 

KREPŠINIS 

KAIP METEORAS IŠKILO 
VALDIS VALTER 

Rygoje augo Valdis Val
teris, žaidė futbolą, ledo ritulį, 
dalyvavo lengv. atletikoje. Vie
ną vasarą tįstelėjęs net 15 cm. 
krito į akį buv. Latvijos krepši
nio žvaigždei, dabar teneriui, 
M. Valdmaniui. Tuo atsidūrė 
krepšinio mokykloje, kur jo ta
lentas greit išryškėjo. Pradė
jęs žaisti už Rygos VEF, tuoj 
su ja grįžo į aukščiausią lygą. 
O čia šiais metais laikosi net 
lentelės viršūnėje ir kelia bai
mę geriausiems. Juk Vilniaus 
"Statyba" paskutinėse rung
tynėse gavo gerą pamoką su 20 
taškų skirtumu. 

Pereitą rudenį, pakviestas į 
Sov. Sąjungos rinktinę, ją lyg 
iš numirusių prikėlė. Po liūd
noko pasirodymo Maskvos 
olimpiadoje, t a rinktinė su Val-
teriu atrodė kaip iš kito pa
saulio: atskaitė jugoslavams ir 
italams po 20 taškų skirtumu ir 
pasipuošė meisterio titulu. V. 
Valter buvo pripažintas ge
riausiu tų pirmenybių žaidėju. 
0 neseniai buvo nubalsuota, 
kaip trečias geriausias 1981 m. 
Europos žaidėjas. 

Jis yra 24 metų, 195 cm ūgio, 
žaidžia gynime, turi puikų 
startą ir greitį, ir įvairiaspal
vius metimus. Puikiai klijuo-
jasi su Kauno "Žalgirio" S. 
Jovaiša, o jei prie jų pritaps 
jaunasis A. Sabonis, tai Sov. 
Sąjungos rinktinės pagrindą, 
vėl po daugelio metų, sudarys 
pabaltiečiai. 

Tos rinktinės treneris A. Go-
meiski, atrodo, keičia žaidimo 
taktiką norėdamas geriau iš
naudoti V. Valterio talentą. Ta 
rinktinė jau yra sudaryta ir 
ruošiama artėjančioms pasau
lio pirmenybėms Kolumbijoje. 
Kaip visada, kitų kraštų rink
tinės apie pasiruošimą dar net 
nesvajoja... 

TORONTO "AUŠRA" 
AKTYVI 

Etobicoke lygos pirmenybė
se "Aušros" vyrų komanda 
pralaimėjo "Di Plock" koman
dai 78-72. "Aušra" sužaidė ne
blogai, ypač antrame kėlinyje, 
tačiau Žulys su 26 taškais ir 
Kaknevičius «u 19 negavo už
tektinai pagalbos iš kitų. 

Trys jaunių komandos rung
tyniauja Prisikėlimo para
pijos salėje. Jaunių B koman
da laimi prieš St. Roberts 74-37 
ir prieš St. Helen's 67-57; Jau
niai C ištempia prieš S t 
Peter's 32-31 ir prieš St. He
len's 32-30, tačiau patys ma
žiausieji pralaimi prieš St. Pe
ter's 32-21. 

E U R O P O S TAURIU 
VARŽYBOSE 

Kaip jau žinome, Europoje 
vyksta trejopos taurių varžy
bos, jose dalyvauja trys pirmo
sios komandos iš kiekvienos 
valstybės. Kauno "Žalgiris" ir 

Teniso žvaigždė Martiną Navrat i lova d u o d a p a t a r i m u s pra
dedanč ia i tenis in inkei — šešiametei T a m m y Waicoski . T a m -
m y m a m y t ė yra "Draugo" skaitytoja. 

Maskvos CASK bei "Dinamo" 
pereitais metais atstovavo 
Sov. Sąjungai; jos visos kartu 
su jugoslavų komandomis 
nieko nepešė. Šiais metais pir
mąsias dvi pavadavo Lenin
grado "Spartakas" ir Kijevo 
"Strojtel". Jų likimas pana
šus. Kijevas savo salėje pralai
mi prieš Madrido "Real" 78-77, 
o Leningradas, taip pat savo 
salėje gauna pamoką nuo 
prancūzų "Limoges" 106-89 ir 
nuo italų "Bolagna" 102-93. 

Kitose rungtynėse jugos
lavų "Zagreb" laimi Londone 
74-70 (!), o "Zadar" (taip pat ju
goslavų) įveikia ispanų "Ba-
daloną" 88-84, prancūzų 
"Orthez" sutvarko italų meis
terį "Varese"M02-77 ir t . t 

OLIMPINIS KAMPELIS 
— Sov. Sąjungos spaudoje 

jau varoma stipri propaganda 
prieš 1984 m. yasaros olimpia
dą Los Angelei mieste. Rašo
ma, kad tirštas Los Angeles rū
kas susidarė iš kasdien 
automobilių ^išmetamų 40. 
m i l . l i t r ų d e g a l ų . 
Tie nuodingi garai, smarvė ir 
karštis sportininkams su
darys neįmanomas sąlygas, 
kenksmingas jų, o taip pat ir 
arklių, sveikatai. Liūdniausias 
bus maratono bėgikams... 

Yra nuomonių, kad Sov. 
Sąjunga plantfoja nedalyvauti 
toje olimpiadoje, keršydama už 
amerikiečių boikotavimą 
Maskvos olimpiados, o pana
šiais straipsniais ruošia tam 
dirvą... 

— Baden - Baden jau seno
kai pasibaigė Tarptautinio 
Olimpinio komiteto kong
resas. Spauda skyrė jam daug 
vietos, dėjo daug vilčių, tikė
josi didelių sprendimų, mo
derniškų pakeitimų. Deja, po jo 
straipsniai buvo tik trafare
tiniai, be entuziazmo, kartais 
net neigiami. Panašiai, kaip ir 
paties prezidento uždarymo žo
dyje — kongresas buvo sėk
mingas, pilnas apmąstymų ir 
vilčių... 

Atrodo, kad Sov. Sąjunga su 
Rytų Europos pagalba lemia 
visus sprendimus, nustato sa
vo liniją. (Prie progos apie šį 
kongresą bus plačiau). 

Vis dėlto, šis tas nutarta. 
1984 m. vasaros olimpiada bus 
P. Korėjos sostinėje Seoul. Jo 
burmistras namuose buvo 
sutiktas su didžiausiu triumfu. 
Žiemos olimpiada bus Kana
doje, Calgary mieste. Calgary 
seniai troško tos olimpiados, 
taip pat nepaprastai apsi
džiaugė ir pažadėjo suruošti to
kias žaidynes, kokių pasaulis 
nėra matęs... Dar nutarta, kad 
1984 m. olimpiadoje bus stalo 
ir lauko tenisas! Lyg dabarti
nio futbolo paradokso būtų 
neužtekę... 
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ĮVAIRENYBĖS 
— 19 metų kanadiet is Don 

Londes iš Vancouver nubėgo į 
St. John per 81 dieną. 6,700 km 
jis padarė kasdien nubėg
damas po 80 km, kelionėje su
dėvėjo 5 poras batų ir numetė 
7.5 kg. 

— Anglų V. Crips prieš išei
damas į pensiją buvo išrink
tas alpinizmo draugijos gar
bės nariu. Mat, jis buvo vienas 
Londono bažnyčios varpinin
kas ir per 34 tarnybos metus jis 
užlipo daugiau 2 milijonų laip
telių... 

— Norvegijoje vienas jau
nuolis buvo sulaikytas poli
cijos už per greitą važiavimą 
dviračiu — 50 km per vai . I š 
policijos jis gavo perspėjimą, o 
iš kelių Norvegijos dviračių 
klubų pakvietimą įstoti į tuos 
klubus ir dalyvauti oficialiose 
varžybose. 

— Toronto Lietuvių klubas 
organizuoja Šių metų lietuvių 
pirmenybes. Paskutiniame po
sėdyje vienbalsiai buvo nutar
ta tas žaidynes suruošti kuo ge-
r i au . J a u u ž s a k y t a s i r 
aikštynas ir viešbutis "Mea-
dovale Inn" ir pradėti kiti pa
ruošiamieji darbai. Tolimes
nės posėdžio diskusijos sukosi 
apie pačias varžybas (o čia jau 
Chicagos dėmesiui). J u k golfo 
varžyboms prasidėjus lietuvių 
tarpe, Torontas buvo pajėgiau
sias, o dabar, jau kelinti metai 
iš eilės, dominuoja Chicaga su 
savo neįveikiamu M. Petro
šiumi. Vienbalsiai nu ta r t a ne 
tik suorganizuoti puikias var
žybas, bet ir patiems gerai pa
siruošti ir susigrąžinti turėtus 
laimėjimus... 

" L I T U A N I C O S " 
S U S I R I N K I M A S 

Dėl blogo oro sausio 31 d. 
"Lituanicos" narių visuot inas 
susirinkimas neįvyko. Toks 
susirinkimas kviečiamas va
sario 21 d., 2 vai. p.p., "Litu
anicos" klubo patalpose. Bus 
pranešta apie komandų veik
lą, renkama valdyba ir svars
toma ateities veikla. Nar ia i ir 
prijaučiantieji kviečiami daly
vauti. 

IS LIETUVOS 
PADANGES 

— R a n k i n i o t a r p t a u 
tiniame turnyre Sofijoje Kau
no "Granito" vyrų komanda 
pasirodė puikiai, l a imėdama 
paskutines rungtynes prieš 
portugalus 36-23 ir užėmė ant
rą vietą. Laimėjo bulgarai . 

Moterų aukščiausios lygos 
pirmenybėse pernai puikiai 
pasirodžiusi Kauno "Žalgir io" 
moterų komanda šiemet nepa
jėgia laimėti. Jos pralaimi Ki-
jevui 20-40, Brovarui 22-26, 

Krasnodarui 26-27 ir Baku 19-
20 ir su vienu taškeliu stovi sa
vo grupėje paskutinėje vie
toje. 

Tuo tarpu Vilniaus "Eglės" 
rankininkėms sekasi geriau. 
Jos nugali Minską 25-23 ir 
Maskvos "Lučą" 24-23. 

— Krepš in io tarptautinį 
turnyrą suruošė Klaipėdos 
"Neptūnas" ir pats išėjo lai
mėtoju, nugalėjęs Liepoją 86-
74 ir finale Rygą 108-100. Ry
ga l iko an t ro je vietoje, 
laimėjusi prieš bulgarus 81-71. 

Kauno "Žalgiris", besiruoš
damas paskutinio rato pir
menybėms, įveikė du kartus 
Kuibyševą 104-85 ir 110-93. Pir
mose pirmenybių rungtynėse 
"Žalgiris" atsirevanšavo Vil
niaus "Statybai" 85-78 kai 
Chomičius pelnė 23 taškus ; o 
jaunasis Sabonis 10. "Žalgi
ris" stovi 4-je vietoje ir tikisi 
baigti su bronzos medaliais. 
Vilniaus "Statyba" dar pralai
mėjo Leningrado "Spartakui" 
88-70 ir, atrodo, kad iš 8 ko
mandų toje grupėje ji liks 8-je 
vietoje. 

DR. K. B. BALUKAS 
Akušer i ja ir moterų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6449 S o . Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) . Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . o f i s o HE 4-5849 , rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 4 3 4 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. A n t . Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. paga! susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS' : ;~ 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALSIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222.. 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O - VVABASH AVE. 
Valandos pagai susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir sešt 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlerr. Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

' 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč. ir šešt. uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt 2-5 
ir 6-7 — ij anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
TeJ. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč , ketv. ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai : pirm , antr ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč , 
ketv 10 v. ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. — 778-3400 



Jungtinės Tautos — 

IŠBLĖSUSI VILTIS 
Šiemet sueina 40 metų nuo 

Jungtinių Tautų užuomazgos: 
1942 m. sausio 1 d. antrojo 
pasaulinio karo sąjunginin
kai, kurie kovojo prieš nacių 
Vokietiją, fašistų Italiją ir mili-
taristų Japoniją, V/ashingto-
ne 26 valstybių vardu paskel
bė deklaraciją apie Jungtinių 
Tautų steigtinumą. Jungtinių 
Tautų sąrangos apipavidalini
mas užėmė trejus metus. Jau 
1945 m. San Francisco mieste 
50 valstybių pasirašė Jungti
nių Tautų chartą ir jos pradėjo 
savo darbą. 

Jungtinių Tautų užsimoji
mai ir tikslai yra labai kilnūs 
— išlaikyti tarptautinę taiką, 
saugumą, užkirsti kelią agre
sijoms, tarptautinius ginčus 
spręsti taikiomis priemonė
mis, vadovaujantis teisin
gumo nuostatais ir tarptau
tinės teisės dėsniais. Ugdant 
tautų draugiškus santykius, 
plėsti bendradarbiavimą, jung
tinėmis jėgomis siekti ekono
minės, socialinės gerovės, 
kultūrinės pažangos, žmo
giškumo, pagerbiant žmo
gaus teises ir laisves. 

Jungtinės Tautos, savo būs
tinę įsikūrusios New Yorke, 
yra pasiekusios gerų rezultatų 
kultūros, švietimo, sveikatin
gumo, tarptautinio bendradar
biavimo ir kitose srityse. Jų 
narių skaičius išaugo jau iki 
157. Dauguma naujųjų valsty
bių, tapusių JT nariais, yra iš 
buvusių vakariečių kolonijų. 
Rodos, jos labai turėtų bran
ginti laisvę ir nepriklausomy
bę ir visomis jėgomis padėti 
spirtis prieš naują kolonializ
mą, kuris dabar yra plečiamas 
vienintelės kolonialinės vals
tybės — Sovietų Sąjungos, sie
kiančios imperialistinių tiks-
H 

Deja, Šioje srityje Jungtinė
mis Tautomis tenka nusivilti. 
Jos visiškai neveda kovos 
prieš Maskvos kolonializmą, 
vengia pasmerkti Sovietų 
Sąjungą už užgrobimą Lietu
vos, Latvijos, Estijos ar kitų 
kraštų. Net ir paskutinėmis 
dienomis kėlė sankcijų reikalą 
prieš Izraelį už paskelbimą, 
kad Golano aukštumos pasto
viai įjungiamos į žydų valsty
bę. Tačiau nesiėmė priemonių 
prieš prievartos grąžinimą 
Lenkijoje, prieš užpakaly tos 
prievartos stovinčią Sovietų 
Sąjunga, nors tokie veiksmai 
yra pažeidimas žmogaus tei
sių, laužymas Jungtinių Tau
tų chartos, Helsinkio susitari
mų, Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos. 

Jungtinės Tautos savo 
paskutinėse sesijose priėmė 
apie 25 rezoliucijas, atakuo
jančias Pietų Afrikos politiką, 
su tuo kraštu prekiaujančias 
valstybes ar tame krašte 
darančias investavimus, ta
čiau jokio stipresnio protesto 
nėra pareiškusios prieš Mask
vos tironiją jos užgrobtose ko
lonijose. Jungtinės Tautos, 
smerkdamos Pietų Afrikos rasi-
sinę politiką, yra sudariusios 
savo vienetus, skatinančius 
nuversti Pietų Afrikos baltųjų 
vyriausybę, šešiomis vietinė
mis kalbomis siunčia radijo in
formacijas, skatinančias iš
plėsti ten revol iuciją , 
sudarinėja juodus sąrašus pre
kiaujančių su Pietų Afrika. 

Sutikime, kad Pietų Afrikoje 
ne viskas gerai, kad ten rei
kalingos reformos. Bet dar di
desnio sutramdymo reikalingi 
diktatūriniai Sovietų Sąjun
gos ir jos kolonijų režimai. 
Apskaičiuojama, kad, bėg
dami nuo raudonojo teroro, 
nuo marksistų sukelto civi
linio karo žiaurumų Ugan
doje, Etiopijoje, Rwandoje, Ča
de, pabėgo apie penki milijonai 
gyventojų, kaip tą skelbia"The 
Review of News", bet Jung
tinės Tautos toli gražu nesiė
mė panašių priemonių, kaip 

prieš Pietų Afriką. Priešingai, 
iš kai kurių JT veiksmų net 
jaučiamas prielankumas tero
ristams ir revoliucionieriams, 
siekiantiems nuversti vie
tinius režimus. 

ARTIMO MEILĖ - D I D E L I Ų 
DARBŲ PASKATA 

Kun. Simono Morkūno 80 metų amžiaus sukakčiai prisiminti 

Kažkaip pačios JAV anks
čiau vis buvo nedrąsios. Gana 
kantriai priimdavo Jungtinė
se Tautose keliamaus prieš 
JAV imperializmo kaltinimus, 
nutylėdamos apie Maskvos im
perializmą. Pabaltijo pavergi
mo klausimą bijota Jungtinė
se Tautose ir suminėti. Sovietų 
Sąjunga, veidmainingai kal
bėdama apie kolonijų išlais
vinimą, pasiekė vyraujan
č ios į takos J u n g t i n ė s e 
Tautose, kad naujoji JAV 
ambasadorė Jungtinėse Tau
tose Jeane Kirkpatrick, kaip 
paskelbė "Chicago Tribūne", 
net prasitarė, jog JAV Jung
tinėse Tautose yra ignoruo
jamos, niekinamos, pasiliku
sios be gausesnių rėmėjų. 
Pačių JAV akcija prieš Irano 
šachą, prieš Nikaraguos Samo-
zą atnešė tai, kad net ir tie 
kraštai, ištikimai rėmę JAV, 
dabar Jungtinėse Tautose yra 
vieni iš stipresnių priešininkų. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
dabartinė JAV vyriausybė pa
skyrė ryžtingesnę savo am
basadorę Jungtinėse Tautose 
— Jean Kirkpatrick. Ji yra 
demokratė, tačiau savo pasi
ruošimu ir stipriu charakteriu 
atkreipusi respublikonų vy
riausybės dėmesį ir tapusi na
riu dabartiniame JAV minis-
terių kabinete. Ji yra politinių 
mokslų profesorė Georgetown 
universitete. Columbia uni
versitete ji gavusi tos šakos 
doktoratą, yra mokslininkė, 
autorė, kalbų rašytoja, politi
nės kampanijos stratege. Jos 
vyras dr. E. Kirkpatrick yra 
nuo 1954 m. JAV Politinių 
mokslų sąjungos egzekutyvo 
direktorius. Ambasadore Kirk
patrick nesilaiko nuomonės, 
kad tik vakarų kolonijoms turi 
būti duodama laisvo apsis
prendimo teisė, o apie Mask
vos pavergtų tautų apsispren
dimo laisvę turi būti nutylima. 
Ji nebijo pareikšti .kad Sovietų 
bloko ginklais ir patarėjais ap
rūpinti revoliucionieriai nėra 
paprasti agrarinių reformų ne
šėjai ar vietiniai nacionalis
tai. Gyvenimas rodo, kad jie 
yra marksistinės tironijos pri
metėjai tautoms, kuriose jie įsi
gali. 

Kai Etiopijos užsienio rei
kalų ministeris kaltino, kad 
JAV prieš Kubą veda "nežmo
nišką kovą", ten plėsdamos 
drugio epidemiją, ambasadorė 
Kirkpatrick drąsiai atrėžė, kad 
tą epidemiją atvežė Kubos ka
riai, išsiųsti kovoti Afrikoje. Ji 
priminė marksistų teroristų žu
domus vyrus, moteris ir vai
kus įvairiose pasaulio vietose, 
ji pažymėjo, kad pačioje Etio
pijoje raudonojo teroro metu 
tarp 1974 ir 1978 m. buvo išžu
dyta apie 30,000 žmonių. Ji 
Jungtinėse Tautose tada iš
kėlė, kad Etiopijoje marksistai 
išžudė 5,000 moksleivių ir stu
dentų. Ambasadorė Kirkpat
rick nebijojo Jungtinėse Tau
tose pabrėžti, kad dabar 
Etiopijoje yra gal 10 kartų dau
giau politinių kalinių, kaip 
Haile Selassie metu. 

Didžiausia JT finansuotoja 
yra Amerika, išmokanti be
veik bilijoną dolerių per me
tus. Ji sudaro 25% visų JT 
pajamų. Tuo tarpu Maskva te
duoda maždaug tik pusę. Kai 
kurie net kelia balsą, kad JAV 
turėtų pasitraukti iš JT, kurios 
tapusios tik daugelio šnipų liz
du. Bet pasitraukus JT tautos 
virstų antru kominternu. Rei
kia JAV pasilikti, drauge stip
rinant savo pajėgumą ir'įtaką. 

J.Pr. 

(Pabaiga) 
J Ameriką 

Prasidėjus emigracijai į užjū
rius, kai nebuvo vilties grįžti į 
savo tėvynę, kun. S. Morkū
nas 1949 m. pabaigoje atvyko į 
Ameriką. Čia buvo vyskupo 
paskirtas Šv. Vincento ligo
ninės kapelionu Sioux City 
mieste, Iawos valstijoje. Ligo
ninėje dirbo nuo 1949 m. 
lapkričio 8 d. iki 1950 sausio 
17, kai vėl gavo naują pasky
rimą — Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčios Carroll mieste 
pirmuoju vikaru. Ten tada 
klebonu buvo dabartinis Siuox 
City vyskupas F. H. Gree-
teman. 1951 m. balandžio 14 d. 
paskirtas vieninelės lietuvių 
Sv. Kazimiero parapijos 
administratorium Siuox City 
mieste. Cia ir turėjo progą 
parodyti savo sugebėjimus ir 
administracinę patirtį, kurią 
buvo įsigijęs Lietuvoje. 

Parapija buvo labai silpna, 
su didelėmis skolomis. Kun. S. 
Morkūnas, tik atvykęs į 
parapiją, ėjo iš namo į namą 
ištisas tris savaites, vienas 
surinko 20,620 dol. ir pirmas iš 
klebonų išmokėjo visas parapi
jos skolas vyskupijai. 1958 m. 

P R A N A S GARŠVA 

plečiant katalikų mokyklą, Šv. 
Kazimiero parapijai buvo 
paskirta 30 tūkstančių kvota. 
Kun. Morkūnas surinko beveik 
vienas, vėl eidamas iš namo į 
namą, 46,634 dol., iš kurių 
gavo atgal į parapijos iždą 
29,440 dol. Maža Sv. Kazimie
ro parapija laimėjo pirmą vietą 
vajaus užbaigime. 

Šv. Kazimiero par. bažnyčia 
buvo jau seniai nedekoruota. 
Reikėjo atnaujinti, papuošti, 
sudėti vitražus, kad žmonėms 
keltų pamaldumą. 1953 m. 
kun. S. Morkūnas, nors kasoje 
teturėjo tik 30 dol., pasitikė
damas Dievu ir parapiečiais, 
pasikvietė bažnytinio meno 
specialistą dail. Adolfą Valeš-
ką, kuris meniškai išdekoravo 
bažnyčią, sudėjo naujus 27 
didelius vitražus. Po to pasta
tyta Marijos Nekalčiausios Šir
dies statula — paminklas, 
įsigyti elektriniai vargonai, 
pašvęsti Šiluvos Marijos gar
bei, nupirktas namas ir didelis 
žemės sklypas, kad būtų ateity
je galima pasistatyti automo
bilius. Reikėjo užpilti ir didelę 
duobę, kuriai uždengti nupirk
ta plytų, už kurias būtų reikėję 

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos atnaujinta bažnyčia 
Sioux City, Iowa. 

mokėti iki 30 tūkstančių dol. 
Klebonaudamas kun. S. 

Morkūnas Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoj, ją sumodernino, 
pritaikydamas žmonių reika
lams ir naujosios liturgijos 
reikalavimams. Įdėjo po 
bažnyčia naują krosnį (boiler), 
taip pat klebonijoje ir vienam 
parapijos name. Įdėjo vėsin
tuvus, naujus stogus uždengė, 
šaligatvius sutvarkė, bažny
čioje įvedė centralinį šildymą, 
naujas šviesas, patobulino 
parapijos salę, virtuvę, nupir
ko daug bažnytinių drabužių, 
kad puošniau atrodytų litur
giniai veiksmai pamaldose. 

Per 30 metų tik pataisy
mams sumokėta 209,086.58 
dol., o išlaikyti, statyti nau
joms mokykloms ar padidinti 
jau turimoms išleista 321,-
083.23 dol. Parapijai duota 
apyskaita, kad 182,283.31 dol. 
gauta iš procentų, 90,799.16 
dol. gauta aštuoniuose 
vyskupijos vajuose, kuriuose 
parapijai jis laimėjo pirmą 
vietą. Atmokėjus vyskupijos 
mokykloms, kadangi parapija 
savo kvotą atliko su viršum, 
dar gauta atgal į parapijos 
kasą. O iš viso iš 90 šeimų, 
sudarančių parapiją, buvo 
surinkta 1,395,331.81 dol. Tai 
vis klebono, kuris šiemet šven
čia 80 metų amžiaus, o atei
nančiais metais 50 metų kuni
gystės sukaktis, atlikta 
nepaprastu uolumu, darbu ir 
prakaitu. Tai ypač žymu, kad, 
prieš į šią parapiją atvykstant 
kun. S. Morkūnui, metinės 
parapijos pajamos buvo tik 
6,000 dol., nors tada parapija 
buvo du kartus didesnė. Vien 
pereitais metais buvo gauta 
95,879.30 dol. pajamų, o padary
ta 68,553.60 dol. išlaidų, taigisu-
taupyta parapijai 27,879.30 dol. 

Dosnumas ir 
taupumas 

Dosnumas yra dorybė, bet 
taip pat ir taupumas be šykš
tumo yra gera administrato
riaus žymė. Nepaisant dviejų 
didelių potvynių ir Cudahy 
fabriko, kuriame dirbo daug 
lietuvių, nepaisant dviejų 
didžiulių maisto fabrikų 
uždarymo ir šimtui parapiečių 
netekus darbo, kun. S. Morkū
nas nenusiminė ir su 62 šeimo
mis. Jis dirbo su likusiais ir 
pasiekė laimėjimų. 1963 m. 
užsidarius Armour fabrikui 
dar 40 nustojo darbo. Per tą 
laiką buvo 316 mirusių 
parapiečių. Bet klebonas, be 

didelio dosnumo, buvo pripra
tęs ir taupyti ne iš šykštumo, o 
iš reikalo. Jis pats aptarnavo 
parapiją ir klebono, ir sekre
toriaus, ir net boilerio prižiū
rėtojo pareigose, nors čia reikė
jo pagal miesto taisykles 
specialisto. Jis pastudijavo, 
išlaikė egzaminus ir pats Į 
prižiūrėjo krosnį, kad nereiktų 
išleisti algoms ir sutaupytų 
daugiau šiai mažai parapijai. 
Per 30 savo administravimo ir 
darbo metų jis sutaupė apie 
250,000 dol., o iš savo kuklių 
pajamų dar paaukojo įvai
riems projektams 23,076.50 
dol. 

Lietuvos ambasadorius 

Kun. S. Morkūnas nuo seniai 
žinomas kaip lietuviškų darbų 
rėmėjas, stambiomis aukomis 
remdamas Lietuvių Fondą, 
Šiluvos ir Lietuvos Kankinių 
koplyčių statybą, Liet. Religi
nę šalpą (pirmas iš kunigų 
tapdamas mecenatu su 7,000 
dol.). Am. Liet. kat. tarnybą, 
Kultūros Židinį Brooklyne, 
Vasario 16 gimnaziją, sale
ziečius, lietuvišką spaudą ir 
kitas institucijas. Kenčian
tiems Sibire ar ok. Lietuvoje jis 
yra išsiuntęs apie 250 brangių 
siuntinių, kurie vertinami apie 
40,000 dol. Pietų Amerikoje 
parėmė mokslą dviejų jaunuo
lių, kurie dabar yra kunigai ir 
dirba misijose. 

Parapijai 1965 m. švenčiant 
auksinį jubiliejų, kun. S. 
Morkūnas paruošė gražų 
jubiliejinį leidinį su parapijos 
istorija apie jos praeitį ir 
dabartinę veiklą. Vienas 
pardavinėdamas šią knygą, jis 
surinko 6,000 dol. apmokėti 
šios knygos išleidimui. 

Lietuvos ir lietuvių reikalais 
rūpindamasis, kun. S. Morkū
nas pasidarė visos Iowos 
valstijos ambasadorių. Prave
dant rezoliucijas, jis senato
riams ir kongresmanams yra 
parašęs tūkstančius laiškų, 
pasiuntęs telegramų ir įjungęs 
vyskupijos kunigus, žinomus 
advokatus ir mokytojus siųsti 
laiškus ir telegramas Lietuvos 
laisvės reikalais. Jo rūpesčiu 
Iowos senatoriai B. Hicken-
looper ir J. Miller, kongres-
manas Ch. Hoeven vieni iš 
pirmųjų įnešė atitinkamas 
rezoliucijas. Senatoriams, 
kongresmanams ir kitiems 
veikėjams amerikiečiams jis 
pasiuntė „Palik ašaras Mask
voje" knygą. Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę, "Kovą prieš 
Dievą Lietuvoje", Lietuvių 
Fondo medalius ir kt. Lietuvai 
ir lietuviams reprezentuoti yra 
paaukojęs daug laiko ir pini
gų, bet to jis nesigaili, nes jautė 
pareigą kovoti už Lietuvos lais
vę. 

Jei kun. S. Morkūnas nebū
tų atvykęs į Šv. Kazimiero 
parapiją Siuox City, tai ji jau 
prieš daug metų būtų buvusi 
nurašyta kaip neveikianti ir 
neatitinkanti savo tikslų. 
Dabar jis, švęsdamas savo 80 
metų amžiaus sukaktį, yra 
labai susirūpinęs tolimesniu 
šios parapijos egzistavimu. 
Jeigu atsirastų jaunesnis kuni
gas, dirbąs kad ir amerikiečių 
parapijoje, jis mielai čia būtų 
priimtas. O bažnyčia, parapi
jos pastatai ir pati parapija 
yra gerai išlaikyta ir atnaujin
ta ir dar banke yra daugiau 
kaip 250,000 dol. santaupų. 
Toks kunigas galėtų būti 
naudingas lietuviams ir Lietu
vai, jis pratęstų parapijos 
gyvavimą dar 20-30 metų, nes 
tai yra vienintelė lietuviška 
parapija visoje Iowos valsti
joje. 

S u l a u k u s i a m g r a ž i o s 
sukakties kun. Simonui 
Morkūnui linkime Aukščiau
siojo palaimos dar ir ateityje 
dirbti Dievo garbei, savo 
parapiečių dvasiai, tėvynei 
Lietuvai vergijoje ir tautie
čiams išeivijoje. Teišsipildo 
Sukaktuvininko gerieji troški
mai ir viltys sulaukti ne tik 
kunigystės auksinio jubilie
jaus, bet ir laimingų dienų 
nešant šio gyvenimo naštą. 

RASTAS DINGĘS 
ČEKU POETAS 
St. Clemens psichiatrinėje li

goninėje buvo rastas Čekoslo
vakijos poetas Ivan Blatny. 
Jau daugiau kaip 25 metus 
apie jį nebuvo jokių žinių ir 
Čekoslovakijos literatūros dar
buotojai manė, kad jis yra mi
ręs. Blatny pabėgo iš Čekos
lovakijos į Angliją 1948 metais 
nuo Stalino teroro, kuris buvo 
nukreiptas ir prieš poetus. Jis 
yra dabar 62 metų amžiaus ir 
atrodo, kad per visą tą laiką jis 
nenustojo rašyti. 

Viena Anglijos ligoninės 
gailestingoji sesuo pensininkė 
sužinojo, kas yra Blatny, ir pa
rūpino jam atskirą kambarį, 
kur jis galėtų rašyti. Pasirodė, 
kad jis mėgsta rašyti naktį. 
Daug jo ankstyvesnių raštų 
yra dingę, nes niekas ligoni
nėje nežinojo, kas jis yra. Rin
kinys jo kūrinių išleistas da
bar Kanadoje ir dar ruošiamas 
antras rinkinys. Čekų ro
manistas Milau Kundera, ku
ris skaitė dalį jo poezijos, pa
reiškė: "Jis buvo didelis 
poetas. Jo rankrašty, kurį aš 
skaičiau, galima rasti praei
ties vaizdų". 

T. 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
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Stipriausias politinės veiklos pagrindas — žydų 

socialistų organizacijos „Bundo". Jų partija dirbo 
susiskirsčiusi mažomis ląstelėmis. Atskiri asmens, 
gerai prisidengę, sukinėdavosi mokinių tarpe ir vieną 
kitą nužiūrėję imdavo politiškai „auklėti". Iš jų Lietu
viai mokiniai išgirdo daugiau apie socializmą ir 
pirmą sykį apie marksizmą, jo teikiamą visokeriopą 
gerovę, tautų brolybę, lygybę, o lietuviams taip trokš
tamą laisvę ir tautos išvedimą iš pažeminimo, 
paniekos. Nenuostabu, kad tie pažadai vieną kitą ir 
patraukė. 

Tais pačiais metais prasidėjus mitingams, juose 
kalbėtojai dažniausiai būdavo žydai, šnekėdavo 
žydiškai ir rusiškai. Lietuviai mokiniai atsidėję 
klausydavo, negalėdami daug ko suprasti. Jų pelitinį 
atsilikimą prikišdavo kartais mitinguose žydai kalbė
tojai „Vos i dos socializmas, keine poniatje". Vyres
niųjų klasių mokiniai (lietuviai), kad neiškristų iš 
bendrų kylančių įvykių eigos, galėtų juos spręsti iš 
savo tautos reikalų, pajuto reikalo patiems savo tarpe 
politiškai auklėtis. 

Šalia bendrų tautinių būrelių susirinkimų ir 
viešųjų mitingų, vyresniųjų klasių mokiniai pradėjo 
labiau domėtis politiniais klausimais ir Lietuvos 
padėtimi. Tuo tikslu jie rinkdavosi mažesnėmis ląste
lėmis. Tuose susirinkimuose kalbėdavo patys 

| pasiruošę, kai kurie vyresnieji mokiniai ir atvykdavo 
j su politinėmis kalbomis pasikviesti ar pasisiūlę buvę 
j mokiniai, dabar studentai ar jau baigę profesininkai. 

Be jau minėtų kalbėtojų ir kitų, 1905 rudeniop 
minimas Pijus Grigaitis (vėliau Amerikoje Alto 
vicepirmininkas ir „Naujienų" redaktorius). Jis čia ir 
kitur dėstydavęs politines socialines mintis aiškiai, 
įdomiai, sistemingai. Mokiniai klausydavo atidžiai, 
suprasdavo ir vis labiau jomis persiimdavo. 

Susirinkimai būdavo su dideliais pavojais, todėl 
labai slapti. Patikimų šeimų ir mokinių butuose, 
bendrabučiuose, užsidarinėjus langines, užsisklendus 
duris, sekmadieniais, prekymečių dienomis, kada ir 
kur didesnis žmonių susitelkimas. Mokiniai rinkda
vosi po vieną, nepastebimai užpakalinėmis gatvelė
mis, takais, padaržėmis, perlipdami tvoras... Dar iš 
tolo nuo susirinkimo vietos išsistatydV vo mokinių 
sargybas. Jie, sargybiniai, mokėdavo neįtariami eiti 
sargybą. Būdavo pasiruošę atsakyti i žandarų klausi
mus, kur ir ko eina, ko laukia. Kiti, staigiai užklupti, 
pabėgdavo, kad žandaras, paprašęs bilieto, nesuži
notų iš jo mokinio pavardės. 

Mokiniams sargybiniams pranešus apie pavojų 
susirinkusieji išbėgiodavo kaip kas spėdavo: iššokda
mi per langus, — leisdavosi Šešupės klampiais Šlai
tais, patekdami į jos įtaką Girstupio upelį, sekma-, 
dieniais peršokę šventoriaus sieną, įsimaišydavo į 
žmones ir t.t. 

„Kartą beklausant, užsidarius langus, pranešta, 
kad mus supa kazokai. Šokome per langus. Aš pats 
pasijutau iki pažastų Girstupio upelio dumble. Buvo 
jau šaltoka. Kazokai nė vieno neužklupo". (P. 
Dailidė). 

Su šiais susirinkimais iš bendro revoliucinio sąjū
džio aiškiau pradėjo skirtis ir reikštis mokinių tarpe ir 
lietuviškasis, tautinis susipratimas ir išsiskirti, nors 
neaiškus, Lietuvos vaizdas. 

Paskatos mokinių sukilimams 
1905 m. pradžioje, kaip liudija M. Krikščiūnas ir 

kiti savo atsiminimuose, Marijampolėje „Bundas" 
suruošė savo mitingą, ryšiumi su tų metų sausio mėn. 
9 (22) d. Petrapilio darbininkų demonstracijomis. 

vadovaujamomis šventiko Gapono. Demonstracijos, 
caro pasiųsdintų ginkluotų jėgų, šaudant darbinin
kus, išsklaidytos. Tarpe Marijampolėn atvykusių į 
mitingą kalbėtojų buvo Brenšteinas, vėliau žinomas 
Trockio pavarde, ir Sobolevičius, Vilkaviškio šėrių 
fabriko savininko sūnus. 

Be žydų ir darbininkijos mitinge maišėsi daug uni
formuotų visų klasių gimnazijos mokinių. Ypač akty
viai reiškėsi mažesnieji. Pirmasis šnekėjo rusiškai 
Brenšteinas. Į minios balsus, reikalaujančius šnekėti 
lietuviškai, atsakęs, lietuviškai nemokąs, kalbėti, 
prašomas ateiti lietuvis. Gimnazistai suskato ieškoti 
kalbėtojo vyresniųjų mokinių tarpe. Bet šie prašomi ir 
raginami visi atsisakinėjo: jaučiasi tiek nepribrendę, 
nepasiruošę, nežiną ką sakyti, neišdrįstą. O lietu
viams būtų naudinga, tokį savo kalbėtoją čią girdėti. 
Kadangi mokinių manyta, kad lietuvio kalbėtojo būti
nai reikia, tai pasiųsta prašyti dr. Grinių. Šiam atsi
sakius, prašyta Griniuvienė. Ir ji atsisakė. Tada, 
niekeno neraginamas, užšoko ant paaukštinimo 
žemesnės klasės mokinys Matas Šalčius. Jis pradžio
je gerai kartojo (lietuviškai) pirmojo kalbėtojo mintis, 
versdamas net pasakiniui į lietuvių kalbą. Toliau 
pradėjo painiotis ir nebaigęs nulipo. Mitingas baigė
si nesutrukdytas, bet policijos ir ginkluotų kareivių 
sekamas. (Tada veikė vyriausybės parėdymas neiš
sišokančių mitingų nestabdyti). Mokiniai tuo tarpu 
irgi nenukentėjo. Tačiau jų dalyvavimas mitinge 
gimnazijos vadovybės nebuvo užmirštas. Gimnazija 
jautė, kad mokiniai pakibirkštyti mitingo, iš šalies 
veikiami maištingų šūkių, kurstomi proklamacijų 
nenurims. Reikėjo progos prapliupti Tą progą suda
rė pati gimnazija, lietuviams nedavusi leidimų, 
vadinamų atleidžiamųjų, vykti Velykų atostogų, 
stuktelėjo daugiau mažesniuosius, visada ilge-
singiau atostogų laukiančius. Jie savo reikalų gyni
mo rate pasišiaušė. „Vienybė Lietuvninkų" 1905 m. 
21 nr. į tai atsiliepia: 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 12 d. 

IŠNUOMOJAMA 

CLASSIFIED ADS 
I5NUOM. apstatytas 4 kamb.- butas 
Brighton Parke vienam ar dviem su
augusiems. Skambint po 12 vai. die
ną tel. 247-3838. 

WOODWORKING 

WOOD YOU DESIGN IT? 
"Wfcere yoor ideas taką snape 1 B 

real wood." 
Deoor&tor shelving, Boofc ahervea. 

Bar Bačka, Custom Video, Stereo & 
Curio Cabineta. Kltchen Cabtnet 

Doors & RefinlahlnK 
Cali Chrtstine Days or Evea. — TeL 

(312) 423-7324 

B E A L E 8 T A T B 

FLORIDOJ, ST. PETERSBURG BEACH 
labai gražioje vietoje parduodamas 
mūrinis namas su 2 miegamais ir 2 
tualetais. Viskas arti. 2 mas. garažas. 

Teirautis tai 813—MO-3261 

MŪSŲ GERAM DRAUGUI 
REIKIA PAGELBOS 

Jau virš dvidešimt metų Amerikos 
kongrese mūsų reikalus su nuoširdumu ir 
labai energingai gina kongresmanas 

EDWARD J. 
DERWINSKI 

Nedaug tokių draugų turime. 

Jo įstaigos sienos nukabinėtos įvairiais 
lietuvių atžymėjimais ir medaliais. 

Šiandien, pertvarkius atstovų rūmų dis-
triktų ribas, mūsų bičiulis EDWARD 
D£,RWINSKI atsidūrė pavojuje. Kovo 
16-tos dienos pirminiuose rinkimuose 
paaiškės, ar kongresmanas 

EDWARD DERWINSKI IR TOLIAU 
ATSTOVAUS LIETUVIUS 

WASHINGTONE. 

Medaliai ir atžymėjimai yra gražūs žes-
tai, tačiau dabar reikalinga konkreti 
rinkiminė parama. 

Visi lietuviai, kur begyventume, 
turime remti kongresmaną 
EDWARD J. DERWINSKL 

Tiek pavieniai asmenys, tiek organizaci
jos, skubiai siųskime pinigines aukas 
kongresmano rinkiminei akcijai paremti. 
(Aukos iki $100.00 nurašomos nuo 
valdžios mokesčių.) 

I Čekius rašyti "Citizens For Derwinski" vardu, 
(Komitetas prisius pakvitavimą). 

Siunčiu-me $ 

Vardas, Pavardė 

Adresas 

Profesi j a /Darbovietė 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Cleveiando ir apylinkių lietu
viai Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 64 metu sukaiktį mi
nės šį sekmadieni, vasario 14 d. 
šia tvarka: 10:00 vai šv. Mišios 
Dievo Motinos N. P. šventovė
je. 10:30 vai. Šv. Jurgio švento
vėje ir 4:00 vai. iškilmingas mi
nėjimas DMNP auditorijoje 

Pagrindinę kalbą pasakys kun. 
dr. J. Prunskis, žurnalistas, dau
gelio knygų autorius, buvęs 
„Draugo" redaktorius; JAV kon
greso atstovas dr. Larry McDo
nald — JAV laivyno chirurgas, 
Pasaulio Antikornunisty Lygoje 
JAV atstovas, antikomunistiniu 
knygų autorius ir JAV kongreso 
atstovas John M. Ashbrook — 
JAV kongreso priešvalstybinės 
veiklos komiteto narys. 

Meninę programą atliks solis-Į 
tė Aldona Švedienė ir jaunieji 
instrumentalistai: Kristina ir Ilo
na •Kuprevičiūtė ir Algis Miški
nis. 

Dauguma lietuviu yra gavę h> 
Lietuviu Bendruomenės, Ameri
kos Lietuviu Tarybos ir Tautos 
Fondo (Vliko) laiškus, kur pra
šoma aukų laisvinimo reikalams. 
Aukotojai prašomi pagal savo 
nuožiūrą apsispręsti, kuriam 
veiksniui paskirti savo metinę 
duoklę. Visi veiksniai atlieka Lie
tuvos laisvinimo akcijos svar
bią dalį, tad ir visu mūsų auka 
neturėtų būti kuklL Politinės ak
cijos darbai reikalauja ir didelių 
pinigų. 

Visi kviečiami dalyvauti pamal
dose ir minėjime. Minėjimą ren
gia Alto Cleveiando skyrius, ku
riam pirmininkauja Algis Pautie-
nis. Rengėjai užtikrina, kad mi
nėjimo programa nebus ištęsta. 

„GRANDINĖLĖ" 

kusidji dalis turės būti, kaip ga
lima greičiau, išlyginta. „Gran
dinėlė" prašo, visu prisidėti sa
vo ai'ka, pasrumčiant čekį „Gran
dinėlei", 1620 Curry Dr., Lyfld-
hurst, Ohio 44124. 

Vienos valandos programoje 
laimingi klevelandieciai pereitą 
sekmadienį jau matė tai, ką pla
čioji Amerikos auditorija dar tik 
ateity matys ir girdės. 

Programoje: tradiciniai, darbo ir 
vestuviniai šokiai. Kaip šio kon
certo svečiai dalyvavo ir jaunie
ji „Grandinėlės" šokėjai. 34 
grakščios, jaunyste žydinčios šo
kėjos ir dailūs šokėjai atlieka 
programą. Koncerte dalyvavo ir 
keli veteranai „Grandinėlės" šo
kėjai —šokėjos, kurie ar kurios 
su šia iškilia grupe dirba po ke
lis ar keliolika metu. 

Parengiamosios — jaunųjų gru
pės šokėjai — jų gražus būrys 
— 30 su ako*deonistu Rimu Bi
liūnu programoje parodė savo 
pirmuosius šokių (talentus. Jų įkai
tę veidai, akyse spindintis entu
ziazmas ir džiaugsmas širdyje iš
sakė jų laimę, dalyvauti tokiame 

kui „Grandinėlei" už malonią iri 
kultūringą sekmadienio popietę. 

V.R. 

LAISVĖS VIGILIJA 
Visi kviečiami dalyvauti šį šeš

tadienį, vasario 13, 6:30 vai. vak. 
maldos, susikaupimo, giesmės ir 
poetinio žodžio susikaupimo va
landoje, kuri bus Dievo Motinos 
N. P. šventovėje 
KOMP. ALFONSAS MIKULSKIS 

SVEIKSTA 

Turėjęs stiprių širdies sutriki
mų ir ilgesnį laiką gulėĮjęs Cleve
iando klinikų ligoninėje, komp. 
A. Mikulskis grįžo namo ir žmo
nos Onos priežiūroje sveiksta ir 
stiprėja. Mielam Maestro linkime 
sutvirtėti ir vėl įsijungti į Čiur
lionio ansamblio vadovavimo 
darbą! 

SVARBOS ATEITIES 

RENGINIAI 

Blynų balius — vasario 20 Lie
tuvių namuose. Rengia "Pilėnų" 
skautų tunto tėvų komitetas. 

Filmas — "Prezidentas Antanas 
Smetona",frlmo sutiktuvės Lietu
vių namuose, vasario 21 d. 

Argentinos solistų koncertas 
DMNP auditorijoje, vasario 28 d. 
Rengia LB Cleveiando apylinkės 
valdyba. ,, ̂  

Antano Smetonos piano rečita
lis DMNP auditorijoje kovo 13 d. 

"Draugo" romano premijos ra
šytojai Birutei Pūkelevičiūtei įtei 

• 

M 1 S C K L L A . V E O C S 

ansambly ir būti audringais ap-i2Jn*as" k Vinco Krėvės "Raga-

SIONTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

I l D / t N S K A S , 405a Arcuer Avenue. 
Uiicago. Iii. 60632. lel. 927-5980 

Įgca '~—r~y——"g—r—. esmam—•—• 

Ullllllltliuilllllllllllllllllllilllllllllllllilii 

M. A. i I M K U S 
i.NCOME TAX SERVICE 

NOTABT PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMIMU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
-iiiiiiniminnTniiniiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiii. 
iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRES6 
2501 W. 69th S I . Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA* 
TeL — 925-2717 

Vytautas Valautinas 
iiMiminmnimiiuiiiiiintiHiiiiintmnnii 

U ž $42,500 pirksit svarų, patrauktai 
mūrini 4 miegamų namą 

ant Lithuanian Ptaza Ct. 4 maš. mūr. 
garažas, su šoniniu įvažiavimu. 2% 
vonios. Pilnas rūsys. Maži mėn. issi-
mokėjimai. Prašom kreiptis angliškai. 

GROEBE — 636-9700 

• • «-»» • •••-»•-•< VA L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rOJių grindis. 
BUBNYS 

T e l — RE 7-5168 

Čekį ^ atkarpą siųsti: 
Lithuanian-American Republican National Federation, 
440 Roe Court, Dovmers Grove, IL 60516. 

Cleveiando pasididžiavimas — 
„Grandinėlės" ansamblis vasario 
7 d. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje pakartojo Kento uni
versiteto televizijos filmui paruoš
tą ir jau užrekorduotą progra
mą. Arti 500 jaunimo ir vyres
niųjų lietuvių ir nelietuvių sve
čių su džiaugsmu sakė marga
spalvę, įdomiai surežisuotą ir pre
ciziškai atliktą tautiniu šokių, 
muzikos ir dainos spektaklį. 

„Grandinėlei" nebuvo lengva 
; įtekti į šį istorini IT nepakarto-
tiną filmą. Ji turėjo stiprių kon
kurentų iš kitų etninių šokėjų 
grupių. „Grandinėlė" laimėjo ir 
buvo pakviesta įamžinti ne rik 
lietuviu tautinius šokius, bet ves
tuvių papročius, dainas ir mu
ziką. 

Vieną filmo kopiją, kai ji bus 
galutinai parengta ekranui, gaus 
„Grandinėlė" ir antrą — JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kukuros 
taryba, kuri, kartu su Vincu Ce-
5iu ir Petru Milašiumi, yra šio 
video filmo rėmėjai. 

Filmo pagaminimo kaštai kri
to ant universiteto ir „Grandinė
lės" pečiu. Vien „Grandinėlės" 
išlaidos (orkestras, baleto ba
tukai, kelionės į Kentą, drabužiai, 
maistas ir Lt.) siekia arti 4,500 
dol. Dalis jų jau padengta, U-

lodismentais gausios publikos pa
lydimi ir sveikinami. Jaunieji šo
kėjai žada ilgą „Grandinėlės" 
amžių. Tik žiūrėkit, Liūdai ir 
Aleksandra Sagiai, nepasenkite ir 
nepavarkite, jus jiems ir mumis 
labai reikalingi! 

Šešių muzikantų orkestrui va
dovauja Rita Kliorienė, kuri diri
guoja ir paruošia muziką bei dai
nas, naudojant jos pačios ir Jono 
Pažemio onkestraciją. Orkestran
tų tarpe groja Ilona Kuprevičiū
tė ir Andrius Rauiinaitis. 

Šokių pritaikymas ir paruoši
mas Liūdo Sagio, panaudojant J. 
Lingio, J. Gudavičiaus, E. Mor
kūnienės ir paties „Grandinėlės" 
vadovo choreografiją. Tautiniai 
drabužiai Aldonos Vaitonienės ir 
Kauno „Dailės". 

„Grandinėlės" valdybą sudaro 
Vilija Pažemytė, Daiva Petukaus-
kaitė ir Rūta Staniškytė. „Gran
dinėlės" globėjų komitetui pir
mininkauja Birutė Skrinskienė; 
kiti nariai: Algis Širvaitis, Vincas 
Apanius, Ingrida Bublienė, kun. 
G. Kijauskas, S.J., Gražina Ku
dirkienė, Freda I. Kunevičienė, 
Milda Lenkauskienė, Milda San-
dargienė, Kęstutis P. Šuikys. 

„Grandinėlės" jaunųįų šokėjų 
paruošimas šios popietės progra
mai — Kristinos Freudenberger 
ir Dalios Motiejūnienės. 

niaus" inscenizavimas Dievo Mo
tinos parapijos auditorija* 'Vnvo 
20 d. 

Kaziuko mugė kovo 28 DMNP 
auditorijoje. 

Šv. Kazimiero lit. mokyklos 25 
metų sukakties minėjimas balan
džio 3 d. 

DAUGIAU DĖMESIO 

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 

.Grandinėlė" repeticijoms nau
dojasi Dievo Motinos N.P. para
pijos patalpomis ir nemaža para
pijos parama. 

Tiktai didelių pastangų ir au
kų, ilgų darbo valandų, talento 
ir meilės tautiniam šokiui bei 
nepavargstančių vadovų dėka šis 
reprezentatyvus ansamblis teikia 
ne tik tūkstančiams žiūrovų 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo mo
mentų, bet išdidžiai kalba ir apie 

mūsų tautą. Neretai turbūt „Gran
dinėlės" koncertai svetimųjų au
ditorijoms patarnauja daugiau 
mūsų lietuviškiems reikalams, 
negu kokio nors politiko, ieškan
čio rinkimuose mūsų balsų, pa
reiškimai ar pasigarsinimai. Dė-

Mūsų išeivija džiaugiasi įvai
riomis lietuviškomis institucijo
mis ir lietuviškai sąmonei palai
kyti už tėvynės ribų vis ieško 
naujų būdų ir priemonių. Tačiau 
dažnai. užmirštame pagrindinę 
ir vienintelę pasaulyje lietuviško
jo auklėjimo įstaigą — Vasario 
16 gimnaziją. 

Si mokslo ir 'lietuvybės skiepi
jimo įstaiga išmokslino ir ant 
tvirtų lietuvybės pamatų pastatė 
daug išeivijos sūnų ir doakrų, ku
rie lietuviškąjį darbą tęsia ir ak
tyviai kovoja už mūsų tautos 
laisvę. 

Skirkime daugiau dėmesio šiai 
mūsų .pasididžiavimo vertai įstai
gai ir remkime ją ne tik moraliai, 
'bet ir materialiai. Daug padeda 
Vakarų Vokietijos valdžia, kuri 
apmoka mokytojus ir dalį kitų iš
laidų, tačiau to nepakanka ir gim
nazijai labai reikalinga ir mūsų 
piniginė pagalba. Be šios ji nega
lėtų egzistuoti. 

Superior Savings banke Gleve-
lande, 798 E 185 gatvėje, atida
ryta taupymo sąskaita rinkti au
kas Vasario 16 gimnazijai. 

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas, Vasario 16-ji, tebūna 
akstinu prisiminti ir mūsų gim
naziją, kurią ši garbinga data 
puošia. Aukas prašome įteikti p. 
M. Mikonienei Superior Savings 
banke, arba Vasario 16 gimnazi
jai remti komiteto nariams: J. 
Atrgustinavičiui, S. Stasienei ir fC 
Ziedoniui. 

Aukotoju sąrašas bus paskelb
tas spaudoje. 

S. S. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I K L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tei. 776.1486 
iiuniiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitmuiuiii 
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P L U M B I N G 
Ucensed, Boaded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vai ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės, Giass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
<avo pavardę ir telefoną. 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminiu 

namų pardavimas 
Income Tas , Insurance, Notary Public 
2951 VVest 63rd St. — TeL 4M-7878 

nMiiiimnTT.miH! tinMiuiiIflitliiaititi 

BUTU NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namą pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
NotariatM — Vertimai 

BELL REALTORS 
4. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ava. — 778-2211 
atiiiiuiiiiiiiiiiiiiitUMuiui 

P A B D A V I M U I 
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TYPEWRITERS—Adler with dual rib-
bon, 7 repeat keys. $175. Undenrood, 
manual $55. Both office models in 
excellent condition. Victor eiectric cal-
culator wrth print-out $15.00. 

TeL — 582-3019 

SOSCELLANEOUS ~ 

ALUMINUM SIDING 
Thompson Builders 

C A R P E M E R CO>"TRACTOR 

Aiuminum Siding and Trim 
Hooting and Koom AddlUoaa 

15% Discount Wltn Ad 
Fully Guaranteed and Insurad 

Quality Craftsmanablp 

Tel. 748-7305 

SERAPINAS — 636-2964) 
iiiiiiiiiuiunjiiiiniiiiujiiiLUiuuixUiiu.n 

M Č V T N G 
ŠERĖNAS perkransto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauds. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA | 

Tetai. — WA 5-8061 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiN 

NAMŲ APS1TYARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar Iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po b'-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 
illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliuil 
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A. V I L I M A S 
.VI O V ! N G 

Apdraustai perkiaustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 176- 1882 arba 176-5998 
lllllllUlllllllllllllllilIlIllIHIilIlIlHllilIiiH 
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PREKYBININKO KEIU 
Jonai Karvelii 

1905-1977 
1 0 * — ao<* — 3 0 * pislaii mokėsit 
ui apdrauds auu SSBjBSi Ir 
uilto pai 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. G A 4-8654 
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KELIONE 1 SEPTINTA 
STOTI 

Nijolė Jankutė 

Iliustravo Nijolė Vedegytė-Palu-
binskienė. iileido Akademinės 
Skautijos leidykla. 152 pusi. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $3-85. Už
sakymus siųsti DRAUGO adre
su. 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $11.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St, 

Chicago. m. 49829 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIII 

T H E F 0 R T Y YEARS 
0 F D A R K N E S S 

Illinois gyventojai dar primoka 
ct valstijos mokesčio. 

18 

Remkite tuos biznierius, ku 

nf skeUaissi diesi 'Draugą/' 

Paraše Dr. Jaosss Vsslaon 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Bsdevtaas 

Minkštais viršeliais. Kaina S2JS 
si {domi knyga gaunama: 

DRAUGE. 4545 W. 61 St, 
CMeago, m. 69929 

-

< 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIMAS 
Rochesterio ir apylinkių lie

tuviai Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimą rengia 
sekmadienį, vasario 21 d. 
Pagrindinė minėjimo programa: 

U vai. šv. Mišios už mirusius 
ietuvos laisvės kovotojus. MIŠIŲ 

metu giedos choras, vadovauja
mas Jono Adomaičio, vargonais 
gros R. Obalis. Visos organizaci
jos maloniai kviečiamos pamal
dose dalyvauti su savo vėliavo
mis. 

3 vai. p.p. parapijos salėje mi
nėjimo metu Lietuvos laisvės 
klausimu pranešimą padarys 
prof. Julius Slavėnas, svečias iš 
Buffalo, N. Y. valstyb- universi
teto. Meninėje programoje tauti
niai šokiai, vadovaujant J. Regi-
nienei. 

Rochesterio ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami dalyvau
ti šioje svarbioje lietuviu tauti
nėje šventėje. Parodykime drau
gams ir priešams, kad Lietuva ir 
kt. Baltijos kraštai vis 4ar tebėra 

,Sx>v. Rusijos okupuoti, kad ten 
gyvenančiu žmonių pilietinės tei
sės yra paneigtos. Rengia ALT 
skyr. valdyba. 

ŠV. JURGIO PARAPIJAI 
75 METAI 

1983 metais Rochesterio lie
tuviai rengiasi iškilmingai minėti 
savo parapijos 75 metų sukaktį. 
Ta" proga parapijos taryba pa
kvietė A. Sabalį parengti šios 
parapijos ir Rochesterio lietuvių 
75 metų veiklos sukaktuvinį lei-

taupiai. Meninei programai at
likti vietiniai lietuviai mielai su
tiko talkininkauti: kalbomis, dai
nomis, muzika, tautiniais šokiais 
ir eilėraščių sakymais. Meninės 
programos atlikėjai yra mokslei
viai arba jauni tautiečiai. 

Minėjimo metu visi galės pasis
tiprinti mūsų nenuilstamų šeimi
ninkių paruoštais pietumis ir at
sigaivinti įvairiais gėrimais. 

Apylinkės valdyba prašo visus 
lietuvius, jų pažįstamus bei drau
gus iš visur atvykti į mums vi
siems labai reikšmingą šventę ir 
bendrai ją atšvęsti. 

Apylinkės valdyba 

LIETUVIU KOLONIJOS 
ŽINIOS 

Per 1981 metus East St Louis 
lietuvių kolonijoje buvo nema
žai ašarų ir liūdesio. Praeitais 
metais, kiek yra žinoma, šioje 
lietuvių kolonijoje yra mirę 14 
lietuvių: Ona Marijona Tumosy-
tė - Schutzenhofer — 65 metų; 
Sofija R. Baran (Baronas) — 68 
metų; Jonas Walteris Vaitekūnas 
— 69 metų, Albertas Juozas 
Mack (Meištininikas) — 67 m., 
Ona Marijona Urbonienė —76 
metų; Izidorius Kleinauskas — 
94 m.; Petras J. Sliesoraitis — 69 
m.; Konstancija Kukeckienė — 
90 m.; Julija Grigorienė — 76 m.; 
Edvardas Šimkus — 75 m.; Pra
nas Šimkus — 83 m.; Vytautas 
Blavesčiūnas. Ona Milerienė — 
76 m.; ir Marijona Ona Zeabel 
— 66 m. 
. Nedidelė mūsiškių kolonija per 

praeitus metus žymiai sumažėjo. 
Be anksčiau išvardintų, vos įžen
gus į 1982 m., sausio mėnesio vi
duryje mirė Ona Diržaitienė — 

Po pamaldų visos organizaci
jos su vėliavomis, slydimos Šv. Ka
zimiero parapijos orkestro, vyks
ta į Mindaugo aikštę Lietuvos 
vėliavos nuleidimo iškilmėms. 

3 vai. po pietų minėjimas Šv. 
Kazimiero .parapijos salėje. 

Minėjimo programa: pagrindi
nė kalba —inž. Vytauto Izbicko. 
Meninę programos dalį atliks pa
rapijos choras, vedamas komp. J. 
Gaidelio, ir Vytauto Brizgio va
dovaujamas jaunimo ansamblis 
"Sūkurys". 

Kviečiami visi Brociktono ir apy
linkių 'lietuviai dalyvauti viso:e 
minėjimo dienose ir iškilmėse. 

Brocktono Lietuvių Taryba 

Gardner, Mass. 
MŪSŲ MIRUSIEJI 

Athol, Mass. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

dinį. Leidiniui reikia kiek galima i Herzig 84 metų. 
daugiau atsiminimų ir anų die-j p e r y^^ 1981 metus East St 
nų fotografijų Šv. Jurgio para- i^^ lietuvių katalikų bažnyčio-
pija, nuo pat įsikūrimo dienos; ] e t j k t r y s j a u n o s poros priėmė mo 
iki šiandien, tebėra • vienintelė j terystės sakramentą — David Le 
Rochesterio lietuvių religinio i r ' r o y s h o r e s u K eny Ann Roche; 
tautinio gyvenimo tvirtovė. At-1 francis Carroll DeRart su Joana 
siminimus ir fotografijas siųskite: Marija Gerčyte ir John Donald 
A. Sabalis, 32 Simpson Rd., Ro- pischer su Živile Vaitkute. Tiek 
chester, N. Y. 14617. j ^ b u v o i r krikštynų — 3. Visos 

; tos trys vedusiųjų jaunos poros ir 
j tų trijų pakrikštytų kūdikių tėvai 
gyvena gerokai atokiau nuo lie-

jtuviškos bažnyčios bei parapijos 
" "Kun. Justinas Steponaitis ir vie- i r nėra vilties, kad jie aktyviau 
.nė Lietuvos vyčių kuopa va- kada nors prisidėtų prie lietuvis-

sario 21 d. rengia Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimą. Iškilmės bus pra
dėtos 10:30 vai. r. šv. Mišiomis 
už kenčiančią Lietuvą. Minėjimas 
įvyks 2:30 vai. p.p. parapijos sa-
Išfe. Pagrindine kalibėtoja bus 
Lietuvos vyčių centro valdybos 
pirmininkė Loretta Stukas. Savo 
kalbą ji paįvairins Lietuvos vaiz
dų skaidrėmis. Meninėje progra
moje Liudo Stuko dainos, akom
panuojant Teresei Gabis. Klebo
nas ir vyčių kuopa kviečia visus 
lietuvius minimose iškilmėse da
lyvauti. 

East St. Louis, I1L 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJIMAS 
Šiais metais vasario 16 šventės 

minėjimą East St. Louis lietuvių 
apylinkė ruošia vasario 28 d. sek
madienį. Minėjimas bus pradėtas 
ii vai. Šv. Mišiomis lietuvių pa
rapijos bažnyčioje už Lietuvos 
laisvę pamaldas lietuviškai lai
kys kun. Vyt Balčiūnas. Pamal
dų metu bažnyčioje giedos šios 
parapijos choras, vargonininkės 
Stelos Stankuvienės vadovauja
mas- Parapijos choras, kad ir ne
gausus giedoriais, lietuviškose pa
maldose visada gražiai gieda. Šios 
vietovės lietuviams maldinin
kams pamaldos bažnyčioje yra 
tikra dvasinė atgaiva. 

Šventės meninė programos da
lis bus pradėta tuojau po pamal
dų, maždaug apie 12 vai. dieną, 
parapijos salėje— Baugh ir 15 gat 
vių sankryžoje (bažnyčios rūsy
je, kuriame seniau, prieš bažny
čios pastatymą, buvo laikomos 
pamaldos). 

Ekonominiam gyvenimui sun
kėjant, apylinkės valdyba visuo-

eninius pinigus naudoja labai 

kos parapijos palaikymo-
Kai kurie iš jaunųjų seniau su 

savo tėvais yra gyvenę lietuviškos 
parapijos ribose, lankę lietuviškos 
parapijos pradžios mokyklą, kuri 
1976 m. sudegė, tai dabar iš sen
timento mūsų bažnyčiai bei pa
rapijai atvyksta arba tuoktis ar
ba savo vaikučius krikštyti. Bet 
ir tie atvejai labai reti. 

f. Juodakis 

Brockton, Mass. 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

64-tas Lietuvos neprikl. pa
skelbimo minėjimas Brocktone 
rengiamas visų lietuviškų organi
zacijų , vadovaujant Brocktono 
Lietuvių tarybai, įvyks sekančia 
tvarka: 

1. Vasario 12 d., 10 vai. ryto 
miesto meras David Grosfcy pasi
rašys proklamaciją ir paskelbs 
"Lietuvių savaitę". 

2. Vasario 14 d., po 10 vad. Mi
šių Šv. Kazimiero bažnyčioje, vi
si organizuotai, automobilius pa
puošę Lietuvos ir JAV vėliavėlė
mis, vyksta į miesto centrą, į 
Park Way — Mindaugo aSkštę, 
Lietuvos vėliavos pafcėlimui. (Vė
liavėlių bus galima įsigyti prie 
bažnyčios). 

3. Vasario 17 d., 12 vai. vidur
dienyje, miesto rotušėje ruo
šiamas <priėrnimas su vaišėmis, 
ruošia BTockton PufoKc Works 
Commisioner F. WaMen (Volun
gevičius) . 

4. Vasario 21 d. Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo šven
tės 64-tas minėjimas įvyks Šia 
tvarka: 

10 vai. ryto Šv. Kazimiero baž
nyčioje iškilmingos pamaldos, or
ganizacijoms dalyvaujant su vė
liavomis. Giedos choras. 

Mūsų kolonija liūdi per trum
pą lažką netekusi penkių narių. 

Ona Stasiukieiienė mirė sulau
kusi 91 m. amžiaus. Praeityje ji 
su vyru buvo stambūs prekybi
ninkai, dabar krautuvei vadovą u-1 
ja sūnus. Velionės liūdi sūnus ir 
dvi dukterys. 

Margaret Kubiliūtė - Gurklienė j 
mirė sulaukusi 95 m. amžiaus, j 
Buvo kilusi iš Vabalninko para
pijos. Liko dvi dukterys, sūnus ir [ 
vaikaičiai. 

Elizabeth Grunskiūtė - Žeko- į 
nienė mirė eidama 71 m. amžiaus. I 

i 

Paliko seserį ir vyrą. Jos pusbrolis 
kun. Jonas Petrauskas, MIC, at
skaitė maldas koplyčioje. 

Frances Aukštikalnytė - Mila
šienė mirė sulaukusi 74 m. am
žiaus. Paliko dvi dukterys (Liet. 
vytės), dvi seserys ir daug gimi
nių. 

Betsy Audiakaitė - Chapman, 
mirė sulaukusi vos 37 m. am
žiaus. Paliko vyrą, motiną ir 
brolį. 

Visos mirusios ibuvo lietuvių 
klubo narės. Koresp. 

Elizabeth, N. J. 
§ 

PASIRUOŠĘ VASARIO 16-TAI 

Nežiūrint žiemos vėjų nei 
speigų šios apylinkės lietuviai ne
kantriai laukia Vasario šešiolik
tosios. 

Šiemet Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas bus 
Vasario 21 dieną. Jis prasidės vie
nuoliktos valandos pamaldomis 
lietuvių Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje, kur bus laikomos mi
šios už Lietuvą. Tuoj po pamaldų, 
apie 12-tą vai., įvyks iškilmin
gas minėjimas parapijos salėje. 
Kalbą pasakys jaunas visuome
nininkas Linas Kojelis, dirbąs 
Amerikos gynybos įstaigose Pen
tagone, Washingtone. 

Meninę dalį išpildys Angelė 
Kiaušaitė, pereitais metais baigu
si garsųjį Curtis institutą, kur ji 
įsigijo operos solistės diplomą. 
Jai akompanuos Fran Govalesky 
- Kavaliauskaitė. New Jersey tau
tinių šokių grupė "Liepsna" pa
sirodys su naujais šokiais, Rūtos 
Mickūnaitės vadovaujama. Eilė
raščius deklamuos šeštadieninės 
Dr. Vinco Kudirkos vardo mo
kyklos mokiniai. 

Bus renkamos aukos Lietuvos 
reikalams, pagal aukotojo pasi
rinkimą. Po minėjimo apatinia
me kambaryje bus užkandžiai— 
pietūs. Čia galėsime pabuvoti su 
programos išpildytoj ais bei savo 
bičiuliais. Tegul Vasario 16-to-
sios dvasia mums būna tautinio 
ryžto ir susikaupimo diena. Da
lyvaukime tautos šventės minėji
me vasario 21 dieną visi, nes tai 
Lietuvos Diena! ' 

L. B. Eližabetho apylinkė 

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO PAREIŠKIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdybos pa
kviesti, sutikome atlikti meninę 
programą Vasario 16-tos minėji
me 1982 vasario 14 Clevelando 
lietuvių Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėje. 
Apie mėnesį repetavom, sudarėm 
programą ir, ALTos Clevelando 
skyriaus valdybos prašomi, ją j 
jiems pateikėm. Už savaitės mi- j 
nėjimo rengėjai mums pranešė,' 
kad keturių dainų kompozitoriai 
buktai yra arba komunistai arba 
jiems nežinomi, neaiškūs. 

Užaugę ir subrendę laisvame, 
demokratiškame krašte, Cleve
lando Vyrų Okteto nariai, pasi
piktinę šiuo ALTos valdybos pa
ranojiniu elgesiu, vienbalsiai nu-

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 12 d. 

tarė tokios cenzūruotos progra
mos atlikimo atsisakyti ir minėji
me nedalyvauti. 

Tos keturios cenzūruotos dai
nos yra: A. Kleinickio '"Aguonė
lė", B. Gorbulskio "Tavo vardas7' 
ir "Žemė gintarinė" ir V. Gorino 
"Kaip aras pašautas". 

Clevelando Vyrų Oktetas 
Rytas Babickas, vadovas 

Valdas Žiedonis, pirmininkas 
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S0 P H 1 E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma- \ 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marquette Pke., vedžja Aldona Daukus. 

715t So. Maplewood Ave. 
Chica*o. IL 60C29 

TcL — 778-1543 
IlilIHIlIlIliliimilllllliHIlIlIUIIIIIIilIlIlIlII 

HHJLTOP PLUMBING * SEWERAGE 
COMPANY 

10% Senior Citizens Discount on all 
repairs with ad. License BC 11875 

S. Kedzle — Phooe 434-5337 

llllilIlIlIlIlIlIlIlIlinilllHlIUIIIIIIIIIHUIIII 

RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausi* Lietuvių Kada programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1300 banga, veikia sekmadieniai* nuo 
8:00 iki 8:30 valandos ryto. 

Pradedant vasario 7 d., sekmadieny, 
turėsime programą du kartu sekma
dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių 
linių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutes pasaka Sią 
programą veda Steponas ir Valentina 
Minkai- Biznio reikalais kreiptis j Bal
de Ftorists-gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 
tlllllUlllllllllllllllllllUUIUIIIIIIIIHHIIIIIIi 

P 4 K 4 D E 
A. f A. 

JUOZAS RUTKAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis, atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 

gruodžio 30 d. ir buvo palaidotas 1982 m. sausio 2 d. Holy Sepul-
chre kapuose, Detroite. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą. * 

Nuoširdus ačiū kunigams Viktorui Kriščiūnevičiui ir Dominin
kui Lengvinui atlaikiusiems gedulingas šv. Mišias už jo sielą ir pa
lydėjimą j kapus. 

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė gėlių, už velionio sielą au
kojo šv. Mišias ir jo vardu jaunimo stovyklai Dainavai, bei pareiš
kusiems užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą. 

Dėkojame giminėms, atvykusiems j laidotuves iš Kanados ir 
Pranui Zarankai už graių giedojimą bažnyčioje. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktorei Yolandai Za-
parackienei už rūpestingą patarnavimą. 

Dėkojame visiems laidotuvių dalyviams, kuriems neturime ga
limybės atskirai padėkoti. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Žmona Ona, sūnus Eugenijus, marti Caroič, 
anūke Erika 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1982 m. 
vasario 10 d., 5:45 vai. ryto Chicagoj, Loretto ligoninėje, po sun
kios iigos mirė mūsų mylimas tėvas ir brolis 

A. f A. Arch. MYKOLAS UNTULIS 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Pasiliko dideliame nulūdime dukra Tatijana, Lietuvoje brolis 

Jurgis su šeima ir pamotė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungai, Lietuvių Architek

tų ir Inžinierių sąjungai ir Santara - Šviesa sąjungai. 
Kūnas pašarvotas Lack (Palos) koplyčioje, 11028 Southwest 

Highway. Palos Hills, Illinois. 
Atsisveikinimas ir rožančius bus kalbamas penktadienį 8-tą 

valandą vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 13 dieną. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sacred Heart parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 

Vietoj gelių prašoma aukoti Vilniaus Krašto Liet sąjungai. 

Nkiliūdeę DUKRA ir BROLIS 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack — TeL 974-4410. 

Mylimam, tėvui i r vyrai 

K\K ANTANUI ČIAKUI mirus, 
Klubo narius VYTAUTĄ GIAKA, STASĮ KIRŠINĄ, 
žmoną EMTTJJA, dukterį BTOUTĘVILUTIENĘ su šei
ma bei kitus gimines užjaučiame ir kartu liūdime. 

East Chicagos Medžiotojų - Meškeriotojų 
klubo valdyba ir nariai 

Mirus mylimam vyrui ir tėvui 

A. f A. ANTANUI ČIAKUI, 
žmoną EMILIJĄ, dukterį BIRUTE VILUTIENE su šei
ma, sūnų VYTAUTĄ, STASĮ KIRŠINĄ ir kitus gimines 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

A.L.B^nes East Chicagos apylinkės 
valdyba ir nariai 

A. f A. ANTANUI ČIAKUI mirus, 
žmoną Emiliją, dukterį Birute Vilutienę su 
šeima, sūnų Vytautę Stasi Kiršina bei kitus 
gimines užjaučiame ir kartu liūdime. 

PEČIULIŲ SEIMĄ 

Ilgiausią barzdą turi vienas 
| prancūzų dailininkas, gyvenąs 
! Vandelese. Dabar jo barzda 3 
j metrų 22 centimetrų ilgio. Dai-
! lininkas barzdą nešioja ant pe-
į čių arba apsukęs apie kaklą. 

LICENSE BC 10235 

KELLY Plumbing Co. 
TEL 737-6661 

3354 W. 63rd SL, Chicago, IL 60629 
Visa Master Charge Accepted 

Brangiai Seseriai 

A. + A. 
HENRIETAI KIRKILIENEI mirus, 

mūsų mielai draugei MARIJAI TYRUI JFTNEI gilaus 
skausmo prislėgtai, reiškiame nuoširdžiausią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

VIKTORIJA IR JURGIS JAKUBAUSKAI 
Los Angeles, Calif. 

A. f A. ADOLFUI VENCKUI 
Lietuvoje mirus, jo brolį Leonę ir Juzefe 
Venckus nuoširdžiai užjaučiame. 

STEFANIJA ir JUSTINAS ŠIDLAUSKAI 
TERESE k JONAS JOKUBKOS 
ELENA ir VLADAS PALILlONIAI 
ONA ir BALYS SABASTTJONAI 

Brangiai motinai 

A. f A. ONAI ALGMINIENEI 
m i r ų s , 

ARVYDĄ su žmona DIANA ir LIUTAVARĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

dail 
su ŠEIMA 

ILONA IR VYTAS RŪBAI 
VIDA IR ŠARŪNAS RIMAI 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UttoviM Uidoiuvty Direktorių Asocialios JUritl 

JURGIS F. RUDMH 
3319 SO. LrrUANICA AVENUE TeL Y Arde 7-1I3S-3* 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2434 W. CSth STREET T«L REpuMk 7-1*1 S 
» ! « * Soutbvect Highway, Palos Hills, Ittraots T«L 974-441* 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE Tei. LAfayette S-3572 

POVILAS i . RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STREET Tet YAnta 7-1*11 

1444 SO. 
VASAITIS - SUTKUS 

A VE., CICERO, UJU T»i OLya^k 1-1803 



* 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 12 d. 

X Atstovų rūmai VVashingto-
ne, D. C , minės Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį vasario 
23 d., antradienį, o ne vasario 
17 d., kaip buvo anksčiau skelb
ta. Važiuos invokacijai kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, atstovaus Al
tai vicepirm. dr. L. Kriaučeliūnas 
ir R. Tričytė. Minėjimą atidėjo 
patys Atstovų rūmai dėl pato
gesnio laiko. 

X Sol. Jonas Vaznelis ir muz. 

X Šiandien 7:30 v. vak. Jau
nimo centro Čiurlionio galerijo-

x Lietuviška radijo programa ' je iškilmingai atidaroma pirmoji 
bus transliuojama sekmadienį, j Prano Domšaičio darbų paroda 
vasario 14 d. tarp 7:05—7:20 ' šiaurės Amerikoje. Iš gausaus 
vai. vak. iš Michigan City ra- ; palikino 65 muziejinės vertės Į 
dijo stoties WL\IS, 14.20 AM | paveikslus atrinko dail. Adolfas 
radijo bangomis. Šią vienkar- i Valeška ir Romas Viesulas. Pa
tinę programą išsirūpino Bever- į rodos ir katalogo paruošimo 
ly Shores Lietuvių klubas Lde- j daFbus atliko specialus komite-
tuvos Nepriklausomybės paskel-1 tas, vadovaujamas dail. Vandos 
bimo sukakčiai paminėti. Bus i Balukienės. šeštadienį ir sek-
transliuojama tai progai LB pa-; madienį lankymo valandos nuo 
ruošta programa. 

X Ona Pulkauninkienė, veikli 
labdaros organizacijų veikėja, 
Beverly Shores, Ind., žiemos 
atostogas praleidžia Los Ange
les ir džiaugiasi gražiu oru, 
sniego pusnynus matydama tik 
televizijoje. 

11 vai. ryto ligi 9 vai. vak. 
X Vida Momkutė ir Agnė Ki-

žienė dalyvauja Vasario 16-tos 
minėjimo programoje, kuri bus 
Jaunimo centro kavinėje vasario 
16 d., antradienį, 7:30 vai. vak. 

X Ąžuolas Stelmokas pakvies-
Į tas su akordeonu dalyvauti or-

X A. a. Teofilė AugBenė, su- į kestre Candlelight teatre, sta-
Alvydas Vasaitis rytoj išskren- j i a ukusi daugiau kaip 80 metų į tant muzikinę dramą "Zorba". 
da į Miami Beach, Fla., kur Va-' a m ž iaus , mirė sausio 25 d. i r pa- i Akordeonas buvo reikalingas 
sario 16-sios šventės proga at- j iaįdota sausio 28 d. Anksčiau į sudaryti europinę liaudies muzi-
liks programą vietos lietuviams, j jį gyveno Brighton Parke, o pas- j kos nuotaiką. A. Stelmokas da-
Minėjimą rengia ir juos kviečia į kiau, ligai įsigalėjus, persikėlė | bar kas savaitę dalyvauja 8 

Dalis svečių, atsilankiusių į Lietuvių kalbos sinonimų žodynėlio sutiktuves Kr. Donelaičio mokykloje sausio 30 d. 
Nuotr. J. TamuJaičio 

Miami Amerikos Lietuvių 
bas. 

klu-

X švč. M. Marijos Gimimo 
par. mokyklos Motinų klubo su
sirinkimas bus vasario 15 d., 
pirmadienį. 7:30 vai. vak. mo
kyklos salėje. "Hair Perfor-
mance" demonstruos plaukų šu
kuosenas ir kirpimą. Visos mo
tinos kviečiamos dalyvauti. 

pas sūnų dantų gydytoją į In- j spektakliuose. 
dianą. Ten ir mirė. Liko nuliu- į „ 
dime sūnus dantų medicinos dr.! * Jaunimo centro Moterų klu-
L. Auglis, gyv. 231 W. Commer-j **» §1 sekmadieių, vasario 14 d., 
cial Ave., Lowell, Ind. 46356. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Chieagos Aukšt. lit. mokyk
los ruošiamas Vasario 16-tos 
minėjimas bus šį šeštadienį, va-
sario 13 d., 12:15 vai. Jaunimo Į k a s ' S a n t a M o m c a ' C a l " J u o z a s 

pavaišins kavinės svečius šiltais 
pusryčiais. 

X K. Bulota (Mrs.) Los An
geles, Cal., Vladas Lapataus-

JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

i centre 
X Irena Gintautienė, buvusi j tėvai. 

Lietuvos Valstybinio teatro ba- X Prel. 
lerina, dabar gyvenanti netoli į Angeles. Cal., 

Per radijo ir per spaudą buvo 
skelbiama, kad vasario 7 d. bus 
metinis Jaunimo centro Moterų 
klubo susirinkimas. Nutvėrusi 
rašymo priemones, su malonumu 
nulėkiau į susirinkimą — bus 
renkama nauja valdyba (juk 
metinis susirinkimas) ir savo 

. pareigą rašyti perduosiu kitai, mūsų nuolatinis Į )eSj Cal., atsiuntė po 7 dol. aukų j g u g Į J ^ . * 

Kviečiami ir mokinių | Bardauskas, New Buffalo, Mich., 
John P. Pačesa, iGresskill, N. J., 

į Marius J. Sajus, Warren, Mich., 
J . A. Kučingis, Los; Ona Mekišius, (Mrs.) LosAnge. 

metais, bet inžinierių 
sutrukdė darbus. 

streikas 

St. Louis. yra pakviesta viešnia. i r n u o š i rdus rėmėjas, atsiuntė į įvairiomis progomis. Labai ačiū 
j Dlinois valstybės universitetą: įe^į uį <ivi "Draugo" prenume-
mokyti baletą operoje "Prince 
Igor". Ji ten bus vasario 13 d.,; 
pastatymas bus kovo 26-27 d. j 
Universiteto informacija plačiai i 
aprašo I. Gintautienę, savo srity 
dirbusią Lietuvoje, St. Louis 
Cosmopolitan operoje ir savo 
šokių mokykloje Caseyville, 111. 

x Dr. M. Vygantas. "VVinnet-1 
ka, 111., mūsų nuoširdus ir daž-
n a rėmėjas, atsiuntė mokestį i 
už dvi "Draugo" prenumeratas j 
su 60 dol. auka dienraščio sti- j 
prinimui. Dr. M. Vygantą skel- j 
biame garbės prenumeratorium, į 
o už gražią paramą nuoširdus \ 
ačiū. 

x Argentiniečių solistų Zuza
nos Valadkaitės De Lopez ir į 
Antano Slančšausko koncertas, 
pirmą kartą Chicagoj, įvyks 
vasario 21 d. 3 vai. p. p. Jauni
mo centro didžiojoj salėj. Ruo
šia LPB Kultūrinė komisija. 
Bilietus prašoma įsigyti Vazne-
lių prekyboj, o koncerto dieną 
prie įėjimo. (pr.). 

y I I2TUANI operą, kurią 
Lietuvių Operos spektaklių me
tu užrekordavo YVFMT radijo 
stotis į juostą, bus transliuoja
ma vasario 14 d.. 3:30 vai. po-

neblogai ir man pa
kritikuoti, kad skyrybos žen-

X Kun. Alfonsas Petraitis, klai ne taip sudėti, per daug 
Rexford, X. Y., Kazys Černiaus- j nosinių ar per mažai, 
kas, Washington, D. C , Stasys \ Susirinkimą atidarė S. Endri-

X Petras * B i r u t e , i > r a n i a j : j Martišauskas, Brighton, Mass., | Jonienė ir apie jokį valdybos rin
kimą nebuvo nė kalbos. Pažiū-

"Rašyk. 
parašy

tum". Taigi tuo ir baigėsi mano 
numatytas pareigų perdavimas. 
Sausio ar vasario mėnesiais or
ganizacijų susirinkimai dalyvių 
gausumu nepasižymi. Susirenka 
tik keliolika ištikimų "dūšių". 
Tiesa, ne kiekybė, bet kokybė 
svarbu. Pirmininkė S. Endrijo-
nienė peržvelgė, kas buvo pada
ryta nuo 1981 m. vasario mėne-

ratas ir dar pridėjo didesnę au
ką. Labai ačiū. 

Vista, Cal., pratęsė "Draugo" Į R. Banionis. (Mrs.) Los Ange 
prenumeratą už trejus metus į | ies? Cal., atsiuntė po 7 dol. au-1 r ė j u s į mane, pasakė 
priekį ir paaukojo 21 dol. dien- | kų už kalėdines korteles ir ka- j Tr žiūrėk, kad viską 
raščio stiprinimui. Petrą ir Bi- lendorių. Labai ačiū 
rutę Pranius skelbiame garbės j 
prenumeratoriais, o už auką tâ  
name acm. 

X FeUx Kudirka, Chicago. EI., 
atsiuntė čekį už dvi "Draugo" 
prenumeratas. Dėkojame. 

X Antanas Mikštas. Chicago. 
II., ir buvo užsukęs į "Draugą" ir 
ta proga įteikė 10 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Marija Kuprienė, Cicero, 
111., kun. John Tamulis, Roscom-
mon, Mich., atsiuntė po 7 dol. 
aukų. Po 4 dol.. Kazys Bielskis, 
Lake Forest, JJ1, Lydia A. Ma
tonis, (Mrs:) Waterbury, Conn. 
Visiems širdingas ačiū. 

X Poetė Gražina Rabrauskie 
nė, Cicero, 111., Simas Kuzmic- [ sį0 įjcj dabar 
kas, Chicago, BĮ., atsiuntė už 
kalėdines korteles po 10 dol. 
Labai ačiū. 

X L. B. Cicero apylinkės val
dyba vasario 14 d. ruošia Va
sario 16 minėjimą. Šv. Mišios 
bus atnašaujamos Šv. Antano 
bažnyčioje 10:30 vaL ryto. 12 
vai. parapijos salėje akademija i jausiu leidinių ir plokštelių, 
su programa. Pagrindinę kalbą 
pasakys advokatas Saulius Ku
prys. Meninę programą atliks 
solistė Rūta Pakštaitė. Visi 
kviečiami dalyvauti. (pr.). 

X Kai šį sekmadieni 3:30 vai 

Tai atrodo maždaug taip: Pe
reitais metais vasario 15 d. pra
dėjo veikti krautuvėlė. Krautu-

x Živilė Jonikienė, Lemont,, vėlei ypač daug padeda dovanoti 
m., Bronė Veitas, Chicago, 111., j daiktai. Pardavus tokį daiktą, 
aplankė "Draugą" ir įsigijo nau. | v i s a suma ar sumelė eina Jau

nimo centro naudai. K. Oren-
x Uncija Kairys, Chicago, I &** įš C i c e r ° i r S- Graužinie-

111., atsiuntė 15 dol. už kalėdi- į n ė * Chieagos y ra padovanoju-
nes korteles. Labai ačiū. j s i o s krautuvėlei daug vertingų 

! daiktų. Joms nuoširdus ačiū už 
x Petras Mikalauskas, Oma-1 u i 1 9 8 i m . vasario 16 d. buvo 

ha, Nebr., prie prenumeratos! s u r u o š t a s Vasario 16^tos minė-

vykstantiems parengimams. Ka
vinė ir kiti kambariai naudojasi 
senais indais, kurių pilnai pa
kanka mažesniam skaičiui. 
Skolą u i indus tikimasi greit 
išmokėti. Iš viso buvo 7 užpro
tokoluoti susirinkimai. Apie tu
rimus pinigus ir skolas kalbėjo 
iždininkė O. Rušėnienė. 

Dabar ir vėl parengimas pa
rengimą veja. Vasario 14, sek
madienį, ruošiam karštus pus
ryčius kavinėj. Vietoj "French 
toast" bus karštas "Lithuanian 
toast". Vasario 16 d. minėsim 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Mardi Gras — karna
valas — irgi čia pat, vaišinsim chieagos apylinkėse dėl susu 
keptais ar virtais tešlainiukais. j d a r a n č i u finansinių sunkumų 

Žymus žydų kilmės rašytojas 
ir radijo pranešėjas Chicagoje 
Studs Terkel kalbėjo Cirkelyje 
praeitą trečiadienį, sausio 3 d. 
Jis kritikavo prezidentą Reaga-
ną ir gyrė buvusį prezidentą F . 
D. Rooseveltą. 

Snieguolė Zalatoriūtė 

CHICAGOS ŽINIOS 
U2DARO 

18 MAY KRAUTUVIŲ 

kuriems vis dar nerandu lietu 
visko pavadinimo. Pončkos — 
slaviškai, doughnot holes — 
angliškai, krofeliai — vokiškai, 
o kaip lietuviškai, taip ir neaiš
ku. Dar vis ruošiama virimo 
knyga. Narės, gali ir ne narės, 
prašomos savo geras skanius ir 
greit pagaminamus receptus 
siųsti M. Macevičienei ar įduoti 
jai sekmadieniais krautuvėlėj. 
Gegužės mėn. pirmą penktadie
nį numatoma vakaronė — J. 
Vaičiūnienės pomirtinės knygos 
sutiktuvės. Pasveikinom naują 
narę — S. Toliušienę. Kava ir 
pyragais rūjinosi M. Saliklienė 
ir M. Jonušienė. 

A. Likanderienė 

ILLINOIS UNIVERSITETE 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Sol. Vincės Jonuškaitės-

Zaunienės 80 metų amžiaus pro
ga pagerbimas rengiamas Los 
Angeles mieste kovo 6 d., šešta
dienį. Pagerbimas - vakarienė 
ir akademija — bus Šv. Kaži. 

j miero par. salėje. Rengia Los 
, Angeles ir Santa Monicos Liet. 
į Bendruomenės. Ji yra buvusi 
' žymi Lietuvos Valstybinės ope-
• ros solistė, veikli visuomeninia-
! me darbe, visiems maloni ir vi

sus atjaučianti. Taip pat ji bu
vo veikli Liet. Moterų Federa
cijos klube New Yorke, kai 
anksčiau ten gyveno. Jos pa
gerbimu yra susidomėję ne t ik 
Los Angeles, bet ir kitų apylin
kių lietuviai. 

— Prof. Linda Larinavičiūtė-
Alsen, Bowling Green, Ohio, uni
versiteto profesorė, Los Angeles 
skaitys paskaitą tema ''Senovės 
Lietuva". Taip pat rodys filmą 
apie Čiurlionio kūrybą. Paskai
tą ir filmo demonstravimą ren
gia Kunigaikštienės Gražinos 
vyr. skaučių būrelis. Po paskai
tos apatinėje parapijos salėje 
bus jaukus Gavėnios pobūvis. 

— Tradicinė Kaziuko mugė, 
rengiama skautų. Los Angeles 
bus kovo 28 d., sekmadienį, šv . 
Kazimiero lietuvių par. salėje. 

— "Spindulio" tautinių šokiu 
grupė vasario 20 d. rengia t ra
dicinį balių Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Los Angeles. Bus 
gera programa, blynai ir tinka
mas orkestras. 

ITALIJOJ 
— Prel. dr. Pauliui Jatuliui, 

Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje vicerektoriui, sausio 23 
d. suėjo 70 metų amžiaus. Tai 

May's Family Centers bendrovė 
uždarys 18 savo krautuvių. 

PRIEŠ UŽPUOLIMUS 
AUTOBUSUOS 

Mere J. Byrne pasiryžo griež
čiau kovoti prieš užpuolimus 
autobusuose. Ji patvarkė, kad i veiklus pastoracijoje, spaudoje 
policijos vadas Brzeczek papil- : ir visuomeniniuose darbuose ku-
domai paskirtų dar 230 polici
ninkų saugoti keleivius autobu
suose. 

klausysimės lietuviškai I mokesčio atsiuntė ir 12 dol. a u - į ^ n ^ ifea&jrf, kad tai buvo popiet 
transliuojamos "Lietuvių — įk^ 
I Litoam" operos, kurią spėk- \ 

patį sekmadienį, valandą anks
čiau ar valandą vėliau, kaip ei
na jų nustatytas laikas. Pra
šome pasiskambinti savo sto
tims ir sužinoti reikalingas in
formacijas. Šią "Lietuvių" ope-
rą perduoda WFMT stotis i * . . . . , ^ , . - - ^ š i o s inBr 
Chieagos, kurios banga yra 98.7 : s l i a c i j o s reiksAu o ^ ^ v a d o . 

Operą diriguoja Alvydas ^ ^ m a n Q ) ^ a t r a n s l i a c i j a 

La-

Labai ačiū. 

- / _ : . _ : * Marcelina Jurgut is ,Lake 
tiju įvairiuose miestuose bei •. ^khų m e t U £ * *™Ti™**I W a l e s ' " į *™d M o t e l s a v i " 
miesteliuose tų vietovių laiku tą foUs< t ^ U būna yniems zanoma,; n i n k ė ( pratęsdama prenumera-

kaa tai yra surista su 8 tukst.; tą, atsiuntė ir 12 dol. auką. " 
dol. suma, kurią reikia sumokė-1 Daį ^ Ū 
ti muzikų unijai priklausančiam 
orkestrui. Tai tebuvo galima 
įgyvendinti dalinai padedant 
Lietuvių Fondui, tačiau mūsų 
Operą dar slegia dideli finansi-

Vasaitis, gi ją dainuoja Dana 
Stankaitytė. Margarita Momkie-
nė, Stefan Wicik, Algirdas 
Brazis. Jonas Vaznelis, Ber
nardas Prapuolenis ir Eduar
das Ozaki bei Operos choras, 
grojant Dlinois orkestrui. Kvie
čiame visus, kas tą dieną neda
lyvaus Vasario 16-sios minė ji- j r a i . Lithuanian Opera Oo., Inc. 
nraos*. paklausyti Lietuviu Ope- j 5905 g. Artesian Ave., Chicago, 
ros "Lietuvitr įdainavimo. (pr.) j rji 60629. Jūsų auka bus nu

tautinau ir kultūriniu požiūriu 
yra didelės reikšmės, milijonams 
klausytojų pristatant mus, kai
po betuvius. tad prašo Jus, kas 
tik galite, padėti Operai suma
žinti t as išlaidas, kurias sudaro 

x Jonas Stundža, Methuen, 
Mass., atsiuntė 9 dol. B. Ston
kus, Deltic, Ont, Kanada — 8 
dol. J. Davnorow (Mrs.), Wood-
side, N. Y. — 7 dol. Visiems 
tariame ačiū. 

X Albertas Misiūnas, Detroit, 
Mich., lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, mums rašo: "Pa
žįstančiam lietuviškosios išeivi
jos visuomeninius ir kultūrinius 
poreikius, puikiai suprantama 

1 » . 

paprasta savaitės diena, be
rods, pirmadienis, kavinė buvo 
pilna žmonių. Tada programą 
tvarkė ir pravedė R. Nainytė-
Sušinskienė. Šiais metais Vasa
rio 16 minėjimas irgi bus vasa
rio 16 d., antradienį. Progra
ma rūpinasi V. Kriaučeliūnaitė-
Jonušienė. 

Per praeitus metus Jaunimo 
Centro Moterų klubas talkino 
didžiajam Jaunimo centro kon
certui, rūpinosi užkandžiais per 
Poezijos dienų vakarus ir Fron
to bičiulių minėjimą. Surengė 
du skaidrių vakarus: vieną rug
sėjo mėn. ir antrą jau šiais me
tais, sausio mėn. Rugsėjo mėn. 
vakaronėj skaidres rodė St. Zile-

yra ir lietuviškos spaudos būklė, vičius, o pasakojo ir aiškino Ir. 
tūkstančiai dolerių, savo auką Į Tad priimkite ir mano "našlės" į Kriaučeliūnienė. Šiais metais 
pasiunčiant tiesiog mūsų Ope-! skatiką •"Draugui" stiprinti J skaidres rodė V. Kučas ir aiš-
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x Į Vikrių išvvkstam kovo 25! r a š oma nuo taksų 
d. 15 dienų kelionei. Dar yra i 1 * anksto nuoširdžiai 
vietų Pima kaina 1,345 dol. i I>tuviij Opera, 

Jums visiems 
dėkoja 
(pr.). 

Kreiptis: Algis Grigas, Four- x Savo mielai "valentinai" 
Way Travel 34.55 W. 63rd St.,, v^toj saldainių pasiųskite ilgai 

60629. Telef. (312) ; žydinčias gėles. Skambinkit į 
Ralric Blossoms, 2451 W. 69 St., 

Chicago. TU 
471-2500. (sk.). 

x Parduodamas 1979 m. Ze-
phyr. Air conditioning. power 
steering, power brakes, 6 cilin-
derių, de luxe. 23.000 mylių. Ge
ram stovy. Vacys — telefonas 

(ak.). 

tel. 434-2036. (sk.). 

X Parduodama fto Capri. 
4 cilinderių, 4 bėgių. Alum. rė
mai. AM-FM stereo. 14,000 my
lių. S5.500. Skambint telef. 
776-4469. ( sk) . 

Geriausios sėkmės linkiu". La
bai ačiū už 15 dol. auką. 

X "Margučio" radijas, minė
damas 50 metų veikimo sukaktį, 
vasario 28 d.. 3 vai. p. p. Jauni
mo centre rengia smuikininkų 
R. A. Bankų koncertą. Prašo
ma bilietus įsigyti iš anksto. 
Bilietai Vaznelių prekyboje, 
"Margutyje" ir pas Simą Jokū
baitį Brighton Parke. (pr.). 

X Akademikai skautai kviečia 

kino Br. Kviklys. Gaila, oras 
buvo blogas ir žmonių ne per 
daugiausiai. Suruošė dviejų 
knygų sutiktuves: spalio mėn. 
J. švabaitės-Gyhenės "Vilties 
ledinė valtis" ir lapkričio mėn. 
A. Kairio "Po Damoklo kardu". 
Los Angeles dramos sambūris 
atvežė dramą "Živile" irgi Jauni
mo Centro Moterų klubo dėka. 
Taigi nedidelis moterų būrelis 
smarkiai pasidarbavo. Visas 
pelnas atiduodamas Jaunimo 

i nigas, kuris šiuo metu atlieka 
; auklėtojo pareigas Šv. Kazimie-
' ro kalegijoje. Jis yra gyvenęs ir 

ROOSEVELTO TILTAS j ****"*. UfUvių. A u s t r a l i J ° -
Į je, o Romoje tyrinėja senuosius 

Minint buvusio prezidento \ archyvus. Yra išleidęs uk-rai-
Franklin Delano Roosevelto gim-; niečių vyskupų reliacijas, dabar 
tadienio 100 m. sukaktį, sausio j yra vienas iš redaktorių a. a. 
30 d. Chicagoje jo vardu pava- i prof. dr. Z. Ivinskio paruoštos 
dintas paežerės Lake Shore Dri-1 Lietuvos istorijos. Amžius jam 
ve tiltas per Chieagos upę į pie-1 netrukdo dirbti, studijuoti ir 
tus nuo Ohio gatvės. Iškilmėse I atgaivinti senovę, kad iš jos ga-

Praeitą sekmadienį, vasario Į d a l y v a v o ^ F . D. Roosevelto j lėtų mokytis dabartiniai paverg-
7 d., Marija Stankus-Saulaitė, lie- j v a i k a i t i s J a m e s Roosevelt. į tų tautų atstovai. 
tuvių kalbos profesorė Illinojaus į i 
universitete, ir studentė Daivai 
Markelytė turėjo pasikalbėjimą! 
su WBEZ radijos atstove Eileen 
Mackevich. Markelytė perskai
tė vieną iš Nagio eilėraščių ir 
Stankus-Saulaitės eilėraštį apie 
Vilnių. Pokalbyje taip pat da
lyvavo A. Dundzila, kun. J. 
Prunskis ir S. Balzekas. 

• 
Cirkelyje studijuoja ne tik 

jaunimas, bet kartais ir vyres
nio amžiaus žmonės. Šį trimes
trą universitete meną studijuo
ja Walter Schonbrun, 66 metų 
pensininkas. 

• 
Dlinojaus universiteto prezi

dentas S. C. rkenberris pranešė, 
kad profesorė B. Lynch, univer
siteto bibliotekininkė Cirkelyje. 
ir dr. R, V. Loureneo, Medici
nos fakulteto dekanas, vadovaus 
komitetui, kuris ieškos kancle
rio jungtiniam Dlinojaus univer
sitetui Chicagoje. Naujai suda
rytas komitetas iš 19 narių pir
mą kartą susirinks posėdžio atei
nančią savaitę. Jei kancleris 
bus surastas ir patvirtintas, jis 
perims pareigas 1982 m, rugsė
jo mėn. 

* • • us for 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan I 

2212 WEST CERMAK ROAO 
Peter Kazanauskas, Pres. 

visus narius dalyvauti tradici-' centro gerinimui ar reikalin-
niam Blynų baliuje, kuris įvyks 
penktadienį, vasario 12 d., 8 vai. 

giems remonto darbams. 
Buvo nupirkti nauji indai, kurie 

vak. Gintaro svetainėje (pr.). naudojami tik didžiojoj salėj 

S. Delaney, baigiamo statyti 
universiteto paviljono direkto
rius, pranešė, kad paviljonas 
turėtų būti atidarytas gegužės 
mėnesį. Paviljone bus sporto ir 
koncertų salė. Jis bus panašus 
j Rosemont stadijoną šiaurės 
vakarų Chicagoje. Jame tilps 
12,000 žiūrovų. Paviljonas tu
rėjo būti atidarytas praeitais 

CHICAGO, ILL. 60608 
Tel.: 847-7747 

•OOUSi Hon.TU*.rr 1.9-4 Thur.t-a Sat . 9»1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2657 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

\A^tal.vttarr#ttl,tmportuot)lcvapelai. gydomos ioifts ir U. 
Valiuojamo* Icfidaa. ramentai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 


