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Mokytojai milicininkų 
pareigose 

Gatvėje gaude ii iš namų tempe mokinius tardymui 

-^ mokytojos. Ir jie, nieko nesakę tarybinei valdžiai? O mokykla to-
nei klebonui, nei vaikučiams ir jų kiu atveju praranda autoritetą 
tėvams, kurie buvo bažnyčioje tėvų ir vaikų akyse. Vargu ar kas 
per egzaminą, greitai išėjo ir nors iš tikinčiųjų patikės tvirti-
gaisrinėje už akių sustatė aktą, nimams, kad Lietuvoje yra pilna 
kad klebonas mokė vaikus. Sklin- religijos laisvė, 
da gandai, kad klebono byla per- Mes esame giliai įsitikinę, ir 
duota į Vilniaus . prokuratūrą, tai patvirtina pokario metu Lietu-
Manome, kad tiko valdžios atsto- Vos gyvenimas, kad mūsų vaikus 
vams prisistatyti, paaiškinti atė- gerais žmonėmis gali padaryti tik' 
jimo tikslą ir paprašyti klebono g i l u S tikėjimas į Dievą. Dėl da-
paaiškinimo. O tokiu elgesiu tik bartinės katastrofiškos jaunimo 

Tarybinė spauda, o ypač išg3sdino vaikus ir papiktino Vi- įr žmonių dorovės pilna atsako-
"Valstiečių laikraštis", skirtas d u J c I ė s parapijos tikinčiuosius. mybė tenka Lietuvos ateistams 

kaimui, nuolat tvirtina, kad Lie- ^ a i ? ^ i l a ' **d t e n ' k u r v a i k a i Prievarta jie nepadarys mūsų ir 
tuvoje įstatymais garantuota pil- '* tikrųjų daro nusikaltimus, nė- mūsų vaikų bedieviais. Priešingai 
na sąžinės laisvė. Deja, praktiko- r a n e i m J l 5 c Jos> n e i valdžios at- persekiojimais, tardymais ir teis-
je yra kitaip. Mes dar neužmir- s t(mJ> n e 5 mokytojų. Neseniai Vi- m a į s dar labiau mus suburs apiej 
šome skriaudų, padarytų Bažny- d u W ė s Kultūros namuose buvo Bažnyčią. Iki šiol ateistai nepa-l 
čiai, dėl kunigų A. Šeškevičiaus, t e i s i a m a moksleivė už vagiliavi- rodė mums gražių ir patraukliu 
J. Zdebskio ir P. Bubnio nuteisi- m ą - V i s i ž i n 0 ' k a d d v i r a č ių ne- pavyzdžių, — visi žino, kokior 
mo už vaikučių egzaminavimą galima statyti gatvėje ar kieme, yra jų pačių šeimos. 
Pirmajai išpažinčiai ir Komuni- °et tv"— Jeigu bus sudaryta mūsų kle 
jaL Dabar tas pačias bėdas išgy- Ir 1977 rugpjūčio 9 įvykis ga- bo n u i ku^ A. Svarinskui byla už 
vena ir Viduklės parapija. Praeitais lutinai mus pribloškė. Viduklės vaikučių egzaminavimą (o vai-
metais tūkstantinė vidukliškių Apylinkės milicijos įgaliotinis kugius m e s mokėme patys ir to-

Lietuvos Komunistų partijos 
Pirmajam Sekretoriui 
P. Griškevičiui 
Viduklės Romos Katalikų 
parapijos tikinčiųjų 

Pareiškimas Vilniaus katedra (Prieškarine V. Augustino nuotrauka) 

minia Vėlinių išvakarėse ėjo pa
gerbti savo mirusiųjų į kapines. 
Sitai nepatiko vietos ateistams 
(tarp kitko juos pas mus galima 
suskaičiuoti ant pirštų) ir Admi-

liau dėsime visas pastangas, ,ka<' 
jie nebūtų ateistais), tai laikysi-

katastrofiS- m e e i l i n i u susidorojimu su geri "Dėl dabartinės ^ ^ 
kos jaunimo ir žmonių dorovės "*~ V ".*". ~^-J \ "~. _ 
pūna atsakomybė tenka Lietu- K Bažnyčia,1 ištikimu kunigu. 
vos ateistams. Prievarta jie sis skaudus įvykis paliete ne 

nistracinė komisija prie Raseinių nepadarys mūsų ir mūsų vai- tik tuos tėvus, kurių vaikus gau 
rajono Vykdomojo komiteto nu- kų bedieviais. Priešingai, per- dė ir prievarta tardė, ne tik tuos! 
baudė mūsų kleboną kun. Alfon- sekiojimais, tardymais ir teis- t e v u k u r i „jyy § i a i s m e 

mais dar labiau mus suburs są Svarinską 50 rb. bauda. Pasi
rodo, kad ateistai gali savo mi

rusius gerbti, o tikintiesiems 

apie Bažnyčią". tais ruošėsi Pirmajai išpažmčia 
ir šv Komunijai, ne tik giliai re 
ligingą Viduklės parapiją, bet iij 

draudžiama arba jie gali savo ] t n Butkus ir dvi mokytojos gau- visos L;etuvos tikinčiuosus. Ta 
mirusiuosius pagerbti tik ateistų įį vaikučius gatvėje ir butuose grubus žmogaus teisių ir tarybr-
vadbvaujami tarybinėmis daino- j s > į^ tėVų žinios ir sutikimo, tem- nes Konstitucijos pažeidimas. To 
mis ir ateistine poezija, o ne mal- pė j u o s į vidurinę mokyklą tar- dėl mes energingai protestuoja
ma ir religine giesme. dymui. Daleiskime, kad vaikai me prieš tokią ateistų savivalę 

Š.m. liepos 26 Viduklės bažny- būtų padarę kokį nors nusikalti- ir prašome imtis visų priemonių 
Soje klebonas egzaminavo vai- mą (šiuo atveju nusikalto gau- kad panašūs įvykiai, nedarą mar
kučius, besiruošiančius Pirmajai dytojai), tai privalėjo iššaukti bes tarybinei valdžiai, nepasikar 
gpažinčiai ir Sutvirtinimo sakra- tėvus ir jų akivaizdoje tardyti, totų nei Viduklėje, nei Lietuvoje. 
mentul Visiems gerai žinoma, Kiekvienas geros valios žmogus Mes niekada nesutiksime su 
kad vyskupų instrukcijos įparei- supranta, ko verti prievarta iš- mums •primetama antraeilių pi 
goja vaikučius patikrinti ir, jei gauti iš vaikų parodymai ir pa- liečiu padėtimi savo Tėvynėje, 
bus reikalas, liepia geriau pasi- diktuoti pareiškimai. Deja, tik Viduklė. 1977 IX. 14 
ruošti. Tai šventa klebono parei- ateistai šito negali suprasti. Jiems gv#K ry2iaus išaukštinimo šventė 
ga. Po pietų, apie 17 vai., į baž- tinka visos priemonės. Tokių gau-
nyčią įėjo apylinkės pirmininkas dynių Viduklė dar nebuvo ma- Pasirašė 192 Viduklės 
A Zigmantas, milicininkas ir 3 čiusi. Vargu ar jos daro garbę parapijos tikintieji 

V. VOKIETIJOS VYSKUPAI 
SMERKIA PERSEKIOTOJUS 

LUDWIGSHAFEN, V. Vokie|kaip komunistų valdomuose Ry 
tų Europos kraštuose, Azijoje, 
Pietų Afrikoje ir kitur, žmo
gaus laisvės ir teisės yra ne
gailestingai trypiamos po kojo
mis. 

*rViena skaudžiausiai pažei
džiamų teisių yra žmogaus tei
sė laisvai išpažinti savo religi
nius jsitikinimus. 0 juk Helsin
kio konferencijos baigiamaja
me akte yra aiškiai pripažįsta
ma religinė laisvė. Be to, dau^? 
lyje kraštų ateistai veda ne^a: 
lestingą kovą prieš religiją ir 
prieš tuos* kurie tiki į Dievą". 

Kardinolas Hoeffner įsakmia; 

paminėjo Rytų Europos kraš
tus, o taip pat Kiniją, Laosą 
Kambodiją, Kubą, kai kuriuo-
Afrikos ir Lotynų Amerikos 
kraštus: "Mes privalome ryž-

ja. — Vakaru Vokietijos vys
kupų konferencija, baigdama 
darbus, padarė specialų pareiš
kimą vienu gyvybiniu klausimu, 
kuris vargina daugelį kraštų — 
tai prigimtinių žmogaus teisių 
varžvmas. Kai kuriuose kraš-
tuose tas varžymas pasireiškia 
brutaliomis priemonėmis. Tai 
ypač pastebima tuose kraštuo
se, kurie viešai skelbiasi esą pa
tys "demokratiškiausi" ir visas 
laisves, kurių ir nemano vykdy
ti, begėdiškai įrašo į savo kons
titucijas 

Konferencijos pirm. kardino
las Hoeffner, kalbėdamas su 
spaudos atstova's, sakė: "Jokie 
pretekstai negali pateisinti įtar 
tinos tylos dėl vykdomų žmo
gaus persekiojimų. Nei patogu
mai, nei baimė neprivalo mus j tingai reikalauti, kad Rytų Eu-
sustabdyti nuo aiškaus ir griež Į ropos kraštuose nebūtų trukdo-
to pasmerkimo tų, kurie ir šian- j mas vaikų ir jaunimo religinis 
dien taip elgiasi, kaip elgėsi!auklėjimas: kad tikintiesiems 
anais laikais, kuriuos esame nebūtų atimama galimybė siek-
pratę laikyti barbariškais. Pa- ti aukštojo mokslo ar užimti at 
grindines laisves žmogui yra I sakingas vietas; kad religingi 
davęs pats Dievas, ir žmogus; piliečiai nebūtų šalinami iš dar-

Balsavimai Prancūzijoj 

Paryžius. — Vakar Prancūzijoj 
buvo balsavimų pirmasis ratas. 
Partijų priešrinkiminė kampani
ja legaliai baigėsi penktadienio 
naktį, bet Giscard, naudodamasis 
savo kaip prezidento privilegija, 
per radiją ir televiziją kalbėjo ir 
šeštadienį vakare. Ragino nerink
ti kairiojo bloko kandidatų. Prieš 
jį buvę prezidentai lygiai taip pat 
elgėsi. Partijoms tai labai nepa
tiko, nes jos atsakyti į Giscard 
kalbą jau neturėjo progos. 

Daliniai rezultatai bus žinomi 
Šiandien. Tie kandidatai, kurie 
savo apygardose nesurinko 50 
proc balsų, dar nebuvo išrinkti. 
Kiekvienas jų su sekančiu dau
giausia balsų gavusiu kandida
tu rungsis ateinantį sekmadienį. 
Tada tikrai vienas jų gaus dau
giau negu pusę balsų ir bus i> 
rfaaktu 

Perkels į Ameriką 
Victorijos stotį 

Chicaga. — James Jackson, 
"Chicago Tribūne" koresponden
tas, praneša apie galimą nepa
prastą pirkinį: Kansas City nori 
nupirkti garsią Londono Victo-
ria geležinkelio stotį ir ją išar
džius parsigabenti ir atstatyti. 

Toks pirkinys nėra pirmas 
Amerikoj. Prieš kurį larką Arizo
na nupirko ir atsigabeno Londo
ne tiltą, New Yorkas turi iš Is
panijos atvežtą vienuolyną. 

Italai teisia teredstus 

Turino, Iralija. — Po dvejų me
tų atidėliojimų Turino mieste 
pradėti teisti 49 teroristai. Jie 
kaitinami žmogžudystėmis, plėši 

Žemėj 4.2 bilijonai 
žmonių 

Paryžius. — France Press ap
skaičiavimu, šiandien Žemės pla
netoje gyvena 4.2 bil. žmonių, 
kiekvieną sekundę gimsta 4 žmo
nės, o šiais metais padaugės 83 
milijonais gyventojų. 

Vidutiniškai Afrikoje kiekvie
nas gyvena 46 metus, Azijoje 57, 
Lotynų Amerikoje 63, Europoje 
71. Kiek šiaurinėj Amerikoj, ne
pasakyta. 

Papildymas prie 
kanalo sutarties 

neturi teisės jų a t imt i 
"Pasmerkti pagrindinių lais

vių, ir teisių slopinimą yra kiek 
vieno žmogaus šventa pareiga, 
ypač tų, kurie gyvena laisvėje 
ir kuriem dėl to negresia joks 
pavojus. Niekas neprivalo likti 
abejingas, girdėdamas pagalbos 
šaukiančiųjų balsą. Daugelis 
žmonių su pasitikėjimu laukia, 
kad būtų pilnai įgyvendinti Hel 
sinkio konferencijos nutarimai 
žmogaus teisių srityje, bet, de
ja, jų lūkesčiai skaudžiai apvil
ti. Daugelyje pasaulio sričių, 

Italijos teroristų 
siautėjimas 

Turin, Italija. — Trys kraštu
tiniai kairieji, Raudonosios bri
gados teroristai, nušovė polici
ninką, turėjusi liudyti prieš jų 
draugus teisme. Keturi teisme 
paskirti advokatai taip pat atsisa
kė ginti teisiamuosius teroristus, 
49 teroristų teismas trečią kartr 
buvo atidėtas. Raudonoji briga
da painformavo, kad sekančiu ]v 
taik.'n'u bus viena 
teisėja Maria Aglietta. 

prisiekusių] •.; 

Atlanta. — Šio sezono gripo 
epidemija palietė visas valstijas. 
^skyrus South Dakotą ir Vir
gin salas. Siaučia trijų rūšių gri
pas. Dviejų rūšių — A-Texas i. 
A-Victoria — susirgimai jau me-
žėja. 

Palestinieai nužudė 
3 7 izraelitus 

Jeruzalė. — Izraelio premjeras 
Menachem Begin turėjo išskristi { 
Ameriką, bet buvo priverstas ke
lionę atidėti, kai vakar arabai pa
lestiniečiai iš Libano užpuolė iz
raelitus, 37 jų nužudė ir daug 
vaaSė. Kovose bovo nušauti 6 
palestiniečiai. 

Užpuolimas labai apsunkina 
taikos pastangas. Izraely yra bal
sų, kad reikia reikalauti iš Sada-
to atsisakyti minties apie Palesti
nos valstybės sukūrimą. 

Grigorenko neteko 
Sovietu pilietybes 

Maskva. — Kaip ir buvo spė-
į jama anksčTau, Piotr Grigorenko, 
buvęs raudonosios amrjcs gene
rolas, neteko pilietybės ir grįžti į 
Rus'ją negalės. Grigorenko buvo 
gavęs leidimą šešiems mėnesiams 
išvykti j Ameriką. Atvyko lapkri
čio 31. Brežnevo pasirašytam nu
tarime sakoma, kad jam atima
ma pilietybė "už sistemingus 
veiksmus, nesuderinamus • su So
vietų Sąjungos piliečia garbe, ir 
sovietų sistemos šmeižimą". 

Grigorenko, II pasaulinio ka-
~o herojus, apdovanotas Lenino 
ordinu, už Stalino ir Chruščio
vo kritiką buvo degraduotas iki 
eilin:o, pasiųstas prie Kinijos sie
los, pagaliau už reikalavimus su-
crrąžinti į tėviškę Krymo totorius 
•:uimtas, uždarytas į psichiatrinę 
'Igoninę. 

Po Sacharovo Grigorenko bu
vo laikomas svarbiausiu ir įta-
ingiausiu disidentu. 

Annapolis. — Marylando gu
bernatorius pasirašė įstatymą, 
kuriuo už tam tikrus nužudy
mus įvedama mirties bausmė. 

SOMALIJA KARO NEGALES 
LAIMĖTI 

Nairobi. — Etiopija dar ne-
tsakė į Somai ijos prezidento Siad 

Barre pasiūlymą sustabdyti ko
vas. Siad pažadėjo Somalijos ka

bų. Visos šios represinės prie-1 riuomenę atitraukti iš Ogaden 
monės prieš tikinčiuosius griež į dykumos. Nieko kito jam ir neli-
tai prieštarauja Helsinkio kon- kc, kai etiopai, remiami sovietų 
ferencijos dalyvių iškilmingai ginklais ir tankais ginkluotų ku-
prisiimtiems įsipareigojimams biečių sumušė somaliečius ir ne
gerbti žmogaus ir religinius įsi sulaikomai slenka pirmyn. Etio-
tikinimus". pai paėmė ir daug ginklų. 

Washingtonas. — Senatas 84:5 
balsais pridėjo 
sutarties papildymą, kad Ameri-

Streikuojantieji ne
gaus maisto kortelių 

Washlngtorws. — 2emės ūkio 
sekretorius Bob Bergland įsakė 
nutraukti maisto korteles strei
kuojantiems angliakasiams, kurie 
atsisako klausyti teismo sprendi
mo ir negrįžta darban. AFL-CIO 
prezidentas George Meany tokiu 
įsakymu pasipiktino ir paprašė 

pne Panamos '^ r idento Carteno Ji atmainyti. 
I Jis taip pat zadejo pradėti akciją 

. , T j „ _.si»»»*'"MW K**t""-/""» I rinkti maistą streikuojantiems. 
mais, uzpu dmej.mais J,, draugai L ^ ^ k a d a ^ . f nn* ^ J £ • ^ 
grasino teisėjams, liudininkams, . . . . . _ V - „ J . , J J , , . . . i J 
visi atsisakinėjo teisti. Dabar at- kanalą *mU,je, kas nors bandys p 2 r t a m e nto advokatas, teigia kad 
sirado 14 pri iekusiųjų, kurie gra-iii uždaryti Priedas neverčia su- i k o r t e l ių sula.kymas yra legalus ir sinimų nepabijojo. tarties persvarstyti. Kongresas tam pritaria. Etiopų atimti iš gomai iečių ginklai 

Užsienio korespondentai sako, 
kai etiopai prie Jigiga sunaikino 
geriausius somaliečių dalinius, ir 
Barres siūlymas tartis buvo Ad-
dis Ababoje aiškinamas kaip pri
sipažinimas prie pralaimėjimo. 

Somalijos sostinėj sakoma, kad 
somaliečių sukilėliai, vietiniai 
Ogaden gyventojai persigrupuoja 
ir partizanaus. 

Sovietai painformavo Ameriką, 
kad jie panaudos savo įtaką ir 
paprašys kubiečių karių skaičių 
Etiopijoj sumažinti. Yra žinoma, 
kad nemažiau kaip 11 tūkstančių 
kubiečių yra Et"opijoj, ir 7 tūks
tančiai jų dalyvavo ofenzyvoj 
prieš J'igą. Operac'ai vadovauja 
trys sovietų generolai. 

Sumažėjo bedarbiu 

\Vashingtonas. — Vasario mė
nesi Amerikoj bedarbių sumažė:o 
ir siekė 6.1 proc. visos darbo jė
gos. Sausio mėnesį buvo 6.3 proc 

KAi.RNnnsnjp 
Kovo 14: Saliamonas, Kristina* 

Moldutis, Vaiga. 
Kovo 14: Leonas, Matilda, Su-

gardas, Viligailė. 
" Saulė teka 6:09, leidžias 5:55. 

ORAS 

Daugiausia apsin:auke, šilčiau, 
vakarą galimas lietus, apie 45 

aipsniai. 

file:///Vashingtonas


DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m, kovo mėn. 13 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOi 
SV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR 

POTVYNIAI 

Los Angeles lietuvių parapija 
savo globėju yra pasirinkusi šv. 
Kazimierą. Jo vardu ir bažnyčia 
pavadinta. Šiais metais jo diena, 
kovo 4 , klebono preL į. Kučin
gio rūpesčiu, buvo švenčiama 
gana iškilmingai. Buvo suruoš
tas koncertas ir iškilmingos pa-
maidos bažnyčioje. 

Solistas Arnoldas Vokietaitis 

Parapijos salėje suruoštas iški
lus koncertas, kuriam atlikti pa
kviestas sol. A. Vokietaitis iš Chi-
cagos ir losangelietė pianistė Rai
monda Apeikytė. Kadangi klebo
nas sunegalavo, tad koncertą ati
darė kun. Bruno Markaitis. Jo 
trumpas žodis auditorijai buvo: 
"Atsilankiusius sveikinu už di
delį ryžtą ir drąsą". Ir tikrai rei
kėjo ryžto vykti šiuo kartu j kon
certą. Ištisus trejus metus Cali-
fomija pergyveno didelį kritulių 
trukumą, kad net miestams ir ū-
kio laukų drėkinimui buvo pra
dėta normuoti vandens naudoji
mą. (Kaip ta technika dar neto
bula — kai čia pat beribis Pacifi-
ko vandenynas). Tačiau šiemet, 
tuoj po Kalėdą dangus tarytum 
prakiuro. Pila ir pila, žmonės į 
pradėjo šaukti, kad . jau — "ga- i 
na!" bet vistiek srautai Bejasi iš 
padangės. Miesto gatvės pavirto 
upėmis, pradėjo kalnai slinkti, 
net užgriūdami pašlaitėse įsikū
rusias puošnias sodybas, kai kur 
iŠ šlaituose esančių kapinių iš
plauti grabai tapo atplukdyti į 
kai kieno kiemus. 

Toks gamtinis armideris išpuo
lė ir šio koncerto dieru}. Gatvės 
užtvindytos. Radijo ir TV skelbia 
Î os Angeles gyventojams: *'Jei 
nėra degančio reikalo, sėdėkite 
namie!" Taigi ir j koncertą tik 
grupė pasiryžėlių, gal apie šimti
nę, teatvyko. O baisiai gaila. 
Koncertas bus, koks ne taip daž
nai gali pasitaikytf. Solistas A. 
Vokietaitis, lyrinis bosas-varito-
nas. ne tik balso sodrumu, bet ir 
meistriška vaidyba teikė tikrai 
pakilu pasigerėjimą. Pianistė R. 

mokslininkas parodė lietuvišką 
ženkleli, kuriame įgraviruotos da
tos 1918-1978 metų. Iškėlė klau
simą: ar tai čia jau visa mūsų 
Lietuva? O kur gi Mindaugo ga
dynės Lietuva? Ar mes jos jau 
nebenorime matyti? Kur Gedi
mino, Vytauto, šv. Kazimiero 
Lietuva? Tai mūsų valstybė, pa
gal laiko apimtj. O kaip su mūsų 
kultūra, ar jos šaknys neina toli 
j praeitį? Jos yra, ir mums reikia 
jų ieškoti. Kalbame ir himne gie
dame apie didvyrių žemę. Jų sura
dimas ir prisiminimas mums tei
kia stiprybės, padrąsinimo. Sim
boliškas yra legendarinis šv. Ka
zimiero pasirodymas ant balto 
žirgo 1518 m. nulėmęs lietuviu 
kariuomenės pergalę prieš rusus. 
Taigi lietuvių tautos šaknys yra 
labai gilios, jų turime ieškoti tau 
tos praeity ir kaip anas šv. Kazi
miero apsireiškimas atvedė lietu 

LB Hot Springs apylinkės Vasario 16-tosios minėjimo proga surengtoje 
vakarienėje Antanas ir Agnės Petkai, įstoję į Lietuviu fondą su tūks
tantine. Iš kairės: P. Balčiūnas, paskaitininkas 8r. A. Razma, Agnės 
Petkus, dr V. Sakalienė, kun. P. Patlaba ir S. Ingaunis 

Nuotr. Reivyčio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs Ark. 

PAGERBTI PETKAI 

Vasario 26 d. susirinko gražus 
būrys lietuvių į puošnią Antano 

>"prie pe^7gaiės7taip^dabar"iš!ir Agnės Petkų rezidencija, ap-
praeities šaknų srovenanti stip-15«P^ m i š k l ! ' H o t S?^^t ,! l" 
rybė padės susidariusius sunku- lage. 
mus nugalėti, tik reikia tų šaknų 
ieškoti. J. K-nis 

jU 45 m. vedybų sukakties proga. 
Prie gardžiais patiekalais nuklo

to stalo, buvo linksmai pasišne

kąs ir gyvendamas gražiame Hot 
Springs Vulage, tebebendrauja 
su lietuviais ir prisideda lietyvy-
bės palaikymui, skirdamas pinigi
nes aukas. Tad ir savo sukaktu
vių proga įteikė 1,000 dol. Lietu
vių fondui ir 100 dol. Lietivių 
bendruomenei. 

Petkai dėkojo atsilankiusiem 
svečiam už maloniai praleistą lai
ką ir už dovaną — "Aušros Var
tų Marijos" paveikslą, pieštą Jur-

! giliu įsijautimu dovanojo daug 
["deimančiukų*' tikėjimo tiesų pa
žinime. 

Dvasinio atsinaujinimo pa
grindinė mintis buvo: "Kristus 
mūsų gyvenime, eucharistijoje, 
sakramentuose ir, Kristus —mei
lė ir šviesa! < 

$v. Mišios, bendros maldos, po
kalbiai, diskusijos, skaidrės, eise
na su žvakėmis į koplyčią — vi
sa tai sudarė didingą dvasinę 
puotą. 

Padėkota dvasios vadui už sėk
mingą vadovavimą ir išreikšta 
padėka ses. Ignei už rūpestingą 
talkininkavimą. 

Šventė užbaigta koplyčioje 
"Graudžiais verksmais". 

Vertėtų ir kitom vietovėm kvies
tis talkon seseles, nes tikrai vie
nuolynai brandina taurias asme
nybes! 

Didelė padėka vienuolyno va
dovybei ir visom seselėm už rū
pestingą globą, lietuvišką vaišin
gumą, šiltą pastogę. Telaimina 
Dievas jų darbus, o mūsų parei
ga jas remti moraliai ir materia
liai. Dalyvė 

kučiuota bei daug gražių ir nuo- g?o Sklerio 
širdžių linkėjimų tarta ponam 
Petkam. 

Kun .P. Patlaba, linkėdamas 
daug laimės bei dar daug tokių 
sukaktuvių sulaukt, priminė, kad 
Petkų širdyse neužgestama lieps
nelė liepsnoja meilė Lietuvai jau 
nuo senų laikų. 

Būdamas daug metų laidotu
vių direktorium Chicagoj ir Ci-
ceroj. Petkus yra daug dirbęs su 
lietuviais ir nemaža jų išlydėjęs 
i amžinybę. Dabar, jau pensinin-

Taip pat buvo' dėkingi visom 
šeimininkėm, kurios prisidėjo 
prie pobūvio pasisekimo. 

Tai dar kartą visų svečių var
du tariame "Ilgiausių metų". 

Dalyvis 

t w O u . IUK 
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Putnam, Gonn. 
DVASINIO ATSINAUJINIMO 

SAVAITGALIS 

Sol. V. Stankienė 

GRJ20 IŠ AUSTRALIJOS 
Žurnalo "I laisvę" redakto

riui, žurnalistas Juozas Kojelis, 
Auvtralijos Lietuvių bendruome
nėm buvo iškviestas Vasario 16 d. 
minėjimu! pagrindiniu kalbėtoju. 

Apei*yte šj aukšto lygio koncer- j i s sėkmingai atlikęs savo misiją, 
tą trk dar labiau susfipnno. Prog- a pIa nkė dar kai kurias lietuvių 
ramoje buvo W A Mozarto ^ kolonijas, trt^nai sustojo Naujo-
nmai — koncertine anja Rivol- j e Zelandijoje ir dabar džiaugiasi 
gete a lui lo sgvardo ir Madami 
na, II Catalogo iš op. Don Gio-
vanni; G. Verdi, EHa giammai 
m'ąmo iš op. Don.Carlos (visos 
italų, kalboj). "G. Donizėtti'ij> op. 
"Meilės. "Eleksjras — Dr. 'Dulcą-
rnafo*"Pietuvių TcaTBoff; tfis nu-
morisitinės amerikietiškos dai
nos: The little worm, The sym-
phony ir The rag man. Bisui pa
dainavo lietuviškai — Aš bijau 
pasakyti ir prancūziškai Serena
da iš op. Fausto. Pianistė R. Apei
kytė akompanavo solistui ir pati 
solo paskambino Chopino Bala
de In. G Minor. 

Koncerto protarpy preL P. Ce-
liešlus trumpu žodžiu apibūdino 
šv. Kazimiero asmenybę. Progra
ma rabai nuotaikingai su vyku
siais paaiškinimais h* interpreta-
cfjom pravedė Dali! a Polikaise-
nė. Po koncerto apatinėj salė bu-
"*o paruoštos vaišės ir dalyviai 
dnr porą valandų jaukiai pasi
žmonėjo. 

Kun. Bruno Markaičio 
prasmingos mintys 

Sekmadieni, kovo 5, šv. Kazi
miero šventė buvo Švenčiama 
bažnyčioje, kur pamaldas atlaikė 
prel. P. Geliešius. Šventei pritai
kytą pamokslą pasakė kun. B. 
Markaitis.'Tos dienos evangelijo
je buvo kaTbama apie regėjimą, 
kaip kartais žmonės, nors turi 
akis bet nemato. Šias mintis pa
mokslininkas priderino prie žmo
nių gyvenimo. Kaip, sakysim lie
tuvių tauta, turėdama taip gilią 
ir prasmingą praeitį, Sais laikais 
dažnai tenkinasi tflc siaura ap-
Vmka. Paėmė pavyzdį, kaip vie
nas Amerikos negrai* užsidėjo 
sau uid2V.r4 ieškot: iavo k:l::.č. 

laimingai sugrįžęs į namus. Kap-
tu važiavo ir jo žmona. 

Reikia patebėti. kad Kojeliai 
mūsų lietuviškoje aplinkoje labai 
populiarus. Jie išaugino šeimą 
lšefcuvtškeje dvasioje, jų sūnus Li
nas, domisi lietuviškais jaunimo 
reikalais ir politika. Tas gabus 
jaunuolis turi tamprius ryšius su 
amerikiečiais politikais ir žengia 
tėvo pramintais lietuviškais ke 
Kais. Jis taip pat Vasario 16 die
nos proga, buvo pakviestas į 
Phoeni*. Ariz.. pagrindiniu kal
bėtoju. 

]. Kar. 

PAVASARIO BALIUS 

Los Angelės skautų-eių stovyk
lavietės komitetas, balandžio I d. 
7:30 vai. vakaro, ištaigingoje 
Starlight salėje. Castawayresotra-
ne ruošia tradicinį Pavasario ba
lių. Programą atliks jau seniai 
Los Angeles lietuviams negirdė
ta Vanda Stankienė, kartu su ]a 

Jonas Mjceika, Lr 

Kovo 3-5 d., dėka ses. Augus-
tos pastangų, Nek. Pr. Marijos se
serų vienuolyno sodyboje vyko 
priešvelykinis susikaupimas mo
terims. 

Penktadienio popietė buvo ne
palanki k eldau rojams —sniego 
audra, bet pasiryžėlių blogas oras 
neatbaidė. Susirinko per 30 mo
terų. *" . • ' - • • 
"Rekolekcijom vadovavo pran
ciškonas kun. J. BacevičiuSi Jam 
sėkmingai talkino ses. Igne Ma
ri josi ūtė. 

Kun. Juozapo kruopščiai pa
ruošti pašnekesiai, nuoširdūs as
meniniai pokalbiai ir akivaizdi
nės išpažintys suteikė daug 
džiaugsmo ir dvasios ramybės. 

Naujas bandymas, kad be dva
siškio, talkintų ir ses. vienuolė, 
buvo sėkmingas. Seselė mums su 

Hartford, Comu 
LB VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS 

LB Hartfordo apylinkės meti
nis susirinkimas įvyks kovo 19 d. 
tuoj po 9 vai. lietuviškų pamaldų, 
Švč. Trejybės bažnyčios salėje. 

Darbotvarkėje: susirinkimo ati
darymas, susikaupimas už Lietu
vos laisvę, žuvurius ir apyl. mi
rusius narius, išrinkimas man

datų komisijos, praeitų metų pro
tokolo skaitymas, valdybos pirm., 

. narių ir kontrolės kom. praneši-
' mai, diskusijos, valdybos rinki

mai, klausimai ir sumanymai ir 
t.t 

Vici kviečiami gausiai dalyvau
ti. Valdyba 

DR.* i iIBUTI" zimiACICAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

790 Noris MicHgan, Šokte 468 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir motėm ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

S©. Pulmsid Rd. <Crawford 
BnHdiog) TeL LU 5-6446 

Jei •iMliinfcĮito skambint 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. -qak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet. 

Stalus, prašome rezervuotis iš 
arikstc pas: B. Dabšienę, E. Vidu-
giriene, A. Prišmantienę, R. Mu-
lokienę, J. Ugianskiene, ir G. 
Venckienę. 

Lietuvos Dukterys, Los Ange
les skyriusbalandžio 2 d. 3 vai. 
p.p. (tuoj po bendruomenė; susi
rinkimo) šv. Kazimiero parapijos 
salėje ruošia lengvos muzikos po
pietę su Vanda Stankienė ir Ąžuo
lu Stelmoku. Po programos, apa
tinėje parapijos salėje bus kavutė, 
kurios metu los angeliečiai galės 
artimiau susipažinti su nuošir 
džiąja aukštaite Vanda Stankie
nė ir jos akomponiatorium Ąžuo
lu Stelmoku. 

V. Iri. 

BIRUTIECII/ VEIKLA 

.Naujieji Metai reiškia ir nau-
programoje dalyvaus jaunas akorĮjas jėgas Los Angeles birutiečių 
deonistas Ąžuolas Stelmokas ir gyvenime, nes netrukus po Nau-
rež. D. Mackelienė. I jų Metų kasmet renkama nauja 

T>.e! f l t a (bsvo zodostz f-lru 
Root) h jis J4 s a r i i o Aockc 

Spird-̂ Iic saruc5ta=£ hiyaj baliuje įsatyti prel J. Kučingis muz. G 

valdyba. ' .. ' . . . ' * . . 
Vasario 19 H. Šv. Kazimiero 

parapijos patalpose buvo sušauk
tas visuotinas nariu susirinkimas, 
kuriame dalyvavo nemažas bū
rys birutiečių. 

Pirmininkė A. Dūdienė apžvel
gė praėjusių metų vaiklą. Apgai
lestavome netekę veiklios narės 
A. Liudžiuvienės, kuri po sunkios 
ligos išsiskyrė.iš n^ūsų tarpo. Bet 
ir džiaugėmės savo laimėjimais, 
galėjusios sušelpti keletą pagal
bos reikalingų asmenų bei mate
rialiniai prisidėti prie vietinės kul 
tūrinės veiklos. 

Po to buvo susirinkimo pasiū
lyta ir išrinkta nauja valdyba, 
susidedanti iš N. Apeikienės, A. 
Audronienės, M. Gasparonienės, 
M. Kairienės —-Robertas ir R. 
Šakienės. Si valdyba, tose pačiose 
patalpose, vasario 26 d. perėmė 
pareigas is senosios valdybos ir 
pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
pirmininkė — R. Šakienė, vice
pirmininkė — A. Audronienė, 
sekretorė — M. Gasparonienė, iž 
dihinkė ir korespondentė — N. 
Apeikiene ir riarė — M. Kairie-
nė-Roberts. 

Visos esame dėkingos užbaigu
siai savo kadenciją valdybai, y-
pač pirmininkei A. Dūdienei už 
darbštų ir kultūringa vadovavi
mą mums 1977 metais. 

Tikime, kad ir Šie metai bus 
| našūs, tiek savitarpio bendradar

biavime, tiek mūsų nuoširdžiose 
pastangose padėti artimui, tiek ir 
risais galimais būdais keliant 
garbingą Lietuvos vardą, re-
iniart k:dcvier-ą arosų pavergtos 

UIIUIIUIIUIIIIIIIIMIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIK 

A D V O K A T A I 
€ N A R L E S P. lt A l 

i A S S O C I A T E S 
Ofs. teL 776-5162; rez. 737-5041 
2649 H'. 63rd SI., Cicago, Dl 

Darbo vaL nuo 9 iki 5 vai. vak 
Trečiadieniais uždaryta. 

ftežtad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame jvairiua 

patarimua 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąvette Medical Center 
«1S2 So. Kedzie Avenae. 

VaL: plrmad., antrad lr ketvirtad. 
S lkl 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 Iki 3 vaL 

Pagal susitarimą-
OflSO telet. WA 5-2876. 

Reald. tel. WAlbroak 6-8048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71»t Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt. 
1:00 . 5:00 vai. popiet. tre& lr sefit 

tik susitarus. 

Dr. JMias G. BYU-BYUITIS 
GALVOS IB STUBURO UGOS 

2858 West <Srd Street 
Chicago, H k * 60828 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Tel — — i 5-1811 

DR. WAL£R J. KIRSTU* 
lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 
Va!.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penkt nuo 12-4 vai. popiet lr 8-8 
vaL vak. Treč. ir šestad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGC 
H.CDIKIV TR VAIKŲ UGOS 

si'F.ciALisre 
MEDICAL BITLDING 

715S Sooth Western Avetroe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki i vai. popiet 
Ofs. teL RE 7-1188, rez. 298-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 8-6881 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

71-os ir Campoell Ave. kamp. 
Vai.: plrmad.. antrad.. ketvirtad. b 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

npMPiipiiiiiniiiimii iimninii jiuiii nnmmm 
S 0 P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos Ii 7POPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio. 3:00 — 
3:30 vai. popiet — šeštadienį tr 
sekmad. nuo 8:30 Ud 9:30 v. ryto. 

Telef.: 4M-24M 
1488 A. M. 

7159 S. HAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 88828 

Dr. Ant Rudoko kabinetą pereis* 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2789 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: papai susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt 
10-4; seštad. 10-3 vai. 

Ofls. tel 785-4477; Rez. 248-2889 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGe 

Sp*c*Mybg - . » r v ą sr 
11BJ0S> 

MEDICAL BUKI. 
8440 So. Pnlaski Ro»4 

BUTCHUS 
SEWER SERVICE 

"Basins- (ožtvaako*.) išvalomi i 
pataisomi. Potvyniu kontrolė. 

Visokiu vamzdžiu valymas 

Skambint 436-3507 

DR. A. B. CUEVMKAS 
GYDYTOJAS IR JHIRURGAS 

TeL — BE i. -5893 
Specialybė Aldų 'igos 

8887 West 108rd Street 
Valandos pasai susitarimą 

O P T I C A h S T U D I O 
VIOLETA KAROSAITC 

7051 So. Washtenaw — Tel. 778-S764 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr.. penkt 1«-S:S0. 
Ketv. 1-8 v. vak. Šefit. 10-4 v. 9. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4888 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 JTO. CENTRAL AVK. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PUCKAS 
(Kalba lietuviflKal) 
0PTOMETR1STAS 

Tikrina akto. Pritaiko J M ^ į i Ir 
"Contact lensoi'* 

2618 W. 71st St. — Tsi 787-8149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Ofiso teL — PR 8-2228 

DR.JAJURAJAKIEV16IUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 West 6Srd Street 

Plrmad., antrad., ketvirtad. lr peokt. 
nuo 12 Iki 2 vaL lr nuo 5 iki S vai. 

nuo l iki 4 vai. 

Ofc. PO 7-8888 Bes. G A 8-7278 

M . A. IENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

K 9 V 4 vTC^H t$Oi%l BVPO0C 

Valandos pagal susitarimą 

<-r^C2r3S3Ec!!e A Sa5a!!cr5 0 ?.arut:er.t. D. Haznty*. "f SatrtBHTiIJs. į dvynės iaisvir.imo pa5W^g4-
Nyptr, L. Sasfto NA 
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DU DYASIIIIŲ BŪTYBIŲ 
PASAUUAI 
J. Burkus 

Pavadinta pagal 8v. Augustino 
išsireiškimą: Du priešingą siekiu 
miestai, kurių "vieną sudaro gerieji 
angelei ir žmonės, o antrąjį tie, 
kurie yra blogi" Knyga parašyta j 
lengvu stiliumi ir joje svarstomos! 
populiarios sių dienų žmonių, tau-
tų ir dvasių problemos. 444 pusi., 
kaina su persiuntimu $8.90. 

Užsakymus siųsti: Drangas, 
4845 W. 8Srd St» Chicago. DL 88629 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
o214 rie. vVe^ten! Ave îee 
1892 No, Western Avenne 
TeL I s s k i m a 12 valandų 

4884441 — 581-4888 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSL8S TR 

PROSTATO CHmURGUA 
2858 W. 8Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2889, rezkL 448-6545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GY D Y T O i A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Stre«4 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. OR 6.0617 
Ofiso vai.: pirmad ir ketvirtad. 
nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

Ofiso teL HE 4-2123. Narni} m 8 - « l M 

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

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

2-5 tr «-7 — IB anksto —altania 

įstaigos Ir turto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1487 8a.48t8i Ckmrt, Cicero, m. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

liaijrisi trec. Ir iestad 

TeL ofiso PR 84448 
F. C W1NSKURAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
8187 West 71st Stseet 

Valandos: 1-4 vai. popiet. 
Treč. lr SeStad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-8188; aamų 881-8777 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS m CHmURGAS 
8284 So. Narragansett Avesne 

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

Remsite tuoe 

rie akelbtaai daen. " D r u g t " . 
Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiem. 

' • 



Infliacija h -

STAIGUS DOLERIO KRITIMAS 
Skaitytojai gerai žino, kad 

Šiuo metu JAV-bėse reiškiasi in
fliacija. Kas ji yra ir kokios jos 
žymės? 

Infliacija vadiname tokią ne
normalią krašto ekonominę bū
seną, kai krašte vyksta nuolati
nis kainų kilimas, kai krašto iš
laidos didėja smarkesniu tempu 
kaip pajamos, kai žmonių pinigi
nės pajamos kyla greičiau, kaip 
gamybos vaisiai. Tuo pačiu metu 
krinta ir piniginis vienetas dėl 
esamo jo perdidelio kiekio apy
vartoje, kuris prašoka prekių a-
pyvartą. Infliacija labai akivaiz
džiai ir konkrečiai reiškiasi kai
nų kilimu ir realaus darbo užmo
kesčio kritimu, kai darbininkas, 
ūkininkas ar pensininkas vis ma-

— -žiau įstengia už savo pajamas 
pirktis. Pats terminas — inflatio 
— yra lotyniškas žodis ir lietu
viškai jį tektų versti "išpūtimas". 

Infliacijos būklėje šiuo metu 
yra atsidūrusios JAV-bės, jos pi
niginis vienetas doleris, o tuo pa
čiu ir visi valstybės gyventojau 
Kadangi JAV doleris buvo tapęs 
pasauliniu pinigu ir juo ilgą lai
ką buvo, nuo infliacijos Ameri
koje kenčia ir kiti kraštai, ypač 
tie, kurie su Amerika turėjo ar 
dabar turi glaudesnius ekonomi
nius ryšius. 

SOVIETŲ ŠNIPŲ VORATINKLIS GAUBIA ŽEME 
Nesibaigiančiose grumiyne* prieš Vakarų pasaulį KGB veikla 

Doleris, kaip piniginis JAV-bių 
vienetas, žinomas nuo 1792 me
tų. Jo vardas paimtas iš Vakarų 
Europoje plačiai kursavusio "ta
lerio". 1794 m. buvo nukaltos 
pirmosios sidabrinės, o 1849 m. 
pirmosios auksinės dolerio mone-

į - tos. 1933 ra. Amerika atsisakė 
nuo aukso monetų apyvartos ir 
perėjo į aukso gabalais paremtą 
valiutą. Ligi tol doleris buvo 
vertas 1,50460 gramų gryno auk-

c-:.-so. 1933 m. jis buvo nuvertintas 
maždaug 41 procentu. Lietuvos 
-lito valiuta buvo sukurta pagal 
dolerio pavyzdį, už dolerį skai-
tant .10 litu. Taigi litas buvo įsta
tymiškai vertas 0,150462 gr gry
no aukso. Nuvertinus dolerį li
tas nebuvo nuvertintas ir, savo 

• senąją vertę išlaikė ligi sovietinės 
okupacijos. 

Nuo Napoleono karų ligi I pa
saulinio karo pasaulinis pinigas 
buvo anglų svaras, tačiau po I 
pasaulinio karo jo pareigas perė
mė doleris, o II pasaulinio karo 
pabaiga ir JAV bei jos sąjungi
ninkų laimėjimas atnešė doleriui 
aukso metus, nes, ar buvo karo ar 
taikos metai, JAV eksportuodavo 
į užsienį daugybę savo gaminių 

' ir prekių — auksas vis į Ameriką 
:;. keliavo. Fort Knox teirtovėje, kur 

laikomos Amerikos aukso atsar-
« gos, atsidūrė didžioji nekomu

nistinių kraštų aukso dalis. 
* 

Iki Šių dienų doleris buvo tvir
čiausia valiuta p? nulyje. Auk
sas ir doleris buvo beveik vieno
dai aukštai vertinamos vertybės 

~" Amerika, turėdama jų perteklių, 
investavo įvairiuose pasaulio 
kraštuose savo kapitalus, kurie 
jai nešė gerus procentus. Pinigas 
gimdė pinigą. Daugelis kraštų 
naudojo JAV dolerius savo valiu
tos fondams padengti aukso vie
toje. 

Rimtesni doleriui sunkumai 
prasidėjo 1971 metais. Tada prez. 
R. Nixonas atpalaidavo dolerį 
nuo aukso valiutos padengimo. 
Doleris neteko pasitikėjimo tiek 
krašto viduje, tiek užsienyje ir 
pradėjo kristi žemyn. Iš pradžių 
iš lėto, o dabar, — galvotrūk
čiais. Nuo 1973 m. kovo mėn., 
per 14 mėnesių doleris nukrito 
14 procentų. Pokario metais už 
vieną dolerį buvo mokama 4,30 
DM (Vak. Vokietijos markių), 
1971 m. — 3,27 DM, 1973 m. 
2,83 DM. Tačiau tai dar nebuvo 
kritimo pabaiga. 1977 m. gruo
džio mėnesį už dolerį tebuvo mo
kama 2,21 DM. 1978 m. sausio 
pradžioje — 2,06 DM, vasario vi
dury — 2,04 DM, vasario gale — 
1,99 DM, o kovo pirmomis die
nomis Frankfurto biržoje pirkėjai 
siūlė tiktai 1,70 DM. 

* 

Valstybės, kurios savo valiutą 

* • • 
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buvo padengusios didelėmis do
lerio atsargomis, atsidūrė katas
trofiškoje būklėje ir visais būdais 
stengėsi dolerių atsikratyti. 

Ir krašto viduje doleris ėmė 
kristi, nors gal ne taip katastro
fiškai. Kritimą didino chronišku 
virtęs valstybės biudžeto didėji
mas ir jo nesubalansavimas —! 
deficitas, kuris 1975 m. pasiekė 
43,6 biL, 1976 m. 65,6 biL, 1977 
m. 48 biL, o 1978 m. sieksiąs 60 
bilijonų dolerių. Deficitą pirmiau
sia didina visada pasyvus užsie
nio prekybos balansas. Jei prieš 
tai jis siekdavo 6 bil. dolerių, tai 
1977 m. pasiekė net 27 biL dole
rių. Pirmoji priežastis — JAV gy
ventojai vis daugiau reikalauja 
benzino bei naftos, kurios pusę 
įsiveža iš svetimų kraštų. 1977m. 
Amerika sumokėjo 42 bil. dole
rių už 400 milijonų tonų impor
tuotos naftos. Labai daug dolerių 
į užsienį išveža gausūs Amerikos 
turistai. E viso amerikiečiai ėmė 
mažiau taupyti, gyventi ne pa
gal savo pajamas. Miglota ir atei
tis: numatoma, kad 1985 m. JAV 
įsiveš iš užsienio dvigubai dau
giau naftos kaip dabar ir todėl 
vien tiktai ši priežastis vers kristi 
dolerį. 

* 
Nelinksmi dolerio reikalai ir 

krašto viduje. Dolerio vertę ma
žina, kaip minėjome, chroniškas 
biudžeto nesubalansavimas, vi
daus paskolos, išaugusios ne vi
sada reikalingos biurokratijos iš
laidos, beveik pastovus (6-7 mili
jonai) bedarbių skaičius, milijo
nai pensininkų, pašalpų gavėjų. 

Užsienis vis mažiau beperka 
amerikiečių brangių gaminių. 
Krašto viduje gamyba sumažėjo. 
Pradėjus prekių kainoms kilti, 
darbininkai reikalauja aukštes
nių atlyginimų, kurie beveik vi
sais atvejais pakeliami. Mokant 
didesnius atlyginimus, dar la
biau keliamos gaminių bei pre
kių patarnavimo kainos. Ratas 
veja ratą ir nepaveja... 

Kas gi daroma infliacijos sus
tabdymo reikalu? Hamburgo 
"Die Zeit" rašo, kad JAV finan
sų vadovai arba nieko neda
ro, arba daro ne tą, kas reikia. 
Tiesa, kreiptasi pagalbos į užsie
nį. JAV finansų sekretorius pasi
prašė vizitui į Bonną. Kaip Yak. 
Vokietijos spauda praneša, Ame
rika siūlosi Vokietijai "pasidaryti 
Europos ūkinio gyvenimo "gar
vežiu", perimant šias pareigas iš 
JAV-bių, tačiau vokiečiai nesuti
kę. Tiesa, jie davė nemažą pagal 
bą markėmis, bet ne tiek, kiek rei
kia. Panašiai pasielgė ir kitas fi
nansiškai labai pajėgus Ameri
kos partneris — Japonija 

Kai įprastos finansinės priemo
nės nepadeda, kai kurie Vakarų 
Europos ekonomistai pataria A-
merikai imtis kraštutinesnių 
priemonių, kurių tarpe pirmoje 
eilėje būtų kainų kontrolė arba 
kainų reguliavimas. Tai yra tokia 
ekonominės politikos priemonė, 
kai valdžios įstaigos nustato tam 
tikras kainų ribas tam tikroms, 
pirmoje eilėje būtino reikalingu
mo prekėms. Tai savotiškos kai
nų "lubos". Kartu turėtų būti nu
statytas kainos ir už įvairias pa
slaugas bei patarnavimus, pvz. 
atlyginimas amatininkams, gy
dytojams, buitiniams specialis
tams. Turėtų būti ribojami ir 
darbininkų atlyginimai, nusta
tant ne tiktai jų minimumą (toks 
jau yra), bet ir maksimumą (jo 
dar nėra). 

Šios ir kitos priemonės galėtų 
sulaikyti darbininkų streikus, nes 
sustabdytų kainų kilimą. Tačiau 
Amerika iš seno yra "laisvės 
kraštas" ir bet kurie varžymai 
nėra madoje. Ar prezidentas ir 
krašto vyriausybė ryšis tai dary
ti, dar labai sunku pasakyti. Ta
čiau neabejojame, kad krašto va
dovai padarys savo piliečių labui 
tai, kas jiems bus geriausia. Ame
rika yra labai turtingas kraštas 
ir, protingai veikiant, gali inflia
ciją sustabdyti ir gal būt net 
grįžti prie aukso dolerio valiu
tos, b* kv. 

Nuolatinis metų metais besitę
siantis Sovietų "diplomatų-šni-
pų" sekimas dažnai baigiasi seka
mųjų ištrėmimu į namus iš juos 
akreditavusios vlastybės. Daž
niausiai nukenčia tokių ambasa
dų I-ji sekretoriai, "kultūros" rei
kalų attaches ar konsulaL Mat, 
pastatųjų kategorijų Sovietų dip
lomatai palaiko artimus ryšius su 
tuose kraštuose gyvenančiais ru
sais pabėgėliais, komunistų parti
jų nariais ar simpatikais ir iš So
vietų okupuotų kraštų kilusiais 
piliečiais ar jų vaikais. 

Rečiau pasitaiko, kad sovieti-
tiniai diplomatai, kaip tai atsiti
ko Kanadoje š.m. vasario mėne
sio pradžioje, kišti savo rankas 
į rizikingas-purvinas operacijas, 
kurių jie negali kontroliuoti. 
KGB centro nutarimas leisti ver
buoti Royal Canadian Mounted 
Police (Valstybės saugumo polici
jos) pareigūną buvo tikrai nieko 
gero nežadantis žingsnis. Reikia 
prileisti, kad sovietinei žvalgybai 
jau labai rūpėjo išaiškinti, kaip 
jų agentai yra sekami Kanadoje 
ir pasimokyti iš klaidų. 

Pareigingas Vanadietis 

Tačiau taip jau nutiko, kad 
Sovietų "užverbuotasis" RCMP 
valdininkas buvo puikiai paruoš
tas ir susipratęs savo krašto pi
lietis. Jo bendradarbiavimo su sa
vomis kontražvalgybos tarnybo
mis dėka iš Kanados buvo išva
ryti 13 "diplomatų-agentų". Ži
nia, tai Sovietams nenaujiena ir 
dėl to jie nejaučia jokios gėdos. 

Šios aferos proga Kanados užs. 
reik ministeris Don Jamieson 
Sovietų ambasadoriui pranešė, 
kad "nuo 1976 m. gruodžio mėn. 
Kanada jau 4 kartus iš savo 
krašto išvarė Sovietų agentus. O 
Sovietų elgesys šioje plotmėje 
griauna abiejų kraštų gerus san
tykius. Kanadiečiai ir ateityje ne
pakęs sovietinio žpionažo*\ 

Šnipų afera Irane 
Dar nespėjęs gerai ataušti ne

seniai atidengtas sovietinio šni
pinėjimo faktas yra naujai riša
mas su kitu, daug įdomesniu ir 
rafinuotesnių, špionažo aferos at
skleidimu Teherane, Irane. Apie 
šią elektroninio šnipinėjimo is
toriją intriguojančiai rašo 'News-
week" savaitraštis savo HI.6 lai
doje. Ši afera buvusi atidengta 
praėjusiais metais, bet tik dabar 
teišvilkta į dienos šviesą. 

Straipsnyje teigiama, kad 'Tra
no armijos generolas Jam. Ah-
med Moharebi, 51 m. amžiaus, 
buvo sušaudytas š-m. sausy". 

Irano Valstybės saugumo tar-

BR. AUŠROTAS 

nyba (ar SAVAK) per ketvertą 
sekimo metu pastebėjo, kad So
vietų pasiuntinybės automobilis 
u konsulu Boris Kabanov stabtelė
davo prie minėto generolo na
mų, jis yra buvęs armijos aprū
pinimo ir tiekimo ekspertas — 
kitoje gatves pusėje. B. Kabanov, 
kaip iš generolo tardymo ir jo 
parodymų paaiškėjo, kai tik su
stodavo, spustelėdavo mygtuką 
po savo automobilio sėdyne. Ta
da maždaug per 20 sekundžių iš 
atstu kontroliuojamo aukšto daž
numo siųstuvo, paslėpto genero
lo bute, į Kabanovo automobily
je įrengtą priimtuvą būdavo per
transliuojama 20 minučių ilgio 
juostoje užrašytas slaptas prane-
Simas. Taigi agentui _ netekdavo, k i u t e r i a n a š i u j d a ž n a i su_ 
susitikti su savo ryšininku. T a - Į ^ ^ e l e k t r o n i š k a y ^ ^ 

šviesos jame žybtelėdavo, kai at
skrisdavo jam reikalingos instruk
cijos ar būdavo patvirtinama? 
jo pranešimų priėmimas. 

Nustatyta, kad generolas-šni-
pas, naudodamasis šiomis tech
niškomis žinių perdavimo prie
monėmis, Sovietams yra prane
šęs apie Irane iš JAV gautąją ka
rišką medžiagą, atsargines dalis 
įvairiems kariškiems pabūklams 
bei šaudmenis-bombas. 

Ir dar vienas šnipas 

Be gen. A. Mogharebi, SAVAK 
taip turi suėmusi Ali-Naghi 
Rabbani, buvusį aukštą švieti
mo ministerijos pareigūną. Pas
tarasis gaudavo nurodymus tie
siog iš Maskvos per satelitinę 
tarnybą jam parūpintu mažučiu 

POAIBIS su mm P S H M J 
LIGONINES PALATOJE 

Reportažas iš Šv. KryEaus ligonines 

čiau, kaip toje patarlėje sakoma, 
kad "gobšumas visuomet žmogų 
pražudo"— Taip ir čia įvyko. B. 
Kabanovas perdaug dažnai susto
davo prieš savo agento namus. 
Ir tai sužlugdė šį Sovietams la
bai naudingą žinių šaltinį! 

Ir kai B. Kabanovas 1977 m. 
vieną dieną stabtelėjo prieš savo 
agento namus, spustelėjo magiš
ką žinių priėmimo mygtuką, ta
da jį ir gen. Mogharebį suėmė 
SAVAK pareigūnai šis areštas 
sulaužė ne tik vieną ilgos šnipi
nėjimo grandinės žiedą. Ne. Jis 
taip pat vakariečių žvalgyboms 
atvėrė mažutį langelį, per kurį 
pastebėta, kokius aukštus tech
nikos laimėjimus naudoja KGB 
pasaulio špionažo ne visada der
linguose dirvonuose. 

Miniatiūrinė foto kamera 
Sakoma, kad Mogharebi, tikė

damas, jog jo atvirumas išgelbės 
jį nuo sušaudymo, surašė ilgą 
savo įvykdytų nusikaltimų išpa
žintį- Mano Sa minimo savait
raščio korespondentui SAVAK 
pareigūnai parodė Maskvoje ga
mintą puikią špionažui skirtą 
techniką. 

Taip pvz. dokumentams foto
grafuoti Sovietai generolą aprū
pino vos dvigubai didesniu už ci
garetėms uždegti mažučiu žiebtu
vėliu — foto aparatu. Agentui 
tereikėdavo perbraukti per foto
grafuojamą dokumentą ir darbas 
būdavo atliktas. Jeigu kas nety
čia užeidavo į kambarį, tada ge
nerolas savo svečiui su foto ka
mera uždegdavo cigaretę. 

Instrukcijos agentui iš Sovietų 
pasiuntinybės būdavo perduoda
mos į jo bute paslėptą mažutį ra
dijo priimtuvą. Daugiaspalvės 

apskaičiuotoją. Rabbani, savo 
gražios žmonos padedamas, rink
davo žinias įvairiuose pobūviuo
se. Jis net buvo susibičiuliavęs 
su Irano Karo aviacijos viršinin
ku. 

Kodėl šie aukšto rango su pui-

Preš kurį laiką pasklido ne
gandas, kad Chicagos Lietuvių 
operos pirm. Vytautas Radžius 
susilaužė koją ir guli Šv. Kry
žiaus ligoninėje Nuvykęs į ligo
ninę įsitikinau, kad tai tiesa: bu
dinti pranešė, kad Vyt. Radž'us 
guli 616 kambaryje, 3-je lovoje 
ir išdavė geltoną kortelę ligonį 
aplankyti. 

Ne palata? bet raštinė 
Įėjęs į 616 kambarį, gerokai 

nustebau: jis padvelkė ne tiek 
palata, kiek raštine. Ligonio lo
va gražiai paklota ir apkrauta vi-
sokia's raštais, o pats ligonis su
gipsuota koja sėdi patogioje, pri
taikytoje kėdėje ir rašo. Virš lo
vos kabantis kablys išduoda, kad 
naktimis gal kartais tenka sulau
žytą koją ant jo pakankinti. 

— Taigi, operos raštinė dabar] 
čia, šitoje palatoje, — pas svei
kinus pasakoja Vyt. Radžius. — 
Vicepirmininkas V. Momkus ir 
kiti valdybos nariai mane kas va-

,karą aplanko, atneša paštą, bilie
tų užsakymus, taip, kad iš šios 

, . ,._. . .j . j palatos saliu koord nuoti visus 
kia padėtimi asmenvs parsidavė; r 5 . . . . . 

w ' operos administravimo reikalus. 

Tokia likimo valia. Sekmadienio, 
vasario 12 d. rytą, išėjės iš savo 
buto, du kartus sukrito ant le-iu 
apdengto šaligatvio ir dv e;ose 
vietose lūžo kojos kaulas. 

O tų lūžių šiuo me'u Chicaeo-
je daug. Štai neseniai paskambi
no dekoracijų agentas, ir sužino
jęs, kad mūsų operos pirminin
kas susilaužė koją, jam pranešė, 
kad ir Chcagos Lyric operos vyr. 
administratorę C Fox ištiko toks 
pat likimas: ir ji guli su sulaužy
ta koja... Taigi, krenta vyrai, 
krenta ir moterys. 

Režisierius iš New Yorko, 
dekoracijos iš Milano 

Matau, kad mano aplankyta
sis ligonis nori kuo daugiausia 
kalbėti ir pasakoti apie operą, 
apie artėjančius G. Verdi "Na-
bueco" spektaklius. Tad pirmiau
sia ir panvniu dirigentą bei me
no vadovą muz. A. Vasaitį- V. 
Radžius prašvinta: "Kai spren
dėm, kas diriguos operą, turė'om 
abejonių. Žinojom, kad, pasirin
kus jauną dirigentą, jam bus žy
miai sunkiau, negu dirbant k"e-
no nors vadovybėje. Tač'au tei
giamos savybės nusprendė kvies
ti Alvydą Vasaitį. Laikui bėgant, 
o ypač dabar, kai darbas eina 
prie galo, matom, kad neapsiri
kom. Yra kažkoks didelis entu
ziazmas. Visi noriai dirba reoe-
t cijose, ilgai repetuoja ir nori,, 
kad opera būtų labai gerai oa-
statyta. Atvirai sakant, labai 
džiaugiamės A. Vasaičio muziki
niu vadovavimu, ko mes nesiti-
kėjom pradėdami". 

Režisieriaus pare'gos šį kartą 
patikėtos profesionalui amerikie
čiui, dirbančiam New York City 
operoje. Vyt. Padžiaus žodžiais, 
"šalia jauno dirigento reikia ir 

reigas, "Nabucco" operą pirmą i stipraus režisieriaus". Režisierius 
kartą stebės su žiūrovais iš salės, maloniai kooperuoja ir bando 
šalia savęs pasidėjęs ir ramsčius, j suprasti mūsų operos sąlygas. Ko-

j vo 15 d. jis atvyks į Chicagą ir 
j čia pasuks iki spektakHu, kas-
] dien repetuodamas su solistais ir 
choru. Režisierių rekomendavo 

į sol. A. Voketaitis, palaikantis 
! nuoširdžius ryš:us su mūsų opera. 

Tuo tarpu dekoracijos per Chi-
! c&zos agentūrą užsakytos nėt iš 
į M lano, Italijos, ir artimiavsiu 
laiku bus atskra'dintos čia. Ko
dėl? Vyt Radžius drąsiai ir at
virai paaiškino: tai atseina p-isė 

! ar net mažiau kainos. Jei mūsų 
įdailm"nkai speralias dekorac;Įas 
pieštų čia, dvigubai ar net dau 
giau atseitų. O po spektaklių nė-

. ra nė kur jų padėti. Tuo tarpu 
Uetu^ų demokratų pakviestas j Lietuvių namus Clevelande atvyko d a i l . A. Valeška mielai sutiko pa-

sen. John Glenn. J. Nasvytis pristato senatorių. Toliau matyti dr. K.' 
Bobelis, A. Alšėnas, kun. G. Kijauskas Nuotr. V. Bacevičiaus' (Nukelta j 4 psL). 

už Judo trigraši, išduodami savo 
tėvynę ir laisvąjį pasaulį? Sako
ma, kad abudu agentai savo jau
nystėje priklausė Tudeh-kom. 
partijai. KGB, žinodama šias pa
slaptis, šantažavusi, grasindama 
tai pranešti SAVAK, jeigu ne
dirbs Sovietams. 

Šiose istorijose tinka tik vienas 
pamokymas: šnipinėjimas Sovie
tų naudai yra negarbingas, išda
vikiškas užsiėmimai ir dažniau

sia baigiasi katastrofa. 

— Malonė niekad nešvaisto
ma. Jeigu nepraverčia gavė
jui, mažų mažiausiai ji naudin
ga teikėjui Indi; patarlė 

Ypač gera koordinuoti, kai visa 
valdyba taip nuoširdžiai dirba. 

Tikiu, kad iki "Nabucco" 
operos premjeros pasveiksi ir jau 
galėsi scenoje su visu vienetu da
lyvauti? 

Tačiau Vytauto nuotaika ki
tokia. Rūpestingasis jo gydytojas 
dr. V. Tumasonis, dr. McDonal-
dui padarius operaciją, prasita
rė, kad apie aštuonias savaites 
teks va'kščioti su ramsčiais. Sce
noje invalidų juk nereikia. Taip 
ir Vyt Radžius, 21 m. išdaina
vęs chore ir 17 m. ėjęs Lietuvių 
operos valdybos pirmininko pa-

Pusiaujo dausose 
ANTANAS MUSTEIKIS 

Po metų gyvenimo svetimybėj žmogus vis dėlto 
apsipranta, pamėgsta, jei nepamilsta, naująjį kraštą. 
Ir Danutei jis tapo trečiąja tėvyne. Tai paminėjau, ir 
neramumas mane nudiegė. Pažvelgiau į baltąją skry
bėlę, padėtą ant šalimos kėdės, ir gerai nuvokiau, kad 
sekretorė nori kažką pasakyti Aš nenoriu pasiduoti 
jos įtaigai. Ak, žinoma, ji protestuoja, kam aš pavar
tojau trečios tėvynės žodį, kai žmogus privalo turėti 
tik vieną, tikrą, lietuvišką tėvynę... . 

Taikos savanoriai gyvena išsiskirstę po sostinę ir 
kitas vietoves paskirai ar po kelis viename bute, žino
ma, arti savo darboviečių. Danutė tur i visą namuką iš
nuomavusi Quito priemiesty, kuris vadinasi Valle de 
los chillos, t.y. "lapės šauksmų pakalnė". Mat, šio ro
jaus slėnio ponai senovėje dažnai plakdavo savo bau
džiauninkus. Jų dejonės priminė lapių kiauksėjimą. 
Apylinkėj ir dabar tebėra turtuolių. Pačios Danutės va
sarnamis priklauso vienai jų šeimai, pavarde Menėse*. 
Visi trys Danutės buto kambariai (taip pat ir vonios 
kamarėlė) turi stiklinius langus, kurie apraizgyti to
lydžiai*? metaliniais virbalais, lyg pasekant prancūziš
kos provincijos stilių. Tik virtuvės viršuje yra pėdos 
pločio tinklas tarp sienų ir stačios bei aukštos pasto
gės, kad kepimo kvapai turėtų kur išsiblaškyti ir 
vabzdžiai negalėtų savo čiulkinio apie krosnį kulti. 
Lubų nėra, Minėti langų apkaustymai, beje, turi rim
tesnę, ne stiliaus paskirti Panašiai ir dažna sodybos ar 
namo mūrinė tvora yra "papuošta" viršuj jos cementu 
pritvirtintam aitriom boakų ar kitų stiklinių indų šu

kėm, kad vagims bei įsibrovėliams būtų sunkiau pa
pildyti plėšimo nuodėmę. Vietiniai gyventojai mėgsta 
kalbėti apie šiauriečių gangsterius, bet primiršta, kad j 
kiekvienas jų pačių namas, jei nepriklauso skurdžiams, 
primena kalėjimo tvirtovę. Danutė turi dargi ir sargą, 
mažą šuniuką, kurį aš pravardžiuoju Šašu, nes jis 
reguliariai primena savo esybę ne pačiu patogiausiu 
metu, būtent — gerą valandą prieš aušrą jis ima amp-
sėti, ir kas nors privalo jj išleisti į lauką. O pirmąją 
naktį turėjom ir staigmeną. Pro miegą suvokiau kaž
ką už sienos bruzdant, vaidenantia. Negana man sveti
mų planetų astronautų, pagalvojau, reikia dar turėti 
reikalų ir su vaiduokliais! Staiga kažkas pokštelėjo lyg 
patrankos šūviu. Žmona pašoko pirmoji, o aš iš paskos 
— skubam į Danutės kambarį — salioną, kur ji turėjo 
miegoti drauge su Irena, kilimo latvaite, gera bičiule 
iš to pat Buffalo, atvykusia pasisvečiuoti dar prieš mus. 
Tenai blyškioj elektros šviesoj pamatėm abi vaiduok
les — Danutę ir Ireną, vienmarškines, abi su malkiniais 
pagaliais rankose, besivaikančias ir kažkur atsidan
ginusią mažą pelytę. Prastos šaulės. Nė vienai nepa
vyko šviežienos sumedžioti. 

IV 
Ta mismo yra pats charakteringiausias ekvado-

riečių žodis. Tai reiškia tučtuojau. Danutė įtarė, kad aš 
u i visus keblumus, patirtus jos trečioje tėvynėje, ga
liu atsilyginti karčiais įspūdžiais spaudoje, tad iš anks
to spėjo, kad kelionės apybaraižą pavadinsim tuo gar
siuoju žodžiu. Mat, ji kasdien susiduria su ypatinga to 
žodžio prasme. Bet ir aš per trejetą savaičių tiek paty
riau, kad tą ya mismo galėčiau išrašyti ne auksinėm. 
bet degutinėm raidėm. 

Ekvadoriečiai paslaugūs, jie viską prižada attikti 
tučtuojau. Paklausk vienbučio patarnautoją, kada ga
lėsi pasikalbėti su vedėju, ir gausi memikčiojantį ir 
nemirkčiojantį atsakymą, kad ya mismo. Paprastai tas 
tučtuojau tęsiasi valandomis, kartais dienomis ir mė-
iTTitlr. • kartais ir metais. Žinoma, kad iš valyklos 

negausi prižadėtų išplautų drabužių nustatytą valan
dą ar dieną; nueisi į įstaigą apsimokėti elektros sąskai
tą porą savaičių pavėlavęs, bet niekas pinigų nepriims, 
nes skaitliukas nebus patikrintas; mėsinėj paprašysi 
paduoti užsakytą viščiuką, bet jis čipsės dar pas kokį 
ūkininką, kurs savo ruožtu bus prižadėjęs jį pristatyti 
ya mismo. 

Užkvietė kartą mus visus pietų pas inžinierių, 
kurs ką tik buvo pasistatęs naują namą, nors dar 
trūko langų apsaugos. Jis bent tuo norėjo atsidėkoti 
Danutei, kuri privačiai mokė vieną tos šeimos vaiką, 
bet atlyginimo už tai neėmė. Šiuo būdu taikos savano
riai, šalia tiesiogio užsiėmimo, atlieka ir amerikiečių 
ambasadorystę. Buvo pranešta, kad jie mus pasiims 
savo automobiliu dar prieš antrą valandą. Pusryčius 
tą sekmadienį valgėme vėlokai, bet artėjant sutartam 
laikui, išalkom, o mūsų kvietėjų nematyt. Pagaliau 
moteriškosios nesutiko ilgiau kentėti, tad, besibai
giant penktai valandai, įėjom į artimą valgyklą perka
rusio vilko eisena. Tik tada kryžkelėj atsirado mūsų 
vaišių šeimininkas, šypsodamasis kaip katė. padėjusi 
ne vietoje "kiaušinį", jis sumykė pasiteisinimą, jog 
vakar giminių pažmony buvęs įkaušęs ir lig šio laiko 
nespėjęs prasiblaivyti. 

Visa šeima mus gražiausiai sutiko. Ypatingai 
džiaugėsi berniukas, pamatęs savo mokytoją Danutę ir 
jos globoj jau spėjęs šiek tiek atsikratyti savo mikčio-
jančios kalbos formos. Aprodę namą, patiekė gardžių 
užkandžių ( tikėtų pietų negavom dėl aukščiau minė
tos prieasties), išsikalbę jom be jokio varžymosi. Kai 
kam žodžių pritrūkdavo, Danutė vėl savo gražia ispa
niška tartim viską sujungdavo vertėjaudama. Pasiro
do, kad inžinierius skyrėsi iš visų kitų vidurinės kla
sės žmonių, kuriuos sutikome. Jis buvo vienintelis, ku
ris prisipažino, kad jei amerikiečiai nutrauktų savo 
ryšius su Ekvadoru, gyvenimo lygis taptų daug skur
desnis. 
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VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Washmgtoa, D. C 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimų ciklas buvo 
pradėtas Lietuvos pasiuntinybėje 
vasario 16 d. Nuo 6 ligi 8 va
landos vakaro Lietuvos atstovą 
dr. S. Bačkį ir O. Bačkienę svei
kino atvykę svečiai — svetimu 
valstybių atstovai. Valstybės de
partamento ir Amerikos Balso 
pareigūnai, keletas žymių žurna
listų, lietuviškų organizacijų pir
mininkai ir kiti. 

"Aš renku medžiagą ir žadu 
ruošti didesnį rašinį — darbą 
apie Lietuvą ir lietuvius. Ar Lie
tuva yra tiktai čia, šiuose rū
muose?" Tokius k panašius klau
simus kėlė "The Washington 
Star" dienraščio žurnalistas John 
Shenvood. "Panax VVashington 
Weekly" korespondentas Lester 
Kinsolving, neseniai įvykusioje 
spaudos konferencijoje valstybės 
departamente iškėlęs Lietuvos 
okupacijos klausimą, entuziastin
gai papasakojo apie tos konferen
cijos eigą. Lietuvių kilmės "Ok-
lahoma Eagle" Baltųjų rūmų 
korespondentė Sally Steefe, ne
blogai kalbanti lietuviškai, nuo
taikingai rėmė ir skatino ten bu
vusius korespondentus ir diplo
matus domėtis Lietuva ir jos prob
lemomis. Buvo čia ir Amerikos 
spaudoje plačiai pasireiškusi AP 
agentūros narė Jūratė Kazickaitė 
bei dažnai "The Washington 
Post" rašanti Jūra Končius. Ma
lonu buvo matyti buvusią šių 
namų šeimininkę Oną Kajeckie-
nę (Juozas Kajeckas tebėra sene
liu namuose), kuri čia susitiko 

svetimtaučių ir lietuvių. Sv. sosto 
delegato pavaduotojas, apsuptas 
vyresnių ir jaunesnių asmenų, at
rodo, jaukiai jautėsi priėmime. Sa
vo patyrimais ir įspūdžiais dali
nosi latvių ir estu atstovai. 

Dailia: užkandėliais paruoštas 
stalas, silpni ir stipresni gėrimai 
bei keletas tautiniais rūbais pa
sipuošusių lietuvaičių suteikė mi
nėjimui šventišką nuotaiką. 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
viršininkas Alfonsas Petrutis pa
informavo besidominčius apie ra-
dio bangomis siunčiamas žinias 

\ į pavergtą Lietuvą, pastebėda
mas, kad Lietuvos atstovo dr. 

[Stasio Račkio žodis, minint Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mą, buvo perduotas vasario 15 d., 
o pagrindinis reportažas, pritai
kytas vasario 16 d., buvo perduo
tas ta pafią dieną." Taip pat ir 
valstybės sekretoriaus Syrus 
Vance sveikinimas. ' 

Washingtono Lietuvių Bend
ruomenė kartu su kitomis orga
nizacijomis vasario 19 d. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo mi
nėjimą pradėjo iškilmingomis pa
maldomis Sv. Mato katedroje. Mi
šios buvo laikomos lotyniškai tri
jų kunigų, kurių-vienas buvo Wa-

IshingtoBe gyvenantis ir lietuvių 
religiniais reikalais besirūpinan
tis kun, dr. Tomas 2i ūraitis. 

Pamokslininkas ragino susirin
kusius imti pavyzdį iš lietuvių, 
kurie Sovietų okupuotoje Lietu
voje, nežiūrint nuolatinių perse
kiojimų dėl tikėjimo, lieka prak
tikuojančiais katalikais. Jis primi
nė "Lietuvos katalikų kroniką", 
Helsinkio ir Belgrado konferenci-

du daugeliu savo senų pažįstamų' jas ir Sovietų laužymus pagrindi 

OPEROS TEMOMIS 
(Atkelta i š 3 psl.) 

dėti iš Milano atskraidintas deko-
rac'jas, reikalui esant, pritaikyti 

Gen. garbės konsulas inž. J. Čeka
nauskas sveikina Los Angeles lie
tuvius, gausiai susirinkusius į Va
sario 16-sios minėjimą 

Nuotr. L. Kanto 

niu žmogaus teisių Lietuvoje ir 
Sovietų Sąjungoje. Mišių metu 
buvo kalbamos specialios maldos, 
skirtos už persekiojamus lietuvius 
Lietuvoje, prašant Dievo, kad ]ie 
nepalūžtų. Kaip vėliau teko pa
tirti, kardinolas William Baum 
patvarkė, kad visose Washmgto-
no vyskupijos bažnyčiose būtų 
meldžiamasi už Lietuvą. Reikia 
manyti, kad didelės įtakos tokį 
patvarkymą paskelbti prisidėjo 
"Lietuvos Katalikų Kronikos" 
skelbiamos žinios, Jono Vaitkaus 
pasiųstas laiškas kardinolui, preL 
Audrio Bačkio, einančio svarbias 
pareigas Romoje popiežiaus kan
celiarijoje bei jo vizitas pas kar
dinolą praėjusią vasarą. 

Vasario 19 d. Latvių salėje įvy
ko Lietuvos nepriklausomybės pa-
paskelbimo minėjimas, kurį pra
vedė Washingtono Lietuvių bend
ruomenės pirmininkas dr. Jonas 
Genys. Amerikos himną pagiedo
jo Elena Jurgėlaitė, invokaciją 
skaitė kun. T. Žiūraitis. Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis savo trum
poje kalboje iškėlė nepriklauso
mybės metu pasiektus lietuvių 

Marijos aukšt. mokyklos scenoje. 
Scenos vadovo ir konsultanto pa
reigas atliks du žinomi operos tal
kininkai: skautininkas J. Paronis 
ir akt. K. Oželis. Apšvietimo pla
nas ir nustatymas režis'eriaus, o 
darbą vykdys K. Cijūnėlis su tal
kininkais. Kostiumai iš New Yor-
ko, nes ten pigiau, negu Chica-
goje nuomoti. 

— Kiek aplamai žmonių bus 
įvesta į "Nabucco" operą? — 
kla'ušiu V. Raažiųj. kol telefonas 
dar neskamba ,.-

— Nenusigąsk, bet po "Aidos" 
tai pats didžiausias pastatymas, 
įskaitant visus talkininkus. Iš vi
so įjungiama apie 170 asmenų, 
kai tuo tarpu "Aidoje" jų buvo 
iki 200. Jtai truputis skaičių: 58 
choristai, 9 solistai, trys šokėjai 
su balerina V. Karosaite, 26 vy
rai statistai, 6 moterys amazonės, 
8 vaikai statistai, 35 žmonių or
kestras ir t t . 

Kai tokia milžiniška pastaty
mo masina užvesta (Vytautas 
baidosi, kad telefono sąskaita bus 
tikrai didelė, nes ligoninės tele
fonas dvigubai kainuoja už kiek
vieną pasukimą, o jam su ne
maža dalimi iš 170 asmenų rei
kia nuolat reikalų turėti), man 
darosi įdomu, ar lietuvių visuo
menė užtektinai domisi artėjan
čia "Nabucco" opera, ar aukoja, 
ar perka bilietus? 

Vyt Radžius pasirodo optimis
tas. Kai statomos tarptauti
nės operos, lietuvių visuomenės 
susidomėjimas visada būna di
desnis. Iki šiol iš trijų jau pilnai 
išparduotas vienas spektaklis. 
Šiuo metu bilietų pirkimas kiek 
atslūgęs, bet tikimasi, kad vėl 
greit pakils. Taip būna kiekvie-
neriais metais. Šiemet patogu tai, 
kad bilietai platinami Varnelių 
prekyboje, kuri atidaryta ir sek
madieniais. Tai ypač palengvi
na norintiems įsigyt! bilietus. Me
cenatai ir geradariai mūsų ope
rai suaukoja iki 20,000 doL Visa 

koms rinkti ir prie geriausių norų 
nebelieka laika Taip ir lieka ei
lė gerų žmonių neaplankyta ir 
aukos hėpaBrhios," nes' apmoka
mų žmonių; kurie "tuo tik užsi
imtų, mfisų operoje nėra. 

Laisvės, laisvės! 
^.'».r; .•;.-.•,... 

Sv. Kryžiaus ligoninės korido
riuje girdžiu kažifeno artėjančius 
žingsnius. Atrodo, jau kiti lan
kytojai ateina pas operos pirmi
ninką. Tad mana paskutinis 
klausimas, kodėl buvo pasirinkta 
& Verdi "Nabucco^ opera? -
• • Pirmininkas- piasakijaj "Ope
ra .gfaifcif 'meioMmga '->+- tat vie
ta***~ dalykas; ' t ^ " svarbiausia 
"Nabucco" operos pagrindinė te
ma: Laisvės} Laisvėsl-DabaT, ka
da taip keliamas fr propaguoja
mas "Žmonių "teisių reikalas, ka
da mūsų jaunimas prieš Belgra
de konferenciją tuo reikalu sulė
kė demonstruoti net į sostinę 
VVashingtoną, "Nabucco" opera 
labai derinsis su mūsų ir pasau
lio dabartinėm rtuota;kom ir 
Kis meninis įnašas į bendrą krū
vi LaisvėsI Laisvės Lietuvai!" 

Palatoje jau bestovi operos 
chormeisteris muz. Alfonsas Ge
čas ir jo žmona Saulė. Abu, kaip 
ir aš prieš tai, nustebę, kad ligo
nio lova įesu.'oliota, bet švariai 
paklota i: apkrauta popieriais. Ir 
jie tuojau pastebi," kad šiofe pa
latoje yra ir Chicagos Lietuvių 
operos raštinė. Tarnautojos man 
jau liepia apleisti palatą. Išeida
mas muz. A. Gečą dar suspėju 
paklausti, kaip patinka naujasis 
dirigentas? "Šiemet atėjo nau
jas, jaunas, nefšnervuotas diri
gentas, ir tas darbe persiduoda ki
tiems, visi dirba su didesniu įdo
mumu", atsako A. Gečas, jau 22 
metus ruošiantis operos vytų cho
rą. Tuo tarpu operos moterų cho 
ro koncertmeisterė šiais metais 
yra E. Pakštaitė-Sakadolskienė. 

Kai šis reportažas bus atspaus
dintas, tu, mielas pirmininke, 
jau tikriausiai būsi namie ir iš 
namų tvarkysi operos reikalus. 
Iš širdies linkiu, kad "Nabucco" 
operos spektakliai tau nebūtų is- j 

laimėjimus bei paskaitė kai ku
rias ištraukas iš Valstybės depar
tamento sekretoriaus Gyrus 
Vance atsiųsto sveikinimo. Valsty
bės departamento Pabaltijo sky
riaus vedėjas Thomas H. Girth, 
palankus lietuvių reikalams, ma
loniai pasveikino susirinkusius. 
Sveikinimus perdavė taip pat lat
vių ir estų atstovai. Pagrindiniu 
minėjimo kalbėtoju buvo pa
kviestas Atstovų rūmų narys 
Newton I. Steers, Jr. Jis prisimi
nė, kad nuo jaunystės renkąs 
pašto ženklus ir kad jo rinkiny
je yra ir nepriklausomos Lietuvos 
ženklų, tačiau pasigendąs, kad jų 
daugiau jau nebėra. Jis žadėjo "pa
dėti lietuviams rr kitiėrns gyve
nantiems už geležinės uždangos, 
kuriems yra paneigiamos pagrin
dinės žmogaus teisės. 

Pulkininkas Kazys Škirpą ga
na ilgoje kalboje apžvelgė Lietu
vos kariuomenės kūrimąsi ir sun
kias sąlygas, kovojant dėl Lietu 
vos laisvės, primindamas tos ko
vos įvairius tarpsnius. Jis pastebė 

vedėja Virginija Giueciuejie pra
dėjo minėjimą. Buvo sugiedotas 
lietuvos himnas, pianinu prita
riant Dianai čampienei. G r a s ą 
ir turiningą kalbą pasakė Jonas 
Vaitkus, iškeldamas ypač ką reiš
kia tautai laisvė. Jis priminė, kad 
jau yra suėję 725 m. nuo Lietu
vos valstybės įkūrimo, amerikie
čių susuktą filmą apie Simą Ku
dirką, paklausdamas ar mokiniai 
matė tą filmą. Taip pat priminė 
partizanų kovas, Kalantos suside
ginimą ir studentų riaušes. Jis pa
sakė, kad pavergtos Lietuvos lie
tuviu pageidavimai laisvėje esan
tiems -lietuviams yra būti lietu
viais, išlaikyti lietuvybę, siekti 
mokslo, kad tuo būdu turėtų įta
kos visuomeniniame Amerikos gy-
enime, neužmirštant Lietuvos rei
kalų. 

Mokytojų paruoštą programą 
pravedė Ada Vodopalaitė, 8 sL 
mokinė. Eilėraščius deklamavo 
T. Klemas ir A Rimas. 3-8 sk. 
mokiniai padainavo dvi dainas, 
akordeonu akompanuojant Žilio-
niui. Vėliau eilėraščius deklama
vo mokiniai P. Mickus, V. Petru
lis, Lukaitė, 2ilidnyrė, R. Barzdu-
kaitės parašytą rašinėlį "Kodėl 
S. Kudirka pabėgo į Ameriką" 
paskaitė Barzdukaitė ir P. Kle
mas. Užbaigai vaikai pašoko kal
veli . 

Šiuo metu VVashingtone ypatin
gai gražiai reiškiasi Lietuvos Vy
čiai, vadovaujami Eva Migonis. 
Jų iniciatyva vasario 16 d. šven
tės proga buvo suruošta George-
town universiteto bibliotekos prie
angyje paroda, kuri tęsėsi nuo va
sario 13 iki 27 d. Trijose didelėse 
nuo lubų iki grindų vitrinose bu
vo išstatyti lietuviškas tautinis 
kostiumas, gintarų, juostų, audi
nių, medžio dirbinių, margučių, 
knygų ir įdomių nuotraukų iš lie
tuvių gyvenimo,*kaip pvz. vaiz
dų iš pabaltiečrų; demonstracijų, 
įvykusių Washingtone, iš Lie
tuvos atgabentas gintarinis Auš
ros Vartų Marijos paveiksliukas, 
bareljefas "Kur bėga Šešupė" ir 
kL Labiausia dėmesį traukė Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Vytau
to spalvota nuotrauka, knygoje 
išleistoje 1930 m, "Spindulio" 
b-vės Kaune, minint Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Vytauto 500 
metų mirties sukaktį. Visi ekspo
natai labai skoningai, gražiai iš
dėstyti dr. Birutės Vileišytės. 
Kiekvienas daiktas, knyga ar au
dinys taip parodyti, tartum kiek
vienas iš jų yra pagrindinis vit
rinoje, patraukdamas žiūrovo dė
mesį. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
• W 

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

•ntttlUMIHIltlIlIlIlIHIlilIltlIMHtHflMIHIi 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprasto* Radijai, 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai. 
Patdavhaaa Ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W 69tli S t , M. T76-H86 į g j » į ^ ^ e o * 3 ^ * 1 

K E A L E S T A T E 

Sudiev Žiemuže 
4 vienetu maras ir garažas, Mar-

ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas. 
Našle atiduoda u i $38.800. 

5 kamb. labai modernas muro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 

Arti 7* tr 

S E A L E S T A T E 

iiiiiiiiiiimiiiiiimmntiiiiiiiiitmtitiiiiiiii 
PACKAGt EiPRF.SS AGENCY. 

MARIJA KOREKIENE 
SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

pageidaujamos geros ra*t*» 
prekes. Kaistas is Europos sandPUu. 
2608 W. Mrth St., Chlcago. OL 60*2* 

TE3L. , y i 5-2TST 
lllllllllllllllirnuinilllHI!l!lluiftlll!l!!lllll 

SIUNTINIAI Į LIETUVlį 
ii kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, ŪL 60682, tetet 927-5980 

biznis ir mOr. namas su 
geru butu. Marquette Parke. Viskas 
— $33,000. 

Mur. 6 butai po S 
investavimas Marquette 
$42300. 

Geras 
Parke. — 

M O V I NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8063 

iimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiininiiiiiR 
M. A. Š I M K U S 

KOTARY PTTBLIC 
rVCOME TAT SERVICE 

4259 So. Maplenood, tel 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINTU iškvietimai, pildomi 

PILlETVBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

tiiiiiiiiiiimiuiiiiuiiiimnuiiHimitiiuiHi 

Grafais platus sklypas ir . 
Marquette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Uoksu* "rnncn". Bevelk naujas 
romėnų mūras. S mieg. Radiant ši l
dymo dvi kontroles. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedu. Tik pamate 
nupirksite už J40.00G. 

Tvirtas 2-ju aukštu mūra*. 2 butai 
tr maloni biznio pataJpa- 3 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$SS,500. Mamnette Parke. 

Valdi: Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
t kamb. mur S miegami. 66 ir Tal-

$27,500. 
Gražus bung»Jow — 6 kamb. 2 žtdi-

atei. 83 ir Kedzie. $64*200. 
15 metą senumo. 5Vi kamb. 3 mie

gami. Daug rūbinių. 2% mas. ganiai 
63 ir Narragansett. $54,000. 

2-įą aukštą — 2 po 6 kamb. mOr. 
65 ir Taiman. $32£00. 

50 akrą * » * • Lemom*. $10.000 
už akrą. • 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Insurance — Income Tas 

29S1 W. 63rd SU 436-7878 

iiitiimiiiiiiniimiifiiiiiiitiiiiiimiiiiimiif 
įvairiu prekių pasfertaknuM nebran
giai 6 mušu sandeHo. 

OOSatOS PARGELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

SSSS S. Halsted St , Chlcago. TU 60«O8 
2501 W. 6»th St.. Cblcago. UL 6082* 

Telef.: aa5-27S7 — 254-SS3* 
Vytautas Vabatinaa 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuinuiiuuiMiinNii 

ammumm 
MABQOTrTE PAB& 

S- jų butą roflrini* po 5 kamb. 
Į Gazu šildymas. Mur. garažas. Arti 
06-os ir Taiman. Žemiau $344)00. 

B O C NU<ntAV1MA8 
Namą ptrkimaa —- Pardavtmaa 

Valdymą* 
Draudimai — lnoome T»» 

Votariataii _ Vertima) 

Vasario 36 d. Georgetown uni 
versiteto jaukioje salėję įvyko Va
sario 16 d. minėjimas, sutraukęs 
apie 200 svečių. Programą prave
dė Ernest C. Raškauskas. Sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nai. Valstybės departamento sek
retoriaus asistentas Cliff Brady, 
gerai susipažinęs su lietuvių pa
dėtimi Sovietų okupuotoje Lietu
voje, pasakė kalbą, primindamas 
Helsinkio ir Belgrado konferenci 

V A L O M E 
KILIMUS IR BUDUS 

visą 
i. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL: 376-1882 arba 376-5996 

Medinis. 2 butai po 5 kamb. Ma
žas jmokėjimas. Marauette Parke. 
$20,900. •'• . 

Mūras 4 vienetą, ir garažas. Mar-
ąuette Parke. Pigūs. $39.500 

Mes turime pardavimui Floridoi 
visoldą namą. Norimieji pirkti, par
duoti ar mainyti, skambinkit amms. 

VAINA REAL ESTATE 
Tel. - 925-6565 

D Ė M E S Į O 

. J 
ALE ROTI 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai bf kraujo, Pievos žydi, Skir
tingos kojinės, Paslėptu vardu, AS 
tau sakyJavau, aš tau sakau ir Vt£ 
įdomūs pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 
m. Kaina su persiuntimu $4JO. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4615 W. 
63rd SL, Cbicago, UL 

• 

10% — 20% — SS% 
a i apdraadą. nuo 
bilio naa. 

moki 

F R A N K Z A P 0 L I S 

TeL J ' G * 4-WM 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

«4M Ro K M » 4v» — T7S-«S« 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

Įstaigom aptarnaujamo pietvakarių 
Cmcagą — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti bmą 
be jokio įsipareigojimo skambinkit 

• mums. 
Taip pat, abejojant dėl turimo 

DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI GYVYBĘ, ir 
SVEIKATĄ maloniai jtoms patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St., Cbicago, DL 

767-0600 arba 778-9871 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKU OKUPACUOJE 
Si knyga neseniai gauta. Kie-

| tais viršeliais. 116 pusi Kleista 
[ Melbourne, Australijoje. Kaina su 

persiuntimu $4.30. '•-;•'. 
Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 

4545 West 63rd 8L, CSucago, DL 

HELP WASTED VYRAI 

MACHINIST 
Ali around maebinist with at least 
2 years of experience needed. Set-up. 
short produetion runs on nuUing 
machine, cbuckers, etc. Mušt be 
able to work from blue prints. Good 
starting salary, excellent fringe ben-
efits. Apply daily 8 ajn.—4*^0 pjea, 

PHONE — 354-4350 

HELP WANTED — MOTERYS 

jo, kad tautos laisvė nėra pasie-jja s i r Amerikos daromus žygius 
Iciama be kovos. I fmogaus teisėms apsaugoti. 

Minėjime teko sutikti žydų' 
bendruomenės narę D. Aleran-
der, kilusią iš Lietuvos. Washing' 

Pasižymėjusiai visuomeninių ir 
lietuviškų reikalų veikloje senai 

tono Lietuvos Vyčių p i r m i n i n k e i ^ ^ **» k i t ^ lietuviškų organi-
Eva Migonis paruošė ir perskai-1 «*f»JU esančių Waslnngtone na-

bėda, kad r̂ ėra jėgų, kas lietu- jt5r>is:. geritu be la^ų buk su 
(nta pUfiao iplaokym. Valdaiv!«4is'so*«Jt, a«gu, k l ia »avts 
bos nariai ir choristai dienomis nat ines Urda«,4Bfc<rĮnifBajėj*. 
tiirba, vakarais repetuoja, MČ *w- • 

} tė rezoliuciją, kuri buvo vienbal
siai priimta. 

Meninę dalį atliko Elena Jur
gėlaitė. gražiai padainavusi tris 

} lietuviškas dainas. Ypač jautriai 
buvo atlikta pagal K. Binkio žo
džius harmonizuota daina. Gerą 
įspūdį paliko Philadelphijos tauti
nių šokių grupė "Aušrinė". Ne 
vien puikiai atlikti šokiai, bet ir 
spalvotų prožektorių apžvietimas 
suteikė pasakiškai gražu va 

Bet dėl kai kurių minėjimo tru
kumų'liko tam tikrų nuostalgijos 
nuosėdų. Aukas rinko Vlikui G. 
Kruvickienė ir Altai ir Bendruo
menei — G. Genienė, JAV kong-1 
rese Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 60 m. sukaktis buvo 
paminėta vasario 21 d. Senate 
minėjimo kaH>ą pasakė Charles 
Pearcy, o Atstovų rūmuose Da-
nieV Flood. 

Gražia- paminėjo vasario 16 
d. šventę' Washir*gtor.o šeštadie
ninė Krisčjoeo Donelaičio mo-
kyVla, | ktrrią buvo įtraukti risi 

rei ir jų siekimų rėmėjai Louise 
Eurkoos (Jurkienei) Vyčių pirmi
ninkė įteikė įspūdingą Vytimi 
papuoštą diplomą-atžymėjimą. 
Oficialiai daliai pasibaigus E. 
Jurgėlaitė padainavo keletą lie
tuviškų dainų. Po to buvo vai
šės. Tai buvo gražus Vasario 16 
d. šventės minėjimų užbaigimas. 
Tačiau ne visi galėjo jame daly-

.i n vauti. nes tuo melu Washingto-
iadą Ino šeštadieninės lietuvių mokyk

los tėvų komitetas suruošė lite
ratūros ir meno vakarą mokyk
lai paremti. 

Gražina Kvivickienė 

— Esame tarytum upės: kuo 
daugiau dugno rėpiame, tuo ak-
leanis mūsų prieraišumo van
duo. Taigi privalome taupyti 
savo meile tiema, kurie apačioj 
mūsų verčiau, negu tiems, ku
rie virtoj. T5e kurie v iršu i ga
li apsieiti be ssūsų aseiles: $£ 
Jau t u o lotu* j % jiema teiktf. 

Ąrkiv. bheen 

Turtft Cnica«?db miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4S58 S. Wasbtenaw Ave. 927-S5S9 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,] 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

TIK K4 IšEJO M SPAUDOS 
1.1. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA. 
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILIJADAL Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorinį gyvenimą. 
U. lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
čys. Knygą puo&a 50 medžio raiži
nių daii V. Smakausko atlikti 19 
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6 30. 

Užsakysna siųsti-
D&ACGAS, 4SiZ W. 6Srd SC, 

Chkato, 0L 00629 

^*CJ0*i. 

iiuiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiHiimimiiiiMiuniiii 
NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

REAL ESTATE RROKERSs 
P. ŽUMBAKIS — PR 8-6916 
lllIUliliUIIIIIIIIIIIIUI 

RELIABLE HOUSEKEEPER 
. . . . _ * *• r 

Pull time. Live in. Own room, 
T.V. Excellent conditions. 
Hease cafl — 

3 6 4 - 0 8 4 9 

V Y R A I I R M O T E R Y S 
• II M I M I I IMI I ** • 

REMK3TE "DRAUGĄ**-

C A K E I A K E R 
Days. FuU time. Steady joto. 

Good pay. Apply in person 
WEISS BAKEBY 

13847 W. Fuhon OT t e t TOS147 

HELP WANTED VYRAT 
• • ^ • • • . 

. 3 MA1ES ĄSD 1 FEMALE1 •••r *-

GENERAL CLEANIKG PERSONNEL 
10:30 P̂ VL t o 7:00 A^M. 

VENTURE STORES, INC. naa immediate openings for: 

V LEAD PERSON 
V ASSISTANT LEAD PfiRSON 

V 2 GENERAL CLEAKERS 
i j Experience operating automatic scrubbers and stripptng.finishmg 
!4T viny! floors is required. 

PLĖASE APPLY IN PERSON BETV/EEN THE HOURS OF 
lt A.M. ta l PJK. — Monday thru FrMay. 

V E N T U R E 
<A Divlsi0Q ef May Departiueut Stores^ 

Ar. £qual Opnortuąbpf £nų>io/er 



-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
PONE REDAKTORIAU! 

" O I U K K " (1978. L 12 d., Nr. 2 
— 3) vedamajame "Ko siekia Vil
kas?" neteisingai aprašytas mano 
1977 m. XIL 11 d. pasikalbėjimas 
su '^Laisvės Žiburio" radijo pro
gramos vedėju Romu Keži tu To
dėl labai prašau paskelbti šį ma
no atvira laišką, nors iš dalies 
atitiesiantį tas iškraipąs. 

L ^Dirvoje" skelbiamos taria
mai mano vadinamos citatos yra 
suklastotos. Todėl i r į jas atrem
tieji tolimesni "samprotavimai" 
bei išvedžiojimai yra neteisingi, 
o man taikomi kaltinimai visai 
nepagrįsti. 

2. Neturi jokio pagrindo "Dir
vos" vedamojo priekaištas, "kad 
Vliko pranešėjui per radijo apie 
savo seimą negalėjo būti perdaug 
sunku pasiteirauti LTS vadovy
bės, kodėl LTS iš tiesų neturėjo 
savo atstovų tame seime, vieton 
pranešti savo iš piršto išlaužtą į 
pasity<Hojimą",nes nedalyvavimo i 
priežastis buvo patirta tikrai iš 
pačios Tautinio Sąjūdžio vadovy
bės. Tuo reikalu kalbėtasi su | 
1977 m. lapkričio 15 d. pas Če- į 
kienę įvykusiame posėdyje dalyva
vusiu sąjūdžio valdybos nariu 
Aleksandru Vakseliu. Jo teigimu, 
bm»e notarta Algio Sperausko ir 
Rūtos Žymantaitės nesiųsti į Vil

nia, Vliko Taryba įspėjo visuo
menę, pasirodžius sovietinės žval
gybos paruoštai Lietuvos laisvės 
kovai niekinti ir jos pastangoms 
silpninti knygiūkštei "Išdavystės 
keliu", ryšium su šiai sovietinei 
užmačiai prasidėjusia talka: sovie
tinio leidinio šmeižtų platinimu, 
bandymu įtvirtinti sovietinius fal
sifikatus, naujų ir už sovietinės 
žvalgybos išradingesnių prama
nų bei klastočių fabrikavimu, so
vietinio melo ir šmeižto talkinin
kų dangstymu. Tai apgailėtina 
veikla. Jei Vliko Tarybos mini
mos rezoliucijos paskirtis būtų 
buvusi tokia, kokią nurodo "Dir
vos" vedamasis, tada nebūtų pri-
sėję nė Lietuvių Tautinio Sąjū
džio atstovui Vliko Taryboje Al
giui Sperauskui jos 1978. L 14 d. 
posėdyje "... atsiriboti nuo visų 
M. Kavolio insinuacijų B. Ne-
mickui ir apgailestauti savo pa
reiškimus"... 

Su pagarba 
Prof. dr. Bronius Nemickas, 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininko 

pavaduotojas 

"... seime dalyvavo 13-kos or
ganizacijų atstovai. Dvi grupės 
savo atstovais neatsiuntė, Ūkinin
kų partijos vadai išmirę, o Lietu-

SLOVAKHOS 
BAŽNYTINE PBOVTNCIJA 

o šeštoji buvo d a b a r naujai įs-
Popiežius Paulius VI padarė j te ig ta : ta i Trnava vyskupija, 

vių Tautinio Sąjūdžio priežastys i reikšmingu administracinių pa- įkur ios teri torija buvo iki šiol 
kitos. Ten vadai neišmirė, o visa: keitimų Čekoslovakijos ribose j valdoma apaštalinio adminis t ra-
nelaimė, kad santykiuose su Vii- esančiose ^ katalikų vyskupijose., tor iaus. Dabar j i bus naujosios 
ku tos grupės vadai įsipainiojo j ] Svarbiausioji naujove yra atski- j slovakų bažnytinės provincijos į 
bolševikines provokacijas ir pakai r ° s bažnytinės provincijos Slo-

i centras i r a rk ivyskupo - met ro- j 
talo tokiu atveju, žinoma, nega- vakijoje įkūrimas. Naująją Slo- polito rezidencija. .Trnava vys-1 

daro šešios vyskupijos, iš kur ių , DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. kovo mėn. 13 d. 
penkios egzistavo j a u anksčiau, I' 

Įėjo gauti". 
Palyginę tikrąjį tekstą su falsi 

fikatu, matome, kad "Dirvos' 
pakaitininkai: 

vakijos bažnytinę provinciją su-

laikraštis "Dirva" matomai, ga
tves informacijas iš savo korespon-

1) Datys pramanė ir į mano lū- , dentės Nevv Yorke. 

Dr. Broniaus Nemkko, Vliko 
pirmininko pavaduotojo, pasikal-

,bėjimo (1977. X H 11 d.) su 
"Laisvės Žrburio" radijo progra
mos vedėju Romu Keziu ištrau
ka, liečiantį Lietuvos Okiriinkų 
partijos ir Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio Vliko St. Petersburge 

pas įspraudė į Lietuvos Ūkinin
kų parti jos seime nedalyvavimo 
priežastį i r 

2) su Vliku kontaktuojamiems 
Tautinio Sąjūdžio žmonėmis kal
tinimus (jie įrodė ir Vliko institu
cijų pasmerkti) patys pakaitinin
kai išplėtė grupės vadams ir nu
slėpė susikompromitavėlių baimę 
rodytis Vliko seime. Br. N. 1978. 
L 18 d. "Laisvės Žiburio" radijo 
direktoriaus Roroo Kezio komen
taras dėl "Dirvos" (1978.1. 12 d., 
Nr . 2) vedamojo "Ko siekia Vli-
k'as?" klastočių paskelbtas per ra
dijo programą 1978 m. vasario 5 
dieną Nevv Yorke: 

"Vliko vicepirmininkas dr. Bro
nius Nemickas gruodžio i i d. in
formavo mūsų radijo klausytojus 
apie Floridoje vykusį Vliko seimą. 
Tą dr. Nemicko pranešimą ko
mentavo Clevelande leidžiamas 

ko seimą, kad ten viešai neiškil- i v y k u s i a m e seime (1977.XIL3 — 
t ų j ų rei.<alai, n u m - y . j Ą4 d . ) nedalyvavimo priežastis 

(pažodžiui nurašyta iš juostelės) 

Turime pareikšti, kad šiame 
"Dirvos" straipsnyje dr. Nemicko 
žodžiai buvo iškraipyti, tuomi 
klaidinant "Dirvos" skaitytojus ir 
neigiamoj šviesoj pristatant "Lais 
vės Žiburį". Apgailestaujame dėl 
"Dirvos" korespondentės nesuge
bėjimo ar ' nenoro teisingai per
teikti žinias, girdėtas per šią pro
gramą. 

Dr. Nemickas, palyginęs savo 
žodžius, tartus per "Laisvės Žibu
rio" radiją, ir juos iškraipytus 
"Dirvoje", taip išsireiškė: "pir
ma, patys pramanė ir į mano lū
pas įspraudė Lietuvos Ūkininkų 
partijos seime nedalyvavimo prie
žastį ir, antra, su Vliku kontak
tuojamiems tautinio sąjūdžio žmo 
nėms kaltinimus išplėtė grupės 
vadams ir nuslėpė susikompromi
tavėlių baimę rodytis Vliko sei
me". 

kūpi jos teri torija iki 1918 metų, j 
tai y r a iki pirmojo pasaulinio | 
karo pabaigos, pr iklausė vengrų 
Esztergomo vyskupijai . Žlugus 
aus t rų - vengrų imperijai , ku
riai priklausė ta ip p a t i r Čeko
slovakija, i r įs ikūrus Vengri jos 
ir Čekoslovakijos nepriklauso
mom valstybėm, Esz te rgomo 
vyskupija buvo padal in ta į dvi 
dalis. Didžioji jos dalis, apie 
ke tur i penktadaliai visos teri to
rijos, at i teko Čekoslovakijai, bet 
vyskupijos cent ras ir toliau liko 
Esztergome, Vengrijoje. Slova
kų pusėje esančiai š ios vysku
pijos teri torijai va ldyt i 1922 m. 
buvo paskir tas apaštal inis ad
ministratorius. Ši nenormali 
padėtis dėl įvairių aplinkybių 
užsitęsė iki dabart inių laikų. . 

Popiežiui įkūrus a tski rą Slo-! 
vakijos bažnytinę provinciją, I 
apaštalinio admin is t ra to r iaus ' 
valdomoje buvusioje Esztergo- j 
mo vyskupijos dalyje. 

A. t A. Dr. JONUI GEČUI mirus, 
jo anūkei ALEKSANDRAI GRAŽYTEI, jos TĖVE
LIAMS ir BROLIUKUI nuoširdžią užuojautą reiškia 

Jaunutis Puodžiūnas 
ir Baleto Studija 

vieton Ignas Gasiliūnas, Aldona 
Krulikienė ir Antanas Rukštelė. 
jei paaiškėtų, kad A. Rukštelė 
nepriklauso Amerikos Lietuviu 
Tautinei Sąjungai, jo vieton nu
matytas Jonas Jurkūnas. Taigi 
"Dirvos" vedamojo patarimas 
"pasiteirauti LTS vadovybės" pa
vėluotas, nes tuo jau buvo pasi
naudota. 

3. Mano teiginys, kad tokiu at
veju bwro nelengva rasti Tautinio 
Sąjūdžio atstovų pakaitalą, yra 
pagrįstas akivaizdžiu faktu: Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio joks at
stovas Vliko seime tikrai nedaly
vavo, vadinasi, neįstengta surasti 
pakaitalas. 

Nedrįstama atidengti "paslap
ties", kodėl LTS is tiesų neturė
jo savo atstovų tame seime"... Jei 
būtų nedalyvavimo kita priežas
tis, — ne ta, kurią nurodė sąjū
džio valdybos narys Aleksandras 
Vaksehs, — nebūtų pagrindo tos 
priežasties slėpti. 

4. Tyčia "pasiklystama", ne t 
pasirenkam sovietinio šmeižto 
talkininkus pasmerkiančio Vliko 
seimo nutarimo adresą. Šiuo nu
tarimu seimas juk išreiškė savo 
pntarimą'Tfi l^TafyEos rezoliu
cijai (1977. V. 21 d.) , įspėjusiai 
lietuyjų visuomenę "nepasiduo
ti sovietinės propagandos provo
kacijoms" ir netalkinankauti so
vietų-eikliems kėslams- Kaip ži-

Nedalyvavo dvi grupės. Ne
galėjo dalyvauti, turi būti. Neda
lyvavo ūkininkų partija. Tai ma 
no diagnozė būtų labai papras
ta. Pati partija nėra iš didžiųjų. 
Skaudžiai mirtis palietė jų vado
vaujančius žmones. Ir, vadinasi, 
kiti žmonės, kurie liko, matyt, bu
vo sukliudyti kokių nors netikė
tumų taip, kad niekas neatvyko. 

Nedalyvavo seime taip pat ir 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis, Čia, 
žinoma, nedalyvavimo priežas
tys, man atrodo, kitos. Ten dar 
neišmirė vadai — jie tebėra. Bet 
visa nelaimė, kad, vadirfasi, su 
Vliku kontaktuoją tos grupės žmo
nės, vadinami vadai, įsipainiojo į 
bolševikines provokacijas ir, ma
tyt, dėl šitos priežasties patys bi
jojo seime rodytis, o savo vietoje 
pakaitalų šitokioje situacijoje su
rasti jau ne taip lengva". 

"Dirvos" (Nr..2, 1978.) pakai-
tininkų sufabrikuotoji vadinama 
citata apie tą patį dalyką: 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY H1LLS GELINYCIA 

— - 244S WEST tSrė SFRECF- -
Telefonai: FR 8-0BS3 ir PR &-0434 

Taip pat naujoji Barboros tr 
Gene Drtehnj krautuve 

THE DABY STORE 
•f 18 SO«UWHJ» Hwyn Omk Umo 

Tai. 4MV1SI8 

Staiga netekus mylimo sūnaus ir brolio 

:~ A. t A. ROMO KULIKAUSKO, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame p- VANDAI KULJKA.US-
KiagNrra IRENAI, VYTAUTUI su šeima i r visiems ki
tiems artimiesiems. 

Marcelė Rudaitienė 
Ritonė ir Teodoras Rudaičiai 
Ra^unta i r Algjrdas Marchertai 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti o«wdai iiėjmOame O. Hmdr* nmmm 

A N T R O J I B A N G A 
Apie ij romaną rate 

"O Nendrė lengvu stiliumi mum pristato IJetnvoB ūki
ninką- nefantazuotą, bet tikrą tiek savo Bore, tiek » v o vi-
dumi: siekianti aukštų idealų, gfliai reugtogą, suprantant i so-

r (Darbininkas, 1970, 78 n r . ) . 
, - O . Nendres pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk

tu* Irtrrf' visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankele, o vien tik klausaisi gyvą pokalbią, pa t s pasijunti ba
są* ta rp gyvu s a n d ą " (Tėviškės a i d a i lflTO. 42 ar.) 

Knyga gaunama "DRA UGET tr pas platintojas 

i 
Kaina S&SO 

^Perskaff "Dranga", duokite ii k i t a . 

Brangiai motinai Vokietijoje mirus, skausmo 
prislėgtiems 

ALFREDUI IR VIDAI 
i i jų vaikams ARVYDUI ir AURELIJAI ir broliui 
HENRIKUI BLYSRTAMS reiškiame užuojauta. 

Stasys ir Liuda Kybartai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So, Californla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4005-07 South Kermitage Avenua 
Telefonas — YArds 74741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH YVESTCRN/ME. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
T Ė V A S IR S O M O S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
rBTS BODKKNIsKOt* ROPLFCIOe. 

ČS33 W*st 71 Si. Tet. GRovenhilI 6-2345-6 
410 So, sm Ave„ Cicero TOaraiialI 3-2108-0 

tfRATff AUTOMOBILIAMS STATYTI 

IAIDOTUVTŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

• ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

»47 SO. UTUANICA AVE. TA YArds 744M 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. mtk STREET 
I102t Souttawest Higbway, Palos Hllls, (B. 

Vbglnia 74*73 
TeL REpubttc 7-1213 

TeL I744UJ 

PETRAS BIELIŪNAS 
SO. CALIFORN1A AVE TeL LAfaystli 

JURGIS F. RU0MIN 
01» SO UTUANICA AVE. T«L YAr* 7-111S-M 

POVIUS L RIDIKAS 
OS4 SO. HALSTED STREET TtL YAnto 7-lill 

\ ASAITIS • BUTKUS 
1444 SO IMi Am, CICERO, ILL T«L OLyinpic 2-MM 

. - . - . : 
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X Romas Bartuška dalyvau
ja Illinois valstijos foto meni
ninkų parodoje, kuri šiuo metu 
vyksta Illinois State Museum, 
Springfielde, HL Kaip praneša \ 
muziejaus biuletenis, šios paro
dos tikslas yra pristatyti išskir
tines meninės vertės foto dar
bus. Parodoje išstatyti 137 foto 
darbai, atrinkti iš daugiau kaip 
1000, kuriuos pateikė 400 su 
viršum foto menininku. R. Bar
tuška yra Lietuvių Foto klubo 
narys, šių metų lietuvių fotog
rafų išeivijoje parodos rengimo 
komisijos pirmininkas. Paskuti
nėse penkiose parodose jo foto 
darbai yra tris kartus laimėję 
pirmąsias premijas. 

X Danutė Eidukienė. žinoma 
skautų ve:kėja ir pedagogė, va
dovauja Vydūno Jaunimo fon-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PIRMINIU BALSĄYTMAI 

Chicagoje pirminiai balsavi
mai įvyks kovo 21 d. Rinkimų 
komisijonieriai kovo 7 d. pra
nešė, kad dar trūksta 1,578 res
publikonų ir 137 demokratų 
teisėjų. Jiems mokama po 35 
doL už dieną ir dar 10 dol. prie
do, jeigu jie lanko instrukcijas 
ir išlaiko egzaminus. 

STIKLO GRAVIŪROS 

Chicagoe Istorijos draugijos 
rūmuose, Clark ir North Ave. 
kovo 25 d. nuo 1 vaL iki 4 vaL 
p. p. bus galima stebėti, kaip 
daromos stiklo graviūros. 

ATVYKS VOKIEČIAI 

IS ARTI IR T01I 
I. A. VALSTYBĖSE .kaitant pastelę). Visi lietuviai 

menininkai kviečiami dalyvauti 
- "DaKas Bmes Heraid» lai-' v i e s m „ d v i e m daMBt ^ 

™ ^ ^ C , . . ^ . ^ ^ j didesniais * * * 3° *** &°®a' 
įrėmintais ir po stiklu. Pieši-

Lietuvcs Vyčių choras atlieka programą Brighton Pi iko LB surengtame Vasario 16 d. minėjime. 
Nuotr. Lino Regio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RAMUS Di ŠILTAS 

LIETUVIŠKAS KAMPELIS Apie 40 Vokietijos mokytojų! 
ir vienuolynų vyresniųjų kovo 
17—24 d. dalyvaus Tarptauti- Brighton Parkas yra rami vie-
niame seminare apie religiją j ta šiaip audringų nuotaikų dkl-
JAV-se. Seminaras Įvyks Deįmiestyje. šeimininkų stropiai 
Paul universitete. Jie taip pat i prižiūrimi, daugiausia dviaukš-

do 25 metų^sukakties minėjrmo ^ ^ ^ m o k y k l a s ^ r e l i g i n e 8 ^ ciai mediniai ir mūriniai namai, 
taigas. Seminare ir diskusijose statyti be didesnės architektū-
gali dalvvauti ir Chicagos mo
kytojai. 

čiau popiet surengtame minėji- kompozitorių dainas energingai 
me dalyvavo mažiau kaip pu- j atliko negausus Lietuvos Vyčių 
santro šimto apylinkės gyven-, choras, kuriam vadovauja Faus-
tojų. i tas Strolia, parap;jos muzikinis 

Minėjimas vyko įprasta tvar-j vadovas. Pabaigai dalyviai su-

KOLEGUA TARNAUTOJAMS 

komitetui. Fondas savo sukak
tį minės balandžio 16 d. Lietu-j 
vių Tautiniuose namuose. 

X Violeta Karosaitė, kurios 
dažnai turtingu baletu gėri
mės, šiemet "Nabucco" operoje į Chicagos miesto kolegijų 
atliks asirų šokį. Ją tame šoky- į fcanderis O. E. Shabat paskelbė 
je lydės dvi jaunos ir daug ža- j pianą miesto centre įsteigti ko-
dančios Jaunučio Puodžiūno i^gjją, kurioje tarnautojai ir tos 

vietos gyventojai galėtų studi
juoti. 

studijos šokėjos Dovilė Užuba-
lytė ir Anne Accutturo. 

x "Kovojanti Lietuva**, Br. 
Kviklio paruošia paroda, ren
giam St. Catherines, Kanadoje, 
kovo 19 d. 

VELYKOS KITUOS KAŠTUOS 

Mokslo ir pramonės muzie
juje, Chicagoje. kovo 17—26 d. 

x Seselė M. Josephme, Vasa-1 bus dažytais kiaušiniais, kepi-
rio 16 dieną minint Pittsbur- niais, šokolado figūromis ir ki-
ghe, padarė gražius šventę re-' ta i s tradiciniais puošmenimis 
klamuojančhis plakatėlius. Mi-:. pavaizduotos Velykos l^enkiio-
nėjimas jvyko vaasrio 26 d. je, Švedijoje, Slovėnijoje. Liuk-

X Mikas, partijos, demokra- semburge, Graikijoj, Ukrainoj, 
tlja — šia aktualia tema pa-; Havajuose, Prancūzijoje, 
skaitą skaitys Stasys Lūšys 
kovo 18, šeštadieni, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. Į Shrine cirkas, rodą> savo 
Prelegentas pamėgins atsakyti, programą Chicagoje, padarė 
ar Vlikas yra galimas be politi- j staigmeną sergantiems vai-
nių partijų, ar ne tik politinės, kams: j Shriners ligorjnę pa-

CIKKAS VAIKAMS 

partijos garantuoja demokrati
ne santvarką. Visus kviečia ap
silankyti Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos centro ko
mitetas. 

X Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus naujame 

siuntė savo aktorius, kurie da
vė programą ligoniukaras. 

GYVYBĖ UŽ 15 DOL. 

Anksti antradienio rytą poli-

rinės vaizduotės, tvarkingai 
rikiuojasi prie siaurų gatvelių. 

Senoji Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia tapo sale. 
Šalia jos stiebiasi bene viena 
mademiausių katalikų bažny
čių visame mieste. Šalia anks
tyvesnių kartų lietuvių įsteigtų 
bankų bei užeigų, pokario lietu
viai įkūrė kitas parduotuves. 
Vietos lietuvių veiklos centru 
tapo Lietuvių Bendruomenės 
Brighton parko apylinkė, turin
ti daugiau kaip penkis šimtus 
užsiregistravusių lietuvių. 

Bendradarbiaudama su para
pija ir vietos lituanistine mo
kykla, LB apylinkės valdyba 
kasmet ruošia tradUcinhis rengi
nius, nešykščiai remia už jos ri-

ka. Jį surengė V. Šilo vadovau
jama valdyba, tačiau į susirin
kusius trumpu atidaromuoju 
žodžiu kalbėjo prieš keletą sa-

giedojo Lietuvos himną. 
Visa tai vyko be ypatingų 

kliūčių, įprasta tvarka. Minėji
mas dalyvių neuždegė, bet ir 

vaičių valdybos pirmininku iš-j nepapiktino. Atseit, nebuvo 
rinktas Juozas Šlajus. Tai ge- j nieko labai peiktino, bet nebu-
ros valios, darbštus žemaitis, 
kuriam pirmininko pareigos ne-
naujiena. Anksčiau šiai apylin
kei vadovavęs, keliems metams 
jis pasitraukė Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos sekreto
riaus pareigoms. PLB valdyba 
savo kadenciją baigs su vasarą 
Toronte įvyksiančiu Pasaulio 
lie'uvių bendruomenės seimu. 
J. Šlajus, kuriam trūksta tik 
laiko bet ne energijos, taip ir 
neturės progos nors trumpam 
atsikvėpti. 

Minėjimą pravedė Emilija 
Pakštaitė - Sakadolskienė, Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos Ryšių centro vadovybės 

b iu le tenyje ! 0 !^ t a k s i a u t o m o b i : y * ? • H a 1 ^ deš'm\ penkeri metai 

bų esančias kultūrines bei vi
suomenines institucijas. Kas- n a r ė - ^ P H>rasta, sugiedotas 
met brigr^onparkiečiai dosniai Amerikos, himnas (giedojo li-
nukoja Tetuvių politinei veidai, tuanstnės mokyklos mokiniai), 
kone šimtaprocentiniai susimo- parapijos klebonas prel. D. Mo
ka Bendruomenės solidarumo ^ n * sukalbėjo trumpą maldą, 
'našu-, Karts-nuo-karto apylin- Lietuvos nepriklausomybes pa-
kės vardas nuskamba ir pla-1 skelbimo aktą perskaitė sep'in-
čiau. kaip antai prieš kelerius Į*J skyriaus mokinys Tomas Gla-
^e tus gražiai pasisekęs lietuvių į vmsrfas. 
tarmių vakaras. Trumpai ta
pant, ve'kla pasižymi įprastu 
darnumu, ir tai tęsiasi jau dvi-

vo nei ko pagirti. Tik stabte
lėjus ir kiek pagalvojus, kyla 
kai kurie klausimai. 

Pirma, šioje tautos šventėje 
dalyvių tarpe matėsi tik keli 
jauni veidai (neįskaitant pro
gramos atlikėjų — mokinių). 
Atrodo, jog buvo daugiau vai
kų scenoje, nei jų tėvų salėje. 

Antra, minėjime dalyvavo 
tik pokario lietuviai, išskyrus 
vieną kitą, na žinoma ir kelis 
Vyčių choro narius — progra
mos atlikėjus. 

anglų ka7ba yra ilgesnis straips
nis apie lietuvių Velykų papro
čius ir įvairių žinių iš lietuvių 
veiklos. 

X Vincas Remeflds, Liberty-
vil'e, UI., yra nuolatinis "Drau
go" rėmėjas. Ir dabar, atnau
jindamas prenumeratą, pridėjo 
didesnę auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X Liet. Bendruomenės Brock-
tono apylinkės valdyba, įvertin
dama gerą "Draugo" informaci
ją, paskyrė dienraščiui 20 dole
rių auką ir ją per kasininkę 
Stasę Jančauskienę atsiuntė. 
Dėkojame. 

x Po 4 dolerius aukojo: Ka
zys Balaišis, Petras Bartkus, 
V. Butvydas, Pranas Vindašius, 
P. J. Fabijonaitis. A Krinic-
kas, Juozas Liubinas. Vincas P. 
Šnipas, po 3 dol. — K. Sepal-
tas, T. Mečkauskas, B. Prapuo
lenis, Bernice Thompson; po 
du dol. — J. Krygeris, Ig. 
Kukštys. Barbara Dapkus. Vi
siems maloniai dėkojame. 

F. Liutkevičius, Nonvood, 
Bronius Agurkis, Chicago, 
B. Vaitkus, Chicago. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 

x Kun. P. Garšva laikys šv. 
Mišias kovo 19 d., 4:00 v. p. p. 
tėvų jėzuitų koplyčioje už Put-
namo seselių rėmėjus ir gerada
rius. Visi kviečiami. (pr.) 

X Albinas KurkulN. akcijų 
Rensha, Ine, patarnwauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916-

(pr.) 

i nson u* Chatham gatvių san-
i kryža, Chicagoje. rado nušautą 
šoferį P. Moreno, 34 m. Jo ki
šenės buvo ištuštintos. Jis ga
lėjo turėti kiek daugiau kaip 
15 doL 

ŠOFERIAI — KALIMAI 

Chicagos susisiekimo komite
t a s priėmė nuostatą, draudžian
tį nuteistiems už sunkius nusi
kaltimus per penkerius metus 
nuo bausmės atlikimo pabaigos 
arba jų sąlyginio išleidimo duoti 
teisę vairuoti taksį. 

RINKS ŽINIAS 

Statistikos biuras kovo 20— 
25 d. Chicagos apylinkėse rinks 
žinias apie dirbančius, bedar
bius, pasiruošimą tarnybai, pa
jamas. 

ŠEIMŲ KONGRESAS 

Amerikos Gydytojų sąjunga 

Vasario 19 d. Briehton Par
ko LB apy'inkės valdyba suruo
šė tradicinį Lietuvos nepriklau
somybės a*statymo minėjimą. 
Rytmečio šv. Mišių aukai rusi-
rinko gražus žmonių pulkas, 
pralenkęs net Bendruomenėje 
įsirašiusių narių skaičių. Ta-

apie S. Kudirkos lankymąsi to 
miesto aukštesniosiose mokyk
lose. Straipsnis, kuriame iške
liami Sov. Rusijos nusikaltimai, 
pailiustruotas Simo, besikalban
čio su jaunimu nuotraukomis. 

— Religinio meno paroda ati
daryta kovo 11 Pittstone, Pa., 
381 N. Main St , uždaroma ko
vo 23 d. Išstatyta įvairių tau
tų margučiai ir kt. Parodos 
vienas organizatorių prof. dr. 
Br. Kasias. 

— Regina Kungienė, mirusio 
dr. Z. Kungio našlė, neseniai iš 
Cherry Valley, CaL, atsikėlusi 
gyventi į Los Angeles, už kelių 
blokų nuo lietuvių bažnyčios 
nusipirko gražius namus, kad 
jos trys mažamečiai vaikučiai 
galėtų augti lietuvių artumoje 
ir lankyti parapijos mokyklas. 
Penkiametis Zigmukas pradėjo 
lankyti šv. Kazimiero Šeštadie
ninę mokyklą. 

— Petras žiaugra, gyvenęs 
Dayton, Ohio, dabar persikėlė 
St. Petersburg Beach. F l a , ir 
statosi sau namus. Adelė Mer-
kevičienė, Zigmuntas Merkevi
čius, jų dukra ir anūkė taip 
pat čia įsikūrė. 

— Matulis su žmona ir tri
mis sūnumis gyvena N. Y. val
stijoj, turi labai pelningą pie
no ūkį. Juodu buvo atvykę S t 
Petersburgan, lankėsi ir gėrė-
iosi lietuvių darniai veikiančiu 
lietuvių klubu. Ieško čia pirkti 
nuosavybę. Juodviem labai pa-
f inka St. Petersburgo lietuvių 
patriotinė dvasia. 

— Bendra pahaltiečių pieši
nių paroda rengiama balandžio 
8—16 d. Ukrainiečių Institute. 
Paroda apsiribos vien tik pie
šiniais (įvairios technikos, įs-

PAPLCDDHŲ SARGAI 

Nuo kovo 20 d. galima re
gistruotis paplūdimių sargo tar
nybai. Atlyginimas — 4 dol. 
valandai. Priimami ne jaunes
ni 16 m., kaip vyrai taip iri 
mergaitės. Registruojamasi par
kų būstinėse ar telefonu 294-
2333, Chicagoje. 

ATLEIDŽIA 800 

United States plieno liejykla 
Gary mieste šį savaitgalį atlei
džia 800 darbininkų trūkstant 
akmens anglių Bendrovės va-

Pagrindinei minėjimo kalbai 
pakvestas inž. Kazys Oželis, 
apy'inkėie gerbiamas kaip uolus 
H-tuviu ve:klo:t dalyvis ir rėmė
jas. Priminęs, kad nepriklau
somybės atstatymo paskelbimas 
buvo "lietuviu tautos ryžto ak
tas", kalbėtoias pasakojo apie 
tolimos praeities karalių Lietu
vą, paskum apre krašto nykimą 
-rvetimųjų įtakoje, tolimesnę 
priespaudą, galop tautos atgi
mimą. "Žmogiška galia įveikė 
priedą", kalbėjo K. Oželis, "o 
ne plieno kietumas ar kardo aš- Trečia, minėjiman neatvyko 
trumas". Praeities stiprybė Ii- nė vienas kitatautis, nors apy-
ko nepalaužta ligi šiandien, ji linkėję daugiau gyvena lenkų 
užtikrino ir šviesesnę tautos nei lietuvių, o yra ir kitų tau-
ateitį. jtinių bendruomenių. Minėjimu 

Po kalbos, scenoje pasirodė taipgi nesidomėjo nė vienas 
jauniausieji apylinkės gyvento- į miesto savivaldybes tarybos na-
jai — lituanistinės mokyklos rys, nors jis išrenkamas ir lie-

16-toji yra proga lietuviams 
atsinaujinti, jeigu viena tų mi
nėjimų svarbių paskirčių yra 
ugdyti politinę lietuviškos vi
suomenės sąmonę, tuomet ne
abejotinai aišku, jog pasaulio 
lietuvių sostinėje — Chicagoje 
— toji funkcija jaunimo atžvil
giu neatlikta. 

Tenka pastebėti, jog Brigh
ton Parko lietuviams nelabai 
malonus yra ir tas faktas, jog 
jaunų lietuviškų šeimų skaičius 
čia smarkiai mažėja Sakoma, 
jog lietuviai yra sėslūs žmonės, 
tačiau mūsuose traukimasis už-
miestin kolkas vyksta sparčiu 
tempu. 

Kita lietuviškos visuomenės 
dalis, kurios nebuvimas aną 
sekmadienį Brighton Parke bu
vo itin akivaizdus, yra anks-

Nuotr. Lino Regio tyvesnioji imigracija. Čia ir vėl 

nius atrinks vertinimo komisi
ja. Lietuvių sekciją sudarys 
Vladas Žilius, Elena Kepalaitė 
ir Elena Urbaitytė, Piešiniai 
suvežami į Kultūros židinį kovo 
28 d. Parodą rengia Pabaltie-
čių Meno draugija Baltia, kuri 
pereitą rudenį surengė Kultūros 
Židiny bendrą pabaltiečių meno 
parodą, o pavasarį — Estų na
muose Manhattane meno skaid
rių popietę. 

— »The Dalias Montiag 
News** kovo 5 d. laidoje įsidėjo 
platesnį straipsnį apie S. Ku
dirkos viešnagę Dalias aukštes
niosiose mokyklose. 

— Inž. Justinas Liaukas, N. 
Vorke dirbęs ligoninės inžinie
rium, apsigyveno St. Peters-
burge, Fla. Jo žmona ir duktė 
prieš 11 m. atvyko iš paverg
tos Lietuvos. Duktė čia baigė 
mokslus ir dirba New Yorke. 

— Stud. Graboickaitė iš Or-
lando, F la , dalyvavo programoj 
S t Petersburge, Fla., lietuvių 
klube. 

— 100 australiečių atvyksta 
į Los Angeles. Birželio 2 2 d , 
pakeliui į pasaulio lietuvių spor
to šventę, Toronte, Kanada, at
vyksta arti 100 australiečių 
sportininkų-kių į Los Angeles. 
Los Angeles jie svečiuosis kele
tą dienų. 

— LB Floridos apygardos 
valdyba balandžio 12 d. 2 vaL 
p. p. Lietuvių klubo salėje šau
kia apygardos suvažiavimą. Ta 
proga suvažiavimo dalyviams ir 
plačiajai visuomenei rengiamas 
solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas. 

— S t Petersburg, Fla., Litu
anistinė mokykla įkurta Veroni
kos Kulbokienės pastangomis, 
veikia Lietuvių klube. Dirbama 
šeštadieniais nuo 10 iki 12 vaL 
Yra trys grupės: su 12—17 me
tų moksleiviais dirba St. Vai
kys, su 8—12 m. Stefanija Vai-
tienė, su 4—8 metų Veronika 
Kulbokienė. Mokyklą lanko per 
20 mokinių. TAnkiama., kad 
tėvai, turintieji mokyklinio am
žiaus vaikų, siųstų juos į šią 
mokyklą. Vasario 18 d. mo
kykloje paminėta Lietuvos at
kūrimo 60 m. sukaktis 

Inž. Kazys Oželis, pagrindinis kal
bėtojas Brighton Parko LB su
rengtame Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymo minėjime. 

AMA balandžio 17—19 dienomis i dovybė pažymėjo, kad nenuma-
Chicagoje šaukia šeimų gerovės į tomi atleidimai South Works 
kongresą. | liejykloje Chicagoje. 

mokiniai. Minėjimui skirtam 
montažui juos parengė autorė 
ir mokyklos vedėja Sofija Jo-
nynienė, talkinama mok. Grasi-
lijos Meiluvienės. Paskum jau
nieji sušoko tris tautinius šo
kius (sėjau rūtą, subatėlę, gy-
vatarą); tai mok. Jonynienės 
duktės Rūtos Juškienės darbo 
vaisius. Liaudies ir lietuvių 

— ATEITIES 
reikalais iki š m. 
prašome kreiptis 
16349 Addison. 
Mich. 48075. 

LEIDYKLOS 
gegužės 1 d. 
šiuo adresu: 

SoutbfiekL 
(sk.) 

tuvių balsuotojų. 
Kodėl toks. palyginant, men

kas susidomėjimas? 

Iš mažo dalyvių skaičiaus 
galima spėti, jog minėjimams 
renkasi tik uoliausieji apylin
kės nariai. Sprendžiant iš ren
gėjų išrikiuotų kėdžių skai
čiaus, daug daugiau nesitikėta. 
Ak, tas pareigos jausmas! Ar 
nebūtų šaunu, jei būtų pasi-
steng a suplanuoti tokią pro-

! gramą, kuri sutrauktų visus, 
kas tik paeina?! 

Jaunimo šalinimasis nuo Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo mmėjimų atrodo yra ben
dra problema, jeigu ne visur, 
tai bent Chicagoje. Kiek jau
nimo dalyvavo pagrindiniame 
Chicagos lietuvių minėjime, ku
ri anksčiau vasario mėnėsj su-

nėra vien šios apylinkės, bet 
visos Lietuvių Bendruomenės, 
netgi visos lietuviškos visuome
nės skaudulys. Nepaisant tam 
tikrų pastangų, čiagimiai lie
tuviai nerado ir neranda vie
tos bendruomeninėje veikloje. 
O tai opu, turint galvoje, jog 
greitu laiku daugumas naujosios 
imigracijos bus jau čiagimiai. 

Ryšiai su kitų tautų ben
druomenėmis, o taipgi su gyve
namo krašto žmonėmis, daugiau 
ar mažiau paliekami mūsų cen
trinių organizacijų nuožiūrai. 
Gal tai ir gerai. Bet ar nebūtų 
naudinga paskiroms Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėms, ją 
tarpe ir brightonparkieč'ams, 
ieškoti pritarėjų saviems reika
lams savo apylinkės rėmuose. 
Toksai ryšys galėtų tik padėti 
Lietuvos reikalų viešumon kė
limui 

Visi čia minėti klausimai 
prašosi išsiaiškinimo, nors atsa
kymų gal ir nebus taip lengva 
surasti. Gal būt Brighton Par
ko apylinkė, kuri užpelnytai 
didžiuojasi gražiu bendruome-
nininkų būriu, ir praeityje sėk
mingai sujungė savo apylinkės 

Advokatas JONAS 6IRAITIS 
6247 So. Kedde A v e m 

TeL: 776-S598 
Chicago, Iffiaeis 60629 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak. 
geštad. 9 vaL iki 1 vaL d. 

mmmmmmmmmmmmmmmmm 
Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 

Cicero LB suruoštame nepriklausomybės šventės minėjime laisvinimo veiklai paremti buvo suaukota per 
du tūkstančių dolerių. Nuotraukoje matyti iš kairės: Radvilas, Kuprytė, Rimkienė, VUutis, Mickus, Re
meikienė, K. Jankūnas, Remeikis, Dočkienė, ses. Juodvalkytė, PupeUenė, G. Bučmys, tol E. Biandyte ir kt 

rengė Amerikos L!etuvių Ta 
ryba? Saujelė, įskaitant ir tą reikalus su bendraisiais, galėtų 
jaunimą, kuris atvyko progra- parodyti iniciatyvą šiems Mau
mo je dalyvauti. Jeigu tokios simams J viešumą kelti* 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankairytė, Marga
rita Momkienė. Aldona Stempužie-
ne, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnas. 
Puiki dovana. Albumas. 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnam. 

Užsakymus siųsti: 
4545 West tSrd St , 

DRAfJOAS 
m. 
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ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka novelių. Ii jų trys buvo pre-
miiuofos. Gražiai išleista 304 pusi., 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
18.30. UZsakymus siųsti: 

DRAUGAS, «4S 
OL 

Nuotr. i, Ku^riojtautos šventės kaip Vasario' 
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