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Ugandos metai 
be Idi Amino 

Nėra tvarkos ir greit nebus 
Kampah. — Pernai balandžio 

mėn. buvo nugalėtas Ugandos 
diktatorius Idi Amin. Kariuo
menė, sudaryta iš Ugandos išei
vių, padedant kaimyninės Tan
zanijos 40,000 karių, išvijo dik
tatorių, išsklaidė jam ištikimus 
kariuomenės dalinius, kurių da
lis išbėgo į Sudaną, sugriovė 
daug miestų ir kaimų. Idi Ami
nas pabėgo į Libiją, kur jis te
begyvena egzilėje. Jo vieton 
buvo išrinktas ramus Ugandos 
Makekere universiteto profeso
rius Yusufu Luie. Po dviejų 
mėnesių Lulės valdymo, jis buvo 
pašalintas, dalinai ir dėl to, kad 

datų, tačiau svarbiausias klau
simas, ką palaikys Tanzanija, 
kuri dar turi Ugandoje apie 
10,000 kareivių. Spėjama, kad 
Tanzanijos prezidentui artimiau
sias yra Obote, panašus, kaip ir 
Nayrere, socialistas. Naciona
linei tarybai besiginčijant, ka
da ruošti rinkimus ir ar rinkti 
prezidentą ir parlamentą tą pa
čią dieną, ar ne, šiaurinėje 
Ugandoje jau siaučia badas. 
Derlinga Ugandos žemė nedirba
ma, nesėjama, neduoda vaisių. 
Jei kur ir duoda, produktus 
pagrobia visur siaučia plėšikai. 
Keliai ir sugriauti miestai ne

neklausė Tanzanijos prezidento taisomi, viešpatauja kyšiai, ne 
Juliaus Nyereres, kuris, žūt būt, tvarka. Kai kurie piliečiai ty 
siekia įvesti Ugandoje ''socia
lizmą". 

Vyriausia Ugandos valdžia 
yra vadinamos Nacionalinės pa
tariamosios tarybos rankose. 
Ji vietoj Lulės parinko teisinin
ką Godfrey Binaisą, kuris liko 
prezidento vietoje iki šių dienų 
Minėta taryba dabar turi pra
vesti Ugandoje prezidento ir 
parlamento rinkimus. Blogiau
sia, kad taryba negali susitarti, 
kada rinkimai turi įvykti. Dik
tatoriaus Amino laikais susida
rė 20 politinių partijų Ugandos 

liai kalba, kad prie Amino nors 
buvo tvarka. 

Amino nuvertimo metinių 
proga Ugandą pasiekė gera ži
nia, kad Vakarų Vokietija at
siunčia 90 tonų kviečių ir ryžių, 
kuriuos supirko vokiečių Raudo
nasis Kryžius. Javus pažadėjo 
atgabenti Skandinavijos lėktu
vai. Nežinia tik, kam tie javai 
teks. Neseniai Uganda nutarė 
pakeisti piniginį vienetą, nes iki 
šiol monetos ir banknotai tu
rėjo Amino atvaizdą. Ta proga 
buvo nupirkta 10 šarvuotų Mer-

laisvinimo frontas, kuris dabar j cedes-Benz sunkvežimių. Pakei-
jau turi 28 grupes. Egzilėje gy- tus pinigus, vyriausybė atidavė 
venę politikai atstovauja vi
soms politinėms kryptims. Ta
ryboje yra marksistų, Tanzani
jos tipo socialistų, gryniausių 
komunistų, yra buvusio prezi
dento Milton Obotės partijos li
kučių atstovų. (Jis buvo paša
lintas iš pareigų 1971 m. per
versme). Taryba turi ir monar-
chistų, kurie siekia įsteigti Bu-
gandos genties karalystę, kuri 
buvo panaikinta prezidento Obo
tės. 

Tarybos darbus gerokai ap
sunkina visiška netvarka, politi
nis smurtas, nusikaitimai, pri
vačios įvairių politikų armijos. 
Jau ryškėja, kad būsimuose pre
zidento rinkimuose svarbiausi 
varžovai bus dabartinis prezi
dentas Binaisa ir buvęs prezi
dentas Obote. šio šalininkai 
siekia rinkimus atidėti, nes 
Obote dar nebuvo grįžęs į Ugan
dą iš egzilės, kurion pabėgo nu
verstas Amino. Binaisa, kuris 
jau beveik metai valdo, nori 
greitų rinkimų, kol Obotės ša
lininkai nespėjo susiorgani
zuoti. Partiją skuba sudaryti ir 
trumpalaikis prezidentas Dūle, 
kuris dabar sėdi Kenijoje, Nai
robi mieste, ir laukia progos su
grįžti. Yra ir daugiau kandi-

sunkvežimėlius policijai. Tai 
buvo penktadienį, o pirmadienį 
policijos vadas pašaukė Merce
des mašinų atstovą, sakydamas, 
kad mašinoms reikia kai kurių 
dalių. Agentūros tarnautojas, 
atvykęs į policijos garažą, rado 
visas mašinas be ratų, be moto
rų, be langų ir be sėdynių. Pati 
policija apiplėšė naujas maši
nas, kaltininkų niekas neieškojo 
ir nerado. 

Kuba sustabdė 
pabėgėliu skridimus 
Havana, — Kubos vyriausy

bė sustabdė pabėgėlių išskraidi-
nimą į Costa Ricą. Organizuoja
mos didelės demonstracijos, ku
rios turinčios parodyti, jog ne 
visi kubiečiai nori išvažiuoti. 
Manoma, kad Kubos valdžiai pa
sidarė nepatogu prieš šimtus 
užsienio reporterių, kurie at- — žvalgybos žiniomis, sovie-
kreipė pasaulio dėmesį j išvyks- J tų erdvės mokslininkams nepa-

Parama Zimbabvei 
Saiisbury. — Penktadienį iš 

Zimbabvės išvažiavo paskutiny
sis Britanijos gubernatorius lor
das Soames, kitu lėktuvu išskri
do ir princas Čarlis. Pirmas 
Zimbabvės vyriausybes darbas 
buvo aplankyti naujai atidary
tą JAV ambasadą, kur ambasa
dorius Robert Keeley ir nepri
klausomybės paskelbimo šven
tėje dalyvavusi amerikiečių de
legacija įteikė naujai Zimbab
vės vyriausybei 2 mil. dol. če
kį. Numatyta Zimbabvei duoti 
25 mil. dol., jei kongresas pa
tvirtins. 

Pirmąją Zimbabvės nepri
klausomybės dieną užtemdė du 
sprogimai Mufakose mieste, 
granatų sprogimai du užmušė 
ir 30 sužeidė. Salisbury kalėji
me riaušes sukėlė kriminaliniai 
kaliniai. Jie išsilaužė, manyda
mi, kad nepriklausomybė atnešė 
jiems laisvę. Valdžios atstovai, 
kalėjimo sargai kaliniams paaiš
kino, jog tik politiniai kaliniai 
gavo amnestiją, o kriminaliniai 
turės atlikti bausmes. Po to 
kaliniai. Išskyrus devynis pabė
gusius, vėl grįžo į savo celes. 

tančius. Vyriausybė dabar rei
kalauja, kad kubiečiai skristų ne 

vyko bandymai su erdvės sateli 
tų medžiotoju. Bandyme "me-

j Costa Ricą, kuri tapo lyg pe- į džiotojas" erdvėlaivis buvo per 
reinamoji stovykla, bet išsyk j toli nuo savo numatytos ' 'au-
vyktų į kraštus, kurie juos suti-1 kos'' ir negalėjo jos susprog-
ko įsileisti Kubiečiai, kurie jau 
pasiekė Ispaniją, papasakojo, 
kaip jš jų komunistai atiminė
jo laikrodžius, žiedus, 

Maskvos sukurtas 
apsupimo žiedas 

Girrklu sandėliai arabę šalyse 

Prieš dvi savaites Libane, Atiri kaime įvyko Jungtinių Tautų taikos priežiūros kareivių susišaudymas su 
krikščionių milicijos ginkluotais vyrais. Žuvo du arabai- Jų šeimos prisiekė atkeršyti Airijos batalionui, 
kurio kareiviai dalyvavo susikirtime. Penktadienį grupė arabų kareivių puolė JT kariuomenės patrulį ir 
nušovė du airius. Nuotraukoje keturi Airijos kareiviai, paimti į nelaisvę. Vėliau milicija airius paleido, iš-
keisdami juos į du libaniečius, kurie buvo suimti JT kareivių. 

Susitaikė Indijos 
ir Pakistano vadai 

MIRĖ A. A. KAZIMIERAS GERMANAS 
Balandžio 18 d., stipraus šir

dies smūgio ištiktas, St. Char
les, 111., netikėtai mirė a, a. 
Kazimieras Germanas, inžinie
rius, buv. nepriklausomos Lie
tuvos susisiekimo ministeris. 

Velionis buvo gimęs 1897. X. 
9 d. Žeimių kaime, Šakių aps
krityje, dvaro darbininkų šei
moje. 1915 m. baigė "Saulės" 
mokytojų kursus Vilniuje, vė
liau Panevėžio realinę gimna
ziją. 1920 m. baigė Karo mo
kyklą, 1929 m. Liet. un-to Sta
tybos fakultetą ir gavo inžinie
riaus diplomą. 1923 m. dalyva
vo Klaipėdos krašto sukilime. 
Vėliau dirbo inžinieriaus darbą. 

1937—1939 m švietimo minis
terijos Specialaus mokslo dep-to 
direktorius, 1938—1939 m. Susi
siekimo ministeris. Reiškėsi 
visuomeninėje vtJdoje, savo 
specialybės klausimais rašė 
spaudoje. 

Emigravęs j JAV-bes, ilgą lai
ką gyveno ir dirbo St. Charles, 
111. čia pasiliko ligi mirties. 

Kūnas pašarvotas Yours Fu-
neral Home, St. Charles, Ui. 
telef. 584-0060. Bus laidojamas 
Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. Laidojimo tvarka 
skelbiama "Drauge" mirties pra
nešime. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

brangenybes. 

dinti. 
— Iš Kinijos į Ameriką atvy

ko Kinijos Mokslų akademijos 
s delegacija, kuriai vadovauja 

akademijos vicepirmininkas, 

Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba pasmerkė "barbarišką 
žygį" — dviejų airių kareivių 
nušovimą Libane. JAV valsty
bės departamentas irgi pasmer
kė užpuolimą, kuris sukrėtęs vi
są civilizuotą pasaulį, ir kurio 
kaltininkus reikalaujama nu
bausti 

— Amerikos Valstybių orga
nizacijos žmogaus teisių komisi
ja apkaltino Argentinos vy
riausybę politinių priešų žudy
mu, kalinių kankinimu. Pietų 
Amerikoje žmogaus teisių dau
giausia negerbia Argentina, sa
koma komisijos raporte. 

— Taivane baigėsi išgarsin
tas valstybės priešų teismas. 
Vienas kaltinamasis nubaustas 
kalėti iki gyvos galvos, kiti po 
12 metų. 

— Buvęs V. Vokietijos pre
zidentas Walter Scheel paguldy
tas j ligoninę su širdies negala
vimais. 
— Japonijos antra didžiausia 
automobilių įmonė Nissan pa
skelbė, kad ji steigs fabriką 
Amerikoje ir čia gamins nedide
lius Datsun sunkvežimėlius 
fpickup truks). Pernai jų pir
kimas Amerikoje padidėjo 27.4 
nuoš., parduota 571,129 maši
nos. 

— Žinomas rusų rašytojas 
Vasily Aksyonov paskelbė, kad 
jis paprašė leidimo išvažiuoti j 

i užsienį- Vizos pareikalavo ir ki
tas — Vladimir Voinovicn. 

— Kai kuriose valstijose pra
dėjo kristi gazolino kainos, ypač 
ten, kur vyksta gyva konku
rencija. 

— Tel Avive ginkluotas pik
tadarys pagrobė iš deimantų 
pirklių biržos 4.5 mil. dol. ver
tės deimantų Policija suėmė 
vieną vyrą, tačiau pas jį dei
mantų nerado. 

— Tarptautinė medicinos ko
misija lankėsi Kambodijoje ir 
rado sunkią sveikatos priežiū
ros padėtį. Kambodija turi 54 
gydytojus, kurių 32 gyvena ir 
dirba Phnom Phene. Daug kur 
siaučia epidemijos. 

— Zaires universiteto studen
tai praėjusią savaitę išėjo į gat
ves, statė barikadas, degino 
automobilius. Vyriausybės ka
reiviai universitetą apsupo. Stu
dentų streikas prasidėjo prie? 
mėnesį, jie reikalauja didesnių 
stipendijų. 

— Meksikos olimpinio komi
teto pirmininkas pasmerkė Ame 
rika už Maskvos olimpiados boi-
kotavimą ir pasiūlė nubausti 
Ameriką atšaukiant 1984 m. 
olimpiadą iš Los Angeles miesto, 

—"" Gynybos departamento 
pareigūnai mano. kad sekantis 
žingsnis Irano sancijų sąraše 
bus Irano uostų užblokavimas 
minomis, kurias išmėtys lėktu
vai. 

— Duesseldorfe nežinomi pik
tadariai nušovė svarbu laisvųjų 
serbų veikėją Dusau Selar, 

Salisbury. — Į Zimbabvės ne
priklausomybės paskelbimo iš
kilmes atvykę: Indijos premje
rė Indira Gandhi ir Pakistano 
prezidentas Zia ui Haq turėjo 
istorinį susitikimą, kuris truko 
55 min. Po pasikalbėjimo prem
jerė pareiškė, jog Indija neprie
štaraus Pakistano kariuomenės 
stiprinimui. Buvo svarstyta po-
dėtis Afganistane, kurio likimas 
rūpi abiem šalims. Gandhi pa
sakė, kad abi nėra laimingos dėl 
įvykių Afganistane. 

Abiejų valstybių vadai pa
reiškė, jog bus gerinami ryšiai 
nežiūrint praeities, kuri pasi
reiškė įtempimais ir t r im ka
rais. Premjerė Gandhi pasakė, 
jog po šio pasimatymo ji geriau 
suprantanti Pakistano rūpes
čius. 

Kolumbija paleido 
politinius kalinius 

Bogota. — Penktadienį Kolum
bijos vyriausybė paleido iš ka
lėjimo aštuonis poutinius kali
nius, prokomunistinių grupių 
vadus, kurių laisvės reikalavo 
L\>mininkonų ambasadą okupa
vę teroristai. Laukiama, kad da
bar jie paleis dalį arba ir visus 
laikomus įkaitus. Kolumbija 
atsisakė paleisti kalinius be 
teismų, tačiau teisme buvo pri
pažinta, kad jie suimti be pa
kankamų kaltės įrodymų. Šitoks 
sprendimas patenkina konstitu
cijos taisykles ir — teroristų 
reikalavimus. 

Nixonas rašo apie 
"liberaliukus" 

Londonas. — Buvęs JAV pre
zidentas Richard Nbcon parašė 
knygą "The Real War", kurios 
i št raukos išspausdintos britų 
žurnale. Autorius kaltina JAV 
universitetus ir spaudą, kad jie 
išaugino visokių liberalų, kurie 
tik stumia Ameriką į pražūtį. 
Spauda ir kitos komunikacijos 
priemonės padaro iš tų diletantų 
herojus, apgaubia juos madin
gais vainikais. Tie "trendies" 
ieško įvairių savo "kovai" idėjų, 
protestuoja prieš vieną ar kitą 
dalyką. Juos spauda ir sukū
rusi. Nbtonas ypač pabrėžė to
kius išgarsintus protestuotojus 

I kaip aktorė Jane Fondą, buvęs 
I prokuroras Ramsey Clark ir kt. 

New Yorkas. — Kada Ame
rikos dėmesys nukreiptas į Af
ganistaną ir į Indijos vandeny
ną Izraelio ir Vakarų Europos 
karinių ekspertų nuomone, rei
kėtų rūpintis Sovietų Sąjungos 
išoriniu apsupimo žiedu. Sako
ma, kad Libija turi daugiau 
tankų ir šarvuočių, negu jiems 
įgulų. Kai kurie dar stovi dė
žėse arba apvilkti "naftaimo" 
brezentais. Tas pat ir su šimtais 
sovietų karo lėktuvų. Jau kuris 
laikas sovietų moderniausi gin
klai plaukia į bazes Libijoje, Si
rijoje, Pietų Jemene ir Etiopi
joje. 

"New York Times" karinis 
ekspertas Drew Middleton rašo, 
kad Izraelio žemės ūkio minis
teris, buvęs paskutinio karo 
sėkmingas generolas Ariel Sha-
ron mano, kad, nežiūrint ką So
vietų Sąjunga daro Afganista
ne, jos pagrindinis tikslas yra 
užimti Persų jūros naftos šal
tinius. Jau šešeri metai sovie
tai siunčia karinę medžiagą, 
įrengimus į Viduriniuosius Ry
tus. Tik neseniai JAV gynybos 
departamentas pradėjo atsakyti 
j tą grėsmę savo karinio tieki
mo planais. 

Karinių ekspertų nuomone, 
geriausias pavyzdys yra sovietų 
tiekimas Libijoje. Ji jau turi 
2,000 sovietų vidutinių tankų, 
kas sudaro 10-tą didžiausią tan
kų jėgą visame pasaulyje. Pati 
Libijos armija turi tankų bri
gadą su apie 100 tankų. Avia
cija su 200 kovos lėktuvų netu
ri jiems įgulų ir pasitiki sovietų 
lakūnais arba specialistais iš 
Šiaurės Korėjos, Pakistano ar 
Palestinos Laisvinimo organiza
cijos. Amerikos žvalgybos ži
niomis, Libiją šalia minėtų avia
cijos jėgų, turi dar 300 lėktu
vų, jų tarpe modernių M3G-25 
naikintuvų, kurių daugumas dar 
laikomi dėžėse. Jos saugomos 
sovietų personalo. Libijos dik
tatorius pulk. Muammar ai Ka-
dafi yra pasakęs, kad Libijos 
ginklai yra "islamo arsenalas" 
naujam karui prieš Izraelį, ta
čiau specialistai žino, kad Libija 
neturi tam arsenalui specialis
tų, karių, lakūnų ar mecha
nikų. 

Izraelio žiniomis, Sovietų Są
junga plečia Libijos karinio tie
kimo sistemą Bardia uostas, 
j šiaurės rytus nuo Bengazio, 
gilinamas, statomos naujos 
krantinės. 

Britų, izraelitų ir amerikie
čių žvalgybos duomenimis, Pie
tų Jemenas irgi tampa Sovietų 
Sąjungos ginklų sandėliu. Čia 
vis daugiau atvyksta rusų, rytų 
vokiečių ir kubiečių karinių 
specialistų. Jie Čia veikia kaip 
instruktoriai, specialių komandų 
vadai, lakūnai ir karinių sandė
lių prižiūrėtojai. 

Sirijoje padėtis komplikuo-
tesnė. Izraelis visada laikė Si
riją stipriausiu savo priešu. 
Paskutiniu metu Sirija gavo mo
derniausių sovietų tankų — 

T-72, sirai turi ir sovietų karo 
lėktuvų MIG-25, moderniausių 
artilerijos pabūklų, naujų prieš
lėktuvinių raketų ir raketomis 
ginkluotų nedidelio tonažo greit-
laivių. Izraelio žvalgybos žinio
mis, Sirijos vyriausybė parei
kalavo Maskvos garantijų, kad 
karo atveju, sovietų aviacija su
darytų priedangą sostinės Da
masko gynybai nuo Izraelio 
aviacijos. 

Pažiūrėjus į Viduriniųjų Ry
tų žemėlapį, aišku, kad Libiją 
Etiopija, Pietinis Jemenas ir 
Sirija, apginkluotos Sovietų Są
jungos, sudaro apsupimo žiedą 
ne tik Izraeliui, bet ir strategiš
kiems naftos laivų keliams. Mi-
nisterio Sharono nuomone, rašo 
Drew Middleton, Amerika su 
savo dviem lėktuvnešiais Indi
jos vandenyne negali atsverti 
jėgų, kurios yra sutrauktos 
Sovietų Sąjungos. Jis pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad 
Amerikos bandymai suorgani
zuoti arabų šalis Persijos įlan
kos gynybai yra "statomi ant 
smėlio". 

— Šią savaitę Graikijos par
lamentas turi išrinkti naują pre
zidentą penkerių metų kadenci
jai. Dar neaišku, ar kandida
tuos premjeras Constantine Ca-
ramanlis, 73 m , kuris premjeru 
yra buvęs jau 14 metų. 

— Valstybės departamentas 
paskelbė, jog Afganistane so
vietai prarado žuvusiais ir sun
kiai sužeistais apie 8,000 vyrų. 

Padėtis Irane 
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris pareiškė turįs žinių, 
jog Irano ajatola Khomeinis 
planuoja laikyti amerikiečius 
įkaitus iki lapkričio mėnesio 
JAV prezidento rinkimų. 

Pirmadienį Europos Rinkos 
užsienio reikalų ministeriai su
važiuoja svarstyti Irano krizės. 
Europiečiai linkę paremti Ame
riką, tačiau nenori skelbti eko
nominių sankcijų 

Portugalija pirmoji paskelbė 
visišką prekybos su Iranu su
stabdymą. Danija pasirengusi 
prisidėti prie Amerikos paskelb
to boikoto, tačiau danai derins 
savo veiksmus su kitomis Rin
kos valstybėmis. 

Vieno Amerikos marino, lai
komo Teherano ambasadoje 
įkaitu, motina ir patėvis jau 
atvyko į Teheraną, bandydami 
pamatyti savo sūnų. Preziden
tas Carteris, nors uždraudęs 
amerikiečiams važiuoti į Iraną, 
pareiškė, kad įkaitų šeimoms 
jis nedarys sunkumų, tik bijo
ma, kad iraniečiai šeimas išnau
dos savo politiniams tikslams. 

Revoliucinė Irano taryba pa
skelbė draudimą komunistinėms 
organizacijoms veikti Teherano 
universitete ir kitose mokyklo
se. Baboslar mieste įvyko ko
vos tarp musulmonų ir komu
nistų. 

Irano užsienio reikalų minis
teris Ghotbzadeh pasakė, kad 
Iranas nebijo blokados ir yra 
pasirengęs kovoti. 

Australijos vyriausybė pa
skelbė, kad šią savaitę bus nu
tarta, kokias sankcijas Iranui 
paskelbti. Manoma, kad pir
miausia bus sustabdyti geležies, 
plieno ir įvairių mašinų ekspor
tai. Australija jau atšaukė iš 
Teberano savo ambasadorių ir 
prekybos atstovybę. 

KALENDORIUS 
Balandžio 21 d.: Anzelmas, 

Oportuna, Milgedas, Argela. 
Balandžio 22 d.: Soteras, Tar-

bula, Jasbutas, Narūną. 
Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:35. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra 

70 L, naktį 45 1, 
dieną 



Susirūpinkime 

SENELIU GLOBA 
K i e k v i e n o ž m o g a u s 

gyvenime yra du sunkūs laiko
tarpiai, kada jis reikalingas 
ypatingos priežiūros ir globos. 
Tai kūdikystė ir senatvė. Apie 
pastarąją čia ir mėginsime 
pakalbėti, jos sukeliamas prob
lemas pasvarstyti, nes išeivi
joje yra daug vyresnio am
žiaus abiejų lyčių lietuvių. 

Senatvės ir jos negalių nie
kas negali išvengti, nebent tas, 
kas jos nesulaukęs numiršta. 
Šiais laikais daugelis žmonių 
sulaukia 70-80 ir net 90 ir dau
giau amžiaus metų. Kiek
vienas dirbantysis, sulaukęs 66 
metų, o kai kuriais atvejais ir 62 
metų, turi teisę gauti valstybės 
įstatymais nustatytą pensiją. 
Tai labai geras dalykas, nes jos 
keliu gaunama didesnė ar ma
žesnė mėnesinė suma dau
geliui žmonių yra pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis. 

Tačiau neretais atvejais pen
sijos būna nedidelės ir jų ne
užtenka, ypač tais atvejais, kai 
senesnio amžiaus žmogus su
serga, ar yra reikalingi gy
dymo bei nuolatinės priežiū
ros. 

* 
Gyvenime iš seniausių laikų 

taip jau įprasta, kad tėvai ne 
tiktai gimdo, bet ir augina, auk
lėja, moko vaikus, suteikia 
jiems profesijas bei darbo gali
mybes. O vaikai savo ruožtu 
rūpinasi savo tėvais ar glo
bėjais bei kitais geradariais jų 
senatvės bei negalios metais, 
lyg ir grąžindami skolą, kurią 
tėvai jiems savo laiku suteikė. 

Tačiau šis teisingas dėsnis 
ne visur ir ne visada praktiškai 
pritaikomas. Laimingi tėvai, 
turį gerus vaikus, kurie jiems 
padeda. Tačiau būna daug at
vejų, kai vaikai dėl įvairių prie
žasčių, kartais dėl materia
linių sunkumų, savo šeimos 
reikalų, o kartais ir dėl apsi
leidimo ar tiesiog dėl nenoro sa
vo tėvams padėti negali. 

Yra nemaža atveju, kai 
senesnio amžiaus žmonės vai
kų nesusilaukė, kitų vaikai yra 
žuvę ar patys ligoti, reikalingi 
pagalbos. Ir mūsų lietuvių tar
pe pasitaiko nemaža senesnio 
amžiaus viengungių vyrų, mo
terų ir našlių. 

Bet ir geri vaikai ne visada 
įstengia savo tėvais rūpintis, 
nes patys turi savo šeima, savo 
vaikus. Taigi neretais atvejais 
vaikai, neįstengdami ar neno
rėdami savo tėvais rūpintis, 
atiduoda juos į valstybines, 
savivaldybines ar labdaringų 
organizacijų bei atskirų as
menų sukurtas bei išlaikomas 
prieglaudas, o sergančius į 
slaugymo namus. Ne visos šios 
institucijos yra geros, ne visos 
vienodai gerai rūpinasi sene
liais. Dažnais atvejais jos yra 
seneliams tikra pabaisa. 

AMERIKOS VIEŠOSIOS NUOMONĖS'KALVIAI »f 

jie senelių globa kaip ir nesi
domėjo. Žinoma, buvo išimčių, 
bet nedaug (Chicagoje Ameri
kos lietuvių vaiko ugdymo 
draugija, geriau žinoma Alvu-
do vardu, kad ir aprėžtų būdu 
rūpinasi senų žmonių globa). 

Tačiau nuo pokario meto emi
gracijos praslinkus 30 — 25 me
tams, vaizdas pasikeitė: "Nau
joji išeivija" dabar nebe jauna, 
jos didžioji dalis jau senesnio 
amžiaus žmonės, kurių dau
gumas reikalingi globos bei 
priežiūros. 

Cia mūsų išeivijos gyvenime 
ir yra didelė spraga: turime la
bai mažai senelių globos įstai
gų. Kai kurių senelių padėtis 
tiesiog apverktina, katastro
fiška. Net tie lietuviai, kurie il
gus metus visomis išgalėmis 
dirbo Lietuvos ir lietuvių labui, 
kurie dėl tautos reikalų atidavė 
savo jėgas bei sveikatą, dažnai 
būna apleisti ir sunkiai leidžia 
savo gyvenimo saulėleidį. 
. Tiesa, padėtis nėra visiškai 
beviltiška. Senelių globa ban
do rūpintis Lietuvos Dukterų 
draugija, kartais Balfas, Lie
tuvos D.K. Birutės draugija, 
skautės, šaulės. Seneliams 
kai kur padeda ir lietuviai 
amerikiečių VISTA orga
nizacijos pareigūnai. Bet vis tai 
tik dalinė, pripuolama, atsitik
tinė globa. 

Taigi kyla reikalas senelių 
globos reikalus organizuoti pla
čiu, visuomeniniu bei bend
ruomeniniu keliu. Senesnio am
žiaus lietuvių globa turėtų 
daugiau susidomėti pajėgiau
sia iš visų veikiančiųjų mūsų 
organizacijų — pati Lietuvių 
Bendruomenė. 

Labai gaila, kad ligšiolinės 
LB pastangos šioje srityje bu
vo labai mažos. Tačiau reikia 
džiaugtis, kad apie šį reikalą 
pradėta šiek tiek galvoti. Štai 
lietuvių Bendruomenės ir jau
nimo viršūnių konferencijoje, 
kuri įvyko kovo 22 - 23 die
nomis Detroite, buvo iškeltas 
sumanymas, kad LB daugiau 
domėtųsi lietuvių socialiniais 
reikalais. Posėdžių metu, JAV 
LB tarybos nariui dr. A. But
kui pasiūlius, buvo sudaryta 
Socialinių reikalų komisija. Bu
vo nutarta surinkti žinias apie 
visus lietuvius ir susirūpinti 
seneliais bei senelių namų 
klausimu lietuvių kolonijose. 

Tai labai pagirtinas suma
nymas. Tačiau nuo jo ligi tik
rųjų reikalų dar labai tolimas 
kelias. Taigi būtų labai gerai, 
kad šis reikalas nebūtų užmirš
tas. Reiktų nedelsiant prie LB 
valdybos sukurti nuolatinę 
Socialinių veikalų instituciją, 
kuri išdirbtų planą, kaip būtų 
galima senesniems žmonėm 
padėti. 

Ši tema nėra dėkinga. Ra
šant apie tokius CBS, NBC, 
ABC ir NY Times neliečiamuo
sius, kuriems aukštųjų darb
davių yra pavesta formuoti šio 
krašto piliešių „viešąją nuo
monę", vėliau atsispindinčią 
Gallup ir kitų apklausinėtoj ų 
biuleteniuose, yra nesunku 
užsitraukti ir mūsų sulibera-
lėjusių tautiečių rūstybę. Ir 
nepajusi, kai koks nors titiškas 
riteris ims ir įsmeigs ietį tarpe 
šonkaulių. Net ir užtai, kad drį
siu iš „Revievv of the News", nr. 
14, supažindinti skaitytojus su 
Walter Cronkite, CBS TV vaka
rinių žinių vyr. redaktoriumi. 
Ne vienas mūsiškis brolis tiki 
tiems vilkams avies kailyje, 
mulkinantiems šio krašto pilie
čius. Nors ši tema ir nedė
kinga, bet apie tai būtina rašy
ti, jus informuoti, nes gal ir ne 
visi seka kitos pakraipos spau
dą. 

Iš l iaupsintas 
Walter Cronkite yra aukšto 

išsilavinimo asmuo, kaip apie 
jį teigia jo stovyklos propagan
distai. Į jį panašus buvęs CBS 
bendradarbis Eric Sevareid 
taip savo kolegą kodylavo: 
„Žmonės pažįsta Cronkite, taip 
kaip jie pažino Eisenhowerį-
Tai jūsiškis draugas, kaimy
nas, gyvenąs už ežios ir nesi-
puikuojąs pasikviesti ir jus 
suvalgyti ,keptą šunelį — hot 
dog'. Tuo pat metu neužmirš
kime, kad D. Eisenhovveris 
buvo valstybininkas". 

Kitas artimų idėjų savaitraš
tis „Time" taip smilkino: „Wal-
ter yra plačiausiai žinomas ir 
gerbiamas žurnalistas savo 
profesijoje. Jo perduodamos ži
nios net konservatyvios. Jis 
yra sudaręs beveik mistišką 
pasitikėjimą su savo žiūrovais 
— klausytojais". 

Trumpai tariant, minėtą žur
nalistą, TV komentatorių, jo 
viršininkai beveik pavertė 
„palaimintuoju", sako mano 
cituojamo savaitraščio redak
toriai. 

Apie save pat į 
Man sunkiai suprantama, 

kodėl amerikiečiai beveik 
religiškai pasitiki savo TV 
žinių tarnybomis. Jie beveik 
niekada neklausia, kas yra tie 
žinių „pardavėjai", nuo kurių 
priklauso, ką šio krašto visuo
menė turi žinoti apie tos dienos 
įvykius pasaulyje ir šiame 
krašte. 

Jų vienas yra W. Cronkite, 
kuris pats prisipažįsta, kad 
„mes visi esame klystantys 
žmonės ir turime savo pažiū
ras į gyvenimą". Ir dar pri
duria: „Dauguma JAV žurna
listų yra kairiųjų pažiūrų ar 
nuo centro pakrypę į kairę. 
Daugumą JAV laikraštininkų 

tenka laikyti liberaliais", ir, 

Liberalai žurnalistai iškraipo 
BR. AUŠROTAS 

Neretai teigiama, kad geriau
sias senatvės laidas yra pini
gai. Vadinasi, būdamas jau
nas bei pajėgus susikrovei 
kapitalą — senatvėje juo nau
dokis ir galėsi ilgai, ramiai, 
patogiai gyventi. Tačiau šis tei
gimas ne visur ir ne visada tin
ka. Būna momentų, kad nepa
jėgiam seneliui moralinė bei 
teisinė globa būna reikalin
gesnė, kaip finansinė parama. 

Iš čia ir iškyla reikalas, kad 
senatvės sulaukusiais asme
nimis daugiau pasirūpintų pa
ti išeivijos visuomenė, jos orga
nizacijos. 

Senelių globa rūpinosi jau se
noji mūsų išeivija. Čia jiems 
dažnai padėdavo parapijos, kai 
kurios jų steigdamos senelių 
prieglaudas. Siek tiek sene
liams padėdavo ir Susivieni
jimai. Senųjų globa rūpin
davosi vienuolijos. Kai kuriose 
lietuvių kolonijose buvo ku
riamos labdaros organizacijos; 
šios savo ruožtu steigdavo 
senelių namus, prieglaudas. 

Naujosios ateivijos lietuviai 
buvo jaunesnio amžiaus, taigi 

Mes rūpinamės jaunimu. Sta
tome jiems rūmus, remiame jų 
darbus, veiklą, telkiame lėšas 
jų ruošiamiems parengimams, 
kongresams, net kelionės išlai
das apmokame. Tai, be abejo, 
gražu ir reikalinga Bet taip pat 
aišku, kad senaisiais kaip ir 
nesirūpiname, pagalbos rei
kalingiems nepadedame, 
senatvės dienų nepaleng
viname. 

Žinoma, senelių socialiniai 
globai reikia lėšų. Jų nelengva 
surasti. Lėšų telkimo kelias 
ilgas ir sunkus. Bet nebūtinai 
pinigais galime padėti. Kar
tais senesnio amžiaus žmonės 
turi daugiau ar mažiau santau
pų ar kito turto. Jiems dažnai 
daugiau reikia padėti geru žo
džiu, aplankymu, patarimais, 
teisine globa, vertėjavimu 
amerikiečių įstaigose ir pan. 
būdais. 

Senesnio amžiaus lietuvių 
globos klausimas labai platus 
ir prie jo dar teks ne kartą su
grįžti. Tuo tarpu reiktų tiktai 
paskatinti Liet. Bendruome
nes institucijas, kad jos kelia
mo klausimo nepraleistų negir
domis. 

jeigu jie tokiais nebūtų, tada jie 
negalėtų būti gerais žurnalis
tais 

Kokios skelbt inos? 
Atsiminkime, kad visi tie 

žurnalistai, į kurių istorijas 
mes žiūrime, visada prie faktų 
stengiasi prikergti ir savo 
asmeniškas nuomones. 

Štai pavyzdys. „Institute fpr 
American S t ra tegy" 1970 
dešimtmetyje surinktoje stu
dijoje nustatė, kad „CBS žinių 
tarnybose 60% tam skiriamo 
laiko buvo pavesta JAV nusi
ginklavimo propagandai ir tik 
3.5% iš to laiko buvo skiriama 
Amerikos sustiprinimo idė
joms plėsti ir skatinti". 

Į šį minėto instituto kaltini
mą tas pat W. Cronkite surado 
tokį pasiteisinimą, kad, „girdi, 
Washingtone visuomet vyravo 
dvi pažiūros: viena visada 
reikalavusi daugiau pinigų 
ginklams, kita rėmusi nusi
ginklavimą. Mūsų žinių tar
nybos neskatina apsiginkla
vimo. Ne. Priešingai, gynybos 
išlaidų mažinimas yra vertas 
žinių tarnybų dėmesio", taip 
porino W. Cronkite. 

CBS nes igyrė 
Tačiau apie pastarąjį įvykį 

CBS tylėjo, lyg kurčias neby
lys. 1979 m. gegužės 1 d. proga 
W. Cronkite suteikė Sovietų 
žurnalui „Literaturnaja Ga-
zeta" garsiai nuskambėjusį 
pasikalbėjimą. W. Cronkite 
klausinėtojas buvo ne kas ki
tas, o Vitali Kobyš, vienas iš 
dabartinių to žurnalo bendra
darbių. (Past . : Iš spaudos buvo 
žinoma, kad Vitali Kobyš yra 
KGB agentas. J is 1964 m. už 
šnipinėjimą Brazilijoje, kur dir
bo prisidengęs „Izvestijų" 
korespondentu, buvo išva
rytas į Sov. Sąjungą, Taip pat ir 
1972 m. britų vyriausybė j j iš
trėmė iš D. Britanijos už tuos 
pa t „žurna l i s t in ius" dar
belius...-aut.) 

Kiek vėliau tas pat straips
nis angliškai, pavadintas 
„Socializmas — teorijoje ir 
praktikoje" buvo atspausdin
tas kituose leidiniuose. 

V.- Kobyš taip išgarbino W. 
Cronkite, kad „jis yra labiau
siai gerbiamas TV žurnalistas 
savo profesijoje". Dar 1979 m. 
gegužy W. Cronkite „netikėjęs į 
sovietinę grėsmę pasauliui". 

Pas ika lbė j imas 
V. K.: Ar tikėtina, kad Sov. S-

ga kam nors grasina, ruošiasi 
karui? 

Cr.: Jeigu per keletą metų jūs 
būtumėte žiūrėję mano TV 
vakar in ių žinių tarnybą, 
suprastumėte, kad aš su tuo 
niekuomet nesutikau. 

V. K.: Plačia prasme. Ar 

žinias 
tikėtina, kad Sov. Sąjunga II-jo 
pas. karo metu netekusi apie 20 
milijonų piliečių, galėtų ruoš
tis karui, kad ji ką nors už
pultų? 

Cr.: Joks garbingas asmuo 
tuo negalėtų tikėti. Manau, kad 
ir JAV visuomenės didžioji 
dalis tam taip pat netiki. 

V. K.: Ką tektų daryti sukurti 
pilną pasitikėjimą mūsų žmo
nių tarpe, išplėsti bendradar
biavimą visose gyvenimo sri
tyse? 

Cr.: Tektų būti tolerantais. 
Plačiau informuotis. Dirbsiu, 
kiek jėgos leis tuose dirvonuo
se. Pažįstu jūsų kraštą. Tuoj po 
II-jo pas. karo buvau ŪPI 
korespondentas Maskvoje. Ma
čiau karo pasekmes ir niekada 
netikėjau „sovietine grėsme". 
Tikiu, kad ir JAV piliečiai 
nekenčia karo. 

V. K.: Kaip reikalai atrodys 
artimoje ateityje? 

Cr.: Pirmoje eilėje tektų pasi
rašyti SALT II sutartį. Jeigu 
„Literaturnaja Gazeta" spaus
dins šį mūsų pasikalbėjimą, tai 
jūsų skaitytojai tegul žino, kad 
manyje jie turi jūsų krašto 
draugą. Stengsiuosi, kad 
bendradarbiavimas tarp mūsų 
kraštų būtų sklandus. 

Žuvusios juostos 
Taigi dabar, kai „taikin

gieji" Sovietai okupavo Afga
nistaną ir visą laiką ginklavo
si, kaip būtų galima paaiškinti 
toks W. Cronkite duotas pasi
kalbėjimas V. Kobyšui? Ar jis 
yra autentiškas? Galimas daly
kas. 

„Accuracy in Media" (tokia 
žinių tikrumo sekimo įstaiga) 
vadovybė pasiklausė W. Cron
kite apie minėtą interview. Jis 
atsakė: „Atsiųsiu pasikalbė
jimo juostas". Tačiau staiga 
viskas nutilo ir juostos žuvo. 

O W. Cronkite sako, kad „gir
di, kažkas jo pareiškimus 
iškraipė". 

Dar metus laiko plės savo 
liberalines idėjas W. Cronkite. 
Kai jį klausysite ir matysite, 
žinokite, kad jis susikompro
mitavo su savo liberalizmu, 
kuris yra prosovietinis, Jis ne 
lietuvių draugas. 

O kiek tokių kronkaičių pri
lindę spaudoje. Kiti iš jų, grįžę 
iš Maskvos, įtariami dirbą ne 
savo kraštui. 

KLASTINGA MASKVOS RELIGINE 
AGITACIJA 

Tikintysis bara stačiatikiu arkivyskupą 
A. TENISONAS 

Vokiečių spauda atkreipė dė
mesį į disidento Jurgio Belovo 
atvirą laišką Sovietų stačiati
kių arkivyskupui Pitirimui, ku
riame tas prikaišioja Sovietų 
Sąjungos bažnyčios žymiam 
atstovui, kad tas nieko nėra 
padaręs, kad užstotų krikš
čionių persekiojimą nuo sovie
tinio režimo. Čia kiek ištraukų 
iš Wuerzburge leidžiamo 
laikraščio „Deutsche Tages-
post" kovo 4 dienos nr.: 

„Mano pavardė yra Belovas, 
esu krikščionis, 40 metų am
žiaus. Dėl savo krikščioniško 
tikėjimo turėjau praleisti 14 
metų sovietų kalėjimuose, dar
bo stovyklose ir psichiatrinėse 
ligoninėse. Dukart 1978 ir 1979 
metuose, paleistas iš kalė
jimo, mėginau Jus aplankyti 
Novo—Dievičios vienuolyne 
prie Maskvos, bet Jūs atsisakė
te mane priimti. Po to tris 
kartus mėginau su Jumis susi
rašyti laiškais, bet mano laiš
kai liko be atsakymo. Tik Jūsų 
sekretorius man parašė, kad 
Jūs nenorite su „priešsovie-
tiniu elementu" ryšių. Dabar 
yra praėję trys mėnesiai kaip 
palikau Sov. Sąjungą, radęs 
prieglaudą Vakarų Vokie
tijoje. Todėl galiu pasakyti 
Jums tai, ką norėjau pasakyti, 
kai dar buvau tėvynėje. 

Jūs atvykote čia, kad pasi-
kalbėtumėt su kitų tautų atsto
vais, bet kodėl Jūs vengiate 
kalbėtis su savo tautiečiais 
tėvynėje? Jūs atsisakėte išpil
dyti deportuoto krikščionio 
Pušnino prašymą nusiųsti jam 
į Vorkutą Jūsų laikraštį ir baž
nyčios kalendorių ir taip pat 
nesate išspausdinę nė vieno sta
čiatikio dvasininko pasiaiš
kinimo, kurie protestavo dėl 
krikščionių persekiojimų iš 
tarybinių įstaigų pusės". 

Belov prikaišioja arkivys
kupui Pitirimui, kad jis panie
kino tėvo Dimitrijaus Dudkos 
skelbtą krikščionišką artimo 
meilės mintį ir nėra pareiškęs 
užuojautos tiems tūkstan
čiams kitų tikėjimų krikščio
nims, kurie vargsta kalėjimuo-
s e , d a r b o s t o v y k l o s e , 
psichiatrinėse ligoninėse arba 
gyvena ištremti į Sibirą. 

„Jūs net nieko nedarėte, kad 
užstotumėt jūsų pačių rusų sta-

Komunistinės Kinijos karinis lėktuvas, padarytas pagal Sovietų lėk
tuvo pavyzdį. 

čiatikių bažnyčios persekioji
mus. Jūs sutikote ir su tuo, kad 
daug jūsų tikybos brolių tapo 
pažeminti ir jiems uždraudė 
nešioti pašvęstą kryželį, už
draudė skaityti Bibliją. Ir kai 
kalėjimo sargai nuskusdavo 
dvasininkams plikai galvą ir 
uždraudė nešioti barzdą, jūs 
tylėjote. Bedieviai Sovietų val
dovai yra areštavę garbingą 
dvasininką Dimitrijų Dudko 
kartu su krikščionių užtarėju 
Sov. Sąjungoje — tėvu Glebu 
Jakuninu. Kelis tuzinus dvasi
nės seminarijos auklėtinių 
sukišo į kalėjimus: o keturiems 
baptistams atėmė laisvę vien 
dėlto, kad jie platino lapelius, 
kur buvo garbinamas Dievo žo
dis. Jūs tylėjote", savo at
virame laiške nurodo Belov 
Pitirimui, „ir Jūs pasielgėte 
taip lyg Sov. Sąjungoje vieš
patautų tikybos laisvė". 

Savo protesto laiško pabai
goje Belovas primena arki
vyskupui Pitirimui, kad: „1979 
m. man parodė šį Jums rašytą 
laišką grasinant mane areš
tuoti. Ir kai aš norėjau žinoti, 
kaip šis laiškas galėjo patekti į 
čekos rankas, man pasakė kad 
Jūsų sekretorius prisiuntė tai 
KGB. Aš noriu, kad tie žmonės, 
kuriuos Jūs dabar aplankote ir 
papasakojote j iems netei
singus liudijimus, tikrai žinotų 
apie Jūsų machinacijas. Jie 
turi žinoti, kad Sov. Sąjungos 
kalėjimuose dabar yra dau
giau kaip 2,000 tikinčiųjų bap
tistų, kad Gulago bausmės sto
vyklose yra nemažas skaičius 
senų vargstančių stačiatikių ir 
katalikų dvasininkų, kurie 
kenčia pažeminimus ir kanki
nimus. 

Ar Jūs tikrai neturite gėdos 
jausmo? Šta i , Jakuti jos 
koncentracijos stovykloje mirė 
84 metų amžiaus adventistas 
Vladimiras Čelkovas, kuris 
buvo priverstas išbūti darbo 
stovykloje ir ištrėmime 47 
metus. Ir Jūs, būdamas krikš
čionis, nieko nedarėte jam 
padėti. Tėvas Povilas Sjatiks 
yra jau 91 metų amžiaus, bet jis 
vis dar turi dusti kalėjime. 
Katalikų kunigas Paulaitis, 76 
metų senis, kartu su kitais sėdi 
kalėjime. Kur lieka ta tikin
čiųjų brolybė, apie kurią Jūs 
dabar pamokslaujate svetur?" 

Toks yra J. Belovo laiško 
turinys, kuris įspėja Vakarus 
nuo Maskvos klastingos agita
cijos. Apie Belovą dar tenka 
pasakyti, kad jo senolis yra lat
vis, gimęs Mintaujoje. Belovas 
nustebintas, kad vokiečių 
evangelikų bažnyčios valdyba 
taip neapgalvotai pasielgusi, 
pakviesdama Pitirimą į Vaka
rų Vokietiją — Frankfurtą prie 
Maino, Muencheną, Bonną ir 
Štutgartą. 

b.kv. 

KAI POKALBI 
NUTRAUKIA... MIRTIS 

Vaclovo Cižiūno 80 metų 
sukakties ir mirties proga 

ANTANAS MASIONIS 

Atėjo 1918-ji metai. Širvintų miestelyje vokiečių 
administracija surengė 3-jų mėnesių kursus, 
privalomus visiems, kurie jau "mokytojavo" kai
muose. Juos baigęs, galvojau, kad 18-os metų berneliui 
jau vėlu stoti į Ukmergėje steigiamą gimnazijos 3-ią 

mokyklą ir technikoje gerokai prasilavinęs, nelaikau 
savęs dailininku. 

— Tavo veikla, ypač Lietuvoje, buvo itin šakota. 
Kuriose švietimo ir auklėjimo srityse esi daugiau 
reiškęsis ir kuri buvo arčiausiai prie širdies? 

— Savo gimtojo kaimo pradinėje mokykloje nuo 
1917 m. žiemos iki 1921 m. pavasario mokytojauda
mas, ėmiau vadovauti palengva iškilusiam kaimo sąjū
džiui. Tamsūs ir dvasią slegiantys okupacijos metai 
vertė jaunimą ieškoti smagumų degtinėje (degtindarių 
"samagone"), tad ir kaimo "vakaruškos" dažnai virs
davo pamišėlių orgijomis. Vilniaus miesto išbadėjusių 
"duoneliautojų" ir vertelgų pagalba naudodamiesi, 
trise užsisakydavome Šlapelienės ir Zavadzkio 
knygynų kataloguose pasirinktų knygų. 

Palengva kilo mintis surengti vakarinius kursus 
skaityti ir rašyti nemokantiems ir mažai mokantiems 
suaugusiems. Kursų vedėju ir mokytoju būdamas, kelių 
prasilavinusių vyresniųjų ir vieno "amerikono" in-

klasę, kad reikės manytis ir irtis į ateities galimybes i c i a t y v a p adėjau jiems reformuoti vakaruškas. 
nors ir mokytojaujant, kai okupantų išvargintas tėvas TJ , . T x , . . , , . , .. . _ 
. . _,. *.- I L \ x x i - \T- u Pasisekė. I šokių pertraukas būdavo Įterpta trumpų 
ir jo ūkis verkiant reikalavo paramos iš šalies. Viską , .. ... . J* ... , . . . . l x

 WZJT ~ ,. 
skaitymėlių: juokų iš kalendorių ir eilėraščių. Pagaliau 
gavėnios sekmadieniais rinktasi jau be šokių, tik mano 
paskaitoms. Temų semdavaus ir joms pasiruošdavau 
iš turimų kelerių metų "Lietuvos ūkininko" komp
lektų ir kalendorių. Temos būdavo įvairaus turinio, 
pvz. Kaip valdosi Šveicarija, Kas buvo Tolstojus, 
Girtuoklystės žala ir pan. Kalbėdavau laisvai, tik į 
lapelį pažvelgdamas. Tuo būdu žengiau palengva į 

susumuojant, tenka pasakyti, kad mokytojo darbą 
pamėgau nuo pat pradžios, ir šie metai jau galima 
vadinti mano galutinio apsisprendimo metais. 

Reikia čia dar pridurti, kad šiokių tokių svyravimų 
dėl profesijos pasirinkimo vis dėlto būta. Vaiko amžiuje 
ir jau mokyklą lankydamas, mėgau žiūrinėti pa
veikslus, skaičiau dailininkų pavardes apačioje, pats 
mėgau ir turėjau gabumų piešti, net svajojau tapti , . . . . . , ,, 
dailininku. Įkėlęs koją į mokytojo kelią, dailės darbų P a ^ ^ t m m k ų ir kalbėtojų eiles 
nemečiau, nes jie man labai padėjo mokytojo praktiko- 1919 m. vasarą lankiau Kaune kursus 
je. Tačiau, nepaisant to. kad dabar jau baigęs meno moksiiams, keturių klasių nebaigusiems 

maža-
moky-

tojams. Palengva šlifąvomės. Tą vasarą teko pirmą 
kartą pamatyti lietuviškąją operą "Birutę" Kauno 
miesto teatre, vėliau pavadintame Valstybės teatru. 

Kiek daugiau gramatikos ir rašybos pasimokę, 
tokie becenziai mokytojai grįžo į savąsias mokyklas. 
Ir aš grįžęs jaučiausi geriau "miesto pažinęs" ir 
drąsesnis naujiems užmojams. Grįžau pasiryžęs ir 
toliau neapleisti veiklos su jaunimu, kuris mano kai
me susiorganizavo į Kulniškių jaunimo draugiją, vė
liau įregistruotą kaip Lietuvos Jaunimo sąjungos 
Kulniškių kuopą. 

Noras toliau mokytis didėjo. 1920 m. vasaros pra
džioje nuvykau į Kauną, susiradau tarnybą Gele
žinkelių valdyboje Kelio tarnybos raštininku. Kartu 
su nusikėlusia į Vilnių įstaiga teko pagyventi jame ir 
man, jau nebe vaiko akimis stebint sostinės baž
nyčias, rūmus ir vis dar vargingą gyvenimą nualin
toje aplinkoje. 

Želigovskio divizijų staigus puolimas privertė 
skubiai kartu su Gel. v-bos įstaiga grįžti atgal į Kau
ną. Mėnesį pagyvenęs nykiame viešbutėlyje, atsi
sakiau tarnybos, gavau iš Mato Šalčiaus įgaliojimą 
steigti Gelvonų valsčiuje šaulių būrį ir sugrįžau j 
tėviškę. Šaulių būrys, vėliau gavęs 36-jį numerį, bu
vo įsteigtas lapkričiui įpusėjus. 

Savojo kaimo mokykloje dirbau iki 1921 m. pava
sario. Tada Ukmergės apskr. m-lų inspektoriaus 
((kartu su apskrities valdyba!) buvau nukeltas į Gel
vonų miestelį naujai organizuoti keletą metų nevei
kusią dviklasę pradinę mokyklą labai apnaikintame 

apvogtame jos name. ir 

(Bus daugiau) 



Susirūpinkime 

SENELIU GLOBA 
K i e k v i e n o ž m o g a u s 

gyvenime yra du sunkūs laiko
tarpiai, kada jis reikalingas 
ypatingos priežiūros ir globos. 
Tai kūdikystė ir senatvė. Apie 
pastarąją čia ir mėginsime 
pakalbėti, jos sukeliamas prob
lemas pasvarstyti, nes išeivi
joje yra daug vyresnio am
žiaus abiejų lyčių lietuvių. 

Senatvės ir jos negalių nie
kas negali išvengti, nebent tas, 
kas jos nesulaukęs numiršta. 
Šiais laikais daugelis žmonių 
sulaukia 70-80 ir net 90 ir dau
giau amžiaus metų. Kiek
vienas dirbantysis, sulaukęs 66 
metų, o kai kuriais atvejais ir 62 
metų, turi teisę gauti valstybės 
įstatymais nustatytą pensiją. 
Tai labai geras dalykas, nes jos 
keliu gaunama didesnė ar ma
žesnė mėnesinė suma dau
geliui žmonių yra pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis. 

Tačiau neretais atvejais pen
sijos būna nedidelės ir jų ne
užtenka, ypač tais atvejais, kai 
senesnio amžiaus žmogus su
serga, ar yra reikalingi gy
dymo bei nuolatinės priežiū
ros. 

* 
Gyvenime iš seniausių laikų 

taip jau įprasta, kad tėvai ne 
tiktai gimdo, bet ir augina, auk
lėja, moko vaikus, suteikia 
jiems profesijas bei darbo gali
mybes. O vaikai savo ruožtu 
rūpinasi savo tėvais ar glo
bėjais bei kitais geradariais jų 
senatvės bei negalios metais, 
lyg ir grąžindami skolą, kurią 
tėvai jiems savo laiku suteikė. 

Tačiau šis teisingas dėsnis 
ne visur ir ne visada praktiškai 
pritaikomas. Laimingi tėvai, 
turį gerus vaikus, kurie jiems 
padeda. Tačiau būna daug at
vejų, kai vaikai dėl įvairių prie
žasčių, kartais dėl materia
linių sunkumų, savo šeimos 
reikalų, o kartais ir dėl apsi
leidimo ar tiesiog dėl nenoro sa
vo tėvams padėti negali. 

Yra nemaža atveju, kai 
senesnio amžiaus žmonės vai
kų nesusilaukė, kitų vaikai yra 
žuvę ar patys ligoti, reikalingi 
pagalbos. Ir mūsų lietuvių tar
pe pasitaiko nemaža senesnio 
amžiaus viengungių vyrų, mo
terų ir našlių. 

Bet ir geri vaikai ne visada 
įstengia savo tėvais rūpintis, 
nes patys turi savo šeima, savo 
vaikus. Taigi neretais atvejais 
vaikai, neįstengdami ar neno
rėdami savo tėvais rūpintis, 
atiduoda juos į valstybines, 
savivaldybines ar labdaringų 
organizacijų bei atskirų as
menų sukurtas bei išlaikomas 
prieglaudas, o sergančius į 
slaugymo namus. Ne visos šios 
institucijos yra geros, ne visos 
vienodai gerai rūpinasi sene
liais. Dažnais atvejais jos yra 
seneliams tikra pabaisa. 

AMERIKOS VIEŠOSIOS NUOMONĖS'KALVIAI »f 

jie senelių globa kaip ir nesi
domėjo. Žinoma, buvo išimčių, 
bet nedaug (Chicagoje Ameri
kos lietuvių vaiko ugdymo 
draugija, geriau žinoma Alvu-
do vardu, kad ir aprėžtų būdu 
rūpinasi senų žmonių globa). 

Tačiau nuo pokario meto emi
gracijos praslinkus 30 — 25 me
tams, vaizdas pasikeitė: "Nau
joji išeivija" dabar nebe jauna, 
jos didžioji dalis jau senesnio 
amžiaus žmonės, kurių dau
gumas reikalingi globos bei 
priežiūros. 

Cia mūsų išeivijos gyvenime 
ir yra didelė spraga: turime la
bai mažai senelių globos įstai
gų. Kai kurių senelių padėtis 
tiesiog apverktina, katastro
fiška. Net tie lietuviai, kurie il
gus metus visomis išgalėmis 
dirbo Lietuvos ir lietuvių labui, 
kurie dėl tautos reikalų atidavė 
savo jėgas bei sveikatą, dažnai 
būna apleisti ir sunkiai leidžia 
savo gyvenimo saulėleidį. 
. Tiesa, padėtis nėra visiškai 
beviltiška. Senelių globa ban
do rūpintis Lietuvos Dukterų 
draugija, kartais Balfas, Lie
tuvos D.K. Birutės draugija, 
skautės, šaulės. Seneliams 
kai kur padeda ir lietuviai 
amerikiečių VISTA orga
nizacijos pareigūnai. Bet vis tai 
tik dalinė, pripuolama, atsitik
tinė globa. 

Taigi kyla reikalas senelių 
globos reikalus organizuoti pla
čiu, visuomeniniu bei bend
ruomeniniu keliu. Senesnio am
žiaus lietuvių globa turėtų 
daugiau susidomėti pajėgiau
sia iš visų veikiančiųjų mūsų 
organizacijų — pati Lietuvių 
Bendruomenė. 

Labai gaila, kad ligšiolinės 
LB pastangos šioje srityje bu
vo labai mažos. Tačiau reikia 
džiaugtis, kad apie šį reikalą 
pradėta šiek tiek galvoti. Štai 
lietuvių Bendruomenės ir jau
nimo viršūnių konferencijoje, 
kuri įvyko kovo 22 - 23 die
nomis Detroite, buvo iškeltas 
sumanymas, kad LB daugiau 
domėtųsi lietuvių socialiniais 
reikalais. Posėdžių metu, JAV 
LB tarybos nariui dr. A. But
kui pasiūlius, buvo sudaryta 
Socialinių reikalų komisija. Bu
vo nutarta surinkti žinias apie 
visus lietuvius ir susirūpinti 
seneliais bei senelių namų 
klausimu lietuvių kolonijose. 

Tai labai pagirtinas suma
nymas. Tačiau nuo jo ligi tik
rųjų reikalų dar labai tolimas 
kelias. Taigi būtų labai gerai, 
kad šis reikalas nebūtų užmirš
tas. Reiktų nedelsiant prie LB 
valdybos sukurti nuolatinę 
Socialinių veikalų instituciją, 
kuri išdirbtų planą, kaip būtų 
galima senesniems žmonėm 
padėti. 

Ši tema nėra dėkinga. Ra
šant apie tokius CBS, NBC, 
ABC ir NY Times neliečiamuo
sius, kuriems aukštųjų darb
davių yra pavesta formuoti šio 
krašto piliešių „viešąją nuo
monę", vėliau atsispindinčią 
Gallup ir kitų apklausinėtoj ų 
biuleteniuose, yra nesunku 
užsitraukti ir mūsų sulibera-
lėjusių tautiečių rūstybę. Ir 
nepajusi, kai koks nors titiškas 
riteris ims ir įsmeigs ietį tarpe 
šonkaulių. Net ir užtai, kad drį
siu iš „Revievv of the News", nr. 
14, supažindinti skaitytojus su 
Walter Cronkite, CBS TV vaka
rinių žinių vyr. redaktoriumi. 
Ne vienas mūsiškis brolis tiki 
tiems vilkams avies kailyje, 
mulkinantiems šio krašto pilie
čius. Nors ši tema ir nedė
kinga, bet apie tai būtina rašy
ti, jus informuoti, nes gal ir ne 
visi seka kitos pakraipos spau
dą. 

Iš l iaupsintas 
Walter Cronkite yra aukšto 

išsilavinimo asmuo, kaip apie 
jį teigia jo stovyklos propagan
distai. Į jį panašus buvęs CBS 
bendradarbis Eric Sevareid 
taip savo kolegą kodylavo: 
„Žmonės pažįsta Cronkite, taip 
kaip jie pažino Eisenhowerį-
Tai jūsiškis draugas, kaimy
nas, gyvenąs už ežios ir nesi-
puikuojąs pasikviesti ir jus 
suvalgyti ,keptą šunelį — hot 
dog'. Tuo pat metu neužmirš
kime, kad D. Eisenhovveris 
buvo valstybininkas". 

Kitas artimų idėjų savaitraš
tis „Time" taip smilkino: „Wal-
ter yra plačiausiai žinomas ir 
gerbiamas žurnalistas savo 
profesijoje. Jo perduodamos ži
nios net konservatyvios. Jis 
yra sudaręs beveik mistišką 
pasitikėjimą su savo žiūrovais 
— klausytojais". 

Trumpai tariant, minėtą žur
nalistą, TV komentatorių, jo 
viršininkai beveik pavertė 
„palaimintuoju", sako mano 
cituojamo savaitraščio redak
toriai. 

Apie save pat į 
Man sunkiai suprantama, 

kodėl amerikiečiai beveik 
religiškai pasitiki savo TV 
žinių tarnybomis. Jie beveik 
niekada neklausia, kas yra tie 
žinių „pardavėjai", nuo kurių 
priklauso, ką šio krašto visuo
menė turi žinoti apie tos dienos 
įvykius pasaulyje ir šiame 
krašte. 

Jų vienas yra W. Cronkite, 
kuris pats prisipažįsta, kad 
„mes visi esame klystantys 
žmonės ir turime savo pažiū
ras į gyvenimą". Ir dar pri
duria: „Dauguma JAV žurna
listų yra kairiųjų pažiūrų ar 
nuo centro pakrypę į kairę. 
Daugumą JAV laikraštininkų 

tenka laikyti liberaliais", ir, 

Liberalai žurnalistai iškraipo 
BR. AUŠROTAS 

Neretai teigiama, kad geriau
sias senatvės laidas yra pini
gai. Vadinasi, būdamas jau
nas bei pajėgus susikrovei 
kapitalą — senatvėje juo nau
dokis ir galėsi ilgai, ramiai, 
patogiai gyventi. Tačiau šis tei
gimas ne visur ir ne visada tin
ka. Būna momentų, kad nepa
jėgiam seneliui moralinė bei 
teisinė globa būna reikalin
gesnė, kaip finansinė parama. 

Iš čia ir iškyla reikalas, kad 
senatvės sulaukusiais asme
nimis daugiau pasirūpintų pa
ti išeivijos visuomenė, jos orga
nizacijos. 

Senelių globa rūpinosi jau se
noji mūsų išeivija. Čia jiems 
dažnai padėdavo parapijos, kai 
kurios jų steigdamos senelių 
prieglaudas. Siek tiek sene
liams padėdavo ir Susivieni
jimai. Senųjų globa rūpin
davosi vienuolijos. Kai kuriose 
lietuvių kolonijose buvo ku
riamos labdaros organizacijos; 
šios savo ruožtu steigdavo 
senelių namus, prieglaudas. 

Naujosios ateivijos lietuviai 
buvo jaunesnio amžiaus, taigi 

Mes rūpinamės jaunimu. Sta
tome jiems rūmus, remiame jų 
darbus, veiklą, telkiame lėšas 
jų ruošiamiems parengimams, 
kongresams, net kelionės išlai
das apmokame. Tai, be abejo, 
gražu ir reikalinga Bet taip pat 
aišku, kad senaisiais kaip ir 
nesirūpiname, pagalbos rei
kalingiems nepadedame, 
senatvės dienų nepaleng
viname. 

Žinoma, senelių socialiniai 
globai reikia lėšų. Jų nelengva 
surasti. Lėšų telkimo kelias 
ilgas ir sunkus. Bet nebūtinai 
pinigais galime padėti. Kar
tais senesnio amžiaus žmonės 
turi daugiau ar mažiau santau
pų ar kito turto. Jiems dažnai 
daugiau reikia padėti geru žo
džiu, aplankymu, patarimais, 
teisine globa, vertėjavimu 
amerikiečių įstaigose ir pan. 
būdais. 

Senesnio amžiaus lietuvių 
globos klausimas labai platus 
ir prie jo dar teks ne kartą su
grįžti. Tuo tarpu reiktų tiktai 
paskatinti Liet. Bendruome
nes institucijas, kad jos kelia
mo klausimo nepraleistų negir
domis. 

jeigu jie tokiais nebūtų, tada jie 
negalėtų būti gerais žurnalis
tais 

Kokios skelbt inos? 
Atsiminkime, kad visi tie 

žurnalistai, į kurių istorijas 
mes žiūrime, visada prie faktų 
stengiasi prikergti ir savo 
asmeniškas nuomones. 

Štai pavyzdys. „Institute fpr 
American S t ra tegy" 1970 
dešimtmetyje surinktoje stu
dijoje nustatė, kad „CBS žinių 
tarnybose 60% tam skiriamo 
laiko buvo pavesta JAV nusi
ginklavimo propagandai ir tik 
3.5% iš to laiko buvo skiriama 
Amerikos sustiprinimo idė
joms plėsti ir skatinti". 

Į šį minėto instituto kaltini
mą tas pat W. Cronkite surado 
tokį pasiteisinimą, kad, „girdi, 
Washingtone visuomet vyravo 
dvi pažiūros: viena visada 
reikalavusi daugiau pinigų 
ginklams, kita rėmusi nusi
ginklavimą. Mūsų žinių tar
nybos neskatina apsiginkla
vimo. Ne. Priešingai, gynybos 
išlaidų mažinimas yra vertas 
žinių tarnybų dėmesio", taip 
porino W. Cronkite. 

CBS nes igyrė 
Tačiau apie pastarąjį įvykį 

CBS tylėjo, lyg kurčias neby
lys. 1979 m. gegužės 1 d. proga 
W. Cronkite suteikė Sovietų 
žurnalui „Literaturnaja Ga-
zeta" garsiai nuskambėjusį 
pasikalbėjimą. W. Cronkite 
klausinėtojas buvo ne kas ki
tas, o Vitali Kobyš, vienas iš 
dabartinių to žurnalo bendra
darbių. (Past . : Iš spaudos buvo 
žinoma, kad Vitali Kobyš yra 
KGB agentas. J is 1964 m. už 
šnipinėjimą Brazilijoje, kur dir
bo prisidengęs „Izvestijų" 
korespondentu, buvo išva
rytas į Sov. Sąjungą, Taip pat ir 
1972 m. britų vyriausybė j j iš
trėmė iš D. Britanijos už tuos 
pa t „žurna l i s t in ius" dar
belius...-aut.) 

Kiek vėliau tas pat straips
nis angliškai, pavadintas 
„Socializmas — teorijoje ir 
praktikoje" buvo atspausdin
tas kituose leidiniuose. 

V.- Kobyš taip išgarbino W. 
Cronkite, kad „jis yra labiau
siai gerbiamas TV žurnalistas 
savo profesijoje". Dar 1979 m. 
gegužy W. Cronkite „netikėjęs į 
sovietinę grėsmę pasauliui". 

Pas ika lbė j imas 
V. K.: Ar tikėtina, kad Sov. S-

ga kam nors grasina, ruošiasi 
karui? 

Cr.: Jeigu per keletą metų jūs 
būtumėte žiūrėję mano TV 
vakar in ių žinių tarnybą, 
suprastumėte, kad aš su tuo 
niekuomet nesutikau. 

V. K.: Plačia prasme. Ar 

žinias 
tikėtina, kad Sov. Sąjunga II-jo 
pas. karo metu netekusi apie 20 
milijonų piliečių, galėtų ruoš
tis karui, kad ji ką nors už
pultų? 

Cr.: Joks garbingas asmuo 
tuo negalėtų tikėti. Manau, kad 
ir JAV visuomenės didžioji 
dalis tam taip pat netiki. 

V. K.: Ką tektų daryti sukurti 
pilną pasitikėjimą mūsų žmo
nių tarpe, išplėsti bendradar
biavimą visose gyvenimo sri
tyse? 

Cr.: Tektų būti tolerantais. 
Plačiau informuotis. Dirbsiu, 
kiek jėgos leis tuose dirvonuo
se. Pažįstu jūsų kraštą. Tuoj po 
II-jo pas. karo buvau ŪPI 
korespondentas Maskvoje. Ma
čiau karo pasekmes ir niekada 
netikėjau „sovietine grėsme". 
Tikiu, kad ir JAV piliečiai 
nekenčia karo. 

V. K.: Kaip reikalai atrodys 
artimoje ateityje? 

Cr.: Pirmoje eilėje tektų pasi
rašyti SALT II sutartį. Jeigu 
„Literaturnaja Gazeta" spaus
dins šį mūsų pasikalbėjimą, tai 
jūsų skaitytojai tegul žino, kad 
manyje jie turi jūsų krašto 
draugą. Stengsiuosi, kad 
bendradarbiavimas tarp mūsų 
kraštų būtų sklandus. 

Žuvusios juostos 
Taigi dabar, kai „taikin

gieji" Sovietai okupavo Afga
nistaną ir visą laiką ginklavo
si, kaip būtų galima paaiškinti 
toks W. Cronkite duotas pasi
kalbėjimas V. Kobyšui? Ar jis 
yra autentiškas? Galimas daly
kas. 

„Accuracy in Media" (tokia 
žinių tikrumo sekimo įstaiga) 
vadovybė pasiklausė W. Cron
kite apie minėtą interview. Jis 
atsakė: „Atsiųsiu pasikalbė
jimo juostas". Tačiau staiga 
viskas nutilo ir juostos žuvo. 

O W. Cronkite sako, kad „gir
di, kažkas jo pareiškimus 
iškraipė". 

Dar metus laiko plės savo 
liberalines idėjas W. Cronkite. 
Kai jį klausysite ir matysite, 
žinokite, kad jis susikompro
mitavo su savo liberalizmu, 
kuris yra prosovietinis, Jis ne 
lietuvių draugas. 

O kiek tokių kronkaičių pri
lindę spaudoje. Kiti iš jų, grįžę 
iš Maskvos, įtariami dirbą ne 
savo kraštui. 

KLASTINGA MASKVOS RELIGINE 
AGITACIJA 

Tikintysis bara stačiatikiu arkivyskupą 
A. TENISONAS 

Vokiečių spauda atkreipė dė
mesį į disidento Jurgio Belovo 
atvirą laišką Sovietų stačiati
kių arkivyskupui Pitirimui, ku
riame tas prikaišioja Sovietų 
Sąjungos bažnyčios žymiam 
atstovui, kad tas nieko nėra 
padaręs, kad užstotų krikš
čionių persekiojimą nuo sovie
tinio režimo. Čia kiek ištraukų 
iš Wuerzburge leidžiamo 
laikraščio „Deutsche Tages-
post" kovo 4 dienos nr.: 

„Mano pavardė yra Belovas, 
esu krikščionis, 40 metų am
žiaus. Dėl savo krikščioniško 
tikėjimo turėjau praleisti 14 
metų sovietų kalėjimuose, dar
bo stovyklose ir psichiatrinėse 
ligoninėse. Dukart 1978 ir 1979 
metuose, paleistas iš kalė
jimo, mėginau Jus aplankyti 
Novo—Dievičios vienuolyne 
prie Maskvos, bet Jūs atsisakė
te mane priimti. Po to tris 
kartus mėginau su Jumis susi
rašyti laiškais, bet mano laiš
kai liko be atsakymo. Tik Jūsų 
sekretorius man parašė, kad 
Jūs nenorite su „priešsovie-
tiniu elementu" ryšių. Dabar 
yra praėję trys mėnesiai kaip 
palikau Sov. Sąjungą, radęs 
prieglaudą Vakarų Vokie
tijoje. Todėl galiu pasakyti 
Jums tai, ką norėjau pasakyti, 
kai dar buvau tėvynėje. 

Jūs atvykote čia, kad pasi-
kalbėtumėt su kitų tautų atsto
vais, bet kodėl Jūs vengiate 
kalbėtis su savo tautiečiais 
tėvynėje? Jūs atsisakėte išpil
dyti deportuoto krikščionio 
Pušnino prašymą nusiųsti jam 
į Vorkutą Jūsų laikraštį ir baž
nyčios kalendorių ir taip pat 
nesate išspausdinę nė vieno sta
čiatikio dvasininko pasiaiš
kinimo, kurie protestavo dėl 
krikščionių persekiojimų iš 
tarybinių įstaigų pusės". 

Belov prikaišioja arkivys
kupui Pitirimui, kad jis panie
kino tėvo Dimitrijaus Dudkos 
skelbtą krikščionišką artimo 
meilės mintį ir nėra pareiškęs 
užuojautos tiems tūkstan
čiams kitų tikėjimų krikščio
nims, kurie vargsta kalėjimuo-
s e , d a r b o s t o v y k l o s e , 
psichiatrinėse ligoninėse arba 
gyvena ištremti į Sibirą. 

„Jūs net nieko nedarėte, kad 
užstotumėt jūsų pačių rusų sta-

Komunistinės Kinijos karinis lėktuvas, padarytas pagal Sovietų lėk
tuvo pavyzdį. 

čiatikių bažnyčios persekioji
mus. Jūs sutikote ir su tuo, kad 
daug jūsų tikybos brolių tapo 
pažeminti ir jiems uždraudė 
nešioti pašvęstą kryželį, už
draudė skaityti Bibliją. Ir kai 
kalėjimo sargai nuskusdavo 
dvasininkams plikai galvą ir 
uždraudė nešioti barzdą, jūs 
tylėjote. Bedieviai Sovietų val
dovai yra areštavę garbingą 
dvasininką Dimitrijų Dudko 
kartu su krikščionių užtarėju 
Sov. Sąjungoje — tėvu Glebu 
Jakuninu. Kelis tuzinus dvasi
nės seminarijos auklėtinių 
sukišo į kalėjimus: o keturiems 
baptistams atėmė laisvę vien 
dėlto, kad jie platino lapelius, 
kur buvo garbinamas Dievo žo
dis. Jūs tylėjote", savo at
virame laiške nurodo Belov 
Pitirimui, „ir Jūs pasielgėte 
taip lyg Sov. Sąjungoje vieš
patautų tikybos laisvė". 

Savo protesto laiško pabai
goje Belovas primena arki
vyskupui Pitirimui, kad: „1979 
m. man parodė šį Jums rašytą 
laišką grasinant mane areš
tuoti. Ir kai aš norėjau žinoti, 
kaip šis laiškas galėjo patekti į 
čekos rankas, man pasakė kad 
Jūsų sekretorius prisiuntė tai 
KGB. Aš noriu, kad tie žmonės, 
kuriuos Jūs dabar aplankote ir 
papasakojote j iems netei
singus liudijimus, tikrai žinotų 
apie Jūsų machinacijas. Jie 
turi žinoti, kad Sov. Sąjungos 
kalėjimuose dabar yra dau
giau kaip 2,000 tikinčiųjų bap
tistų, kad Gulago bausmės sto
vyklose yra nemažas skaičius 
senų vargstančių stačiatikių ir 
katalikų dvasininkų, kurie 
kenčia pažeminimus ir kanki
nimus. 

Ar Jūs tikrai neturite gėdos 
jausmo? Šta i , Jakuti jos 
koncentracijos stovykloje mirė 
84 metų amžiaus adventistas 
Vladimiras Čelkovas, kuris 
buvo priverstas išbūti darbo 
stovykloje ir ištrėmime 47 
metus. Ir Jūs, būdamas krikš
čionis, nieko nedarėte jam 
padėti. Tėvas Povilas Sjatiks 
yra jau 91 metų amžiaus, bet jis 
vis dar turi dusti kalėjime. 
Katalikų kunigas Paulaitis, 76 
metų senis, kartu su kitais sėdi 
kalėjime. Kur lieka ta tikin
čiųjų brolybė, apie kurią Jūs 
dabar pamokslaujate svetur?" 

Toks yra J. Belovo laiško 
turinys, kuris įspėja Vakarus 
nuo Maskvos klastingos agita
cijos. Apie Belovą dar tenka 
pasakyti, kad jo senolis yra lat
vis, gimęs Mintaujoje. Belovas 
nustebintas, kad vokiečių 
evangelikų bažnyčios valdyba 
taip neapgalvotai pasielgusi, 
pakviesdama Pitirimą į Vaka
rų Vokietiją — Frankfurtą prie 
Maino, Muencheną, Bonną ir 
Štutgartą. 

b.kv. 

KAI POKALBI 
NUTRAUKIA... MIRTIS 

Vaclovo Cižiūno 80 metų 
sukakties ir mirties proga 

ANTANAS MASIONIS 

Atėjo 1918-ji metai. Širvintų miestelyje vokiečių 
administracija surengė 3-jų mėnesių kursus, 
privalomus visiems, kurie jau "mokytojavo" kai
muose. Juos baigęs, galvojau, kad 18-os metų berneliui 
jau vėlu stoti į Ukmergėje steigiamą gimnazijos 3-ią 

mokyklą ir technikoje gerokai prasilavinęs, nelaikau 
savęs dailininku. 

— Tavo veikla, ypač Lietuvoje, buvo itin šakota. 
Kuriose švietimo ir auklėjimo srityse esi daugiau 
reiškęsis ir kuri buvo arčiausiai prie širdies? 

— Savo gimtojo kaimo pradinėje mokykloje nuo 
1917 m. žiemos iki 1921 m. pavasario mokytojauda
mas, ėmiau vadovauti palengva iškilusiam kaimo sąjū
džiui. Tamsūs ir dvasią slegiantys okupacijos metai 
vertė jaunimą ieškoti smagumų degtinėje (degtindarių 
"samagone"), tad ir kaimo "vakaruškos" dažnai virs
davo pamišėlių orgijomis. Vilniaus miesto išbadėjusių 
"duoneliautojų" ir vertelgų pagalba naudodamiesi, 
trise užsisakydavome Šlapelienės ir Zavadzkio 
knygynų kataloguose pasirinktų knygų. 

Palengva kilo mintis surengti vakarinius kursus 
skaityti ir rašyti nemokantiems ir mažai mokantiems 
suaugusiems. Kursų vedėju ir mokytoju būdamas, kelių 
prasilavinusių vyresniųjų ir vieno "amerikono" in-

klasę, kad reikės manytis ir irtis į ateities galimybes i c i a t y v a p adėjau jiems reformuoti vakaruškas. 
nors ir mokytojaujant, kai okupantų išvargintas tėvas TJ , . T x , . . , , . , .. . _ 
. . _,. *.- I L \ x x i - \T- u Pasisekė. I šokių pertraukas būdavo Įterpta trumpų 
ir jo ūkis verkiant reikalavo paramos iš šalies. Viską , .. ... . J* ... , . . . . l x

 WZJT ~ ,. 
skaitymėlių: juokų iš kalendorių ir eilėraščių. Pagaliau 
gavėnios sekmadieniais rinktasi jau be šokių, tik mano 
paskaitoms. Temų semdavaus ir joms pasiruošdavau 
iš turimų kelerių metų "Lietuvos ūkininko" komp
lektų ir kalendorių. Temos būdavo įvairaus turinio, 
pvz. Kaip valdosi Šveicarija, Kas buvo Tolstojus, 
Girtuoklystės žala ir pan. Kalbėdavau laisvai, tik į 
lapelį pažvelgdamas. Tuo būdu žengiau palengva į 

susumuojant, tenka pasakyti, kad mokytojo darbą 
pamėgau nuo pat pradžios, ir šie metai jau galima 
vadinti mano galutinio apsisprendimo metais. 

Reikia čia dar pridurti, kad šiokių tokių svyravimų 
dėl profesijos pasirinkimo vis dėlto būta. Vaiko amžiuje 
ir jau mokyklą lankydamas, mėgau žiūrinėti pa
veikslus, skaičiau dailininkų pavardes apačioje, pats 
mėgau ir turėjau gabumų piešti, net svajojau tapti , . . . . . , ,, 
dailininku. Įkėlęs koją į mokytojo kelią, dailės darbų P a ^ ^ t m m k ų ir kalbėtojų eiles 
nemečiau, nes jie man labai padėjo mokytojo praktiko- 1919 m. vasarą lankiau Kaune kursus 
je. Tačiau, nepaisant to. kad dabar jau baigęs meno moksiiams, keturių klasių nebaigusiems 

maža-
moky-

tojams. Palengva šlifąvomės. Tą vasarą teko pirmą 
kartą pamatyti lietuviškąją operą "Birutę" Kauno 
miesto teatre, vėliau pavadintame Valstybės teatru. 

Kiek daugiau gramatikos ir rašybos pasimokę, 
tokie becenziai mokytojai grįžo į savąsias mokyklas. 
Ir aš grįžęs jaučiausi geriau "miesto pažinęs" ir 
drąsesnis naujiems užmojams. Grįžau pasiryžęs ir 
toliau neapleisti veiklos su jaunimu, kuris mano kai
me susiorganizavo į Kulniškių jaunimo draugiją, vė
liau įregistruotą kaip Lietuvos Jaunimo sąjungos 
Kulniškių kuopą. 

Noras toliau mokytis didėjo. 1920 m. vasaros pra
džioje nuvykau į Kauną, susiradau tarnybą Gele
žinkelių valdyboje Kelio tarnybos raštininku. Kartu 
su nusikėlusia į Vilnių įstaiga teko pagyventi jame ir 
man, jau nebe vaiko akimis stebint sostinės baž
nyčias, rūmus ir vis dar vargingą gyvenimą nualin
toje aplinkoje. 

Želigovskio divizijų staigus puolimas privertė 
skubiai kartu su Gel. v-bos įstaiga grįžti atgal į Kau
ną. Mėnesį pagyvenęs nykiame viešbutėlyje, atsi
sakiau tarnybos, gavau iš Mato Šalčiaus įgaliojimą 
steigti Gelvonų valsčiuje šaulių būrį ir sugrįžau j 
tėviškę. Šaulių būrys, vėliau gavęs 36-jį numerį, bu
vo įsteigtas lapkričiui įpusėjus. 

Savojo kaimo mokykloje dirbau iki 1921 m. pava
sario. Tada Ukmergės apskr. m-lų inspektoriaus 
((kartu su apskrities valdyba!) buvau nukeltas į Gel
vonų miestelį naujai organizuoti keletą metų nevei
kusią dviklasę pradinę mokyklą labai apnaikintame 

apvogtame jos name. ir 

(Bus daugiau) 
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IŠTIESKIME PAGALBOS RANKA ALKAI 
DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

w 
Nemažas lietuviu skaičius gir

dėjo Alkos vardą, o dalis ir ap
lankė ją, būdami Naujosios Ang
lijos valstybėse. Alka — Amerikos 
l i e t u v i ų Kultūros archyvas, dau
giau kaip 55 metus besitęsiąs pre
lato Pranciškaus Juro darbas, 
renkant lietuviškos kultūros ver
tybes ir jo pastatytame pastate 
Putname jas saugojant 

Patalpų reikalai 

Dėl vertybių gausos ir vis 
ateinančių naujų, pastatas tapo 
tik sandėliu. Reikėjo didesnių 
namų įgalinti kultūrines verty
bes apsaugoti, jas sutvarkyti, sa
viems bei kitataučiams parodyti 
ir naujai ateinančias talpinu. Tą 
vykdyti ėmėsi Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademija, kuriai Alka 
buvo perleista. Akademija pasis
tengė suburti Amerikoje ir Kana

doje visuomenei ž inomų įvairios 
pasaulėžiūros nemažą būrį asme
n y ir sudaryti Alkos Globos ko
mitetą, su vadovu J. Kapočium, 
enciklopedijų leidėju. Kasdieni
niams Alkos reikalams tvarkyti 
buvo sudarytas Alkos direktoria-
tas, kuriam vadovauja vet. dr. A 
Stankaitis, o nariais įeina konsu
las A. Simutis iš N e w Yorko, prof. 
dr. J. Cadzow iš Ohio ir keletas 
asmenų, gyvenančių Putname 
arba netoli jo. 

Globos komiteto, direktoriato 
ir Alką remenčių lietuvių dėka 
buvo pastatytas naujas pastatas, 
daug didesnis kaip ankstesnis, ir 
abu pastatai sujungti. Naujasis 
pastatas kainavo apie 105 tūks
tančius dolerių, o Alkos rėmėjų, 
kurių atsirado netoli 700, ligi šiol 
sudėta suma siekia 102 tūks
tančius dolerių. 

Alkoje telpančios vertybės 

Pastatas baigtas, bet invento
riaus įsigijimo, vidaus sutvarky
m o ir vertybių sukatalogavimo 
darbai bei jų išdėstymas laukia 
vykdymo. Tai daryti nėra lėšų. 
Tiesa, to nedarant, daugelis verty
bių genda, ypač seni spausdiniai, 
kitų vertybių negalima parody
ti, nes dar stalčiuose ar dėžėse, 
dar kitos — slepiasi vienos už ki
tų spintose, kampuose ii kitur. 

Nors trumpai paminėsiu Al
koje telpančių lietuviškos kultū
ros turtų skyrius. Tų vertybių 
tikra gausa. i - - - - , 

Turimų spausdinių skyriuje ' P f ^ m s , nes Alka yra turbūt 
yra daugiau, kaip 30 tūkstančių I vienintelis tokios apimties muzie-
knygų pavadinimų, visokios a p J J"* - archyvas Amerikoje. 
imties, lietuviškų arba apie Lie
tuvą. 

Periodinės ir neperiodinės spau
dos rinkiniai, kai kurie jų įrišti, 
nuo seniausių laikų. Kai kuriuos 
jų reikia mikrofilmuoti, nes laik
raštinis popieris trupa vartant 
Knygos, laikraščiai, žurnalai, pam 
fletai, brošiūros ir dabar nuolat 
pasiekia Alką iš viso pasaulio, ne
išskiriant ir ok. Lietuvą. 

Paminėtini ir archyvai (rank
raščiai, laiškai, dokumentai), 
kai kurių žinomų visuomenei 
rašytojų, žurnalistų, visuomeni
ninkų, draugijų, parapijų, pvz. 
Giedriaus, abiejų Sirvydų, Kru
pavičiaus, Lawrence parapijos, 
skautų, ateitininkų, pastarųjų 
pradedant pokario metais Vokie
tijoje, užsidariusio laikraščio 
"Keleivio", Balfo, kol jis buvo 
N e w Yorke ir 1 1 

Nemažas vaizdingos istorijos 
skyrius, kuriame yra įvairių že
mėlapių, taip pat ir diagramų, 
senų Lietuvos miestų raižinių 
kopijų, Lietuvos kunigaikščių ar 
garsių asmenų atvaizdų, Lie
tuvos vietovių didelių fotografi-

MOSU KOLONIJOSE 
East St , Louis , I l l inois 

lietuviškų plokštelių. Bet taip 
pat kai kurių lietuvių muzikų 
ir vargonininkų gaidos ir archy
vai. 

Tautodailės skyriuje, kurį rei
kėtų dalinti į keletą poskyrių, 
telpa audiniai, juostos, medžio 
skulptūros ir drožiniai, margu
čiai, namų apyvokos ir ūkio įran
kiai ir padargai, daugelis jų tik 
miniatūros papuošalai ir pan. su
kimšti spintose ir skryniose. Pa 
žymėtini: 300 metų senumo 
priejuostė, "Rūpintojėlis" — me
džio piaustinys, prieš keliolika me
tų atsiųstas iš Lietuvos ir 1 .1 

Nemažas rinkinys Lietuvos pi
nigų, pašto ženklų, įvairių m e 
dalių, taip pat visokių suvažia
vimų — švenčių ir ženklų. Jie 
visi byloja apie lietuvių čia ir 
Lietuvoje veiklą ir praeitį. 

Taip tik prabėgomis paminiu 
Alkoje telpančius lietuviškos kul
tūros turtus, o juos smulkiau ap
rašyti ir išvardinti — reikėtų 
daug popierio ir specialistų ap
rašymų. 

Talka Alkai 

Surinktoms lietuviškos kultū
ros vertybėms Alkoje sutvarky
mo planus paruošti direktoria-
tas pakvietė profesorių dailinin-; 
ką Paulių Martinkų (Martick) 
iš Bostono. Jo dėka Alkos talkon 
įsijungė dr. J. Gimbutas, Lizde-
nis, Lingertaičiai ir kiti bostoniš- j 
kiai. Tikimasi įtraukti ir daugiau 
specialistų. Taip pat prof. Mar-i 
tinkus deda daug pastangų gau-j 
ti Alkai bent trumpalaikę para
mą (grant) iš valdžios etninių, 
grupių kultūrai remti įstaigų W a 
shingtone. T u o reikalu gautas j 
pritarimas ir parama iš kun. G. j 
Sarausko, Valstybės departamento 
pareigūno, prof. dr. R. Kondrato, 
Smithsonian instituto aukšto pa-j 
reigūno, Kongreso bibliotekoje 
dirbančių E. Bradūnaitės ir Kun 
caitytės ir kai kurių kitų. Tokiai 
paramai gauti reikia ir valdžios 
rinktinių pareigūnų rekomen
dacijų. Jos gautos iš senatoriaus 
Ribicoff ir kongreso atstovo 
Dodd — abu iš Connecticuto, se
natoriaus Pell, Rhode Island, kon 
greso atstovo Moakley, Massa-
chusetts. Tikimasi, kad ir kiti pa
reigūnai iš Naujosios Anglijos 
valstijų Alkos paramos prašymą 

Deja, parama neišspręs Alkos 
reikalų, nes ta parama (grant) 
tik vieneriems metams ir teikia
ma specifiniam tikslui: katologa-
vimui, brošiūrų lietuvių ir ang
lų kalba apie Alką išleidimui, 
kilnojamų parodėlių paruoši
mui ir kitiems panašiems tiks
lams, bet jokios paramos netei
kiama pastatų ir aplinkos tvar
kymui bei inventoriaus įsigiji
mui. Ieškomi būdai tam reikalui 
paramos gauti iš kitų fondų, bet 
Čia jau reikia ir savų lėšų dide
lę dalį sutelkti (maching funds). 
Taigi visų lietuvių parama Al
kai ir toliau būtina. Reikia įruoš
ti patalpų vidų, sutvarkyti ap
linką ir įsigyti inventorių, o tas 
viskas nemažai kainuoja. 

Visi lietuviai, ligi šiol rėmusieji 
Alką, o ir ligi šiol neprisidėję, tu
rėtų jausti pareigą prisidėti sa
vo auka. Tik tokių būdu galima 
bus Alką sutvarkyti, joje sukaup
tas kultūros vertybes saviems ir 
kitataučiams parodyti, mūsų bu
vimo šiame svetingame krašte 
pėdsakus palikti. Bent ligi to lai
ko, kai nepriklausomos Lietuvos 

L A B A I R E I K A L I N G A S 
P A R E N G I M A S 

Eas t St . Louis lietuviška, pa
rapija yra pergyvenusi nema
žų sunkumų. 16 tų s u n k u m ų 
svarbiausias — didelis parapie-
čių sumažėjimas. Prieauglio nė
ra ir neatrodo, k a d k a d a nors 
jo būtų. T o priežastys: gredtke-

darys ir jos sa lė lietuviškai 
veiklai. Prie e samo š io je vie
tovėje lietuvių skaičiaus būtų 
ne įmanoma sa lę parengimams 
išs inuomoti pas kitataučius. Tu
rint savą salę, b e t koks lietuvių 
sus ibūr imas galimas. Metų bė
g y j e v i s atsiranda būtinas rei
ka las l ietuviams susibėgti drau
g ė n ar ta i eiliniams susirinki
mams, a r didžiosioms m ū s ų tau
t o s met inėms šventėms atšvęsti 

lio 64 pravedimas ir nekatal ikų j a r suruošti vieną kitą parengimą 
užplūdimas. Parapi jos į l ė šoms sutelkti įvairiems lietų

jų, taip pat daugybė fotograf:-; kultūros žmonės nuspręs, ką toliau 
jų iš senos ir nesenos praeities su
kimštos stalčiuose. 

Meno skyriui priklauso bent 
150 įvairių dailininkų paveiks
lų, keli kilimai, kelios skulptūros 
ir pan. Vienas tokių kambario 
sienos didumo paveikslų vaiz
duoja Lietuvos Didįjį kunigaikš
ti Steponą Batorą, kuriantį Vil
niaus universitetą. Paveikslas — 
neįkainuojama vertybė lietu
viams. 

Muzikos skyriuje yra daugybė 

su Alkos turtais daryti. Tiesa, Al
ka domisi ir dabartiniai lietuviai 
kultūrininkai ok. Lietuvoje. 

Taip pat Alką ugdysime, jei 
prie jos finansinės paramos prisi
dėsime dar ir pasiuntimu į ją senų 
lietuviškų knygų, laikraščių, 
dokumentų, laiškų (su vokais), 
senų lietuviškų pašto ženklų, 
visokių suvažiavimų ženklų, bro 
šiūrų, parapijų biuletenių, kon
certų programų, medaliu, lietu
vių dailininkų paveikslų, rank-

negrų 
centras liko kaip sala jūroje . 

Esantiej i parapiečiai, n o r s ne
sulaikomai senėja, rodo didelį 
ryžtą ir pas išvent imą parapijos 
reikaluose. Iš v i s ų j ė g ų s ten
giasi parapiją išlaikyti . Mat, 
sunykus parapijai, sunyktų bet 
koks l ietuviškas judėj imas šia
me Mississipi upės s lėnyje. Visi 
svarbieji l ietuviški parengimai 
rėmėsi parapijos sale. Susi l ik-
vidavus parapijai, aišku, užsi-

KANADOS ŽINIOS 

Mississauga, Ont 
"TĖVIŠKĖS 2 f f i U R I U " 

S P A U D O S B A L I U S 

Tradicinis "T. Žiburių" s p a u 
dos balius įvyko Anapilio didžiojoj 
salėj balandžio fl2 d.. Atidaromą
ją kalbą pasakė "Tėviškės Žibu
rių'' leidėjų vardu dr. S. Čepas, 
kuris paskiau pranšinėjo ir tvar
kė viso baliaus darbotvarkę. T a 
pačia proga dr. S. Čepas nuošir
džiai pasveikino laureatą rašyto
ją J. Kraiikauską, vėl laimėjusį 
"Draugo" romano konkursą. 

Koncertinę programą š iemet la 
bai gražiai ir pavyzdingai atliko 
Clevelandb lietuvių studenčių 
vokalinis vienetas "Nerija", ku
rį sudaro: Rita Balytė, R o m a Ba-
lytė,Mirga Bankaitytė, Rūta Gied 
raitytė, Ona Kliorytė, Zita Kri-
pavičiūtė, Nijolė Lenkauskaitė, 
Sigut Lenkauskait, Viktorija 
Lenkauskait, D a n u t ė Miškinytė, 
Ligija Rociūnaitė, Laimutė Svar 
caitė, Kristina Kuprevičiūtė ir 
Rita Čyvaitė-Kliorien (vadov) . 

Pirmoj koncertinėj daly jos pa
dainavo muz. H . Perselo "Pūsk 
trimitą" (liet. žodžiai A. Sauly-
no) , liet. liaudies dainą "Oi ūžkit, 
gauskit" (išplėtojo Konradas Ka-
veckas), muz. O. Laso "Tik — 
tak" (liet. žodžiai A. S a u l y n o ) , 
liet. liaudies dainą "Gulio, ryčio", 
liet. liaudies dainą "Augo žil
vitėlis" harmonizuotą Kon . Ka-
vecko ir muz. F. Schuberto "Upė
takį" (pagal žodžius K F. Schu
berto). 

Antroj programos dalyje vieš 
nios dainininkės padainavo muz. 
M. Vaitkevičiaus "Obelėlė ir upe
lis" (žodžiai — P. Gau lė s ) , muz. 
L» Simučio "Pavasario rytas" (žo
džiai — L. Šilel io) , muz. J. Gai
žausko "Valio, valio, lankele" 
godžiai — P. Stravinskaitės), m u z 
F. Raymondo "Laukinė aguona" 
(balsams pritaikė A Bielskus, 
akom p. B. Kliorienė), muz . J . 
Pfeilio "Prie gintaro jūros" ( A m 
Golf von Biskaja) — balsams pri
taikė A. BieSskus, akomp. R. Klio
rienė. Turėjo padainuoti "bisui". 
Šokių metu, grojant orkestrui 
"Good time boys", dainavo ir 
"Nerija". O galiausiai —gyvos 
gėlės, gausūs plojimai ir visuoti
nis baliaus dalyvių pasitenkini
mas. Rytojaus dieną "Nerija" gie
dojo bažnyčioj per pamaldas. 

Pranys Alšėnas 

raščių, tautodailės audinių, dro
žinių, lietuviškų papuošalų ir 
pan. 

Sukruskime ir prisidėkime vi
si. Alkos direktoriato nariai ir jos 
talkininkai dirba be jokio atly
ginimo, o mažesnes išlaidas pa
dengia iš savo kišenių. Alkai 
aukos atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčio. 

Adresas: Alka, P. O. Eox 608, 
Putnam, C T. 06260. 

v i šk iems reikalams 
Šių m e t ų balandžio 27 dieną 

t u o jaus p o paskutinių šv . Mišių, 
1 2 v a i dienos metu, parapijos 
salėje Lietuvių Moterų draugija 
ruošia s a v o kasmetinį pavasari
n į pobūvį su pietumis ir s u lai
mėj imais . V i sas būs imas pel
n a s bus pervestas j parapijos 
k a s ą būtiniems parapijos bažny
č ios ir sa lės remonto darbams 
atlikti. R e m o n t o darbai neužsi
baigia, n e s pastatai ir v is i kiti 
įrengimai sensta ir genda. Jeigu 
laiku remontai neatliekami ir 
j u o tol iau nutęsiami, juo bran
g i a u reikia mokėti už darbą ir 
medžiagas . 

Prašoma iš v i s ų vietovių lie
tuv ių k u o gausiausiai atsilanky
t i į š į parengimą, kad k u o dau
g i a u b ū t ų g a u t a pelno i r gali
mai daugiau b ū t ų atl ikta re
m o n t o d a r b ų 

J. Juodakis 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

• 
Visuose lietuviškuose namuose 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją s u Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DBAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

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

D e luxe 2-FIat 
Ali large rooms. Large lot. 

Clean tbroughout. 3 car brk. 
garage. 66th & Whipple, 

CHICAGO LAWN REALT0RS 
Tel. —434-9611 

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

Puikiausio mūro 22-jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Cer.tr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Platu sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII 

We'll help you make ttie righf movė. -

JEI 6 A L V 0 J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY 60. 
6600 S. Puteski Read 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

IIIIIIIIIIIIIIIIIUHIHIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIHIIIII 

Apsimoka skelbtis dian. DRAUGE 
aea jis plačiausiai skaitoma* Ue-
tnvta dienraštis, gi skelbimų kal
ios yra vilams prieinamo* 

iiimimtmiHiiiiiuiiimiiiiiHimmimiHi 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzfe Av. — 778-2233 
lllHIHIIllHHHIIIIlllHltUIimUIHlIUiimU 

Tarptautiniai Reprezentacines Plokšteles 
Atlieka: DALIA KU6ENIENE 

Akompanuoja: Enrique Aries 
Pirmoje plokštelėje Hetovro kompozitorių kūriniai: 

Dvarionas, Gaižauskas, Earnavičrus, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antroje plokštelėje pasauliniu kompozitorių kurmiai: 
Beiliui, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys s u kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais . 

Plokitelių Albumas gaunamai DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

B E A L E S T A T E 

iiimiujiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiraniiiuiiiiiii 
4 botai. Marini*. Lemonte. 
2-jų butų marinis. Gerai užlaiky

tas. Marquette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
Tel. 889-1784 arba 889-5568 

JIIIHIIIllllllllllllilIlIlIlIlIUlIlUUlllUUUU 

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

V A L O M E 
K H J M U S I B B A L D U S 

Plaunama ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

B U B N Y S — Tai. B E 7-5188 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiinuniiiniit 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterso ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
W. f*th St., tsL 7744411 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
uinininiiinmmiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiumuiti 

SIUNTINIAI Į LIETUY4 
ir kitus kraStus 

NEDZINSKAS, 403 Archer Ava. 
Cbicago, m. M432, tel. t27<5Mt 

HELP WANTED — MOTERYS 

SECBETABY 
Immediale poettlon available. Good 

typmg- akills, ahortband and figim 
aptitude a raust. Etceilent salary and 
frtnge benefita to qualifted ippllcant. 
For more mformition call 

Penonnet Depe 927-S623 
FLAVOBKIST 

COOKIES * CRACKERS 
11SS W. SSth S t , Chlcago 

• n Equai Opportunity Emplorar M/F 

EZFERffiNCED SECBETABY 

Work near nome. Light typiag, 
bookkeeping, filing for small food 
mart chain, Good pay and bast-
fits. 
TeL 927-5450—Ask for Mr. Manei 

REUABLE EXPERT£NCED 
CLEANING LADY 

With recent referenees — for 2 days 
a week. Near North. Mušt speak 

TEL. — 751-1211 

V Y B A I I B M O T E B Y 8 

COOK/ASSISTANT COOK 

Needed for Camp Sokol, New Buf-
falo, Mkhigan on Shores of Lake 
Mkhigan. Salary + room & board. 
Season June 23rd thru Sept 1,1980 
Call John Oervenka 312—904-0220 

DISHWASHER — FULL TIME 
Prefer voman. 7 AM to J:30 P M 
Salary $175.00 per week. 
WATTRESS — FULL & PART TIME 

Day hrs. Good salary •& tip«. Eiper. 
R A R COFFEE SHOP 

Hmsdale. Call 323-2408 after 5 pjn. 

iiIlllIllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
lUI l i l i l I l I l IHI l I l I l I l I l I l I l l I l l l I l l lUUUIi l I l I l i 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir is toli miesto leidiniai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

timmiimmmmmiimmimminiiiirnit 
Įvairią prctdy pasirinkimas ne

brangiai i i mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. m SL, Cbicago, m. 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Telef. -125-2737 

Vytautas Valantinas 
lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUUUIUHUIIIUlUll 

10% — 30% — 30% picJau 
už apdrandą nuo ognies ir 
biUo pa mos. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 40454 

(Vi W. SSth Street 

mimiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiimiHii 

PHONE SALES-
GENERAL OFFICE 

We nave a oouple of poaitions 
available for applicanta with phone 
sales experience in general office. 
Typing a muat. 

Willingness to learn is knport-
ant. Good starting salary and ben-
sJBŠm 

Call Mrs. Barrett 
TRANSILWRAP Ca, M€. 

2615 N. Paulina St. 
Chicago, Ulinois 

TEL — 528-8000 
AM SqnaJ Opportanity Kmpioyer M/F 
iimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuii 

ISNUOMOJAHA — FOR BENT 

5Vi room apartment. Vicinity 64th 
and Artesian. Carpeted. Kreplace. 
Stove, refrigerator. Call after 
4:00 p.m. — T76-5267. 

MISCELLANEOUS 

jiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiifiiiiui 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge" r r i 
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j Įsigykite i\ą populiarią plokštelę I 
= RADVILA P E R K Ū N A S - L A GtOOONDA TfDSOA 5 
I T r R . \ > T X ) T - ALDĄ - LA JLTVE - AXDREA CHENTJEB a 
E CARMEN - M A N O N - LESCACT - P A G L I A O a 1 

I S T A S Y S B A R A S , tenoras Į 
E Stnt t f farfo Simfoninis orkestras = 
i Dir igentas DARIUS LAPINSKAS 1 
I Tai v ien* populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti j 
s rnu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: | 
I DRATGAS. 4545 W. BSrd St„ GUeaffo, DL 0O8S9 I 

n«iiiiiiiHttniiiiHmiiiiuii)iiiiiiinmHnmmnnnniiimniiminii;tnMmHnniiiiiiti^ 

Perskailf Draugi duokite jį kitiems pasiskaityti. 

111111111111111111111111111111111111111111111111U11 

M. A. Š I M K U S 
I>OOME TAX SERVICE 

NOTARY P t B I i C 
4250 So. Maplewood, teL 254-7480 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ UUcvicUmal. pilaoml 
PILIETTBfiS PRAsTMAI ir 

kitokį* blankai. 
ininiiiiiiHniiiiiiuuiiiuiniiiiiuiiiuiHui 

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

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i , pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Draugo" adresas: 4545 West 

ftSrd SL. Ohieafo, m . flMsl. 

iiiniiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiinmi 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojtoas 71a 
(ražus paprotys. Biaierial Jas pla-
aai naudoja. Bet tinka ir visų IMS-
mų atstovams turėti 

korteisa. 

"Drsufo** 
pasaliais 

Kreipkitės ] 
traciją visais reikalais. 

DRAUGAS, 
4545 W. SSrd 8tr. 

Oklkeaco, DL 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anfiiloj ii Stoties WLYN. 
1390 banga, veikia sekmadieniais nuo 
l:O0 iki 1:30 vai po pietų — perduo
dama vėliausių, pasauliniu Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutei pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis 1 BaKle Flo-
rtett — gSlų bei dovanų krautuvą 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 208-0409, Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas*' ir ra
site didėt] pasirinkimą lietuviškų tar
i a 

flHUtUU 
Perskaitė "Draugą*' duoktta 

J tttiSBM JBSSSSSSsĮat 

http://Cer.tr


A. a. Vytautas Kregždys 
sūnum Juozu Vokietijoje. 

su žmona Anele, dukra Danute Qa.u mirusios) ir 

ISTORINĖS NUOTRUPOS LEIDŽIANT 
„RYTU LIETUVA" 
DR. JONAS ŠALNA 

Istorinių ir etnografinių stu- Į savo šio žemėlapio išleidimą. 
diju rinkinys "Rytų Lietuva" I Taip pat buvo surinktos studijos: 
yra parašytas ir kruopščiai ruo- j prof. Mykolo Biržiškos, prof. Ka-
šiamas spaucial. Skaitytojui bus | zio Pakšto, prof. Zenono Ivinskio, 
pravartu žinoti istorinė raida ir į Dr. Budreckis rimtai atsidėjęs 
apybraižos ruošiant šį veikalą, jo .sienų klausimais 1979 m. vasario 
sėkmės ir vargo keliai. 

Gilus mūsų veiksnių pajauti
mas ruoštis ateities Lietuvos pro
blemoms, o ypač sienų klausi
mams spręsti buvo jau senas reiš
kinys. Kai iš Vokietijos į New 
Yorką persikėlė Vlikas ir čia pat 
įsikūrė Lietuvos Laisvės Komite
tas, imta rimtai rūpintis tarp dau
gelio kitų dalykų Lietuvos ryti
niu ir vakarinių sienų ištyri
mu. Reikalo svarba buvo pagrįsta 
tuo, kad atsirado laikas pasiruoš-

kęs 77 metu amžiaus; amžiny
bėn išėjo pavyzdingas ūkininkas 
a.a. Vytautas Kregždys. Jis buvo 
gimęs 1902 m. Rudžių kaime, 
Būbleliu vals., Sakių apskrityje. 
Gyvendamas Lietuvoje, velionis 
ypatingą dėmesį kreipė į ūkio 
tvarkingą vedimą, mylėjo savą
ją žemę ir su dideliu rūpestin
gumu daugelį metu sunkiu dar
bu ir prakaitu pelnė duoną savo 
šeimai. Bolševikams antrą kartą 
okupuojant Lietuvą, su tėviške 
sunkiai skyrėsi ir velionis Vytau
tas. Karo audrose tais pačiais ke
liais ėjo ir Kregždžių šeima, kol 
pokario metais ramesniam gyve
nimui atvyko Amerikon. 

A. a. Vytautas Kregždys, gyven
damas Chicagoje, nenutolo nuo 
lietuviškosios veiklos. Aktyviai 
dirbo Balfe, uoliai talkindamas 

MIR£ PAVYZDINGAS ŪKININKAS 
Kovo 23 d. Chicagoje, sulau- Į labai skaudžiai išgyveno a.a. Vy

tautas Kregždys. Amžinybėn iš
eidamas jis paliko liūdintį sūnų 
Juozą, žentą Petrą Juodikį, vai
kaičius ir kitus gimines 

Koplyčioje su velioniu maldo
mis atsisveikino kun. A. Zaka
rauskas, W. Kalvaitis ir Sv. Var
do draugijos nariai. Atsisveikini
mo žodžius tarė Balfo apskrities 
pirmininko pareigas einąs Juozas 
Mackevičius, LB vardu Antanas 
Kareiva, Lietuvos ūkininkų są
jungos vardu Juozas Vasiukevi-
čius. Kalbėtojai išryškino velio
nio pareigingumą tarnaujant 

Dievui, tėvynei ir artimui, jo šir
dies kilnumą ir jautrumą, tal
kinant Balfui aukų rinkime, įna
šą Lietuviu Bendruomenės dar
buose ir kaip pavyzdingą Lietu
vos ūkininką. Kovo 27 d. po ge
dulingų pamaldų, kurias atlaikė 

aukų rinkime, priklausė Sv. Var- | k °y Zakarauskas, pasakęs ir 
pamokslą Švč. M. Marijos Gimi
mo par. bažnyčioj, velionio kars
tas buvo palaidotas Sv. Kazimie
ro lietuviu kapinėse. 

mėn. yra surašęs "Pro Memoria: 
Lietuviu tautos etnografinės ri
bos įvairių etnografinių bei vals
tybinių žemėlapių šviesoje su 
konkrečiu pasiūlymu" ir jį išsiun
tinėjęs įvairiems veiksniams ir su
interesuotoms organizacijoms. 

"Pro Memoria" pagal prof. 
Martyną Braką "yra vertinga 
visų revidikacinių, kiek tai lie
čia sienas siaura prasme, pastan
gų inventerizacija". 

Šiandieną yra sudaryta nauja 
ti ateičiai ir atitinkamoms ateities Lietuvos Studijų komisija, pirmi-
taikos konferencijoms, kad suin- ninkaujant kun. A. Trakiui. Šios 
teresuotoms valstybėms būtų pri j komisijos pagrindinis tikslas yra 
statytos jau paruoštos Lietuvos j studijuoti okupuotos Lietuvos pa 
revindikacinės pretenzijos. -._*-dėtį ir iš sukauptos medžiagos 

ruošti ateities Lietuvos valsty
bei atsistatymo programą. 

Naujieji iš Lietuvos kilę emi
grantai mus informuoja, kad pa-

., vergtoji lietuvių tauta vertina ir 
19 dienomis New Yorke nutarė ; laukia iš mūsų programos, kad, 
tam reikalui sudaryti dvi studijų; r e j k a i u i atė]-USj g a l ė t ų j a fagm 
komisijas: vieną Lietuvos Vakarų | n o u < j o t i , kuriant nepriklausomą 

Tuometinių Aitos, Vliko, Lie
tuves* Diplomatinės tarnybos ,ir 
Lietuvos Laisvės komiteto atsto-

1954 m. gegužės mėn. 18 ir vai 

ir kitą Lietuvos Rytų. Šalia šių 
dviejų komisijų buvo įsteigtas 
"tax exempt" studijų leidėjas — 
Lietuvos Tyrimo institutas, kuris 
buvo inkorporuotas 1956 m. rug
sėjo mėn. Instituto tikslas nu
statytas: "Sukurti, organizuoti ir 
remti tyrimą, rankioti, telkti, leis
ti ir platinti medžiagą, knygas, 
brošiūras, straipsnius, žemėla
pius ir atchyvinę medžiagą apie 
Lietuvą5 jos žmones, jų kalbą, 
apie jos istoriją ir 
lietuvių kultūrą, Lietuvos ūkį, gy-

Lietuvos Vakari-

Lietuvą. , 
Rytų Lietuvos Rezistencinio 

sąjūdžio atstovai, kaip Kazys Vei
kutis, Valerijonas Šimkus, Algir
das Budreckis, Kęstutis Miklas, 
Albertas Misiūnas ir kiti, dauge
lį metų Vliko valdybos posė
džiuose, seimo suvažiavimuose ir 
korespondencijos būdu ragino Vli-
ką pasirūpinti Lietuvos rytinių 
ir pietinių etnografinių sienų 

dabartį apie! tyrimu ir mokslinės studijos pa
ruošimu. 

1976 metais rugsėjo mėn. Vil-
venimą ir t t . ~.. , 
nių sienų studijų komisija i r ! n i a u s Krašto lietuvių sąjungos 
Liet Tyrimo institutas 1958 m. iš-

suvažiavimas Chicagoje, apsvars
tęs "Rytų Lietuvos" etnografi-leido pirmą mokslinių studijų 

seriją: Stu'dia Lituanica, pirmas įnes studijos reikalus ir išnagn-
tomas "Mažoji Lietuva". Antras i ™l& galimybes pasiimti šio vei-
veikalas išleistas 1961 m. J. Ba 
lio paruoštas: "Lithuania and 
Lithuanians". Trečias ir paskuti
nis tomas išleistas 1976 m.: "Li
thuania Minor" vardu. 

Institutas rytinių Lietuvos sie
nų reikalu studijų paruošti ir 
paskelbti negalėjo dėl įvairių 
priežasčių. Dr. A. Trimakui mi
rus, Rytų Lietuvos komisijos dar
bas nutrūko. 

1967 m. Lietuvos Tyrimo insti-

kalo leidimą ant savo pečių, įga 
liojo naują centro valdybą ir jos 
pirm. dr. Joną Šalną imtis visų 
priemonių, kad veikalo išleidi-

do draugijai, Liet. Ūkininkų są 
jungai ir Lietuvių Bendruome
nei. Jis buvo ramaus būdo, tai
kus, pavyzdingai rūpinosi šeima 
ir niekada neprarado tikėjimo į 
Lietuvos prisikėlimą. Lietuvoje li
ko brolis Petras, ilgus metus mo
kytojavęs pradžios mokyklose, 
ir sesuo Agutė. Pasilikusiais okup. 
Lietuvoje nuoširdžiai rūpinosi. 

Kregždžių šeimai metai nebu
vo laimingi. Prieš kelerius metus 
mirė velionio žmona, o praėju 
šiais metais neteko ir mylimos 
dukros Danutės Juodikienės. Tai 

mas būtų užtikrintas. 
Prof. J. Puzinas sutiko sudaryti 

redakcinę kolegiją. Darbas buvo 
jau sėkmingai pradėtas, kai neti
kėta profesoriaus mirtis sustab
dė visus planus. Dėka dr. A Bud-
reckio, kuris perėmė vairą į savo 
rankas, darbas buvo sutvarkytas 
pozityvia prasme ir po poros me
tų intensyvaus darbo veikalas yra 
jau suredaguotas ir ruošiamas 
spaudai. Sunki gimdymo eiga, 
kuri užsitęsė 26 metus, yra at
pildas įvairių mokslinių darbų, 
kurie buvo atlikti žymiųjų mū
sų mokslo vyrų. 

Knygos sėkmingą finansavimo 
branduolį sudarė keli" vilniečiai 
su vilniečių organizacijomis: Vil
niaus Krašto lietuvių sąjungos 
Chicagos skyrius paaukojo tūks
tantį dolerių. Taip pat į tūksta-
ninkus įsirašė Valerijonas Šimkus, 
dr. Jonas Šalna, Juozas Lekas, Sek 
mokienė. Reikia taip pat sumi
nėti Vai. Šimkaus ištisą finansa
vimą prof. Ochmanskio straipsnio, 
kuriam paaukojo pridėtinai aš
tuonis šimtus. 

Yra nepaprastai sunku sumi
nėti visus tuos, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie kny
gos paruošimo. Didžiausia padė
ka priklauso Vandai Gasperie-
nei, paaukojusiai daug darbo ir 
laiko. Neužtenka padėkos vilnie
čių vardu tiems mokslininkams, 
kurie didžiu savo mokslinio pasi
ruošimo ir darbo pajėgumu pa
aukojo savo -studijas ant tėvy
nės aukuro. Jiems yra dėkinga vi
sa lietuvių tauta ir ateities kar
tos. 

NARKOTIKŲ L 2 MILIJONĄ 
O'Hare aerodrome, Chicago

je, antradienį areštuotas iranie
tis studentas Mohamad Ali Bas 
tanipour, 36 m., pas kurį rasta 
kaviaro dėžutėse į Chicagą ga
benamo heroino už maždaug 
milijoną dolerių. Studentas per 
sipiovė rankų gyslas, norėda
mas nusižudyti, bet buvo išgel
bėtas. Teismas jam paskyrė 2 
mil. dol. užstato, jei norėtų iš
eiti iš kalėjimo iki bylos. 

BYLA DEL ŠOKIŲ 
Fred Astaire šokių studija 

Chicagoje apkaltinta apgaudinė 
jimu. Ieškinys siekia 7 mil. dol. 
iš to šokių tinklo norima mo
kiniams grąžinti apgaulingai 
gautas sumas. Tos šokių studi
jų padaliniams gali būti už
drausta veikti Dlinois valstijoj. 

STATYBOS UZ 200 MIL. DOL. 

Chicagos planavimo komisija 
patvirtino projektą pastatyti 
šiaurinėje miesto daly aparta
mentų už 200 mil. dol. 
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A. + A, 
GENOVAITEI KARALIENEI m i r a s , 

jos sūnums VALDUI ADAMKUI ir ČESLOVUI KA
RALIUI ir jų ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime 

Sophie ir Norman Burstoia 

A a Vytauto Kregždžio svajo
nės neišsipildė. Jis nebesugrįžo 
į gimtuosius namus. Jį priglaudė 
Amerikos žemė, kurioje buvo ra
dęs ramesnį žemišką poilsį. Ve
lionis liks šviesiu, gražaus dar

bo, aukos ir sugyvenimo pavyz
džiu. Po sunkių žemiškų vargų 
tesuteikia Aukščiausias a.a. Vy
tautui amžiną ramybe. 

/ . Janidaitis 

VOKIEČIŲ DAILININKAI GRAŽIAI 
ĮVERTINO DAL. P. KAUPO 

MONOGRAFIJĄ 
Ella Radienė pasiuntė didesnį, liuojamos Šv. Mišios lietuviu kal-

kiekį dail. Povilo Kaupo mono-! ba, kas dail. Erichui Knoppui ir 
tūtas persitvarkė, sudarydamas I grafijų į Vokietiją. Dabar ji gavo kitiems Lietuvos vokiečiams pa-
prie instituto Rytų Lietuvos ko- j laišką, kuriame rašoma: "Dai- darė labai didelį džiaugsmą. Dail. 
misiją, kuriai pirmininkavo dr. lininko Povilo Kaupo monografi-, E. Knoppas nuo gegužės 18 d. iki 
Algirdas Budreckis. Iš anksčiau j a susilaukė didelio pasisekimo, 
kelios surinktos studijos dėl pini- Apie ją gražiai atsiliepė žymus 
gu stokos neišvydo šviesos. Lie- dailininkas Erichas Knoppas ir 
tuvos Tyrimo institutas nustojo kiti. Vieną knygą jis padovano-
veikęs, kai prof. J. Puzinas išsikė- j 0 Artūrui Hoffmanui, kuris Ham 
lė į Chicagą. Pagaliau tuolaiki- burge pravedė Vasario 16 minėji
mai Lietuvių Enciklopedijos už- mą vokiečių ir lietuviu kalba. \ 
baigiamieji darbai pareikalavo tą minėjimą puvo pakviestas ir 

birželio 15 d. lankysis Amerikoj ir 
jis norėtų susitikti su lietuviais 
dailininkais. Toliau apie Lietuvos 
vokiečius rašo: "Taip pat didelis 
kultūrinis veikimas vyksta Salz-
gitter mieste (buvusiam Leben-
stadt). Gegužės mėnesį bus pra
vesta kultūrinė šventė su iškil-

mūsy mokslininkų intensyvaus | dail. Erichas Knoppas, kuris vie-įmingom Mišiom. Šventei vadovau-
darbo ir laiko. Vis dėlto tam tik- ną knygą padovanojo Hambur 
ri darbai buvo atlikti pasigėrė
tinai. 

Lietuvos Tyrimo institutas pa
ruošė memorandumą dėl Lietu
vos rytinių ir pietinių sienų, ku
riuo pasinaudojant kartografas J-

go Lietuvos vokiečių klubui. Su
sižavėjimas monografija buvo di
delis ir ji ėjo iš rankų j rankas. 
Daug kas užsisakė ir prašė at
siųsti didesnį kiekį knygų. Vasa
rio 16 d. minėjimas buvo iškil-

Andrius paruošė etnografinį že- mingas. Hamburge buvo paskelb 
mėlapį lituanistinėms mokyk- j ta lietuvių "Nationalfeiertag". 
loms, o dr. Petras Kaladė finan- Į Tą dieną per radiją buvo trans-

ja Richardas Henrichas, išrinktas 
"Landmannschafto". Jo pareiga 
informuoti Arnsberge esančiai 
būstinei apie rengiamas šventes 
minėjimus ir dalyvauti konven
cijose Jie taip pat leidžia laikraš
tį "Die Raute" — Rūta, kuris 
daug rašo apie Lietuvą, ko mes, 
hamburgiečiai neturime". 

V. K. 

A.f A. 
KAZIMIERAS GERMANAS 

Gyveno St. Charles Dlinois. 
Mirė 1980 m. balandžio 18 d., sulaukęs 83 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Žeimių kaime. Amerikoje iš

gyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irena, duktė Dalia, sūnus 

Kęstutis, marti Eglė, anūkė Nida, sūnus Vytautas, marti Liuda, anū
kai Saulius, Juris, Vidas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 4 vai. popiet Yours koplyčio
je, 405 E. Main St, St. Charles, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 22 dieną. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, Marąuette Parke, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks 
gedulingos pamaldos. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, marčios ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Yours Funeral Home — Tel. 584-0060. 

D 
1980 m. kovo 29 d., po staigios nelaimės, mirė mūsų žmona, 

motina, močiutė ir sesuo 

A. f A. MARIJA KVIETKAUSKIENĖ 
širdingai dėkojame kun. kleb. Antanui Zakarauskui už pasaky

tą jautrų žodį ir atlaikymą Šv. Mišių, kan. V. Zakarauskui už sukal
bėjimą maldų koplyčioje ir mielam šv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. Ignui Urbonui už palydėjimą į kapines. 

Taip pat nuoširdus ačiū sol. Danai Stankaitytei už giedojimą per 
šv. Mišias. 

Labai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie lankėsi Šermenyse, pamaldose ir palydėjo į kapines. 

Ačiū visiems už gėles, už užuojautos korteles ir užprašiusiems 
Sv. Mišias. 

Mes esame giliai dėkingi visiems už paguodos žodį. 

Vyras Jonas, dukterys Aldona, Laima, Vida ir 
* Marika, žentai, anūkai, seserys tr brolis. 
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| ŠV. TĖVO JONO PAULIAUS Į 
LIETUVIŠKI 20D2IAI I 

I s 
f Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas s 
i su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per iv. Mi-1 
i šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- i 
I liukų ui $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius: i 
i 10—100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai | 
i ekstra). Rašykite: i 
I DRAUGAS, 4545 W. 63rd Strttt Į 
| Ctticago, III. 60629 i 
K u | | ^ u • u * * u g a g u • mm A ^ t e a M M H a a ^ a M M M a A a a M i i i i i M i H H J m I U M M U M ! § M M ^^ ̂  n ana ^flĮ)a>^JJamJaaam^™ 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Joana Kaributui 

Memuarai. 90 metų teatrinio darbo ankakčiai paminėti, 
192 puri. Spaudė Saleziečių apauatuve Romoje 1977 m. Kie
tai* Tirieliala. Kaina ra peraiuntimu $10.30 
aiųati — 

DRAUGAS 4546 W. SSrd St, Chkafo, QL flOOft. 

Brangiai motinai 
A. f A. 

GENOVAITEI KARALIENEI mirus , 
sūnums VALDUI, ČESLOVUI, dukrai VIOLETAI ir 
jų ŠEIMOMS nuoširdžią užuojautą reiškia 

Civinsky šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 

Tel. REpublic 7-1213 2424 VV. 60fh STREFT 
11029 Southwest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-19] 

VASAITIS -
1446 So. 50th Ave., CICERO. U 

BUTKUS 
OI vmpic 2-
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X Kun. Richardas Sandis, 
nuo 1978 m. Niles College rek
torius, gegužės 3 d. švenčia ku
nigystės sidabrinį jubiliejų. Ju
biliatas yra buvęs asistentas 
Visų šventųjų Roselande ir šv. 
Antano Cicero lietuvių parapijo
se, dirbęs ilgesnį laiką Ancho-
rage vyskupijoje Aliaskoje ir 
ten buvęs generaliniu vikaru ir 
vyskupijos administratorium. 
Gimęs 1930 m. vasario 17 d. 
Iškilmingas šv. Mišias kartu 
su kard. J. Cody koncelebruos 
balandžio 23 d. Mundelein semi
narijos koplyčioje. 

X Kon. Petras P. Paurazas, 
St. Adrian parapijos, Marąuette 
Parke, klebonas, gegužės 3 d. 
mini kunigystės 25-rių metų su
kaktį. Ta. proga kartu su kard. 
J. Cody ir visais savo kurso 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Elena Pagirienė, Kazys August, 
Stasys Miniota, Vytautas E. 
Orentas, Br. Stonys, Ant. No
reika, Stasys Kezutis, Jonas 
Hartvigas. Visiems dėkojame. 

X Inž. Jurgis Mikaila, žino
mas detroitiškis visuomenės ve 
kėjas, atsiuntė Garbės prenume 
ratos mokestį. Dėkojame. 

x Vytautas P. Janulaitis, 
Morton Grove, UI., dosniai parė
mė "Draugą", prie prenumera
tos mokesčio pridėdamas 25 do
lerių auką. Nuoširdžiai dėkoja
me ir skelbiame Garbės prenu
meratorium. 

X Jurgis Bucevičius, Miami 
Beaeh, Fl., pakeitė adresą, at
naujino prenumeratą ir pridėjo 
12 dol. auką. Labai ačiū. 

X Irena Ulpaitė, Dorchester, 
Mass., dažnai paremia savo 
dienraštį. Ir dabar prie prenu
meratos mokesčio ji pridėjo 12 
dolerių auką. Esame jai dėkin
gi. 

X Balys Rūkštelė, Farming-
ton, Mich., dažnai paremia savo 
dienraštį. Ir dabar, atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo di
desnę auką. Ačiū. 

x Stasys DargJs, čikagiškis, 

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo 'Talka" valdybos ir komisijų nariai. Sėdi iš kairės: revizijos komisijos pirm. 
A. Patamsis, vicepirm. J. Stankus, pirm. J. Krištolaitis, kredito komisijos pirm. A. Stanevičius, ižd. S. J. Dalius; 
stovi: J. Sadauskas, K. Mileris, J. Bajoraitis, J. G. Skaistys, J. Pleinys, sekr. R Kontenis. Nuotr. J. Miltenio 

IŠ A R T I IR T O L I 
ITALIJOJ 

draugais jubiliejines šv. Mišias i atnaujino prenumeratą, padė-
koncelebruos Mundelein kunigų į k o J° »•* k o r t e l e s - kalendorių ir 
seminarijos koplyčioje balandžio\ atsiuntė 10 dolerių auką. Malo-
23 d. Kunigu įšventintas 19551 *"*" dėkojame, 
m. gegužės 3 d. Gimęs Chicago-
je 1929 m. birželio 28 d., dirbęs 
kaip asistentas Šv. Juozapo ir 
Nekalto Prasidėjimo parapijose, 
mokytojavęs Marijos aukšt. mo
kykloje, pastaruoju laiku buvo 
St. Adrian par. asistentas, o 
nuo šių metų sausio mėn. tos 
parapijos klebonas. Iškilmin
gas jubiliejus bus birželio 1 d. 
St. Adrian bažnyčioje, priėmi
mas Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

x Savo dienraščiui auka at
siuntė: 7 dol. — J. Bujauskas; 
5 dol. — Petras Valūnas; 2 dol. 
— Uršulė Janušauskienė; 1 dol. 
— K. Kelmelis. Visiems dėko
jame. 

— lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos naujosios centro 
valdybos rinkimuose daugiausia 
balsų gavę centro valdybos na
riai taip pasiskirstė pareigo
mis: kun. prof. Antanas Liuima 
— —pirmininkas, dr. Angelė 
Avižonenė ir kun. Rapolas Kra
sauskas — vicepirmininkai, 
prel. Klemensas Razminas — 
sekretorius, dr. Algirdas Žemai
taitis — iždininkas ir prel. dr. 
Paulius Jatulis — archyvaras. 
Lietuvių Katalikų Mokslo aka
demijos centras yra Romoje, 
kur taip pat gyvena —visi nau- j *** European 

versitetuose, įsigydama BA. suvažiuoja nemažai garsių moks 
(Melb.) Dipl. Ed. matematikos 
ir prancūzų kalbos. Muziką 14 
m. studijavo pas prof. G. Mc« 
Keown. 1961 m. stojo į Dainos 
sambūri kaip pianistė ir choris
tė. 1966 m. lankė dainavimo pa 
mokas Melboume konservatori
joje. 1977 m. perėmė dirigavi
mą Dainos sambūriui ir paruo
šė chorą V-tajai dainų šventei 
Toronte ir gastrolėms Šiaurės 
Amerikoje ir Kanadoje. 

BUS SUŽAISTA SEPTYNIASDEŠIMT RUNGTYNIŲ 

x Arūnas Kaminskas, bebai
giąs universitetą, diriguos kom-
poz. Fausto Strolios vedamam 
Chicagos Lietuvių styginiam 
ansambliui. Jo dirigavimo de
biutas praėjusj rudenį su tuo pa 
čiu ansambliu universiteto mu
zikos profesorių buvo įvertintas 
aukščiausiais pažymiais. An
samblis atliks muzikinę progra
mos dalį Vytauto Didžiojo 550 
m. mirties sukakties minėjime 
sekmadienį, balandžio 27 d., 3 
v. p. p. Jaunimo centre. 

X Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus rengia pokylį,, kuria
me bus pagerbtas ir atžymėtas 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

RADIJO POKALBY 
Balandžio 13 d. Šluto radijo 

transliacijos metu pokalbiai bu
vo naudingi klausytojams ir vi 
suomenei. Jie buvo pravesti ga
na gerai. 

Pagrindinė tema buvo Lietu
vių opera, kuri yra lietuvių pa
sididžiavimas, bet finansiniu at
žvilgiu brangiai kainuoja. Kaip 
nekainuos, kai samdomi operos 
pastatymui ir režisūrai brangiai 
apmokami specialistai. Todėl 
klausytojų buvo paklausta, kodėl 
negalėtų lietuviai menininkai 
prisidėti prie to kilnaus darbo. 
Juk turime gerų teatralų, mu
zikų ir gerai nusimanančių šio
je meno srityje. Atrodo, kad 

KANADOJE 
— Assoctation of Eas t Cent-

Nations" (taip 
josios valdybos" nariai. Akademi | ? • * » * č i* vadinasi pavergtų

jų tautų organizacija) išspaus
dino kanadiečių dienraštyje 

jos skyriai veikia įvairiuose pa
saulio kraštuose. 

AUSTRALIJOJE 
"The S t Catherines Standard" 
laišką — atsišaukimą, kviečian
tį boikotuoti Maskvos olimpia-

lininkų. Jie pasikeičia naujau
siais moksliniais - patyrimais ir 
nuomonėmis. Dr. R. Mitalas 
skaitė keletą paskaitų apie jo 
universiteto šioj srity pasiektus 
rezultatus. Mitalai grįžta į Lon 
doną, Ont. š. m. rugsėjo mėn. 

— Marija Kanopeskaitė porą 
metų studijavo katalikų Brescia 
kolegijoje, Londone, Ont., o da
bar gilina prancūzų k. studijas 
Prancūzijoje. Besancon mieste, 
50 km nuo Šveicarijos sienos. 
Šiuo metu ji ruošia didesnį dar 
bą — palyginimą lietuvių k. gra 
matikos su prancūzų gramati
ka. Kitataučiai nustemba, išgir 

Siaurės Amerikos krepšinio, 
tinklinio ir šachmatų 30-tosios 
žaidynės įvyks balandžio 26 — 
27 dienomis Detroite. Žaidynėse 
užsiregistravo dalyvauti 13 klu
bų iš Toronto, Hamiltono, Chi 
cagos, Clevelando, Cicero, New 
Yorko, Baltimorės, Bostono ir, 
žinoma Detroito, viso per 30 
krepšinio ir per 20 tiklinio ko
mandų. Dviejų dienų bėgyje 
bus sužaidžiama daugiau 70 rung 
tynių. Žaidynės vyks Detroito 
priemiesčiuose Southfielde ir Far-
mingtone. Naujoj Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoj, kuri ran
dasi miesto šiaurės vakaruose 
prie vieno iš pagrindinių kelių, 
Telegraph Rd., (25335 W. Nile 
Rd., Southfield, telef. 313 — 356 
— 9721) bus registracija ir infor
macijos būstinė. Registracija bus 
pradedama penktadienį vakare 
nuo 6 vai. ir tęsis iki vidurnak
čio, šeštadieni nuo 7 vai. ryto. 
Informacijos būstinė veiks penk
tadienį vakare, šeštadienį iki 12 
vai. ir sekmadienį ryte. Čia pat 
Kultūros centre, penktadienį va
kare, įvyks SALFAS-gos vadovų 
suvažiavimas, šeštadienį nuo 10 
-tos vai. ryto vyks jaunių C kla
sės rungtynės ir individualios 
šachmatų pirmenybės. Krepši
nio jaunių B klasės ir vyrų B kla
sės rungtynės vyks Farmington 
High School, 32000 Shiawassee 

OKUfc LIETUVOJE 
— Stasys Griškevičius mirė 

kovo 12 d. nuo širdies smūgio 
Alytaus ligoninėje. Buvo gimęs 
1905 m. gruodžio 14 d. Kriau-

dę, kad lietuvių kalboje dar iri nų km., Alytaus valse. 1927 m. 
dabar tebėra naudojama dvi- \ baigė Alytaus gimnaziją ir stu-
skaita. jdijavo lietuvių literatūrą VDU 

- Tikinčiosios Lietuvos die- i Teologijos-Filosofijos fakultete. 
Rodos, priklausė Vytauto klu-rtos proga Winnipego arkivysku 

ir. Victor J. Damilov, Mokslo I norime pasirodyti aukščiau ne
gu galime, ir tai svetimųjų 
brangios pagalbos dėka, o ne 
savų lietuvių jėgomis. Deja, 
vargu ar nustebinsime tuo ką 
nors, nes, kaip ten bebūtų, tik
riausiai Parnaso kalno mūzų 
nepasieksime. 

Pasakytina, kad mums lie
tuvių opera yra miela todėl, 
kad ji yra lietuvių kūrinys. Lan 
kytojus sužavi ne meno "aukš
tybės", bet sentimentai lietuviš-

x V.Paulius Ir jo žmona, kam darbui, pasišventimui ir vi-
nuoširdūs "Draugo" skaitytojai s a m ***"> k a s lietuviška. Mums 
Allsndale, N. J., atnaujindami įsav^ menininkų pasirodymas 
prenumeratą, pridėjo 60 dolerių! š i m t* k a ^ ų arčiau prie širdies, 
auką ir šiuo būdu labai dosniai | ^ ^ 
parėmė mūsų spaudos darbus. 
Skelbiame juos Garbės prenume
ratoriais ir nuoširdžiai dėko
jame. 

ir pramones muziejaus prezi
dentas. Pobūvis įvyks gegužės 
10 d. Pobūvio kom. pirm. yra 
dr. Rimgaudas Nemickas. 

x Į Tautinių šokių šventę iie 
pas 6 d. yra užsiregistravę šie 
šokių vienetai: Australijos — 1, 
Brazilijos — 1, Anglijos — 1, 
Vokietijos — 2, Kanados — 6. 
Visi kiti nuo Atlanto iki Ramio
jo vandenyno JAV. 

dą. Laiške primena ne tik Afga i pas kard. G. Flahiff, Kanados 
nistano pavergimą, bet ir Lietu- Lietuvių Katalikų centro prašo-! 2 2 T T • - +*><? " - * """," 
„ „ » . Z L - ? T £ . - * « _ •—a-.f— • _ o A l w ^ _ : 'i Egle, sunūs Algis ir du vaikai-

bui. Palaidotas kovo 15 d. Aly
tuje. Lako žmona Bronė, duktė 

— Danutė Levickienė Joku-
bauskaitė gimė Hanau stovyk-

vos, Latvijos bei Estijos, kurios 
sostinėje Taline pavergėja So
vietų Sąjunga olimpiados metu 
rengia tarptautinę regatą. Pašte 
bima, kad Baltijos valstybės te
bėra daugelio kraštų, jų tarpe 
Kanados ir JAV, pripažįstamos 
nepriklausomomis. Dalyvavimas 
minėtoje regatoje yra priešingas 
tarptautinei teisei. 

— Dr. Romas Mitalas, Lon
done esančio Vakarų Ontario 
universiteto astronomijos profe
sorius, dabar vieši Anglijoje ir 
Cambridge universitete susipa
žįsta su naujaisiais moksliniais 
laimėjimais. Abu su žmona ta 
išvyka yra labai patenkinti. Sa
vo vienerių metų viešnage ypač 

loję, Vokietijoje. Baigė moks- į patenkintas pats profesorius: j 
lus Melboume ir Monash uni-itą universitetą iš viso pasaulio 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Romas ir Aldona Peteriai, 
gyveną Canoga Pk., Cal., susi
laukė sūnaus, kuriam duotas 
Mykolo Alekso vardas. Krikš
tynos bus Chicagoje gegužės 
25 d., nes čia gyvena Peterių 
tėveliai 

X Rimgaudas Nemickas, Ri-
verside, 111. yra nuolatinis 
"Draugo" rėmėjas. Ir dabar, at 
naujindamas prenumeratą, at
siuntė 10 dolerių auką. Malo
niai dėkojame. 

x Tautinių šokių ansamb
li© "Grandis" metinė šven
tė — vakarienė bus gegužės 10 
d. 7:30 v. v. Rezervacijos: M. 
Jonušienė 925-0282 ir G. Sturo-
akmė 425-6338. (pr.) 

kokių kitų garsenybių. 
Kas nori pasmaguriauti tariamo 
mis meno aukštybėmis, tai toje 
pačioje Chicagoje yra daug ga
limybių ir progų tuo menu pa
sisotinti net už pigesnę kainą. 

Buvo iškeltas klausimas, a r 
nebūtų galima okupuotoje Lie
tuvoje sukurtas operas pasta
tyti Chicagoje. Atsakyta, kad 
ne, nes jose yra nemaža įnešta 
rusiškų melodijų motyvų. Už tai 
tenka pagirti operos vadovybę, 
nes mes ir taip jau turime ne
susipratimų su filmais, koncer
tais ir kitomis skaldančiomis 
negerovėmis. i. Tijūnas 

INVALIDAI VATKAI 
Invalidų vaikų darbų paroda 

ruošiama Mokslo ir pramonės 
muziejuje, Chicagoje, gegužės 
1-7 d. Dalyvaus vaikai iš 200 

KOJŲ SAVAITĖ 
Ulinois Pediatrijos kolegija 

Chicagoje, 10001 N. Dearborn 
St, balandžio 21-26 d. skelbia 
kojų sveikatos savaite. Tą sa
vaitę šia tema bus paskaitos ko 
legijos patalpose ir kasdien nuo 
10 iki 6 v. v. bus nemokamai 
tikrinamos kojos. 

LOTYNŲ TEATRAS 

Chicagoje ir artimose apylin
kėse gyvena apie milijonas ki
lusių iš Lotynų Amerikos, au
gusių ispanų kultūros dvasioj. 
Prieš metus jie įsteigė savo teat 
rą, pavadintą "Latino Chicago". 
Į jį susibūrė meksikiečiai, por-
torikiečiai, kubiečiai profesiona 
lai aktoriai. Iš pradžių jie su
ruošė spektaklius 20-je aukšt. 
mokyklų, kur jų žiūrėjo apie 
1600 moksleivių. Dabar jie savo 
spektaklius ruošia Victory Gar-
der.s teatre, 3730 N. Clark. 

DARBAI JAUNIMUI 
Chicagoje sudaryta programa 

— parūpinti vasarai 33,000 dar 
bų jaunuoliams tarp 14 ir 21 
m. Bus mokama po 3.10 dol. va
landai. Apie tai pranešė mere ir 

GYDYTOJO PATARIMAS 
Kovai prieš vėžį konferenci

jos metu, kada buvo į Palmer 
viešbutį Chicagoje suvažiavę 
apie 1000 gydytojų, gail. sese
lių ir kitų medicinos tarnauto
jų, dr. E. L. Wynder pabrėžė, 
kad amerikiečiai turi sumažinti 
riebalų naudojimą. Tai padės 
apsisaugoti nuo širdies ligų ir, 
gal būt, nuo vėžio. 

MOLJERO KOMEDIJA 
Daugiau negu prieš 300 metų 

parašyta Moljero komedija "Mo 
kykla žmonėms" R. WiIburo ei
liuotame vertime dabar statoma 
Halcyon teatre, 615 W. Welling 
ton, Chicagos šiaurėje. Aktoriai 
daugiausia išėję dramos studi-
ias Illinois ir Eastern Mkhifcan 
universitetuose. 

MERfcS SUKAKTIS 
Chicagos mere J. Byrne tre

čiadienį pasveikino miesto tary
bos nariai, jai švenčiant metinę 
sukaktį tose pareigose. 

SURAŠDCfcJDfAS 
Pereitą savaitę 62.3% užpildy 

tų gyventojų surašinėjimo blan
kų buvo grįžę Chicagos mieste. 
Priemiesčiai dar uolesni: 95% 

mas, kovo 2 d., sekmadienį, pa- j 
ragino savo arkivyskupijos ku
nigus ir tikinčiuosius melstis už 
Lietuvoje persekiojamus tikin
čiuosius. Savo laiške klebonams 
pastebėjo,, jeigu laiškas pasiek
tų per vėlai, skirti maldas už 
Lietuvą sekantį sekmadienį. 

— Kanados Sporto apygar
dos krepšinio žaidynės įvyks ba
landžio 19 ir 20 dienomis Mar-
tingrove Collegiate institute, 
Toronte. Žaidynėse dalyvaus To 
ronto Aušra, Toronto Vytis, Ha 
miltono Kovas ir Montrealio 
Tauras. 

— "Aitvaro" teatras balan
džio 27 d. 4 v. p. p. Lietuvių sa
lėje, Toronte, antrą kartą toron 
tiškiams suvaidins linksmą ko
mediją "Saulėgrąžų sala" 

VOKIETIJOJ 
— Pinneber';^ LB apyl. val

dybą sudaro: pirm. M. Beren-
tienė, E. Banevičienė ir V. Ce-
kanauskienė. 

ciai. 

— Vienas gydytojas iš Lietu
vos rašo: "Šiuolaikinių rašytojų 
ir poetų turime labai daug. Bet 
dažnai, jų raštus paskaitęs, ne
gali suprasti, ką nori pasakyti. 
Yra daug tuščiažodžiavimo, o 
mažai minties, mažai prasmės. 
Yra ir tokių dailininkų, kurių 
paveikslų negali suprasti. Vieną 
kartą buvo dailės paroda, ir vie 
nas užklausė, ką reiškia išstaty 
tas paveikslas. Tai gavo atsaky
mą: dailininkas jį piešė visą mė 
nesį, o jį nori suprasti per ke
lias minutes. Pastovėk pusę die
nos, tai suprasi". 

— Latvių pasakų rinkini iš
leido "Vagos" leidykla Vilniuje. 
Pasakas į lietuvių kalbą išvertė 
Vytautas Martišius, o knygą 
iliustravo dail. Dainius Kuz-
minskis. ( t ) 

— "Kraštotyros" serijinio lei 
dinio X knyga išleista Vilniuje, 
119 pusi. 

Chicagos miesto ir parapinių mo Į tarnautojų įstaigos direktorius užpildytų blankų gauta Du 
kyklų. S. BernsteiiL Page apskrity. 

Rd., Farmington, kuri randasi 
prie 10-tos mylios ir Grand Ri-
ver ir yra į vakarus nuo Orchard 
Lake Rd. Jaunių A klasės ir vyrų 
A klasės rungsis Oakland Comu-
nity College sporto salėje. 
O. C. C. adresas: 27055 Orchard 
Lake Rd., Farmington Hills, i 
pietus prie 96 kelio. Visos tinkli
nio rungtynės: Harrison High 
School, 29995 W. 12 Mile Rd., Far 
mington, prie Orchard Lake ir 
Middlebelt kelių. Cia yra ketu
rios aikštės, taip pat iš karto ga
lės vykti kelių klasių rungtynės. 
Visos salės yra gana naujos ir erd
vios, tinkamos žaidynėms ir leng
vai pasiekiamos nuo parapijos ir 
nuo viešbučių. Kaip ten nuvyk
ti, galima bus sužinoti informa
cijos būstinėje. Šeštadieni sporti
ninkai prašomi aikštėse rinktis 
8 vai. ryto, kad būtų galima pra
dėti visas nustatytas rungtynes 
laiku. Sekmadienį sportininkai 
dalyvauja 10:30 vai. Šv. Mišiose 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapi
joje. Tuoj po Šv. Mišių vyks žaidy 
nių finalai Oakland Community 
College ir žaidynių iškilmės. 

Sportininkai turės galimybę ne 
tik pasportuoti, bet susipažinti, 
pabendrauti. Penktadienį vakare 
Kultūros centre įvyks susipažini
mo vakaras 7 vai., įėjimas veltui, 
o šeštadienį vakare — žaidynių 
vakaras 8 vai. Rimo Kaspučio va
dovaujamas orkestras ruošia spe
cialią šokiams programą. Taip 
pat čia bus galima pavakarie
niauti; mamytės žada prigaminti 
jaunimo mėgiamo maisto. Įėji
mo kaina 3 dol. 

Detroito sporto klubas Kovas 
jau keletas mėnesių žaidynėms 
rengiasi. Sudarytas žaidynių ko
mitetas, kuris bando sutelkti lė
šų, kad neapsunkitų atvykstan
čių klubų žaidynių išlaidomis. 
Leidžiamas žaidynių leidinys, ku
ris spausdinamas Toronte. 

Klubai ir atvykstantys svečiai 
nakvynėmis rūpinasi patys. South 
fielde, netoli parapijos, nakvy
nes galima gauti sekančiuose 
viešbučiuose: Ramada Inn (313 
— 355 - 2929), Howard Johnson 
(313 353 - 5000), Holiday Inn 
(313- 353 - 7700), Telegraph Hse 
Motei (313 — 358— 1800). 

Žiūrint į registraciją atrodo, 
kad gali būti įdomių rungtynių, 
nes gausiai užsiregistravo krepši
nio jaunių A ir jaunių B klasės, 
taigi laimėtojui reikės rimtai pa
kovoti, o taip pat vyrų, moterų 
bei mergaičių A klasės tinklinis 
žada daug varžybų. 

Mes, rengėjai, tikimės, kad 
sportu domėsis ir mūsų plačioji 
visuomenė, gausiai atsilankys į 
žaidynes ir parems mūsų jauni
mo pastangas, nes sporto judėji
mas yra ilietuvių veikloje ta plot
mė, kurioje nėra senųjų ir naujų
jų ateivių, nėra grupinių susi
skirstymų, čia apjungiami visų 
kartų lietuviai jaunuoliai, nes 
juos riša bendri sportiniai atsie-
kimai. 

Liuda Rugienienė 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie A venų© 

TeL - 776-870* 
Chicago, Ulinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vmk. 
šeittd. 9 vai. iki 1 vai. d. 

— <F ' U — 

Detroito lietuvių sporto klubo Kovo jaunių A klases žaidėjai. Pirmoje eilė
je iŠ kairės j deSinę: Paulius Jurgutis, Dainius Skiotys. Paulius Jankus. 
Antroje eilėje: Mikas Abarius, Algis Rugienius, Linas Erlingis. 

iimiiinHiHilHiiiimiiiiiiHiiruniiitfitnrt 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPEIMS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. Ari 6 • . • . 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vml. d. 

ir pagal susitarimą. 
TcL 776-5162 ar te 776-516S 

2649 W. 68 Street 
Chicago, m. 

tnimtMiHuittmi 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCMŲ STOGUS 

UI tavo darbą garantuojama 
ir esame apdrausti 

Skambinkite 
ARVYDO KIELAI 
TeL — 434-9656 


