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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Teisėjas tikrina, ar visi liudi
ninkai atvykę: 

— Lukša Tatjana? 
— Yra. 
— Avgul Valentina? 
— Nėra. 
— Ravoit Marija? 
— Yra. 
— Kutko Irina? 
— Yra. 
— Štūro Romaną? 
— Yra. 
— Urbanovič Rima? 
— Yra. 
— Urbanovič Valentina? 
— Yra. 
— Urbanovič Leonid? 
— Yra. 
— Petrik Viktor? 
— Yra. 
— Šturo Lilija? 
— Yra. 
— Kasevič Viktor? 
— Yra. 
—Syso Darija Ivanovna? 

— Yra. 
— Bogačiov Nikolaj Ivanovič? 
— Yra. 
— Krupica Michail Ivanovič? 
— Yra. 
Teisėjas prašo, kad liudytojai 

išeitų iš salės į specialų kamba
rį ir iš ten bus pakviesti. Liudi
ninkams išėjus, teisėjas pradeda 
kaltinamosios apklausą: 

— Pavardė vardas? 
— Angelė Ramanauskaitė, My

kolo. 
— Kada gimusi? 
— 1956 m. vasario 11d. 
— Kur gimusi? 
— Lazdijų raj. Kapčiamiesčio 

apyl. 
— Tautybė? 
— Lietuvė. 
— Partinė? 
— Nepartinė. 
— Ištekėjusi? 
— Ne. 
— Kur dirbate. 
— Kauno liaudies ūkio spe

cialistu tobulinimosi institute la
borante. 

Pa-
— Kur gyvenate? 
— Kaunas, Raudondvaris 

kalnės g. Nr. 29. 
— Ar gavote baudžiamosiosl 

bylos kaltinamąją išvadą? 
— Taip, praeitą penktadienį 
— 14 dieną? 
— Taip. 
— Kaltinamoji išvada buvo iš 

siųsta rugsėjo 6 d., — stebisi tei 
sėjas, kad Ramanauskaitė taip vė 
lai gavusi kaltinamosios išvados 
kopiją. Vertėjasl verčia nežmo 
niškai sunkiai, nuolat sukeldamas 
salėje juoką. ! 

Prokuroras Urbanovič pareika
lauja, kad teismas būtų atidė
tas, nes Ramanauskaitė per vė
lai gavusi kaltinamosios išvados 
nuorašą. Teisiamoji prašo pla
čiau paaiškinti, kodėl atidedamas 
teismas. Teisėjas aiškina, kad kal
tinamoji išvada teisiamajam pri 
valo būti įteikta mažiausiai 3 pa
ros iki teismo, o dabar įteikta pa 
vėluotai. 

— Trys paros jau praėjo kai 
gavau kaltinamąją išvadą, — 
kalbėjo Angelė, — ir aš reikalau
ju, kad teismas būtų šiandien. 

Teisėjas trumpam nutyla, pa 
skaičiuoja, tikrai trys paros praė 
jo ir sutinka tęsti teismą. 

Paskelbiama teismo sudėtis: 
— Pirmininkauja liaudies tei 

sėjas Chalko, liaudies tarėjai — 
Zeniuk ir Volkov, valstybinis kai 
tintojas — Astrovo rajono proku 
roras Abromovičius, teisiamosios 
interesus gina advokatas Savič. 

Vertėjas verčia: 
— Baudžiamoji byla., bus klau 

soma... Ostrovec... Kaip lietuviš
kai bus? aaa... Astrovo liaudies; 
teismas... Pirmininkas... Chalko 
... liaudies tarėjai — Zeniukas ir 
Volkovas... palaiko — prokuroras 
Astravo rajono Abromovičius.. 
ir palaiko bylą — advokatas Sa 
vič... 

— Nuo advokato paslaugų! 

Iranas persekioja 
savo inteligentus 

Islamo revoliucija vyksta toliau 

Istorine Jugoslavijos prezidento Tito nuotrauka. Jis 1945 m. Maskvoje pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Už jo 
stovi: Jugoslavijos užsienio reikalų ministeris Ivan Subasic. Stalinas ir Viachislav Moiotov. Sutartis buvo nutrauk
ta 1948 m. 

nauskaitė. 
(Bus daugiau) 

Kunigams draudžiama 
aktyviau politikuoti 

— 1.8 milijonai. Etiopijos žmo-Isakymas plačiai palies Pietų Amen>? 
Nairobi. — Popiežius Jonas, pamatyti FBI apie jį sudarytą by-!11"*— U f a i g į g T 7 0 ? ' ° J

0 0 ' 
Paulius II-sis Kenijoje buvo su-! lą, kurioje jis radęs ir kai I — I I V ^ ' ^ S J 0 0 ^ ' ka rf?°f, i e-
tiktas milžiniškų minių. Iš 16 j savo pamokslu santraukas. !CIU 2 9 0 ^ ? ° ' Haiti pabegenv 
mil. Kenijos gyventojų 60 nuoš. j Kitas katalikų kunigas Robert; 100,000, Chado respubliKos -

VVashingtonas. — Aštuonių 
amerikiečių karių palaikai su
grįžo iš Šveicarijos devyniuose 
karstuose. Lėktuvas nusileido ka
riniame Dover aviacijos bazės 
aerodrome. Juos pasitiko aviaci
jos generolas Creech, atstovavęs 

j prezidentui Carteriui, marinų 
gen. Robert Haebel ir karo laivy
no kapelionas George Evans. 

Prezidentas paskelbė, kad visos 
federalinės įstaigos, karo laivai 
iki penktadienio saulėlydžio nu
leistų gedulo ženklan vėliavas 
pusiau stiebo. Trečiadienį lavo
ninių ekspertai apžiūrėjo kūnus, 
bandydami nustatyti tapatybę. 

Irano valdžia perdavė ameri
kiečių kūnus arkivyskupui Ca-

į pucci, buvusiam graikų katalikų 
Jeruzalės arkivyskupui, kuris Iz
raelio trejus metus buvo kalina-

' mas už ginklų palestiniečiams 
įvežimą iš Libano. Arkivyskupas 
Šveicarijoje perdavė karstus Rau
donojo Kryžiaus atstovei Michele 
Mercier, kuri savo keliu juos per-
leido JAV ambasadoriui. Karinis 

P a s a u l y j e d i d ė j a į transporto lėktuvas kūnus atvežė 
* _ ~«. i . v . j iš Ciuricho. 

pabėgėliu skaičius San Antonio 
karo ligoninė pa-

New Yorkas — Jungtinių Tau- skelbė, kad nepavykusiame Ira-
tu žiniomis, šiuo metu pasaulyje J no žygyje sužeisti du kariai: ma-
yra apie 9 milijonai pabėgėlių,. rinu majoras Schaefer ir aviaci-
ištremtujų, išvietinty žmonių, jos Įeit. Harrison buvo išleisti iš 
Tarp jų daugiausia palestniečių! ligoninės. Kiti trys, daugiau ap-

ir moterų plaukus. Visur veikia 
"kovos prieš korupciją biurai", 
kurie turi didelę galią. Persekio
jami moterų drabužių pirkliai. 
Jie bankrutuoja dėl biznio stokos. 
Panašus likimas laukia kino te
atrų savininkų. Draudžiamos 
pramogos, net vedybų baliai, jei 
juose dalyvauja kartu ir moterys. 
Religinės agentūros daro spaudi
mą aktoriams, dainininkams, dra 
maturgams, kad jie kurtų "pa
gal islamo liniją". Daugelis pa
matė , kad vieną — šacho dikta
tūrą pakeičia kita. Tas verčia 
žmones bėgti į užsienį. Iranas ne
tenka daug "smegenų". Uždaro
mos vakarietiškos mokyklos. 
Draudžiamos tos, kur kartu mo
kosi berniukai ir mergaitės. 

yra krikščionys, jų tarpe 3 mil. | Cornell, kuris dvi kadencijas bu- 185,000. 
kataliky. Vakar šv. Mišias Ugu-ivo Kongrese, kaip Wisconsino 8-to! I ^ s t a t i s t i k ą dar neįtraukti 
m (laisvės) parke sekė 500,000 į distrikto atstovas, irgi paskelbė, j K u b o : b e « r , 1 l ™ ? ? ' . d K u 

boję dar apie 300,000 laukia pro-
bolševikinio 

PIRMINIAI RINKIMAI 
Pagrindiniai kandidatai: Carteris ir Reaganas 

žmonių. Savo kalboje popiežius Į kad jis atsiima savo kandidatūrą, 
didelį dėmesį kreipė į Kenijos jau-į Jis pralaimėjo rinkimus 1978 m., i8Ds

w ^vaziuo^i is 
. , . v , . , nimą. Kenijoje apie 60 nuoš. gy- i tačiau šiemet vėl kandidatavo, j ;> r°i a u s • 

atsisakau..., — pareiškia Rama-j v e n t o j ų y r a 2 0 metų ar jaunes- Į Jo vyskupas Aloysius Wycislo pa-
ni. Po tvankaus karščio Zaire i sakęs jam nekandidatuoti. Kun. 
ir Konge popiežių pasitiko kiekį Cornell pareiškė e^ąs mistebin-
malonesnis oras, nes Kenijos sos-į tas ir nusivylęs, 
tinė yra 5.500 pėdų virš jūros. Vatikano draudimas dalyvauti 
lygio. Ši popiežiaus kelionė po politinėse partijose ir siekti poli-
Afriką yra pirmoji tokio masto. | tinių vietų labai palies Pietų Ame j 

Washingtonas. — Antradie-, dentiniu kandidatu. Kiti ma
nio pirminiai rinkimai dar kar- no, kad geras viceprezidentinis 
tą parodė, kad dėl prezidento kandidatas būtų George Bush. 
vietos lapkričio mėnesį gali var- Sakoma, kad Fordas nenori kiš-

Jauni vokiečiai 
prieš Nato sąjungą 
Bremenas. — Vakarų Vokie

tijos NATO sąjungos minėjimą 
sutrukdė apie 7,000 jaunų ko-

a „ . . ' . , .; . v. ., >T., . i . » »• munistehų demonstracija. Bre-Antroji, — įskaitant popiežiaus į nką. Nikaragvoje kunigas Mi-| T2 . - , . — ^ , , , 

žytis prezidentas Carteris su Ro
naldu Reaganų. Indianoje Car
ter is laimėjo 68 nuoš. balsų ir 
53 (delegatus. Kennedy gavo 
32 nuoš. ir 27 delegatus. Šiau-

tis į rinkimų procesą, kol nesi
baigs pirminiai rinkimai už 28 
dienų. 

Politiniai stebėtojai jau spė
lioja, kaip vyks Reagano 

rinėje Karolinoje^ prezidentas j Carterio kampanija. Pripažįs 
gavo 70 nuoš. balsų, o sen. 
Kennedy — 18 nuoš. Tennessee: 
Car ter is 74 nuoš., Kennedy — 
18 nuoš. Panašiais nuošimčiais 
Reaganas pralenkė ir savo res
publikonus konkurentus. 

Respublikonas Bush ir sen. 
Kennedy pareiškė nepasitrauk
sią iš kampanijos, nors jų vil
tys ir sumažėjo. Abiejų planai 
verčia juos rinkti delegatus, 
pasivyti pirmaujančius ir ban
dyti partijų konvencijose pa
t rauk t i į savo pusę delegatų 
daugumą. 

Prezidento Carterio gauti an
tradienį balsai reikšmingi ir tuo, 
kad jie atėjo po nepavykusio 
bandymo išvaduoti Irane ame
rikiečius įkaitus, po blogų eko
nominių žinių. 

Reagano politinių patarėjų 
komitetas spaudžia buvusį prezi
dentą GeraMą Fordą, kad tas 
parti jos labui pasisakytų už 
Reagano kandidatūrą. Kai ku
rie net patar ia Reaganui pa
kviesti Fordą savo viceprezi-

tama, kad amerikiečiai kiek pa
linko j dešinę. 2inios apie Af
ganistaną, Irano įvykiai, įvairūs 
ekonominiai sunkumai parodė, 
kad Amerika nužygiavo j silp
nas pozicijas, o j a s atvedė de
mokratų dominuojami Kongre
sai. Analizuotojai mano, kad 
ateinančiuose rinkimuose, jei ir 
laimėtų prezidentas Carteris. 
demokratai lengvai gali prarast i 
senate penkias vietas ir Atstovų 
Rūmuose apie 30. Senatoriaus 
vietą gali prarasti net i r toks 
garsus senatorius George Mc 
Govern. 

Pauliaus VI-jo trumpą apsilan 
kymą 1969 m. Ugandoje. 

Amerikoje ir visame pasaulyje Menai — valstybės kultūros mi-
plačiai komentuojamas Vatikano] nisteris. Daugelyje kraštų kuni-
įsakymas katalikų kunigams ne- į £a i vadovauja valstiečių darbi-
kandidatuoti į politines vietas.! n i n k ^ kooperatyvuose, veikia _net 
Jėzuitų ordino vvresnysis tėvas \ sukilėlių prieš karines diktaturas 
Arrupe įsakė JAV kongresmanui \ «lėse. Vatikano sluoksniai^ tei-
Robert Drinan daugiau nebesiek- \P*> kad popiežius nelabai žavė
ti perrinkimo į Kongresą, kuria-h'o s l i r Salvadoro arkivyskupo Os-
me jis tarnavo 10 metų. Prime- j car Amulfo Romero politine veik-
narna, kad jau 1971 m. vyskupų! 

gucl Brockman yra užsienio r e i - ! m e n o f u t b o l ° stadijone vykusio-
kalų ministeris, kun. Ernesto Car-1 s e ceremonijose į kariuomenę 

' buvo priimta 1,200 jaunų rekru
tų, kurie davė priesaiką daly
vaujant prezidentui Kari Cars-
tens ir gynybos ministeriui 
Hans Apel. Jiems atvykus heli
kopteriu, protesto dalyviai ėmė 
reikalauti, kad V. Vokietija išei
tų iš NATO. Jie trukdė giedoti 
valstybės himną, įvyko mušty-

demonst rantai 

— Sovietų prekinis laivas 
Michigano ežere išplaukė, kai 
ji išvesti sutiko iš Kanados at-, . . .. , . - — 
•". ., . _ ., . prievole, lis kovojo uz varlinamas 
siųstas pilotas. Du amenkie- K. .,. v ' J . .__. t J . _ I - _ ^ 

sinodas Romoje pasisakė, kad ku
nigai neturėtų aktyviai dalyvau
ti politikoje, reikštis politinėse 
partijose. Popiežius pasisakė tuo 
klausimu ir Pietų Amerikos vysku
pų konferencijoje pernai sausio 
mėn. Puebla, Meksikoje. Ma
noma, kad Vatikano uždraudi
mas neliečia vien jėzuito kunigo 
Drinan. 

Kongresmanas Drinan pasireiš
kė kongrese kaip didelis libera
las. Jo balsavimą stebėjo „Ameri-
cans for Democratic Action" li
beralų organizacija ir įvertino 
100 nuoš. Jis padėjo sugriauti, 
kaip jis pasakė, "iš vidaus" At
stovų Rūmų vidaus saugumo ko
mitetą. Jis buvo Vietnamo karo 
priešininkas, kovojęs prieš karinę 

la, nors politiniams priešams a r - | n e s - Gatvėse 
ėmė deginti autobusus, įvyko 
muštynių su policija. 20 asmenų 

kivvskupą nušovus, popiežius 
atentatą griežtai pasmerkė. 

čiai atsisakė patarnauti laivui, 
kol rusų kariuomenė bus Afga
nistane. 

— Beirute nežinomi piktada
riai nušovė iranietį dvasiškį -
mulą Shirazi. 

civilines laisves, rėmė federalinės 
valdžios socialines programas ir 
net palaikė planą federalinėmis 
lėšomis apmokėti abortus mote
rims, kurios gauna Medicaid pa
ramą. Kunigas Drinan pats pir-

Į mas 1977 m. pareikalavo teisės 

Saudi Arabijos 
naujas planas 

Beirutas. — >audi Arabijos 
radijas paskelbė, jog vyriausybė 
patvirtino naują penkmečio pla
ną, jau trečiąjį, kuriam iždas 
skiria 250 bil. doi Paskutiniam^ 
valstybės išvystymo plane buvo 
statomi keliai, ligoninės, mo
kyklos. Naujas planas didesnį 
dėmesį skirs pramonei ir žemės 
ūkiui. Saudi Arabija turi 9 mil. 
gyventojų ir pajamos siekia 91 
bil. dol. per metus vien už par
duodamą naftą. Salyje dirba 
daug užsienio darbininkų. Gy
ventojų kraustymasis į miestus 
ir naftos pramonės laukus gero
kai pakenkė žemės ūkiui, kuris 
prarado darbo jėgą. Naujasis 
planas bandys negeroves patai
syti, paskelbė finansų ministe
ris Hohammed Balkiai ' . 

buvo sužeista. Policija ramino 
jaunuolius šalto vandens srovė
mis. 

degę, dar liko. 
Teherane "musulmonai stu

dentai, kurie seka imamo liniją" 
paskelbė, jog įkaitų perkėlimas į 
kitus miestus užbaigtas. Dalis 
amerikiečių liko buvusios JAV 
ambasados patalpose, kiti išvežti 

Irano radijas paskelbė, jog Tehe 
rane suimta užsienietė mergina, 
kuri prisipažino buvusi JAV žval
gybos CIA agentė. Kartu suimti 
trys užsieniečiai ir šeši iranie
čiai. Valstybės departamentas 
pareiškė nieko nežinąs apie CIA 
agentę Teherane. 

Užsienio stebėtojai mano, kad 
Irano revoliucija dar toli gražu 
nebaigta. Prieš dvi savaites pa
skelbta kultūrinė revoliucija pa
lies daugiausia pačius iraniečius, 
jų viduriniąja klasę. Vakarų uni 
versitetuose studijavę iraniečiai 
fanatikų vadinami "taghugi" — 
stabmeldžiais. Jie bus verčiami 
atsisakyti visko, kas kvepia "šėto
niškais Vakarais". Ryšium su 
šiuo persekiojimu Iraną palieka 
daug išmokslintų piliečių. Bu
vę pirkliai, mokytojai, žurnalis
tai, aukštesnį mokslą gavusios mo 
terys patyrė, kad, nežiūrint jų 
opozicijos šachui, jie nelaikomi 
pilnateisiais revoliucijos dalyviais, 
jei jie neseka fanatiško islamo li
nijos. Vietiniai komitetai baudžia 

plaukų kirpėjus, jei jie šukuoja 

Tito laidotuves 
Belgradas. — Jugoslavijos 

sluoksniai neslepia, kad vyriau
sybę ir visą t au tą įžeidė žinia, 
kad prezidentas Car ter i s neat
vyksta į Ti to laidotuves. Kaip 
paskelbta, Amerikos 26 asmenų 
delegacijai vadovaus viceprezi
dentas Mondale i r prezidento 
motina Lilian Car ter . Delegaci
joj bus ir iždo sekretor ius Wil-
liam Mūler. 

Tito pa ts pasirinko savo po
ilsio vietą, savo priemiesčio vi
los sode, ant kalnelio, netoli 
dviejų upių santakos. Laidotu
vių ceremonijas filmuos 30 pa
saulio televizijos stočių. Jau 
seniai vienoje vietoje nebuvo 
susirinkę tiek pasaulio politikų 
ir didžiūnų. Salia premjerės 
Tharcher iš Britanijos atvyksta 
ir karalienės vyras , princas 
Pilypas. Pirmasis atvyko Kini
jos komunistų part i jos pirmi
ninkas H u a Guofengas. Su 
Brežnevu atvažiuoja ir užsienio 
reikalų ministeris Gromyko. 

Prezidentas Car ter is Wa-
shingtone pasikvietė Jugoslavi
jos ambasadorių Budimir Lon-
car ir išreiškė j a m Amerikos ir 
savo asmeninę užuojautą. 

Tito kars tas buvo išstatytas 
Jugoslavijos par lamento salėje. 
Pe r naktį jį lankė nusiminę 
jugoslavai. Atsisveikinimo kal
bą pasakė Vladimir Bakarich, 
kolektyvinės prezidentūros ir 
komunistųj partijos prezidiumo 
narys. 

Arabai vieningi 
Jeruzalės atveju 

Washingtonas, — Du aukšti 
Saudi Arabijos pareigūnai įspėjo 
Ameriką, kad pripažinimas Jeru
zalės Izraelio sostine sukeltų di
delę reakciją arabų pasaulyje. 
Saudi Arabijos pramonės ministe
ris ai Ghosaibi priminė kandida
to į prezidentus Ronaldo Reaga
no pareiškimą, jog Izraelio sos
tinę reikėtų perkelti iš Tei Avi
vo į Jeruzalę. Toks perkėlimas 
labai pakenktų Amerikai, pasakė 
mmisteris. Kada buvęs Kanados 
premjeras Joe Clark pažadėjo 
perkelti savo ambasadą į Jeruza
lę, arabai su Kanada nepasirašė 
jokios prekybos sutarties per 8 
mėnesius. 

KALENDORIUS 

Gegužės 8 d.: Agatijus, Berta, 
Mingailė, Audrė. 

Gegužės 9 d.: Hermanas, Ita, 
Džiugas, Austė. 

Saulė teka 5:40, leidžiasi 7:55. 

Popieži>j<; Jonas Paulius II-sis atsisveikina su 
Sese Seko. 

Zairės prezidentu Mobutu 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 60 
L, naktį 45 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužes mėn. 8 d. 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresą 
E. Pftkatniikknė, S948 & Artesian Ave., Chicago, DL 60633 

112 KUOPOS SUSIRINKIMAS 
Balandžio 15 d., 112-tos kuopos 

vyčiai Chicagoje susirinko į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos salę išklausyti pranešimu apie 
valdybos veiklą ir sužinoti, kas 
toliau bus daroma. 

Kiekvienas valdybos narys turi 
daug darbo. Iš iždininkės Alici
jos Cekanor pranešimo matėsi, 
kiek daug raginimo laišku išsiun 
tinėjo tiems, kurie laiku nesumo
kėjo nario mokesčio. Bet ačiū Die
vui, visi mokesčiai esą jau surink 
ti ir pasiųsti centro valdybai. 

Parengimų vadovės Julija Za 
karkienė ir Geraldine Mockuvie 
nė pranešė, kad yra jau organi 
zuojamas vakaras, kuris bus lapkri 
čio 1 d. Jiedvi parūpina vaišes ir 
programą po kiekvieno " kuopos 
susirinkimo. 

Tvarkdariai — Louis Rogers ir 
Antanas Sereika — sutvarko sta
lus ir kėdes, vėliavomis papuošia 
salę ir prižiūri tvarką susirinki
mo metu. Ir tą darbą juodu turi 
atlikti dešimtį kartų per metus. 
Bendrose apygardos šventėse ir 
minėjimuose neša vėliavas. Neša 
juodu vėliavas ir pavergtu tau
tu eisenoje. 

Kasininkė Monika Kasper rū
pestingai i tvarko kuopos kasą. 
Linksmomis ir liūdnomis progo
mis pasiunčia sveikinimus arba 
užuojautas, taip pat išrašo aukų 
čekius įvairioms institucijoms. Šį 
vakarą buvo nutarta skirti auką Šv. 
Kazimiero seselėms, JŲ rengiamo 
seimo proga. Tą au'ką seime įteik
ti turės Monika. 

Vyčiu veiklos redaktorė "Drau
ge" papasakojo, kad atėjus pava
sariui, korespondentai mažiau 
berašo, bet prieš seimą vėl pra
dės rašyti. Dėl to dabar "vyčiu 
veiklos" skyrius "Drauge" bepasi 
rodo kas antrą savaitę. 

Kovo mėnesio susirinkime ne
dalyvavo dvasios vadas kan. Vac
lovas Zakarauskas, buvo išvažia
vęs į 'kunigų rekolekcijas, bet šį 
vakarą jis buvo su mumis ir pa
sveikino su praėjusiom s Velyko
mis, palinkėjo būti stipresniais 
dvasioje. Kalbėjo ir apie trage
diją Teherane. 

Pirmininkas Albertas Zakarka 
perskaitė Amerikos laikraščiuose 
išspausintą kun. Juozo Pruns-
kio straipsnį apie Pabaltijo pa
vergtas tautas. Kun. Prunskis y-
ra informacijos reikalu vedėjas 
Altoje. 

Susirinkime iškilo diskusijos dėl 
lietuviu susiskaldymo. Buvo pa
liesta ir šokių šventė, kuri bus 
liepos 6 d. Chicagoje. Paliesta bu
vo ir lietuviškoji spauda. Apgai
lestauta, kad niekinamos ir griau
namos mūsų politinės institucijos. 
To neturėtu būti, ypač dabar 
esančios tarptautinės įtampos me
tu. 

Po susirinkimo pirm. A. Zakar
ka rodė filmą apie 112 kuopos 
praeitį. Pamatėme žmones, kaip 

j jie atrodė prieš 20 mėty. Buvo jau 
pasikeitę šį vakarą. Matėme Ritą 
Corb, Albertą Plienaitį, Albertą 
Bartkų, kurie jau ilsisi Šv. Kazi-
niero kapinėse. Amžiną atilsį duok 

Irena Sankutė yra "Vyčio" žur- i i e m S j Viešpatie. Filmo metu gė-
nalo redaktores padėjėja. Randa r ė m e kavą> t!Ąfm pyragus. Es 
me '•Vytyje" jos parašytų straips į t e l l s R o g e r s neužmiršo pakviesti į 
niu. Yra įsijungusi ir į Chicagos 
Lietuviu tarybos veiklą, yra ten 
valdybos iždininkė. Susirinkime 
papasakojo, kad balandžio 13 d. 
dalyvavusi Chicagos Lietuviu ta
rybos suvažiavime. 

choro banketą. Prižadėjom ateiti, 
pasidžiaugti, pabūti, padainuoti 
ir pašokti grojant puikiam Wal-
ley Tenclinger orkestrui. 

E. Pakalniškienė 

IS 82 GARY LIET. 
VYČIŲ KUOPOS INDIANOJE 

VEIKLOS 

Vasario 24 d. susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba: Loreta 
Raudonytė — pirm., Dalia Šp> 
kienė — vicepirm., Alfonsas Na-
vardauskas — sekr. ir Uršulė Ta-
varienė —ižd. Dvasios vadas liko 
tas pats — kun. Ign. Urbonas. 
Valdyboje du yra jaunimo atsto
vai. Loreta Raudonytė tik ką bai
gusi gimnaziją veikli lietuvaitė, o 
Alfonsas Navardauskas dar lan-
kogimnaziją. Mildred Jagelienė, 
kuri šią kuopą atgaivino ir jai 
tris metus gražiai vadovavo, pa
siliko ir toliau kuopos globėja ir 
patarėja. 

Kuopa surengė "Rudens lapų" 
vakarą — šokius su programa ir 
vakariene. Meninę programą atli
ko vylė Linda Ruzgaitė. Ji, gitara 
sau pritardama, padainavo 6 dai
nas ir taip pat ji dainavo, pritar
dama šokių muzikai. Šokiams 
grojo Ąžuolas Stelmokas iš Chi
cagos. Vakaras labai gražiai pa
vyko. Sekantis panašus vakaras — 
vakarienė įvyks vasaros pradžioje. 

Kuopa labai daug padeda Šv. 
Kazimiero liet. parapijai. Kiekvie
ną sekmadienį po lietuviškų Mi
šių salėje ji vaišino kava ir pyra
gaičiais visus atsilankiusius baž
nyčioje. Taip pat Kalėdų naktį ir 
Velykų rytą po Prisikėlimo Mi
šių. Tą gražų darbą prieš 3 me
tus pradėjo buv. pirmininkė Mil
da Jagelienė, o dabar tą viską tę-

Detroito Baltijos ir Gabijos skautų tuntų vadovai su viešnia iš Chicagos, Vidurio rajono vadove — Aldona Gasne-
riene. Sėdi: Rasa Orentiene, Rita Matvėkaitė, naujoji Gabijos tunto tuntininke, Aldona Gasneriene, Dalia Gilvydie-
nė, buvusi Gabijos tunto tuntininke, Danguolė Jurgutienė ir Alma Sventickiene. Stovi — Paulita Abariutė, Jurgis 
Jurgutis, Baltijos tunto tuntininkas, Juozas Orentas, Antanas Paskųs, Andrius Anužis ir Linas Orentas. 

Nuotr. Jono Urbono 
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Loreta Raudonytė, Gary Liet. vyčių 
kuopos pirmininkė. 

Kuopa turi savo tautinių Šo
kiu grupę — "Ramunę", tik gai
la, kad pasitraukus keliom šokė
jom, ji dabar tuo tarpu neveikia. 
Šokius moko ilgametė šia šokių 
mokytoja mok. K Pečkaitienė. 

Vytis 

BUS SUSIRINKIMAS 
Gegužės 15 d., šaukiamas 112 

vyčių kuopos susirinkimas. Pra
sidės 8 vai. Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Visi kuo
pos nariai prašomi dalyvauti. 

E. P. 

— Gražiausias atiyginimaa 
žmogaus gyvenime yra tas, kad 

sia ir naujoji p'rmininkė Loreta j nuoširdžiai padėdamas kitam 
Raudonytė. Jom padea Birutė i žmogus ii tikrųjų padeda ir sau. 
Ruzgienė ir kitos narės. 

JAUNIMO SĄJUNGA 
DETROITE 

JAV Lietuvių Jaunimo sa
gos Detroito skyrius balandžio 
19 d. išrinko naują valdybą. Sąs
tatą sudaro šie asmenys: Vida 
Nakaitė ir Saulius Anužis — ko-
-pirm inkai, Kristina Jankutė — 
iždininkė, Kristina Veseikaitė — 
sekretorė, Živilė Idzelytė ir Algis 
Duoba — nariai. 

Pirmas projektas yra suruošt 
gegužės 31 d. IV. PLJ Kongreso 
pristatymą su skaidrėmis ir daly
vių pasakojimais. Visa Detroito 
visuomenė kviečiama dalyvauti 
šioj vakaronėj. 

Liepos 25-26 dienomis planuo
jama suorganizuoti "canoe trip" 
su kitais skyriais iš Chicagos, Cle-
velando ir Toronto. 

Jaunimas dominantis prisidėt 
prie Detroito skyriaus veiklos ra
ginamas susisieki su vienu iš val
dybos narių. 

Kristina Veseikaitė 
TRUMPAI 

— Detroito operos sąjunga pra 
neša, kad pavasarinis Metropoli
tan Operos sezonas Detroite pra
dedamas pirmadienį gegužės 26 
d. ir baigiamas šeštadienį 31 d. 
Bus septyni operų pastatymai, ku
riuose dainuos šie žymūs solistai: 
Luciano Pavarotti, Teresa Kubi-
ak, Gildą Cruz-Romo, Jerome 
Hines, Nicolai Gedda, Judith 
Blegen, Fiorenza Cossotto, Allan 
Monk, Paul Plishka, Richard Ca-
ssily ir kiti. Ne vien solistai, bet 
ir operos choras yra profesiona
lai vokalistai, kurių verta bent 
kartą į metus pasiklausyti. Ta pa 
čia proga noriu priminti, jog iki 
šių laikų muzikos kūrinių pira
midės viršūnėje tebešviečia ope
ra. 

— Detroito Lietuvių žurnalis
tų valdybos posėdis įvyko balan
džio 27 d. Marijos ir Balio Gražu
lių namuose, Flint, Mich. Buvęs 
pirm. Stasys Garliauskas perda
vė pareigas Baliui Gražuliui, ku
ris šių metų veikloje yra numa
tęs dvi kultūrines popietes: lie
pos 13 d. Pilėnuose ir spalio pra
džioje. Apie abi popietes bus pla
čiau informuota kiek vėliau. 

S. Sližys 
RADIJO KLUBE 

Nuo šių metų balandžio 27 d. 
Radijo klubo programą redaguoti 
ir pranešinėti perėmė Jonas Kriš
čiūnas, todėl visais programos 
reikalais prašome kreiptis nauju 
jo adresu: Jonas Kriščiūnas, 4325 
Lyme Court, Canton, Michigan 
48187. Telefonu: 1—459-6017. 

Valdųba 

ŽIBURIO MOKYKLA 
UŽBAIGIA DARBA 

Žiburio mokyklos 1979-80 
mokslo metus baigs gegužės 10 d. 
Sekmadienį, geg. 11 d. mokyklos 
mokiniai dalyvaus organizuotai 
10:30 vai. Dievo Apvaizdos baž-

| nyčioj Mišiose. Iškilmingas 

Prieskonius žmogus pradėjo var 
toti daug anksčiau kaip druską, 
nes augalai buvo prieinamesnį. 
Prieskoniniais augalais buvo geri 

namas maisto skonis, vėliau pradė
ta vartoti religinėse apeigose, bal-

|mokslo užbaigimas įvyks geg. 11 d. i zamuojant mirusius, ir pagaliau 
12 vai Kutūros centre. I medicinoje. Kinijoje, Indijoje, 

Šiais metais Žiburio aukštesnią Į Egipte pirmosios žinios, pasak ži-
ją ir pradinę mokyklą pradėjo į novų, apie prieskonius yra 5000j ropoję atsirado naujų prieskonių, 
lankyti 101 mokinys. Mokslo | metų senumo. Antikos laikais i kurie augo tik Amerikoje: vanili-
metu du mokiniai pasitraukė prieskoniai į Egiptą, Graikiją ir ja, Jamaikos pipirai, raudonieji 
iš mokyklos. Aukštesniąją mo- Romą patekdavo iš Indijos. Cei-! ankštiniai pipirai— kapsikumai. 

lono salos, šiek tiek — iš Vidur 

niais. Prieskonių falsifikatoriai 
buvo deginami arba užkasami gy
vi į žemę. 

XV — XVI a. pradėta visur 
ieškoti prieskonių. Tuo metu bu
vo atrasta Amerika, kelias į In
dijos vandenyną aplink Afriką. 
XV a. pabaigoje Vaško da Gama 
be tarpininkų atvežė pipirų, gvaz
dikėlių, cinamono ir inbiro. Eu 

kyklą lankė 30 mokinių, 5 moki-' 
niai lankė silpnai lietuviškai kal
bantiems klasę, o likusieji — pra
dinę mokyklą. 

Mokykloje dirbo iš viso 14 mo
kytojų. Aukštesniojoj mokykloj 
dėstė: V. Gražulis - tikyba, M. 
Jankauskienė - lietuvių kl., dr. S. 
Juzėnas - istorija, Š. Lisauskas — 
liet. literatūra, P. Zaranka - lietu
vių kl. ir dainavimą. 

Pradinėj mokykloj dirbo: R. 
Neverauskaitė — darželis, T. Za
rankaitė — I sk., S. Jankauskas — 
II sk., D. Gilvydienė — IV sk., D. 
Rackienė — V sk., M. Jankaus
kienė — VI sk., Al. Milmantienė 
— VII sk, Š. Lisauskas — VIII 
sk. Tikyba dėstė kun. V. Krikš-
čiūnevičius ir V. Gražulis, specia
lią klasę — K. Jankutė ir tauti
nius šokius — R. Baltrušaitytė. 

Mūsų visų dirbančių mokyklo
je, didžiausias pasididžiacimas yra 
aukštesnioji mokykla. Džiau
giamės ir mažaisiais mokinukais, 
bet malonu matyti, kad daugu
ma mokinių, baigiančių VTIT sk, 
nepasitenkina vien tuo it tęsia to
liau mokslą aukštesniojoje mo
kykloje. Šiais metais išleisime iš 
Žiburio mokyklos 8 abiturientus. 
Tai D. Alkutė,P. Jankus, A Keb-
lys, A Lėlytė, L. Orentas, L. Pa-
laikytė, D. Rudis ir A. Rugienius. 
Sveikinu ir linkiu jiems sėkmės to
limesniuose jų darbuose. 

Kviečiu visus detroitiečius atsi
lankyti mokslo metų užbaigime, 
išleisti abiturientus ir pasidžiaug
ti visų mokinių darbo vaisiais. 

«iiiiiiiiiiimiimiiiiiiiitiiiiiimmiiiimiii< 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda Jau 39 metu* tar
nauja >«ew Jersey. New York ir Con-
nectlcut lietuviam* ! 
Kas SeStadienJ nuo * iki 5 vai. po
piet i* WEVD Stoties New Torke 
1330 UI.. AM ir nuo 7 Iki 8 vai 
vak. 97.9 me* FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 07060 
TEL. - 753-5638 (2dl) 

llllillllilllilliuilllillllllllliliuillllllllllllll 

žemio jūros pakraščių. Jie buvo la
biau vertinami už auksą. XII am
žiuje Europoje iš prieskonių imta 
gaminti ypatingą tepalą. Juo iš
tepdavo karūnuojamą asmenį 
(pirmasis buvo Henrikas IV). To 
dėl karaliai ir imperatoriai buvo 
vadinami pateptaisiais. 

Viduramžiais, kai dar nebuvo 
nei kavos, nei kakavos, nei arba
tos, prieskoniais buvo piktnau
džiaujama. Aprūpinti jais Euro
pą tapo aktualia problema, iš
sprendžiama suorganizavus tegu
li aria prekybą su Rytais. Mono
poliją prekiauti su musulmonais 
gavo Venecija. Prieskonių kainos 
taip pakilo, kad atsirado posakis 
"brangus kaip pipirai". Egzotiniai 
prieskoniai tapo prieinami tik tur 
tuoliams. Valstiečiai ir amatinin
kai buvo priversti ieškotis priesko 
nių tarp vietinių miško ir lau
kų augalų, taip pat daržovių. 
Tačiau nei pipirų, nei cinamo
no , nei kroko žiedadulkių — 
šafrano nebuvo kuo pakeisti. 
Cinamono vertė pakilo taip, kad 
už jį nebuvo geresnės dovanos po 
piežiui, carui ar karaliui. Nuo
baudos buvo mokamos priesko-

Monopolį prieskoniais prekiauti 
perėmė Ispanija ir Portugalija. 
Kainos tebuvo labai didelės. 

Taip prekiaujant prieskoniais, 
jų resursai buvo negailestingai 

naikinami. Prieskoninius augalus 
pradėta kultivuoti, tačiau praėjo 
daug laiko, kol pavyko pasiekti 
patenkinamų rezultatų. XIX a. 
pabaigoje visi klasikiniai priesko
niniai augalai jau buvo augina
mi Anglijos, Prancūzijos ir Olan
dijos kolonijose. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUIS 

ra 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, Di 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagral susitarimą 

Ta pačia proga reiškiu nuošir
džią padėką tėvų komitetui ir vi
siems, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie mokyklos darbų. 

Mokyklos vedėja 

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniimiiniiiNiii 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per ktm. B. Kuba, OFM, ga
lite gauti lapei} •» rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiem* reika
lams maldomis, iia grašiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
ma* be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklel{ su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
mirustrarijai: 4545 W. 68rd St, 
Chicago, DI. 60629. 
iiiHiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiH. 
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I Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir i 
| Europos likimo pranašystę atidengia tik ką iš spau- | 
| dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys | 

I H I M N A I N A K Č I A I 1 
i IR KITI RINKTINIAI RAŠTAI I 
mm M 

I Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio § 
| priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa- i 
| kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- | 
| bes viršeliais, kaina $6.00. 
| Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus, 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAK$EVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

TeH.REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

i I 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRAOTICE 

1407 So. 49th Court. cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr. treč 

ketv 10 N 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai 

Telef. — 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VVABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 
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Irzlios ir pozityvios 

POZICIJOS IR OPOZICIJOS 
Negalime teigti, kad tik 

lietuviai vieni tarp savęs ko
voja, kad yra pozicija ir opo
zicija kiekvienam darbui ir 
veiklai, nepaisant, ar ta i būtų 
Šiluvos koplyčios s ta tyba a r 
kokio didesnio suvažiavimo 
organizavimas. Opoziciją mes 
matome ir Amerikoje ir pa
galiau visuose kituose kraš
tuose. Opozicijos puolimai la
bai i š ryškė ja Amer iko je 
rinkiminės agitacijos metu, 
kada valdžios asmenys, net 
prezidentas, kal t inami ir plūs
tami. Kandidatai ma la į mil
tus valdančiąją partiją, rin
kė jams ž a d ė d a m i a u k s o 
kalnus. Po rinkimų visi pa
žadai užmirštami, susilpnėja 
ir opozicija, nes nebereikia ko
voti už išrinkimą, nors nega
lima sakyti, kad opozicija 
dingsta. Opozicija v isada išlie
ka ir tik svarbu, kokias for
mas ji įgauna. 

Opozicija yra ir lietuviškoj 
veikloj, nors mes čia netur ime 
nei ministerių, nei referentų, 
nei galimumų patekti į kokį 
nors postą, kuris neštų ne 
nuostolius, o pelną. Šiaip a r 
taip visi išrinktieji į kokius 
nors postus p ra randa laiko ir 
lėšų. Suprantama, kad ta i j au 
yra auka, tačiau negal ima 
teigti, kad visa t a i atpalai
duoja nuo kritikos. Kad ir ko
kia kurio nors veiksnio auka 
didelė, bet ji neapsaugo nuo 
klaidų, todėl neišvengiama ir 
opozicija. 

* 
Apie opoziciją įdomiai ir 

įtaigiai yra pakalbėjęs ir 
dabart inis popiežius J o n a s 
Paulius II-sis dar t ada , kai jis 
buvo kard. Voityla. Nelabai 
seniai buvo išleista jo knyga 
"The Acting Person", kurioje 
paskelbta kaip tik m u s labai 
įsidėmėtinu pastabų. Knygoje 
teigiama: "Opozicija nė ra 
nesuderinama su solidarumu. 
Tas, kuris iškelia nepri tar imą 
dalinėms ar bendroms organi
zacijos taisyklėms, Vuo pačiu 
neatsisako siekti ir dirbti 
bendram gėriui". Kaip mato
me opozicija iš esmės nėra 
nusikal t imas ar organizacijos 
griovimas, nors kai kuriais 
atvejais ji tą veiklą ir pa
sunkina. Apie tai knygos auto
rius teigia: "Nėra abejonės, 
kad opozicija žmonių bend
radarbiavimą daro ne tokiuo 
lengvu, greičiau sunkiu, bet ji 
niekada neturi t am darbui 
kenkti ar jį atstoti" . Kaip 
matome, aiškiai dabar t in is po
piežius pabrėžia, kad opozi
cija neturi siekti užimti kitos 
organizacijos posto ir ta i 
organizacijai kenkti. 
' Būtų gera, kad ta ip būtų, bet 
iš mūsų spaudos ir mūsų veik
los matyti, kad opozicija, prie
šingai, nori užimti kitos orga
nizacijos vietą, nori pakenkti , 
sutrukdyti ir prasideda gar
bės ar kitokie teismai ir nesu
tarimai. Kartais opozicija, at
rodo , nor i ne t iek k i t ą 
organizaciją ar veiksnį pa
taisyti , kiek jį sunaikinti . Mes 
matome gana piktų spaudoje 
pasireiškimų, kalt inimų ir 
įtarinėjimų. O tačiau reikia ne 
niekinti, bet vertinti. Ir mi-
nėtoj dabartinio popiežiaus 
knygoj sakoma, kad opozicija 

*" turi siekti bendro gėrio ir soli
darumo. Bet mūsuose kar ta i s 
ne tik atsiribojama nuo bend
ro gėrio siekimo, bet net ken
kiama, ne tik nepadedama, 
bet trukdoma. 

NIKARAGVA JUDA MASKVOS KRYPTIMI 
Je igu l ietuvių visuomenėj, 

tiek Amerikoje, tiek v isame 
la isvame pasauly je y r a įvai
rių nuomonių Lietuvos lais
vinimo, su tėvyne bendra
vimo, auklėj imo, aukštesnių 
mokslo į s ta igų steigimo ir iš
laikymo reikalu, tai d a r la
biau s u p r a n t a m a , bet tiesiog 
keista, k a i piktos opozicijos 
pasireiškia ne t tos pačios 
ideo log i jos a r p ro fes i jos 
žmonių t a rpe 

Je igu j a u organizacija y r a 
išr inkusi va ldybą a r garbės 
teismą, t a i tu r i jos bent kaden
cijos m e t u k l a u s y t i . J e i 
opozicijai nepa t inka , t a i ga l i 
pa laukt i l igi kitų rinkimų i r 
nebeišr inkt i nei į va ldybas , 
komisi jas a r garbės te ismus. 
Opozicija, k a i p teigia po
piežius, ne tu r i užimti anų vie
tos, nes t a i j a u nebebus opo
zicija, bet gr iovimas. 

J a u kiek anksč iau spaudoje 
buvo skelbti pa ta r ima i s avo 
organizaci jos ardytojams, ku
riuose i ron iška i pa ta r iama: į 
sus i r ink imus neik, o jei eini, 
pasivėl ink, jei dalyvausi susi
r inkime, b ū t i n a i kritikuok va l 
dybą ir k i tus valdomuosius 
o rganus , n iekada nesileisk 
i š r e n k a m a s į valdybą, n e s 
v i sada l engv iau kritikuoti ne
gu veikti . T a i p pat , jei būsi pa
k v i e s t a s s u s i r i n k i m e p i r 
m i n i n k a u t i a r sekretoriauti, 
nesutik, o jei nebūsiu pakvies
tas , užs igauk. Neik į jokias 
komisi jas , o jei eisi, t a i nieko 
neveik. K a i kit i dirbs, šauk , 
k a d šie d ikta tor iškai ki tus val
do. Žiūrėk, ką tu gali i š organi
zacijos gau t i . J e i ta i vykdysi , 
ta i t ikra i organizacijai padė
si byrėt i . T a i yra ironiški 
p a t a r i m a i , b e t k a i žvel
g i ame į organizacijų veiklą, 
mes m a t o m e jose tokių nar ių 
nemaža i . I š č ia ir kyla vis i 
erzeliai i r nesu ta r imai . 

Visa t a i i šky la iš savo asme
niškos opozicijos, iš negaty
v a u s nusi te ikimo vieno a r ki
to a s m e n s atžvilgiu a r b a 
nor in t iškelt i savo asmenį ar 
pate is in t i s avo pozicijas. Šv. 
Tėvas minėtoje knygoje pri
mena , k a d opozicija turi daly
vaut i bendroj organizacijos 
veikloj k a r t u su ki ta is nar ia i s . 

Opozicija visada buvo ir 
bus , ne s vienybės pasiekt i jo
kiais oficialliais nu ta r ima i s 
n e į m a n o m a , o pagal iau i r nė 
n ė r a reikalo. Svarbiausia, kad 
t a opozicija, kuri egzistuoja 
v i same pasaulyje, būtų n e ar
d a n t i , b e t k o n s t r u k t y v i . 
Vieningi būdami galime dau
giau nuveikt i , bet be opozicijos 
gal i organizacijoj įsigalėti nie
ko neveik imas , abej ingumas, 
pareigų užleidimas, visos veik
los s tagnac i ja . Be opozicijos, be 
iškėlimo t rūkumų ar paro
dymo, k a s ga l ima geriau pada
ryt i ir k a s reikia daryti , orga
nizacija a r vadovybė gali 
pas ida ry t i nepažangi , lėkšta be 
jokio gyvas t ingumo ir polėkių. 
Todėl opozicija reikal inga 
pabudin imui , paska t in imui ir 
p a r o d y m u i k l a idų , t a č i a u 
nereiškia, k a d tie visi kritiški 
p a r a g i n i m a i jau y r a kenks
mingi vienybei . Mums reikia ne 
irzlios, o pozityvios opozicijos, 
o ta ip p a t reikia i r pozicijos, 
nebi jančios pas tabų ir patari
mų. Ta i bū t ina geresnei mūsų 
veiklai ir geresniam sugyve
nimui . Al. B. 

Beveik prieš metus laiko 
Nicaragua marksistinių pažiū
rų sukilėliai — sandanistai su 
JAV parama išvarė to krašto 
diktatorių A. Samozą iš šios 
Vidurio Amerikos respubli
kos. Kai kurie JAV konser
vatyvūs laikraščiai n e kartą 
įspėjo šio krašto visuomenę, 
kad „FSLN — (Sandanistų 
tautinio išlaisvinimo frontas) 
sandinistų sudarytoje laiki
noje vyriausybėje ir prie jos 
esančioje taryboje vyrauja 
Fidel Castro pažiūroms atsi
davę asmenys". 

Tikėtina, kad ir J A V Vals
tybės d-tas, palaikąs diplo 
matinius santykius su sandi-
nistais, taip pa t gerai žino 
apie naujųjų N ica raguos 
vairuotojų ryšius su komu
nistinėmis valstybėmis. Bet 
JAV santykiavimo su L. 
Amerika politikai i r d iplo 
matai, atrodo, nemato a r 
nenori matyti karčios tiesos: 
Nicaragua iš lėto traukiama į 
Sovietų bučių. 

Balandžio 26 d. savaitraštis 
Human Events" šiuo opiu 

reikalu išspausdino straipsnį, 
kurio mintis čia ir perduodu. 

A t s i d a v i m a s Maskva i 

Moises Hassan, Nicaraguos 
valdančio išlaisvinimo fron
to narys, po vieną mėnesį užsi
tęsusios kelionės į Sovietų 
Sąjungą ir į kitus jos sateliti
nius kraštus š.m. IV. 12 grįžo į 
sostinę Managuą. 

Šios išvykos metu, kaip rašo 
s a v a i t r a š t i s , „N ica raguos 
komisaras M. Hassan pasi
rašė bendrą atsišaukimą su 
Sovietais ir Rytų Vokietija. 
J ame jis visiškai pritaria 
Maskvos nustatytai tarptauti
nės politikos linijai i r pritaria 
Afganistano okupacijai". 

Straipsnyje sakoma, kad 
Nicaragua visiškai ir nemė
gino vaidinti, jog š is kraštas 
nesąs su niekuo susidėjęs, at
seit, nepriklausomas užsienio 
politikoje. Priešingai, t ame 
komunikate nuo pirmos ligi 
paskutinės eilutės y ra išreiš
kiamas vergiškas atsidavi
mas Maskvai. Nicaraguos 
delegacija kartu su Sovietais 
kaltino komunistinę Kiniją, 
keikė NATO, bet prie „širdies 
glaudė Kubą". Ypatingai buvo 
kaltinama V ak. Europa ir jos 
pastangos išdėstyti savo teri
torijoje vidutinių atstumų 
branduoliniu ginklu aprūpin
tas raketas, pagal Maskvos 
pažiūrą, „toks Vak. Europos 
apginklavimas nesiderina su 
detente siekimais". 

Tame dokumente taip pa t 
sveikinamas Rodezijos rin
kimus laimėjęs marksistinis 
Patriotinis frontas ir priedo 
dar skat inama, kad „kuo grei
čiau būtų įsteigta nepriklau
soma Palestinos valstybė". 

Tai laukiamas Castro draugu kelias 

B R . A U Š R O T A S 

„Sovietai ir Nicaragua smer
kia imperialistų pas t angas 
didinti tarptaut inę įtampą, 
mėginan t primesti savo valią 
Afganistano žmonėms", rašo
ma komunikate. Tačiau nė žo
deliu neprisimenama, kad 
„Afganistano okupantas yra 
Sovietų S-ga, kuri kiekviena 
pasitaikiusia proga didina 
pasaul io į tampą ir mėgina 
sukelti tarptaut inius karus", 
pastebi straipsnio autorius. 

A t p i l d a s 

Visiškai aišku, kad Sovietai 
neliko skolingi Nikaraguai už 
suteiktą „moralinę" paramą 
tarptaut inės politikos baruo
se. Už tai Maskva pažadėjusi 
ats iųst i į Nicaragua daug ir 
vertingos techniškos paramos 
bei pagelbėti išvystyti krašto 
kasyklas . Ta ip pat būsianti 
tobul inama lengvoji pramonė, 
mais to gamybos įmonės, iš
p l ė s t a j ė g a i n i ų s t a t y b a , 
pagerintos susižinojimo prie
monės bei s tatomi ir gerinami 
nauji keliai bei transporto 
priemonės. Aišku, kad tiems 
visiems darbams gerai pra
vesti Maskva ats iusiant i ir 
savo techniškuosius patarėjus 
— ekspertus (KGB specialis
tus). J ie t a i p pa t atr inks 
gabiuosius Nicaraguos gyven
tojus ir siųs juos toliau tobu
lintis į Sov. S-gos mokyklas. 

Čia man t enka priminti , kad 
Maskva yra daug pasimo
kiusi Kuboje ir Čilėje. J i bijo 
padary t i tas pačias klaidas, 
kur ias įvykdė Čilėje, ir to 
pasekmėje ne tik neteko 
Ramiojo vandenyno atramos 
taškų, bet ir diplomatinių san
tykių toje svarbioje L. Ameri

k o s valstybėje. 

Nicaraguos politinio gyve
nimo analizuotojai teigia, kad 
Sandanis tų taut inio išlais
vinimo frontas tame bend
rame komunika te dar nėra 
vad inamas „socialistinės pa
kraipos" parti ja. Esą, kai 
Maskva p a s ją a ts i lankiusias 
partijas p a v a d i n a tuo vardu, 
tai reiškia, kad tie atsilankė-
liai jau y r a ar t imi komunistų 
linijai. Ma t , F S L N lig dabar 
dar vis n ė r a parti ja. Šie ste
bėtojai neabejoja, kad sanda-
nis tams pa rody tas Maskvoje 
pasit ikėjimas greit FSLN pa
vers part i ja , kuri t ikrai vado
vausis Maskvos nurodymais. 

Pabrėžiama, k a d į Nicara
guos d e l e g a c i j ą g y n y b o s 
ministerio Umberto Ortegos 
į t raukimas ir jo dalyvavimas 
iškilmėse greta su Sovietų 
Politbiuro ir gynybos ministe
rių Ust inovu leidžia spėlioti, 
kad Nica raguos delegacija 
Sov. S-je taip pa t tarėsi ir 
ginklų reikalais . Tikima, kad 
šia t ema nikaraguiečiai ta ip 
pa t kalbėjosi ir Rytų Vokie
tijoje. 

K e i č i a p a ž i ū r a s 

Gal ima spėlioti, kad Nica
raguos oficialios delegacijos 
pasikviet imas į Sov. Sąjungą 
taip pa t reiškia ir Sovietų poli
tikos kei t imąsi Lotynų Ameri
kos va ls tybėms. Pastebėta, 
kad šiuo metu Sovietų politi
nės linijos formuotojai — K P 
— teoretikai — pradeda savin
tis Che Guevaros a ts tovautas 
revoliucines idėjas. Anksčiau 
pas ta ras i s tebuvo garbina
mas t ik kaip Kubos didvyris, 
dabar j a u teigiama, kad „paty
r i m a s ( l a imė j imas ) Nica-
raguoj patvi r t inęs Che Gueva
r o s s t r a t e g i n i ų m i n č i ų 

teisingumą. J i s atstovavęs 
p a ž i ū r o m s , į ga l inus ioms 
sukurti galingą liaudies parti
zaninį judėjimą", rašoma 
„Latinskaja Amerika" žur
nale. „Kubos ir Nicaraguos 
netolima praeitis patvirtina, 
kad sukilėlių centrai pajėgia 
vaidinti svarbią rolę, nuver
čiant režimus Lotynų Ame
rikoje", rašo B. I. Kovai minė
tame žurnale. 

N o r i J A V dole r ių 

M i n ė t o s a v a i t r a š č i o 
s t r a i p s n y j e r e i š k i a m a s 
pasi tenkinimas, kad ryšium 
su Nicaraguos delegacijos ke
lione į Rytų Europą JAV 
kongresas galįs neduoti pini
gų Nicaraguos vyriausybei. 
Mat, kai kurie Valstybės d-to 
pareigūnai vis dar tiki, kad už 
pinigus jie gali nupirkti san-
dinistus ir priversti juos 
neskatinti komunizmo idėjų 

Naujasis JAV valstybės sekretorius Edmund Muskie 1975 m. pranciš
konų vasarvietėje Kennebunkporte, Maine. Tuo metu ten vyko Lietu
vių fronto bičiulių stovykla ir su tuometiniu senatorium lietuviai 
turėjo progos gana artimai pasikalbėti. Matyti dr. Kazys Ambro-
zaitis, kun. L. Andriekus, valstybės sekretorius ir ponia Muskie. 

įgyvendinimo Nicaraguos teri
torijoje. Tam „papi rk imui" iš 
JAV kongreso buvo reika
lauta paskirti N ica ragua i 75 
milijonų dolerių paša lpą . 
Tačiau po sandan is tų dele
gacijos kelionės po komunis t i 
nius kraštus ir y p a t i n g a i po 
j u n g t i n i o k o m u n i k a t o s u 
Sovietais reikalai pak ibo ore. 
Kongreso vadovai, b i jodami 
p r a l a i m ė j i m o , N i c a r a g u o s 
pašalpos debatus nukėlė vėles
n iam laikui. 

V e r t a p r i m i n t i , k a d , 
nežiūrint sandinistų vadų 
labai jau art imos bičiulystės 
su Kubos diktatūra, kur i į 
Nicaragua jau a t s iun tė d a u g 
instruktorių, mokytojų ir ne t 
gydytojų, JAV vyr iausybė j a u 
anksčiau šiam k o m u n i s t u o 
jančiam kraštui p a s k y r ė 15 
milijonų dolerių iš v a d i n a m ų 
„užsienio pagalba i" skir tų 
sumų. 

Tikrai, kas galėtų p a s a k y t i 
a r JAV vyriausybė ne remia 
komunizmo. Ir ne kur nor s už 
jūrų, marių, bet čia pr ie p a t 
savo namų slenksčio. Ar d a r 
mažai bėdos su komuni s t ine 
Kuba? 

BERMUDOS TRIKAMPIO PASLAPTYS 
1974 m. JAV-bės pasirodė Char

les Berlitzo knyga "Bermudos tri
kampis", kuri tuoj buvo išversta į 
dešimtis kalbų. Knygos autorius 
pats moka 30 kalbų, tarp jų ir ki
niečių bei egiptiečių hieroglifus. 
Jo pirmoji knyga išėjo skambia 
antrašte "Atlantis", antroji — 
"Užmirštų pasaulių misterijos", o 
trečioji — "Bermudos trikampis". 

Bermudos trikampis sudaro At
lanto vandenyno ruožą į rytus nuo 
JAV-bių. Šiaurinė to trikampio ri
ba eina nuo Bermudų salų, pietinė 
- atsiduria į Floridą ir j Bahamos 
salas. Sargasos jūros vardu šis tri
kampis nuo senovės laikų lai
komas paslaptingu ruožu. Platūs 
dumbliais apaugę plotai trukdė jū
rų laivybai, be vėjo orai sulai
kydavo laivininkystę 

Nuo ispanų plaukiojimo į Ame
riką laikų apie Sargasos jūrą pa
sklido Europoje daug pasakiškų 
pasakojimų. Daug tų stebuklų mo
dernusis mokslas yra išaiškinęs, 
bet dar ir šiandien Sargasos jūra 
tebelaiko neišspręstų mįslių. Vie
na jų yra jaunų ungurių trauka iš 
Sargasos jūros per Atlantą į mūsų 
Europos upes ir senyvų jų grį
žimas atgal į tėvynę mirti. Taip 
pat neišaiškintas lieka šviesos 
reiškinys, kuris vakare, saulei po 
dviejų valandų nusileidus, pasiro
do. Jau 1492 metais Columbus pa
stebėjo šį gamtos reiškinį. Tą patį 
reiškinį matė ir "Apollo 12" astro
nautai kaipo paskutinę šviesą 
jiems nutolstant nuo žemės rutu
lio. Taip pat dar neišaiškinta ko
dėl toje vietoje yra pats stipriau
sias mūsų žemėje magnetizmas. 
Be to vis tebėra mįslė daugelio lai
vų ir lėktuvų dingimas be pėd
sakų. 

Nežiūrint visų tų neišspręstų -
mįslių. Charles Berlitz savo kny
goje aiškina, kad šiame trikam
pyje buvo kadaise Atlantis, kuris, 
kaip tvirtino Plato, nuskendo van
denyne prieš 12.000 metų. Šis din
gęs kontinentas su savo kultūros 

palikimais guli po vandeniu. Pa
gal Berlitzą Bahamos salos yra 
išlikusios Atlantis — Atlantidos 
aukštumos, o didžioji jos dalis gu
li 30 metrų Atlanto vandenyno 
gilumoje. 

Per pastaruosius 10 metų narai 
yra suteikę Berlitzui įvairių doku
mentavimų. 

Sargasos jūros dugne rastas olų 
tinklas. Tyrinėti jas pavojinga dėl 
vandens tėkmių, t ač iau pa
stebėta, kad tose olose yra iš lubų 
varvekliai stalagtitai, o iš olų dug
nų varvekliais kylantys aukštyn 
stalagmitai. Tokie varvekliai ga
lėjo susidaryti tik atvirame ore, 
bet ne vandenyje. Tai jau tikras 
įrodymas, kad Bahamos žemynas 
senovėje buvo vandens neapsem-
tas.Mokslininkai taip pat yra nu
statę, kad tai galėjo būti, kaip nu
rodė Plato, prieš 12.000 metų. 1968 
metais Bahamo plokštakalnyje 
prie Bimini salos, 6 metrų gilumo
je, narai rado masyvius mūrus su
krautus iš akmenų. Neseniai iš 
lėktuvo Bahamos plokštakalnyje 
atidengti archeologiniai statiniai. 
Vienas iš jų gali būti piramidė. 

Ekspedicija iš mokslininkų ir 
narų, Berlitzui vadovaujant, yra 
išvykusi daryti tam tyrinėjimus. 
Jei tai pasirodys piramidė, tai bus 
rasta "missing link" tarp Ame
rikos Maya ir Egipto piramidžių. 
Dabar lieka laukti kokias paslap
tis išduos Bermudos trikampis per 
ateinančius metus. A.T., 

NEŠIOJA KRYŽELIUS 
Vis daugiau jaunų žmonių Sovie

tų Sąjungoje nešioja ant kaklo 
grandinėlę su kryželiu, šio reli
ginio simbolio nešiojimas yra ta
pęs mada net tariamai netikinčių 

-rusų jaunuolių tarpe, rašo pran
cūzų žinių agentūra „France Pres-
se", pažymėdama, jog Maskvos 
Pravda jau pasmerkė šį reiškinį, 
priskirdama jį antireliginės pro
pagandos nepakankamumui 
sovietinio jaunimo tarpe. 

UŽTARIA SACHAROVĄ 

75 procentai amerikiečių moksli
ninkų sąjungos narių, atsakyda
mi į jiems pateiktą apklausinėji
mą, pasisakė, jog jie yra priešingi 
moksliniam santykiam su Sovietų 
Sąjunga, kol sovietų valdžia neleis 
akademikui Sacharovui sugrįžti iŠ 
tremties atgal į Maskvą. Vakar 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Mokslo Akademija pranešė, jog 
protesto ženklan prieš Sacharovo 
ištrėmimą ji nutraukė šešiem 
mėnesiam bet kokius mokslinius 
ryšius su Sovietų Sąjungos Moks
lų Akademija. Sacharovo žmona, 

tuo tarpu, susitikime su užsienio 
korespondentais Maskvoje išreiš
kė baimę, kad jos vyras būsiąs 
pašalintas iš Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademijos. Ji pareiškė, 
kad jos vyras nebegauna jokių 
akademijos pranešimų ir iki šiol 
dar nebuvo pakviestas į akade
mijos metinį susirinkimą kovo 
mėnesio pradžioje. Romos uni
versiteto matematikos, fizikos ir 
gamtos mokslų fakultetas suteikė 
Andrei Sacharovui garbės dak
taro laipsnį, drauge, specialiame 
p a r e i š k i m e , p a s m e r k d a m a s 
Sacharovo persekiojimą ir jo ištrė
mimą iš Maskvos. 

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT 
METŲ 

Pirmosios bolševikų okupacijos 
dienos Lietuvoje 

Mokytojo atsiminimai 
9 J O N A S M I Š K I N I S 

Kai jau buvau paskirtas, grįžau iš slapstymosi į 
namus ir ėmiau viešai rodytis. Daug kas iš alytiškių 
galvojo, k a d esu grįžęs iš kalėjimo. Susitvarkęs 
išvykau į Marijampolę. 

Marijampolėj Lietuvos nepriklausomybės metu 
veikė keturios gimnazijos ir mokytojų seminarija. 
Rygiškių Jono ir mergaičių gimnazijos buvo 
valdinės. Marijonų ir žydų gimnazijos - privatinės, 
valdžios šelpiamos. Š v i e t i m o k o m i s a r i a t a s 
privatines gimnazijas tuojau uždarė ir priskyrė prie 
valdinių. Rygiškių Jono gimnazijos vardą išbraukė 
ir pavadino pirmąja gimnazija, o mergaičių -
antrąja. Abi gimnazijas pavertė mišriomis. 

Alytaus komunistai sužinoję, kad aš išvykau į 
Marijampolę mokytojauti, namą tuojaus nusavino, 
šeimą išmetė iš namų. 

Atvykęs į Marijampolę r a d a u gimnaziją ruo
šiantis iškilmingai pradėti mokslo metus. Mokytojai 
su vyresniųjų klasių mokiniais piešė staliniškus pa

veikslus ir rašė įvairius komunist inius šūkius. Kai 
viskas buvo paruoš ta , mokiniai ir mokytojai 
susirinko gimnazijos kieme. Čia naujasis direktorius 

mokiniams t a r ė žodį. J i s , tarp kitko, priminė, kad 
mokslo metus p radedame visai kitomis aplinky
bėmis. Praeitą pavasar į , baigdami mokslo metus, 
mokytojus vadinome ponais mokytojais, o dabar 
vadinsim drauga is mokytojais. Be to, nereikės 
mokytis tikybos ir prieš pamokas kalbėti maldos, 
nereikės šiandien eiti bažnyčion, bet tik į aikštę. Ten 
išklausysim nusipelniusių asmenų kalbų ir vėl 
grįšime gimnzaijon. 

Baigiant j am kalbėti mokytojai 
mokiniams išdalijo raudonas vėliavėles, o vyresniųjų 
klasių mokiniams davė nešti s ta l ininius paveikslus 
su šūkiais. Mokiniai, kad ir labai nenoriai , turėjo 
pasiduoti drausmei. Kaip žemę pardavę, ano t 
liaudies priežodžio, ėjome rikiuoti per visą miestą. 
Kadangi tą dieną lijo, t a i nuo lietaus šūkiai bluko, 
Stalino ir Lenino paveikslai pas idarė murzini. 
Mokiniai pradėjo šaipytis , kad paveikslai pravirkę. 
Raudonąsias vėl iavas mokiniai n e m a t a n t sekliams 
svaidė j pašalius. 

Į aikštę susir inko viso Marijampolės miesto 
mokyklų moksleiviai: pradžios, gimnazijų ir 
mokytojų seminarijos. Čia iš t r ibūnos komunistų 
partijos atstovai ėmė "šviest i" ryžtingąjį jaunimą. 
Mokiniai ėmė švilpti, t r iukšmauti ir pamėgdžioti 
kalbančius. Enkavedis ta i bėgiojo po aikštę ir stebėjo 
kas kelia tą triukšmą. Kadangi vyresnieji 
moksleiviai darė tai organizuotai, enkavedistai 

minioje n i eka ip nega lė jo n u s t a t y t i t ik rų jų 
kaltininkų. 

Po visų tų propagandininių kalbų grįžome į 
gimnziją. Iš kelių šimtų naujų raudonų vėliavėlių 
grąžino tik keliolika... 

Kitą dieną pradėjome mokymo darbą. Į p a m o k a s 
neatėjo keturi vyresniųjų klasių mokiniai . J ie nakt į 
buvo enkavedistų areštuoti ir uždaryti kalėj ime. Tai 
pirmosios aukos Marijampolėj moksleivijos. 

Marijampolės kareivinėse stovėjo Lietuvos 
kariuomenės daliniai. Marijampoliečiai l ie tuviai su 
kariais labai buvo susibičiuliavę. J ie sužinojo, kad 
visas pulkas kažkur iškeliamas. Moksleiviai labai 
dėl to jaudinosi. Komunistai kar iuomenės iškėlimą 
norėjo įvykdyti niekam nežinant. Bet v isuomenė 
sužinojo, kad pulkas iškeliamas nakt į . Daugel is 
moksleivių miesto gatvėse budėjo. Ka i kareiviai 
pradėjo žygiuoti iš kareivinių, moksle ivia i juos 
apdovanojo gėlėmis. Enkavedistai bėgiojo, ner
vinosi, ieškodami organizatorių. Ir š ta i po šito įvykio 
vėl buvo areštuoti gimnazijos ir mokytojų seminari
jos 6 (šeši) moksleiviai. Vadinasi , d a r t ik mokslo 
pradžia, o jau už lietuvybę į kalėj imą pateko 
keliolika mokinių. Areštai nemažėjo, o daugėjo.. . 

(Pabaiga) 
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BRAZDŽIONIS, JANKUS, BALTUOHIS 
BALTIMORUE 

Balandžio 27 dieną Baltimores 
lietuvių kolonija paniro žodžio 
meno atmosferon. Atvyko tokios 
žymios mūsų. literatūrinio gyve
nimo jėgos, kaip poetas Bernar
das Brazdžionis ir beletristas Jur
gis Jankus. Be jų atsilankė ir jau 
išpopuliarėjęs Pranas Baltuonis, 
išdėstęs gausiai ant stalų savo 
nudailintų šaknų figūras. 

Taigi, tarp tų figūrų didžio
joje salėje įvyko įspūdinga litera
tūrinė popietė. Su mažu pavėla
vimu, žinoma, kokia dešimčia 
ar penkiolika minučių. Na, lai-
kykim, kad popietė prasidėjo an 
trą valandą popiet. Ją pravedė 
LB Baltimores apylinkės valdy
bos koordinatorius kultūriniams 
reikalams Juozas Gaila. Jis trum
pai, kondensuotai pristatė rašyto
jus, nesileisdamas į jų asmenines 
fcei literatūrines biografijas, kad 
daugiau laiko liktu patiems rašy
tojams. O be to, kas nežino Braz
džionio arba Jankaus? 

Pradžioje buvo duotas žodis 
šaknų skulptoriui. Pranas Bal
tuonis trumpai padėkojo LB apy
linkės valdybai už jo parodos su
rengimą. Jis jau seniai norėjęs 
Baltimorėn atvykti, nes daugelį 
kolonijų jau aplankęs. Po jo Onos 
Eringienės skoningai papuošton 
scenon buvo pakviestas Bernar
das Brazdžionis. Poetas vien tik 
savo pasirodymu poetiškai nu
teikė visą salę. Sakysi, čia per
tempiu stygą. Gal. Bet aš tokį 
jausmą pergyvenau ir manau, 
kad ne vienas toks buvau. Pradė
jo poetas nuo skaitytos kadaise is
torijos apie milijonierių, kur iš
dalinęs žmonėms 24 tūkstančius 
dolerių. Sakes, tai buvusi gera in-
vestacija, nes laimėjęs draugų. 
Tad IT Brazdžionis investavęs sa
vo poetinį žodį į jaunimj. Taip 
atsiradęs Vytė Nemunėlis, kurį 
skaitė jaunieji Lietuvos skaityto
jai, o kai jie užaugę, jau buvę ir 
Vytės Nemunėlio ir Bern. Braz
džionio draugai. 

Su šypsena, su smagiu humo
ru, paskaitydamas eilėraščių, 
Brazdžionis atskleidė visą savo 
poetinį kelią nuo jaunystės lai
kų, kada, dar gimnazistas būda
mas ir jau eilėraščiais bendradar
biaudamas "Žvaigždutėj", ban
dęs patekti į "Židinį". Pasisekę, 
ir tai skatino toliau rašyti. 

Brazdžionį patraukusi neregio 
tematika, nes Kaune, gyvenda
mas Žaliam kalne, eidavęs pro 
aklųjy institutą ir matęs juos 
gana dažnai. Cia autorius paskai
tė du savo neregio temos eilėraš
čius. Vienas iš ju buvo garsioji 
"Neregio elegija". Nors toji elegi
ja gerai žinoma kiekvienam poe
zijos mėgėjui, bet, girdint ją iš 
paties poeto lūpų, sunku buvo 
sulaikyti ašaras. 

Antra Brazdžionio pamėgta te
matika buvusi religinė. Už ją po
etas gavęs garo iš garsiojo Adomo 
Jakšto-Dambrausko. Bandęs jį 
ginti Vaičiulaitis, bet nepasisekę. 

Trečioji poeto tematika buvusi 
pranašavimai. Čia kartą jam ge
rai pasisekę. Vieno literatūros va
karo metu skaitęs savo eilėraštį 
"Ženklų psalmė". Vos pabaigęs 
eilutę "Užges elektra Liverpuly, 
Bostone, užges Maskvoj, užges 
Kaune, užges ir Nazarete", ėmu
si salėje ir užgesusi elektra. Ta
da jam bičiuliai patarę prana
šauti ilgom distancijom. Kokiem 
penkiem šimtam metų. Mažiau 
sia š:mtui. Geriausi pranašai asą 
tie, kurie, geriems laikams už
ėjus, pranašaują, kad ateisią blo
gi, o blogiems laikam užgriuvus, 
pranašauja gerus. Na, visos Braz
džionio tematikos Čia nesurašysim, 
nesukataloguosim, ir patsai auto
rius tokio tikslo tikriausiai netu
rėjo. Bet, pasisakė, kritikai jam 
priekaištavę, kad jo eilėraščiuose 
visai nesą meilės motyvų. Iš kur 
jų bus, jei, anot autoriaus, jam 
su mūzomis, įkvėpiančius tokius 
motyvus, nesisekę, nes anksti ve 
dęs. Visus šiuos pasakojimus po
etas perpyr.ė eilėraščiais ir baigė 
savo dalį Paryžiuj parašytu eilė
raščiu "Kalėdų dovanos". Skirtas 

žmonai, pilnas tyros meilės. 
Tad buvo mūza Brazdžionio gy
venime Ir dar yra. 

Dabar J. Gaila iškvietė scenon 
Jurgį Jankų, vieną iš produktin-
giausių mūsų .beletristų, kuris 
sėkmingai, nors negausiai pasi
raškė ir kaip dramaturgas (dra
ma "Sūnus" nepriklausomoj Lie
tuvoj ir "Peilio ašmenimis,", pa
rašyta ir išleista Amerikoje). Jan
kus visai neseniai pasirodė nauja 
savo pasakojimų knyga "Kol esu 
čia". Tad jo lakioji plunksna pil
na kūrybinės ugnies. 

Jurgis Jankus neatskleidė tiek 
daug detalių iš savo literatūrinės 
praeities. Paminėjo tik tiek, kad 
ir jis jaunystėje, jau bendradar
biaudamas novelėmis įvairiuose 
laikraščiuose, susigundęs patek
ti, kaip ir Brazdžionis, į sunkią
ją artileriją, į "Židinį". Pasiun
tęs redakcijon novelę, bet ją grą
žinę atgal, patardami labiau su
brandinti. Autorius įkišęs ją į 
stalčių k penkerius metus ją ten 
palaikęs. Tada prireikę medžiagos 
vienam žurnalui, tad ir pasiun
tęs atmestąją novelę, stalčiuje 
gerai susigulėjusią ir jau "su
brendusią". Didžiausiam auto
riaus nustebimui, novelės ir šis 
žurnalas neatspausdinęs, bet ją į 
savo puslapius įsidėjęs "Židinys". 
Kaip ji į "Židinį" patekusi, taip 
ir nepasisekę išsiaiškinti. Liku
si amžina paslaptis. Autorius pa
skaitė savo novelę "K namų", 
kurioje pavaizdavo iŠ tėvynės bė 
gimo tragiką. Tie, kurie bėgo, 
drauge su autorium dar kartą per
gyveno karo siaubą ir savu so
dybų netekimo skausmą. Šia no
vele pasibaigė literatūrinės popie
tės pirmoji dalis, ir J. Gaila pa
skelbė dešimties minučių pertrau-
ką. 

Kai grįžome į savo vietas, sce
noje vėl pasirodė Bernardas 
Brazdžionis. Pasakojo kai kurių 
kritikų pažiūras į eilėraščius ir 
ta proga paskaitė vieną eilėraš
tį, kurį autorius laikąs savuoju 
Ars poetica. Deja, nespėjau to ei
lėraščio pavadinimo užsirašyti, 
tad ir neužsiliko atminty. Iš toli
mesnio pluošto eilėraščių prisi
menu jausmingąjį "Valandos", 
patriotinį "Prie savo žemės" ir 
pagarsėjusį "Per pasaulį keliau
ja žmogus". Balys Sruoga ragi
nęs Brazdžionį imtis dramų žan
ro. Iš to raginimo išėjusi ne dra
ma, bet Vaidilos Valiūno ciklas. 
Porą to ciklo eilėraščių autorius 
paskaitė. Savo dalį baigdamas, 
poetas paskaitė jo paties į lietu
vių kalbą išverstą H. W. Long-
fellow eilėraštį "I shot an arrow 
into the air". 

Po Brazdžionio vėl eilė Jan
kui. Čia mūsų beletristas atskei-
dė dalelytę savo kūrybinio pro
ceso paslapties. Romano ar no
velės mintis jam savaime atei
nanti, Jis galįs atsisėsti ir tuoj ra
šyti. O jei tenka kartais sakinį 
nutraukti, tai kitą dieną galįs be 
sunkumų toliau tęsti, lyg nebu
vę jokios pertraukos. O tų min
čių, idėjų gana daug kartais už
plūsta. Net nebaigus vieno darbo, 
žiūrėk, jau kita idėja skverbiasi 
galvon. Ir jau kyląs noras seną 
darbą atidėti į šalį ir kibti į nau
jai gimusią mintį. Taip susidaro 
stirta nebaigtų novelių, pasakoji
mų, romanų. Ir Čia autorius pa
skaitė iš naujai ruošiamos knygos 
nuotaikingą ištrauką, kurioje jau
nas kaimo berniukas, eidamas iš
pažinties, nepataikęs į bažnyčią, 
bet į vėjinį malūną, kuriame bu
vęs baltas kunigas, toks piktas, 
kad net išvaręs lauk vargšą nu
sidėjėlį. Popietę užsklendė LB Bal 
timorės apylinkės valdybos pir
mininkas Vytautas Eringis trum
pu padėkos žodžiu. 

Visuomenės susirinko daugiau 
negu tikėtasi. Neskaičiavome 
galvų, bet žvilgsniu apibėgus sa 
lę, galima buvo sakyti, kad apie 
150 sielų tikrai galėjo būti. Tik 
vienas dalykas kiek krito į akį. 
Baltimores Lietuvių namų sa
lės pultas nepaprastai aukštas 
Atrodo, kad tik mūsų garsusis 

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

Lietuvių bendruomenes Vidurio Vakaru atstovų suvažiavime Jaunimo cen
tre kalba Chicagos Lietuvių karių veteranų Ramoves pirm. Jonas Gaižutis. 
Platesnis suvažiavimo aprašymas buvo "Drauge" gegužes 3 d. 

Nuotr. P. Maletos 

TRIJŲ LIETUVIŲ MOTINŲ MALDA 
išlaikyti gimtosios kalbos 

B E A L E S T A T E 
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4 botai. Mflrinis. Lemonte. 
2-jų botų mūrinis. Gerai užlaiky

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

ŠIMAITIS REALTY 
Lnsuraace — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt.. 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 
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P A S K U B Ė K I T 
7 kamto. namas. 2 
dymas. Marųuette 
parduoda pigiausia 

vonios. Gazu šil-
Parke. Del ligos 
kaina. $29,500. 

Pirmasis vaiko žodis — mama. 
Ir koks gražus balsas pasigirsta 
ištariant tą žodį — tik mama 
gali įsijausti. Kiek daug džiaugs
mo tą žodį išgirdusiai mamai, kas 
išsakys. Tai naujos gyvybės, išei
nančios į gyvenimo kelią, gra
žiausia simfonija. Tai vaiko ir 
mamos pirmasis balso ryšys, kuris 
tęsiasi visą gyvenimą, tai lyg pir
masis žodinis meilės išpažinimas, 
kuris ir amžinybės kelin iškeliau
ja, nes jis amžinas, kaip amžinas 
mūsų gyvenimas. 

Trykšta džiaugsmo ašaros mo
tinai paėmus pirmą kartą savo 
vaiką į rankas ir liejasi maldos 
žodžiai dėkojant Aukščiausiau-
jam. 

Šiandien lietuvė motina mel
džiasi Sibiro taigose, kenčiančiuo
se tėviškės laukuose, jungiasi su į 
jomis ir išeivijoje gyvenanti mo
tina. 

dėtų 
grožį. 

Ir keliauja ten motinos varga
nais keliais nešdamos laisvą žodį, 
kad jis keltų tautą ryžto kovai. 
Ir su vėju sklinda jų maldos žo
džiai. Prarandame brangenybių 
brangenybę — laisvę. Prašome 
išmelski ją mums ir išmokyki j-
mus ją branginti, mylėti, ginti. 
Padėki mums nugalėti vergiją 
savyje, kad mūsų tarpe išnyktų 
visoks pataikavimas, skundai, 
kerštas, neapykanta, kišimasis į 
kitų reikalus, kad aš nebūčiau ki
tų laisvės žudikė". 

Ir, rodos, girdime Motinos bal
są: "Sutrinta širdimi maldauju, 
sutrumpink mūsų bandymo die
nas. Jei reikia aukos, imki ją iš 
manęs, motinos, tik duoki man 
kankinių drąsos, ištvermės. Pa
dėk, kad savo gyvybe išgelbėčiau 
vaikus, kad jie sulauktų Lietu
vos laisvės spindulių". 

Šaltame Sibiro miške krenta 
piaunami medžiai ir su vėju pasi 
girsta motinos maldos žodžiai: 
"Nuovargis, nusilpimas sukaustė 
mūsų širdis. Nebeturime nei 
dvasios maisto, nei reikalingo po
ilsio, nei atsigaivinimo. Ilgesys, 
lūkestis, vergija prislėgė mus.Gai 
lestingiausioji Motinų Motinos, 
Širdie sujunki mus gailestingumo, 
meilės ir vienybės ryšiais. Padė
ki mums veikiai sugrįžti į savo tė
vų žemę, kad visi susijungę ge
riau vykdytume Tavo mums 
skirtus uždavinius". 

Tėuiskės laukuose 
Gegužis pasipuošęs gražiai žy

dinčiais žiedais. Laukų keliu ei
na vieniša moteris. Sunkūs išvar
gę žingsniai mina žvyro akme
nis. Ten už beržynėlio, jos laukia 
pakrypusi Dievo Motinos koply
tėlė. Ji apsidairo, išima iš po 
skraistės prirašytų lapų krūvą, 
pakapsčiusi žemę išima dėžutę ir 
sudeda ką tik parašytus naujus 
žodžius pogrindžio spaudai. 

Suklupusi, kryžiaus ženklu pa 
•sisveikinusi su Dievo Motina, ji 
prašo jos, kad padėtų mūsų šei
moms nugalėti savo piktžoles, 
ypač girtavimą, priesaikų laužy
mą, ugdytų tautinę dvasią, pa-

Laisvame pasaulyje 
Motinos diena. Šie žodžiai žėri 

ir blizga reklamų šviesose, skęs
ta tarp gėlių prekyvietėse. Resto
ranuose spindi kristalinės vyno 
taurės, namuose rengiami iškil
mingi pietūs. Garsiai skamba baž 
nyčių varpai. Minioje meldžiasi 
ir lietuvė motina. Jos rankose Sibi
ro tremtinių ranka rašyta mal
dų knygele. Ak, kaip ji norėtų 
balsiai skaityti gyvybės krauju 
parašytus maldos žodžius, kaip 
ji norėtų, kad Kronikose, Aušroje 
parašyti žodžiai pasklistų po visą 
laisvąjį pasaulį, kad jis tiestų pa
galbos ranką kenčiančiai lietuvei 
motinai Sibire, pavergtame kraš
te, kalėjimuose, darbo stovyklose. 

Su vargonų griausmais skamba 
jos maldos žodžiai, Sibiro lietu-

\ vaičių maldaknygėje: "Duok 
mums išminties ir jėgos ramiai 
iškęsti visus nesusipratimus, pa
nieką ir neapykantą. Sujunki mus 

Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52.500. 

Platus 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 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

NAUJAS 3-JU BUTŲ NAMAS 
Atd. apžiūr. sekm. 12 iki 4 p. p. 

6059 S. KEATING 
Pageidaujant 10% % morgičius. 

TRYS NAUJI PO 2 BUTUS NAMAI 
Į vakarus už Midway. 

Įkainuota pardavimui. 

M I S C E L L A K E P U S 

IltlIlIllIlIlIlIlIlIHIlHIIIIIIUllUlIUlUlIlIUI 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
lllltilllilllllllllllllllliu 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
CbJcago, UL 60632, tel. 927-5980 

MISCELLANEOLS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2341 W. 69tn St., teL 776-1481 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIUIlMlllllIliUlt 

PACKAGE EXPRESS AGEXCY 
MARIJA NOREUOENfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos gandOta, 
2608 W. 69 St.. Chicagts 111. 606a». 

TKLu — WA 5-3787 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i š toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — YYA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiumiinnii 
Įvairiu prekių pasirinktinas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2591 W. 69 St , CbJcago, UL 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeteL - 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUllUlIUIIIUllUl 

FTTZGERALD CONST. 
767-3200 

CO. 

krepšininkas Pranas Lubinas prie 
jo patogiai jaustųsi. O visiems 
truputį •žemesnio ūgio jis tik vie
ną galvą tepalieka žiūrovams. 
Ir jei ta galva truputį palinkusi į 
skaitomą tekstą, tai ir balsas pra 
deda už pulto slėptis. Mikrofonai 
su garsiakalbiais irgi nelabai pa
girtini. Kažin, ar negalima tą 
pultą truputį patrumpinti arba 
atitinkamą platformą už jo padė
ti, ir mikrofonus su garsiakalbiais 
patvarkyti, kad jie kiekvieną gar 
są su mielu noru po visus salės 
kampus išnešiotų? 

Bet tai tik smulkmenos. Popie
tė pasisekė. Baltimoriečiai turė
jo progos susitikti su žymiais mū
sų kūrėjais ir jų kūryba. Ir to, 
prisimenant Aistį, "norėtųsi 
kaip galima daugiau"... 

A. Radaus 

visus vienybėn gyvu tikėjimu, ne
palaužiama viltimi ir nežinančia 
ribų meile. Apsaugok mūsų tau
tos rūmą nuo visokio blogio, o 
mums, vargo vaikams, leisk nors 
sapne pabūti tėvynės žemėje su 
savaisiais. Maldauju taikos ir ra
mybės savo kraštui ir išvargusiam 
pasauliui. Marija, apšviesk klys
tančius, gelbėk mirusius karžy
gius, leisk prisikelti mūsų šventai 
Lietuvai, kad kitų tautų tarpe 
šviestų, spindėtų, kaip šviesi 
žvaigždė. Dėkojame už savo gim
tąją kalbą, kurią svečioj šaly 
girdžiu". 

Rytoj, poryt užmiršime moti
nos dieną, užmiršime ir jai pa
sakytus gražius žodžius. Bet tos 
trys lietuvės motinos: Sibiro, tė 
vynės ir išeivijos, lyg tos trys le-
gendarinės dvasios milžinės, sės 
prie senos, lyg tradicija tapusios, 
ratelio mokyklos ir mokys savo 
vaikus, anūkus gimtosios kalbos, 
kad skambėtų lūpose, širdyje 
meile būtų apvainikuoti Lietuvos 
himno žodžiai: "Lietuva tėvynė 
mūsų, tu didvyrių žemė".... 

Maldos žodžiai paimti iš Sibi
ro tremtinių ranka rašytos mal
dos knygelės. 

Vytautas Kąsnis 

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

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Puiaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

mimmiiiiimimuiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertiniai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
miimiinnimmmmiuniiiimiiiiuinuu 

10% — 20% — 30% pigiau mokfirtt 
ui apdmudą nuo agnk* Ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tekf. GA 4-8654 

Wi W. 95th Street 

juiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viso. rusių grindis. 

BUBNYS — Ttf. BE 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5096 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiiuuiiiii; 

Dienraė&o "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į ''Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Dnogo" adresas: 4545 West 
6Srd St, Chieago, UL 60628. 
iimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiit 

mmimiiimiimiimmiiiimmiiiiiiiiiiiii! 

GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

I dali paruošė 
PETRAS JURGĖLA 

II dalį redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato, 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. 

Chieago, IL. 60629 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Įsigykite šią popul iaru plokštelę 
RA»V*IL,A P E R K Ū N A S - L A G10CONDA - TOSCA 

TTJRANDOT - AIDA - L A J L T V E - A N D R E A C H E N I E R 
CARMEN - M A N O N - L E S C A U T - P A G i l A C C l 

STASYS BARAS, tenoras 
Stuttgart 'o Simfoninis orkestras 
Dir igentas D A R I U S L A P I N S K A S 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina BU persiuntimu 

D R A U G A S , 4545 W , 63rd St . , Chtoago, I1L 60629 
$7.30 Amerikoje- U ž s a k y m u s s iųs t i : 

liiimiMiiiimiiimiiiimiiiimiiimiiimii 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
4256 S o . Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiniimiiiHiiiiiuimiiiiiiiiiiuiuiHim 

D Ė M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisnieriai j a s pla
čiai naudoja. B e t tinka ir Tisų luo
mų ats tovams turėt i graž ias visi-
tineg korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją Tisais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jūra 
Tai L ie tuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė r Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N . Y. 1980. Knyga dide
l io formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventoja i dar prideda 
4 8 e t vals t i jos mokesčio. 

U ž s a k y m u s s iųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chieago, IL 60629 

Apsimoka skelbtis dien. D R A U G B , 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis , g i skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

H E L P W A N T E D V Y R A I 

Tool and Die 

LD.M, 0PERAT0R 
Ejcperienced in Tool and Die 

PORTAGE TOOL OOMPANY 
2045 P r a t t R l v d , Eik Grove, I L 

TeL — 569-3860 

F0REIGN GAR 
mechame \7anied, 

fully experienoed own tools. 
Downtown HammoncL 

Pitone 788-1166 

Į S I G Y K I T E D A B A R 
•»- m • — • • • » • • • • • • m — m m — m s—— — — — — » • > • • • • > • •— — • —į 

^MiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiuiiiiiiiiHiimiMimiiiiiiiiiimmiiitt 

į DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! | 
i Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa-
| piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų 
i galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos 
| trečdalį. 
| Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa-
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į 
| DRAUGE ir lūs rasite malonų patarnavimą. 
| KVIEČIAME VISUS PASMUD0TI SIA PROGA. 
Į DRAUGO ADMINISTRACIJA 
^fHuiiititiiiitinmiiitntttiHiininnnnimiHiiimiiiimniiiiiimiiiiiuuiiiiiiiiiuini 
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rias pareigas Ma-'jonų vienuoli
joje. Juo skaudžiau, kad jo am
žininku kunigu skaičius vis ma
žėja, o tiek jis, tiek ir kiti, kurie 
mokėjo gerai lietuviu ir anglu 
kalbas, dar galėjo tarnauti Die
vui ir savo broliams, kur tik jų 
patarnavimas buvo reikalingas. 

kelią išryškindamas, pasakė vy
riausiojo vadovo asistentas kun. 
Donaldas Petraitis, kuriam teko 
su velioniu kelerius metus kartu 
dirbti. Šv. Mišiose dalyvavo ir 
kardinolui J. Cody atstovavo 
ir palaiminimą suteikė vysk. 
V. Brizgys. Mišiose grojo ir gie- ( 
dojo muz. Ant. Skridulis. 

Po gedulingų pamaldų didelis 
būrys marijonu kunigų, giminės, 

PERŽENGĖ AMŽINYBĖS SLENKSTĮ i 
A. a. kun. Edmundą Budreckį išlydėjus 

Netikėtai staigiai Marianapoly-: į Chicagą ir pašarvotas Marijo
je, Thompson, Conn., balandžio j nu koplyčioje prie "Draugo". Va-
30 d. vakare mirė a.a. kun. Ed- j kare 7 vai. buvo atgiedoti gedu-
mundas Budreckis, MIC, ėjęs įvai-i lingi Mišparai, dalyvaujant Chi-

cagos marijonams ir būriui gimi
nių bei pažįstamu. 

Trečiadienį, gegužės 7 d., 10 
vai. rytor gedulingas šv. Mišias j kurie galėjo atvykti, ir pažįstami 
laikė svečias iš Romos, vienuoli- j a.a. kun. E. Budreckio kūną pa
jos vyriausias vadovas kun. J.j lydėjo į Šv. Kazimiero lietuvių ka-
Sielskis, kartu su juo konceleb-: pines, kur, kun. J. Sielskiui atli-
ruojant generalinės tarybos na- j kus laidotuvių apeigas, buvo pa-

A. kun. Edmundo Bud'reckio riui kun. V. Makos ir viceprovin-| laidotas marijonų sklype. Laido-
gyvenimo kelias prasidėjo Efea- f į į j " ^ ^ Saphui taip pat ir tuves gražiai tvarkė Jonas ir Sta-
beth mieste, New Jersey valstijo- į * į » " k u n 1 ^ " Šv- *įį* m e t u *ys Evans. 

• . ' . . . , - • ; nuoširdų pamokslą, velionio kun. „ , , , . . je, kur JO tėvai ir būrys artimv j C / ) r n i ] r , ^ r Di,j«JX;^ <™«»I;»WJ P o pamaldų kapinėse ir 
giminių buvo atvykę prieš pirmą- į 
jį pasaulinį karą. Velionio tėvas 
Antanas Budreckis buvo kilęs BIV'TJ ' f-^^^^^^BKS^fį^Ė I Marijonų vienuolijos svetainę ge 
Radviliškio apylinkės, o motina | .%> «įVj| *%Fm j dulingiems pietums. Čia dalyva 

Edmundo Budreckio gyvenimo 

Pranciška Dragūnaitė — iš Gied
raičiu. Šeimą jie sukūrė Šv. Pet- Į 
ro ir Povilo lietuvių bažnyčioje,1 

nes čia parapija jau gyvavo nuo 
1895 m. Antano ir Pranciškos Bud 
reokių šeima susilaukė trijų sū
nų — Antano, Edmundo ir Hu
berto. 

Antrasis sūnus Edmundas (p;r-
masis — Antanas žuvo automo
bilio nelaimėje 1941 m.) buvo 
gimęs 1918 m. rugpiūčio 18 d. 
Elizabethe. Čia baigė pradžios 
mokyklą ir vidurinį mokslą. Jaus
damas dvasinio gyvenimo troški
mą 1940 m. įstojo į Marijonų 
vienuoliją Clarendon Hills, 111., 
atliko vienerių metų noviciatą ir 
1941 m. liepos 16 d. padarė pir
muosius vienuoliškus įžadus. Fi
losofiją ir teologiją studijavo Ma
rijonų kunigų seminarijoje Cla
rendon Hills iki 1946 m. Baigęs 
studijas 1946 m. gegužės 26 d. 
buvo įšventintas kunigu. 

Pirmąsias iškilmingas šv. Mi
šias — primicijas atlaikė savo 
gimtinėje parapijoje. Bet jo laime 
jau negalėjo pasidžiaugti jo tė
vas (buvo miręs 1935 m.), džiau
gėsi tik jo motina ir brolis Hu 

paskutinio pagalbos pareiški-
| mo visi dalyviai buvo pakviesti į 

A. a. kun. Edmundas Budreckis MIC. 

vo Chicagos ir apylinkių marijo
nai, jėzuitai ir nemaža lietuvių 
parapijų kunigų, nes velionis dau 
geliui buvo pažįstamas savo pa
mokslais ir misijomis, taip pat 
giminės ir draugai. 

Taip dar buvo supiltas naujas 
kapas Šv. Kazimiero kapinėse, ku
rios jau yra priglaudusios didelį 
būrį vienuolijos narių. Visų mal
dos jį lydėjo prie Aukščiausio, 
prašant Dievo suteikti jam savo 
gailestingumo malonę, o jo vie
ton pašaukti naujų darbininkų 
Kristui ir Bažnyčiai. — P. Stanys 

K. Jasčnas 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Doytona Beach, Fla. 

SUKAKTUVININKAI 
Bronius Juškys 

Bronius Juškys š. m. balan
džio 6 d. Deltonoje, savo artimų
jų ir kaimynų tarpe atšventė 
septyniasdešimt penkerių metų 
sukaktį. Vaišių metu, kurias sko 
ningai paruošė sukaktuvininko 
gyvenimo palydovė — žmona 

Kazimieras Jasėnas 
Kazimieras Jasėnas balandžio 

27 d. sulauicė 85-rių metų am
žiaus. Deltonos lietuviai, kur gy
vena ir sukaktuvininkas, balan
džio 28 d. jo namuose jam suruo 

stipriai paremdamas mūsų veiks
nių, ypač LB darbus, spaudą. 
Tai didelio takto vyras, ištikimas 
tėvynės sūnus, su meile vis ilgė
damasis paliktos tėvynės ir vil
damasis į ją laisvą ir nepriklau
somą sugrįžti. 

1978 m. lapkričio 25 d. JŲ šei
mos laimę ištiko nelaimė — ne
teko Kazimieras mylimos žmonos. 
Liko vienišas. Tik dar džiaugsmo 
ir giedros neša jo vienintelė duk
relė Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, 
veikli lietuvaitė, tautinių šokių 
mokytoja, Šeštosios tautinių šo
kių šventės vyr. meno vadovė. 
Ir ji mylimą tėvelį gimtadienio 
proga telefonu sveikino, išreikš
dama jam gražiausius linkėjimus. 

Mielam. sukaktuvininkui, nu
ėjusiam garbingą, gražų gyveni
mo kelią, šios lietuvių kolonijos 
lietuviai linki sveikatos ir daug 
gražiu gyvenimo metų. 

J. Rimtautas 

i paaiškinęs, kad tos šiurkščios 
' sekretorės esančios vietinės ru
sės. 

Kodėl ambasada samdo sekre
tores ruses, pareigūnas nepaaiš
kino. 

Tačiau žmonės spėja, kad am
basada mėgina tokias priemones 
apsigynimui nuo Sovietų sklei
džiamų kenksmingų spindulių. 

Paskutiniais keleriais metais 
Vilniaus universitetas yra pa
kvietęs kai kuriuos mūsų moks
lininkus ar šiaip savo srities spe 
cialistus su paskaitomis. 

Vienas mūsų mokslininkas, va 
karo žiburiams sužibus, išėjo į 
sostinę pasidairyti. Beeidamas 
Lenino prospektu, atkreipė dė
mesį į kažkokio klubo patalpas, 
kur girdėjosi šokių muzika ir 
ūžianti "liaudis". 

Mūsų tautietis nutarė užeiti į 
vidų ir nors valandėlę pabuvoti 
su laiminga liaudimi. Tačiau 
prie durų jį sulaikė liaudies sar
gybinis ir pareikalavo partijos 
bilieto. Žinoma, svečias bilieto 
neturėjo, bet, kiek pasiderėjus, 
buvo įleistas. 

Alkoholio, dūmų ir prakaito 
tvaike kaitusi "liaudis", muzikai 
grojant, šoko ir dainavo. Ne
kviestas svečias atsisėdo prie 
baro ir, užsisakęs alaus, gurkš-
jojo. 

Staiga prisistatęs vakaro va
dovas įsakančiai tarė: "Na tai 
ką "amerikanski" — išgersim?" 
"Aš jau geriu", svečias atsakė. 
Tada čiupo svečią už rankos ir, 
"draugiškai" užlaužęs už nuga
ros,, per duris išsitempė j gatvę. 

Mūsų tautietis, nespėjęs iš-
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— Tyra širdis nelengvai įbau
ginama. 

Shakespeare 

— Ką motina lopšiui dainuo
ja, tatai eina kiaurai ligi pat 
karsto. Henry W. Beecher 
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E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

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

ji iš Lietuvos pasakoja, kad 
šė malonią staigmeną — gražų I jie, tvarkydami išvykimo doku-
sukaktuvininko pagerbimą, ku- i mentus Amerikos ambasadoje, 
riame dalyvavo sukaktuvininko j Maskvoje, yra patyrę keistų 

permainų. Esą anksčiau buvu-

MASKV0TE K VILNIOJE j t a S t e l t i boka!o' paklusniai ėJ° 
į Lenino prospektu, draugo "džiu-

Paskutiniu metu atvykstantie-, džitso" lydimas. Dabar mūsų 
mokslininkas turėjo gerai pasi-

bertas bei daugybė giminiu. O Vera, susirinkę svečiai su-
Elizabetho lietuvių kojonija ir pa- kaktuvininkai išreiškė nuoširdžiau-
rapija buvo davusi nemažą skai- j sius sveikinimus, linkėdami ilgo 
čių kunigų ir seselių vienuolių, ir laimingo gyvenimo, 
tai parapijos džiaugsmą ir pasi
didžiavimą kun. Budreckio primi
cijos tik padidino. Jo motina dar 
gyveno iki 1953 m. Dabar yra 
likęs tik vienas velionio brolis 
Hubertas su vaikais. Jis šiuo me
tu yra vaistininkų egzaminato
rius New Jersey valstijoje. 

A.a. kun. E. Budreckis, baigęs 
studijas ir gavęs kunigo šventi
mus, kur; laiką dirbo Clarendon 
Hills, bet greitai buvo paskirtas 
į Marianapolio mokyklą tikybai 
dėstyti IT auklėti jaunimą. Mo
kytoju čia išbuvo iki 1951 m. 
Prireikus jaunų kunigų marijonų 
vedamoms parapijoms, kun. Bud
reckis buvo paskirtas asistentu į 
Šv. Petro par. bažnyčią Kenosho-
je, Wis., turėdamas pareigą ap
tarnauti netoli esančią Šv. Jurgio 
lietuvių parapiją Racine, Wis., 
mieste. Nuo 1956 iki 1959 m. 
dirbo Plano Šv. Marijos parapi
joje, važinėdamas į dvi koplyčias, 
nes tuo metu parapija dar turė
jo aptarnauti kitas dvi vietoves. 

Kadangi jis lietuviškai ir ang
liškai gebėjo puikiai sakyti pa
mokslus, skiriamas \ misionierių 
būrį, kuris važinėdavo į parapi
jas vesti misijas, rekolekcijas, ke
turiasdešimties valandų eucharis 
tinius atlaidus. Ir šiose pareigose 
sėkmingai dirbo iki 1961 m. Po 
'to kurį laiką darbavosi Albany, 
N.Y., ir West Virginijos vysku
pijose. 1968 m. vėl grįžo į Maria-
napolį, kur ėjo įvairias pareigas, 
nors jau tada pradėjo reikštis ir 
sveikatos sutrikimai — kankino 
cukrinė liga. Nors turėjo ilgokai 
ir kelis kartus gulėti ligoninėje ir 
pergyventi kelias didesnes ope
racijas, kai tik sustiprėdavo, neatsi
sakydavo jokio jam pakeliamo 
darbo — vežiojo mokinius, važi
nėjo į parapijas sekmadienio dar
bams, padėjo vienuolyno dar
buose, kurių niekada tokiuose su
sibūrimuose nestokoja. Bet Vieš
pats jį staigiai pašaukė pas save. 

Gegužės 5 d. buvo atlaikytos 
gedulingos šv. Mišios Šv. Marijos 
bažnyčioje Putname, Conn. Ge
gužės 6 d. jo kūnas buvo atvežtas 

Bronius Juškys savo gražią 
amžiaus dalį yra paskyręs nepri
klausomai Lietuvai. Jis gimė 1905 
m. balandžio 14 d., Oznugarių 
kaime, Batakių valsč. Tauragės 
apskrityje. 1926 m. baigė Lietuvių 
mokytojų profesinės sąjungos 

kaimynai deltoniskiai ir artimie
ji. Skanias vaišes paruošė Angelė 
Kašubienė, Helen Vainiūnienė ir 
kitos. Sveikinimo žodį kaimynų 
vardu tarė buvęs Daytona Beach 
ir apylinkių Amerikos lietuvių 
klubo pirmininkas Antanas Ka
šubą, pasidžiaugdamas sukaktuvi
ninko gražiu nueitu gyvenimo 
keliu, atliktais darbais Lietuvai ir 
išeivijos lietuviams, išryškinda
mas Kazimiero būdo kilnumą, 
širdies gerumą, nuoširdumą ir ak 

gimnaziją, Kaune. 1931 m. baigė ityvumą -lietuviškame gyvenime, 
karo mokyklos 13-tąją laidą. 1936 į Sukaktuvininkui buvo sugiedota 
m. baigė Vyt. Didž. universitete j ilgiausių motų. 
humanitarinį fakultetą, filosofi 

šios ambasados sekretorės man
dagios ir paslaugios, dabar pa
keistos grubiomis ir nedraugiš
komis. Dėl klimato pasikeitimo 
ambasadoje vienas tarnautojas 

tempti, kad įrodytų, jog į klubą 
užsukęs ne liaudies šnipinėti, o 
pasigėrėti liaudies buitimi. 

Pagaliau ištikimas "liaudies 
sargybinis", gavęs konkrečius 
įrodymus, mūsų tautiečiui nutir
pusią ranką paleido ir, patekš-
nojęs per petį, palinkėjo laimin
gai grįžti namo. 

Kazimieras Jasėnas, sujaudin
tas staigmenos ir kaimynų nuo
širdumo, tarė gražų padėkos žo
dį visiems, kurie šia proga jį pri
siminė. 

Kazimieras Jasėnas gimė 1895 
m. balandžio 27 d. Gniaužių kai
me, Saločių valsčiuje, Biržų 
apskr. Nuo pat jaunystės jį liki
mas blaškė po svetimus kraštus. 
Tarnavo rusų caro kariuomenė
je, Rusijoje baigė karo mokyklą. 
Grįžo į besikuriančią nepriklau
somą Lietuvą ir savo jėgas ir su
gebėjimus pašventė savo tėvy
nės šviesenei ateičiai. Tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, dirbo ka
ro butų valdyboje, pasiekė ma
joro laipsnį ir prieš užeinant bol
ševikams, 1940 metais pasitraukė 
į pensiją. O antrą kartą bolševi
kams okupuojant Lietuvą ir pa
žinęs bolševikus dar iš revoliuci
jos laikų, Kazimieras Jasėnas su 
šeima pasitraukė į Vakarus, pa
sirinkdamas vėl tremtinio dalią. 

jos — pedagogikos mokslus. Ta
čiau pedagogika jo neviliojo, o pa
sirinko kariškio karjerą. Tarna
vo 2-rame pėstininkų pulke. Ka
riuomenės štabe spaudos ir švie
timo skyriuje, pasiekęs kapitono 
laipsnį. 

Jis buvo sąžiningas ir pareigin
gas karys, visada atviras ir tiesus 
ir savas pareigas Lietuvai atliko 
pavyzdingai. 

Ir kai Lietuvai atėjo adtemu 
metai, jis jungėsi į gretas, kovo
jančias prieš bolševikus. Tačiau 
okupantai vokiečiai jį suima ir 
kalina Salaspilio kacete, kol pa
galiau iš ten išsilaisvinęs, drau
ge su tūkstančiais tėvynainių 
išėjo į tremtį. 

Pokario metais šį pareigingą 
vyrą sutinkame garsioje Hanau 
a. M., Vakarų Vokietijoje, lietu
vių stovykloje. Jis vienas iš pir
mųjų Stovyklos organizatorių 
ėjo komendanto, o vėliau polici
jos vado pareigas. 

Ramesniam ir pas tovesn iame j į " A , 
venimui atvyksta Amerikon, 19 c h e n g į ^ ^ ^ ^ ^ | 
metų praleidžia ivamus darbus* n d a m a s ^ . ^ ; 

PAULIUS L. SKALIŠIUS 
Gyveno Troy, Illinois. Anksčiau gyv. VVaukegan, Illinois. 
Mirė 1980 m. gegužės 3 dieną, sulaukęs 42 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pikeliuose. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ada, sūnus Byron, duk

terys Milą ir Monika, motina Barbora, brolis Eduardas, brolienė 
Elena, sesuo Liolyda ir švogeris Aleksas Šukiai, 2 dėdės Bernardas 
Skališius su žmona Justina ir Adomas Švažas su žmona Auxilija, teta 
Ona Balkauskienė Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Mokytojavo kartu su žmona St. Louis apylinkės gimnazijose. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 6 d Laughlin koplyčioje, 

Troy, ni. 
Gedulingos pamaldos įvyko trečiadienį, gegužės 7 d., 11 vai. 

ryto Sv. Povilo bažnyčioje, Troy. Po pamaldų buvo nulydėtas j 
Prichett kapines, Boulder, 111. 

Sv. Mišios už velionio sielą taip pat įvyks pirmadienį, gegužės 
12 d., 8 vaL vakaro šv. Baltramiejaus bažnyčioje, 8-tos ir Lincoln 
gatvių kampas, Waukegan, 111. Jas atnašaus kun. kleb. Bill 
Zavaski. 

Vietoje gėlių aukoti Lietuvių Fondui, 2422 W. Marauette Rd, 
Chicago, 111. 60629. 

Nuliūdę: Žmona, vaikai, motina, broli* ir sesuo. 

dirbdamas New Yorke, apie pen
kerius metus pagyvena Chicagoj 
ir 1970 metais pasirenka gražią 
Floridos vietovę Deltoną ir nuo
savoje rezidencijoje gražiai įsiku
ria. Ir jau visas dešimtmetis, kaip 
sukaktuvininkas Bronius Juškys 
su savo gyvenimo palydove Vera 
leidžia ramų gyvenimą ir džiau
giasi išhokslintu sūnumi, jo šei
ma ir dviem anūkėliais. Ir čia jį 
sutinkame lietuviškuose susibu
vimuose, klubo veikloje visada 
auka paremia ir lietuviškus rei
kalus. Mielam sukaktuvininkui 
šios kolonijos lietuviai linki svei- į dalyvaudamas šios kolonijos lie 
kiaušių metų. 

amas 
įvairius darbus fabrikuose, pre
kių paskirstymo kompanijoje ir 
1960 metų gegužes 1 d. išėjo į 
pensiją. Ramesniam gyvenimui 
pasirinko Deltoną Floridoje ir jis 
buvo pirmasis pionierius šioje be 
sikuriančioje vietovėje ir lietuvių, 
naujųjų ateivių tarpo. Delto
noje apsigyveno 1966 m. birželio 
14 d., įsigydamas kuklius, bet 
jaukius namus. 

Čia su žmona gėrėjosi skuban
čiomis gražiomis dienomis, džiau
gėsi užtarnautu poilsiu, aktyviai 

Brangiam broliui 

A. t A. FABIJONUI VALINSKUI minis, 
mūsų mielai p. KAROLINAI DAKNEVIČIENEI ir vi
sai VALINSKŲ ŠEIMAI reiškiame giliausią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Lemonto Maironio Lituanistine Mokykla 

Į tuvilkoje veikloje, savo aukomis 

A . f A. 
SOFIJAI KLYGIENEI mirus, 

jos vyrui PETRUI, sūnui MINDAUGUI ii dukrai 
2ENEI reiškia nuoširdžią užuojautą 

Brone ir Jonas Veselkai 
Stefa Paikonlene 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AYE. 
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 

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrjcinia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway. Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S«. wth Ave., CICERO. 1LL. Tel. OLympic 2-1003 
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Dr. L. Ragas Cbicago Den-
tal Society "Clinic Night" me
tu demonstravo savo vartojamą 
metodą, beruošiant laikiną dan
tų proteze. Gausaus kolegų su
sidomėjimo dėka buvo pakvies
tas su panašia prezentacija da
lyvauti metinėje IUinoi3 valsti
jos dantų gydytojų konvencijo
je šio mėnesio gale. 

X Anastazija Snarskienė, pla 
taus masto Chicagos lietuvių 
veikėja ir Marijonų bendradar
bių apskrities pirmininkė, su 
dukters Adelės ir Stasio Kond-
rotų šeima praleido trumpas 
atostogas Meksikoje, džiaugda
masi geru ir šiltu klimatu. Ji iš 

X "Draugo'' atkarpoje San-
dien baigiame spausdinti moky
tojo Jono Miškinio atsiminimus 
"Prieš 40 metų". Rytoj pradė
sime spausdinti dr. K. Paproc-
kaitės-šimaitienės pasakojimus 
"Moteris su baltu chalatu". 

X Lietuviai dailininkai, gyvę 
ną Chicagoje ir apylinkėje, kvie 
čiami atsilankyti į Lietuvių dai-
, , . Meksikos jau grįžo, bet kartu 
les archyvo atidarymą s, penk-1 a t ė j o i r j o s s v e i k i n i m a s « D r a u tadienį, gegužės 9 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centro 104 kambary. 
Sį archyvą globoja Amerikos 
Lietuvių Dailininkų klubas, ku
rio pinnininkas yra Povilas Gau 
čys, archyvo kuratorius dail. B. 
Murinas. 

X Lietuvos Vyčių 36-ta kuo 
pa turės šventą valandą už ken
čiančią Bažnyčią Lietuvoje šį 
penktadienį, gegužės 9 J., 7 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Chicagos NeoHtuanų val
dyba, išrinkta gegužės 4 d. su
eigoje, pasiskirstė pareigomis: 
Gražina Gražienė — pirminin 
kė (7025 S. Fairfield Ave., Cbi
cago, UI. 60629), Linas Regis -
virepirm., Marija Donskytė — 
sekretorė, Vytautas Paškus — 
iždininkas ir Vilija Jakaitytė — 
valdybos narė. 

x švč. M. M. Gimimo parap. 
Šv. Vardo dr-jos nariai šį sek
madienį priims komuniją 8 vai. 
šv. Mišių metu. Po to salėje bus 

go' ' redakcijai ir jos šeimos 
artimiesiems. 

x Marija Mažonytė-Happ, 
Milvv-aukee, Wis., paprašė iš
siųsti lietuvišką vėliavėlę, atnau 
yno prenumeratą ir dar pridėjo 
22 dol. auką. Už viską maloniai 
dėkojame ir skelbiame Garbės 
prenumeratore. 

X Juozas Kazakevičius, LOF 
Angeles, Calif., atsiuntė Garbė? 
prenumeratos mokestį. Už para 
mą esame labai dėkingi. 

x Irena Smieliauskienė, Oak 
Lawn, 111., visuomenės veikėja. 
"Grandies" tautinių šokių gru
pės vedėja, dažnai paremia 
savo dienraštį. Ir dabar gavome 
jos atsiųstą 10 dolerių suką. Dė 
kojame. 

X Liuda Vilflnienė, čikagiš 
kė, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 10 dolerių auką. La 
bai ačiū. 

x Aukų "Draugui" atsiuntė: 
5 dol. — Bronė Mikulskienė; 
po 2 dol. — A. Janusas, A. Ba

nanų Motinų pagerbimas ir pus nienė. Visiems dėkojame. — 
ryčiai. Nariai prašomi atsivesti 
savo žmonas ir motinas į salę.! X J o n a s G a i ž u t f e "Draugo" 

Dalis L. Fondo suvažiavimo dalyvių, 
laitis, P. Sodeika ir P. Kilius. 

Pirmoje eilėje iš k.: dr. A. Razma, dr. G. Balukas, V. Kamantas, dr. J. Va-
Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDO 

SUVAŽIAVIMAS 

x Dr. R. Nemickas yra pir
mininkas komiteto, kuris šį šeš
tadienį 7:30 v. v. pagerbs dr. V. 
Danilovą, Mokslo ir pramonės 
muziejaus pirmininką, didelį lie
tuvių draugą. Pagerbimas įvyks 
Dr. Preston Bradley salėje, Chi 
cagos miesto bibliotekos kultū
ros centre. 

X Nuo a. a, Elenos Bagdžius 
mirties prabėgo jau metai laiko. 
Š. m. gegužės mėn. 10 d. 1 vai. 
p. p. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, 4401 West l l l t h Street, 
Chicago, UI., 70 sekcijoj, 16 
sklype, bus šventinamas pa
minklas. Nuoširdžiai kviečiame: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti paminklo šventinimo 
apeigose. Vyras, sūnus, (pr.) 

X Chicagos AngHjos-Britani-
jos Lietuvių klubo pusmetinis 
visuotinis susirinkimas ir Moti
nos dienos minėjimas įvyks sek
madienį, geg. 11 d., 2 vai. po
piet Vyčių salėje, (pr.) 

X Reikalinga moteris prižiū
rėti senyvo amžiaus žmogų. Gy
venti vietoje — kambarys, val
gis ir atlyginimas. Skambint 
925-0033. (sk.) 

X Nepriglrdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vai. popiet, adr.: 30-42 W 63 
St, Chicago, DJ. TeL 776-8189. 
Parduodomi ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates, 950 Lake 
St, Oak Park, UI. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. ir šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
- INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiam? paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St, Chicago, II 
60629. Tel. (812) 4S6-4S87. (ak.) 

. foto bendradarbis Detroite, at-
| naujindamas prenumeratą, au
kojo 10 dolerių. Labai ačiū. 

Lietuvių Fondas gegužės 3 d. 
sušaukė savo suvažiavimą Jau
nimo centre, Chicagoje. Iš ryto 
buvo pamaldos jėzuitų koplyčio-
je. Šv. Mišias aukojo kun. J. 
Borevičius. 

Suvažiavimą atidarė LF tary 
bos pirm. dr. A. Razma. Invoka 
dją sukalbėjo kun. V. Rimšelis. 
Pirm. dr. A. Razma pasveikino 
suvažiavimo dalyvius ir paprašė 
susikaupimu pagerbti mirusius. 

Prezidiumą sudarė Stasys Ba
ras, Milda Lenkauskienė, dr. 
Mindaugas Vygantas, sekretoria 
vo Daina Kojelytė, Vytautas 
Dagys ir Jonas Račkauskas. 

PLB pirm.V. Kamantas, svei
kindamas dėkojo, kad LF remia 
kultūrines pastangas ne vien 
JAV, bet ir viso pasaulio lietu
vių. Dr. J. Valaitis, sveikinda
mas Altos vardu, skatino jaus
ti, kad Lietuvos laisvinimo veik 
sniai siekia to paties tikslo. Jei 
visi dirbsime drauge ir pasau
liui skelbsime okupantų skriau
das, mes daug pasieksime. 

Raštu pasveikino gen. kons. 
J. Daužvardienė, Vliko pirm, dr. 
K. Bobelis, JAV LB pirm. V. 
Kutkus, LB Vidurio Vak. pirm. 
K. Laukaitis, kun. A. Bernato
nis, LB Kultūros taryba, Aust
ralijos lietuviai. 

D. Kojelytė perskaitė pereito 
suvažiavimo protokolą kuris 
buvo vienbalsiai priimtas. Šuva 
žiavimą filmavo Teresė Bogu-
tienė. Sudarytos komisijos: 
Mandatų:: K. Barzdukas, BL 
Girvilas, A. Kareiva, Pr. Maž
rimas, Br. Šliažas, P. želvys, P. 
Žolynas; Nominacijos komisija: Į 
V. Naudžius, dr. V. Tauras, dr.' 

tais.. LF taryba ir valdyba, pa
pildyta jaunais finansiniais spe
cialistais, tvirtai žengia į du 
milijonus. 

Investacijų komisijos buv. 
pirm. P. Kilius pranešė, kad in 
vestavimuose buvo siekiama 
aukščiausių palūkanų, daugiau 
dedant į trumpalaikius aukšto
jo procento indėlius. Pajamos 
pakilo 15%, nors kapitalas te
buvo pakilęs 8%. Infliacijos aki 
vaizdoje svarstomas investavi
mas į nekilnojamą nuosavybę. 
Naujas investavimo komisijos 
pirm. P. Sodeika pranešė, kad 
per 1979 metus LF kapitalas 
padidėjo 175,000 doL Vedamos 
derybos įsigyti 130 akrų dirba
mos žemės. 

•Pelno skirstymo kom. pirm. dr. 
K. Ambrozaitis paskelbė, kad 
1979 m. buvo paskirstyta 93,768 
dol. Buvo skiriama 30 proc. švie
timui, 30 proc. kultūros reika
lams, 25 proc. specialiems kultū
ros projektams, 15 proc. jaunimo 
stipendijoms. Paskirta lit švieti
mo reikalams 27,854 dol., pen
kioms premijoms 5,000 dol., kul
tūriniams reikalams ir projektams 
24,200 dol., jaunimo veiklai 
8,500 dol., organizacijų 'kult. pro
jektams 7,000 dol., spaudai 2,300 
dol., stipendijoms 18,914 dol. 
Operacinių išlaidų LF turėjo 
28,176 dol. 

Iždininkas K. Barzdukas perda
vė finansinius ir kitus dokumen
tus, ypač finansinės apyskaitos 
leidinį. 

Informacijos vedėjas A Juod
valkis priminė reikalą tiksliai su
daryti testamentus, skiriant dalį 
L. Fondui. 

Kontrolės kom. pirm. A. šanta-
1 ras paskelbė, kad fondo atskaito-

jos gavėjai ateity įsijungtų į L.F 
A. Juodvalkis siūlė, kad studen
tams būtų duodamos stipendijos 
ir paskolos. Dr. K. Ambrozaitis 
pasidžiaugė, kad LF antras mili
jonas bus surinktas trumpesniu 
laiku, trečias — dar greičiau. J. 
Dainauskas painformavo, kaip 
vyksta Lietuvos istorijos paruo
šimo darbai. Ruošia S. Sužiedė
lis, B. Mačiuika, J. Jakštas, V. 
Trumpa, T. Remeikis, R. Misiū
nas, J. Dainauskas. 

Suvažiavime dalyvavo 113 na
rių bei jų įgaliotinių su 4,427 
balsais. Nominacijų komisijos 
pirm. dr. V. Tauras pasiūlė kan-

1$ ARTI IR TOLI 
U L VALSTYBĖSE 

— Kun. Kazimieras Pugevi-
čius, Lietuvių Katalikų tarny
bos vadovas, ir kun. Saulius 
Laurinaitis iš Columbus vysku
pijos, Ohio, išvyko trumpam 
laikui į Romą, kur abu turi spe 
cialių reikalų. Ateinančią savai
tę vėl abu grįšpr ie savo parei
gų, 

— Kovo 30 d. Philadelphi-
joje lankėsi respublikonų pre
zidentines aspiracijas turinčio 
Ronaldo Reagano atstovai. Ta 
proga su jais susitiko JAV LB 
krašto valdybos vicepirm. Auš
ra Zerr, LB leidžiamo biulete
nio "Bridges" vyr. redaktorius 
Rimantas Stirbys, "Koalicijos 
išlaisvinti Petkų ir Gajauską" 
pirm. Charles Zerr ir Amerikos 
Jaunimo sąjungos centro valdy 
bos narė Jūratė Krokytė-Stir-
bienė. Lietuvių atstovai su tau
tybių skyriaus vadovu Barri Ci-
liberti ir rinkiminės kampani
jos patarėju tautybių reikalams 
George Nesterczuk tarėsi dėl 
lietuvių platesnio įsijungimo ir 
jų interesams atstovavimo par
tijos platformą ruošiant. 

BRAZILIJOJE 
— literatūros ratelis. Įdo

miai praėjo 93-sis Literatūros 
ratelio pobūvis, kuris balandžio 
paskutinį šeštadienį įvyko Cam didatus į tarybą ir kontrolės ko

misiją. Išrinkti: dr. M. Vygantas, I P1*138 mieste, Emantes ir Rim 
V. Kamantas, P. Sodeika, M. Len- .gaudo Juraičių namuose 

- ir i„-4.s T ir -- * x>/w.^imybę K. Barzdukas ir Želvys ve-J. Valaitis. J. Vaznelis; Rezo-i , 7 , , . _ m . . . ' 
' da labai rūpestingai, viskas pa-liucijų — dr. F. Kaunaa, spau

dos — A. Bagdonas, A. Juod
valkis, St. Juškėnas, P. Malėta, 
kun. J. Prunskis, LF organiza
cinė ir pokylio komisija, vado
vaujama M. Remienės. 

LF tarybos pirm. dr. A. Raz
ma pranešė, kad greit bus už
baigtas antras milijonas ir lietu 

_. . . _ . ,., . . i viškiems reikalams bus galima L.etuv.ų O p e r a i , h k u s i a i l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q m 

GalinaitienS ir Nijolė Jasėnaitė - Pu-
piene. Jų šokėjai stipriai rengiasi 
dalyvauti tautinių šokių šventėje. 

Nuotr. A. G. PUrfo 

skolose po ką tik buvusių spek
taklių, į pagalbą skubiai su sa
vo papildomomis aukomis atėjo 
šie Operos mecenatai: dr. Zig
mas Brinlds iš Los Angeles at
siuntė 250 dol. čekį, Birutė Bag
donienė 200 dol., Dana ir Vin

cas Baziai 200 dol, Algė ir 
dr. Adolfas Šležai 200 dol., Te
resė ir Povilas Urbonai 200 dol., 
dail. Marija ir dr. Kazys Amb. 

į rozaičiai 150 dol.. Jonas Ado
maitis 150 dol., dr. Juzefą ir dr. 

dol. kasmet. Pabrėžė, kad LF 
vadovybė dirbo su dideliu pasi
aukojimu, negailėdama nei sa
vo laiko, nei lėšų. Reiškė nuo
širdžią padėką spaudai, radijui, 
rėmėjams. 

Valdybos pirm. dr. G. Balu-
kas paskelbė, kad LF 1979 m. 
turėjo pajamų 123,082 doL Di
desni įnašai: 1979 m. suvažiavi
mo pobūvio pajamos 19,000, ban 
ketas Marriot viešbuty 23,125 

remta pateisinamais dokumen
tais. 

LF leidinio redaktorius A. Bag
donas pranešė, kad knygai jau 
yra 20 straipsnių. Knygos II 
daly bus sąrašas narių ir orga
nizacijų, trečioj daly —gyvų ir 
mirusių narių nuotraukos, orga
nizacijų nuotraukos, biografijos, 
Knyga užsiprenumeravo 762, kny
gos išleidimui dr. A. Razma ir 
dr. G. Balukas paaukojo po 500 
dol. Jau yra suaukotų 12,000 dol. 

V. Naudžius siūlė, kad studen
tams stipendijos būtų duodamos 
su įpareigojimu jas grąžinti. Dr. 
K. Ambrazaitis paaiškino, kad 
stipendijos duodamos pirmiausia 
tiems, kurie dalyvauja lietuviškoj 
veikloj, kurie lietuviškai kalba — 
tai investavimas į mūsų lietuviš
ką jaunimą. A. Santaras pažymė
jo, kad Liet. agronomų s-ga tu-

Kestutis Aglinskai 100 dol., BĮ-.dol< Kalėdų ir Naujų Metų pro-įri sudariusi savo fondą agrono
mijos studijoms. Duodant stipen
dijas, reikalaujama, kad stipendi

j a aukos 40,381 dol., Bartash 
testamentas, Mataičių paliki
mas — 5,000 dol., dr. J. Gliau
delio palikimas 157,976 dol. Tai 
didžiausias mecenatas. Pu juo 
Lietuvių Fondo kapitalas pa
siekė 1,800,000 dol. Sie metai 

; skelbiami dviejų milijonų me-

rutė ir Algis Augaičiai 100 dol., 
sol. Prudencija Bičkienė 100 
dol., Audronė ir dr. Andrius 
Gaidžiūnai iŠ Rockfordo 100 
dol., Emilija ir Marius Kielos 
100 dol., Irena ir Antanas Ma
kauskai 100 dol., Antanas Pau
lavičius, naujas Operos mece
natas, 100 dol., Stasė ir Bronius į 
Prialgauskai, nauji Operos me-1 x Venecuelos Lietuvių dr-ja 
cenatai, 100 dol., dr. Alicija ir Į10 metų sukakties proga rengia 
Adolfas Ruibiai 100 dol., Joana 1 Motinos dienos pagerbimą geg. 
ir Edvardas Stepai iš Clevelan-
do 100 dol. Regina ir Povilas 
l s vaitai 100 dol., Natalija ir 
sol. donas Vazneliai 100 dol., 
Leonas Vacbergas 100 dol. Vi-

Mutuai Ffderal Savingr 2212: šiems čia išminėtiems mecena 
— Talef. Į tams Lietuvių Opera reiškia gi

lėk.) lią padėką, (pr.) 

X NAMAMS PmKTI PA 
SKOIX)S duodamos maiaii mė 
r.«muais Imokėjimus ir prici 
n&maia rmoiimcimii. 

We* Cerraak 
VI 7-7747 

Road 

10 d . šeštad., šaulių salėje, 
2417 W. 43 St. Trumpa progra
ma, veiks laimės šulinys. Šo
kiams gros šaunus orkestras. 
Šampanas, šilta vakarienė. Pra
džia 7:30 v. v. Vietas rezervuo
ti tel. 776-3727. Auka 10 dol. 

(pr.) 

kauskienė, S. Baras, dtr. F. Kau
nas, kandidatai: kun. J. Prunskis, 
J. Masilionis. Revizijos komisi-
jon: A. Santaras, A. Gleveckas, 
P. Turūta, kandidatė O. Kava
liūnaitė. Pranešimus iš •skyrių pa
teikė K. Barzdukas iš Detroito, 
M. Lenkauskienė iš Clevelando, 
Pr. Turūta iš Grand Rapids. Pa
siūlius dr. F. Kaunui, priimtos re
zoliucijos, dėkojant LB, Vlikui ir 
Altai už darbus Lietuvos labui, 
skatinant sutartiniems veiks
mams. 

Sveikinama lietuvių dvasišką
ja, organizacijos ir visi lietuviai, 
kurie remia lietuviųt autinį, kul 
tūrinį darbą per Lietuvių Fon
dą. 

Suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu. 

J. Pr. 

UETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMO VAKARIENĖ 

Po Lietuvių fondo suvažiavi
mo, įvykusio Jaunimo centre, va
kare Jaunimo centro kavinėje bu
vo vakarienė, kurioje dalyvavo 
dalis suvažiavimo atstovų ir kitų 
svečių. Vakarienę LF valdybos 
vardu pradėjo Marija Remienė, 
pasveikindama svečius ir pasi
džiaugdama puikiai pavykusiu 
suvažiavimu, kurio metu paaiš
kėjo, kad LF ir toliau auga ir 
stiprėja. Invokaciją sukalbėti bu
vo pakviestas svečias iš Vokieti
jos, kun. Bronius Liubinas, kuris 
prašė Kūrėją laiminti Lietuvių 
fondo darbuotojus, svečius ir dva
sines ir materialines dovanas. M. 
Remienė atsiprašė, kad buvęs nu
matytas apie Lietuvių fondo 
veiklą filmas neužbaigtas ir todėl 
bus parodytas kita proga. Primi
nė, kad yra vilčių šiemet pasiek
ti antrą milijoną ir tikimasi tai 
pasiekti jei ne iki metinio LF ban 
keto, kuris įvyks spalio 11 d., tai 
bent ligi metų pabaigos. Lietuvių 
fondui visuomenė aukoja, maty
dama, kaip LF remia naudingus 
mūsų kultūrai darbus. 

Priminė, kad yra palikimų 

Vieni nuvažiavo su Šv. Kazi
miero parapijos kombi (kurį 
vairavo inž. Edvardas Umaras), 
kiti nuvyko savo priemonėm, o 
dar kiti laukė namuose. Daly
viai patenkinti išvyka, susirin
kimo eiga ir jaunų šeimininkų 
vaišingumų. 

— Atvyksta Nerija. Birželio 
14 d. iš Clevelando į Sao Pau
lą atvyksta lietuvaičių vokalinis 
vienetas Nerija. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Jurgis Petniflnfts 

mirė balandžio 5 d. Sydnėjuje, 
sulaukęs arti 76 metų amžiaus. 
Buvo gimęs 1904 m. Leliūnų 
valsčiuje. Lietuvoje baigė karo 
mokyklą, vyr. leitenantas. Bu
vo aktyvus šaulių ir jaunalie
tuvių veikėjas. 1949 m. emigra
vo į Australiją. Buvo aktyvus 
lietuviškoje veikloje, vienas iš 
didžiausių lietuvių namų Banks-
towne organizatorių. Mokytoja
vo liet. mokykloje, talkino or
ganizacijoms. Liko žmona, sū
nus, dvi dukros. Palaidotas bal. 
8 d. Laidotuvėse dalvavo dau
giau kaip 200 lietuvių. Laidoji
mo apeigas atliko kun. P. But
kus. 

— Mirė a. a. Ona Juodvalkie-
nė. Liko brolis Juozas Plėta su 
šeima, gyv. Melbourne. 

— Vida Kaulėnienė, melbur-
niškė, buvo eismo nelaimėje 
smarkiai sužeista. Gydoma ligo
ninėje. 

PAS LATVIUS 
— Latvių baptistų dainų 

šventėje, kuri įvyko IV. 27 Oak 
Pk., BĮ. dalyvavo chorai iš Chi
cagos, Bostono, Philadelphijos, 
Grand Rapids, Clevelando, New 
Yorko ir Toronto. Dirigentai: 
V. Baštiks, A. Purvs, G. Plost-
niece, R. Kalnmals; solistai: T. 
Barbins, M. Cakare, S. Erdma-
nę, V. Landmane,, V. ūris. Bu
vo atliekami latvių kompozito
rių kūriniai, jų tarpe A. Purvio 
"Psalmių kantata". 

CHICAGOS ŽINIOS 
PLĖŠIKAMS NEPASISEKĖ 
Du kaukėmis prisidengę vy

rai pirmadienį užpuolė Argo 
priemiesčio banką 6343 W. 63 
St. Jie privertė banko tarnau
toją atidaryti seifą. Tuo metu 
banke buvo savo indėlių reika
lais atėjęs policininkas, kuris 
sustabdė plėšikus. Kai plėšikai 
nukreipė savo ginklus į polici
ninką, šis vieną plėšiką peršovė 
į veidą. Kitas išbėgęs prie švie
sų sulaikė policininką Th. F . 
Fortūna, su sūnum važiavusį 
po tarnybos. PoUcininkas sūnų 
išstūmė iš automobilio, kai plė
šikas liepė jį vežti. Plėšikas For 

L Fondo vakarirnSs metu sveikina M. R*mJ,w»£ 
Zailskai, Šimkus, K Barzdukas ir P. 2elvys. 

SMi iŠ kai?*?: O ir P 

Snt#T- P, MaMfM 

net 88, o iš jų jau 43 bylos už
baigtos ir turtas pervestas į Lie
tuvių fondą. Dar 45 palikimų 
procesas neužbaigtas. 

Dr. G. Balukas, Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkas, pabrėžė, 
kad kur mes begyventume mes 
esame lietuvių tautos dalis, mes 
dirbame Lietuvai ir esame jos da
lis tol, kol nenutaustame. Pasi
džiaugė, kad per 18 metų Lietu 
vių fondo veiklos fondo gyvastin 
gumas nesumažėjo, LF idėja pri
gijo, juo visuomenė pasitiki ir jis 
plečiasi, auga.Tai suteikia džiaugs 
mo tiems, kurie nuolat aukoja 
laiką ir darbą Lietuvių fondo 
augimui ir klestėjimui. Priminė, 
kad šie metai yra Lietuvių fon
do antro milijono užbaigimo me
tai. IŠ viso yra 4760 narių, su
ma 1,836,489 dol. 

Suvažiavimo proga buvo iš
leistas puikiai paruoštas leidinė
lis, kuriame paskelbta smulki 
Lietuvių Fondą liečianti infor
macija. Leidinėlis buvo padalin
tas ir vakarienės dalyviams. Ja
me tarp kitko rašoma: "Gaila, 

į kaip ir kiekvieno LF suvažiavi
mo metu galima minėti tik ren
kamuosius LF valdybos narius, 
o šimtai tylių darbuotojų pasilie 
ka nežinomi. Bet tai yra tokia vi
sų organizacijų realybė, iŠ ku
rios ir LF negali išsilaisvinti". 

Tokiu tylių darbuotojų buvo 
ir vakarienę ruošiant, kurios me
tu dalyviai turėjo progos pabend
rauti, po suvažiavimo pailsėti ir 
rwi ' Ia l ' i t i spūdžiais. 

L Gal 

, tuną išleido McCook priemies
ty ir nuvažiavo. Vėliau automo 
bilis rastas Lyons priemiesty. 
Sužeistas plėšikas M. Raduzzo, 
39 m., iš Las Vegas, gydomas 
šv. Kryžiaus ligoninėje. 

IŠVILIOJO 3 MIL. DOL. 
R. Day, 32 m., iš New Yorko, 

prisipažino apgavęs kelis t u a -
nus Illinois gyventojų ir gavęs 
daugiau kaip 2 mil dolerių. Jo 
Archery Enterprise firma te
lefonais siūlydavo didelį pelną, 
jei pirks auksą, sįdabrą, žiba
lą. Sugundyti investuotojai pra
rado po 5,000 — 10,000 dol. Kai 
tinamasis Day buvo teisiamas 
Chicagoje. Jo bendrovės knygos 
parodė, kad buvo klientams 
JAV-se įsiskolinęs 19.6 miL 
dolerių. 

MOKESČIAI MOKYKLOMS 
Chicagos miesto taryba nu

sprendė pakelti nuosavybės mo
kesčius iki 686.8 —mil. dolerių, 
kad galėtų per 29 m. išmokėti 
paskolos bonus mokyklų iŠlaiky 
mui. Per metus bus surenkama 
23.7 mil. dol. daugiau mokesčių 
daugiau negu pereitais metais. 

oUSITARĖ SU UNIJOMIS 
Dlinois gubernatorius Thomp

son ir statybų unijų atstovai pir 
madienį pasirašė susitarimą, 
kad valstija mokės vyraujantį 
unijinį atlyginimą savo tos sri
ties tarnautojams. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

— 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeetad. 9 vai. iki 1 vai d. 

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniuiimtt 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. fld 6 v. v-
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d-

ir pagal susitarimą. 
Tat 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 6S Stratt 
Cbicago, m. 00620 
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