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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS

kaltinimą?

— Ne! Man atrodo, kad kal
bėti apie Dievą, religiją, mo
kyti vaikus melstis tai ne nusi
kaltimas, — aiškino teisiamoji.
— Ar prisipažįstate kalta?
— Ne.

Prokuroras pasiūlo tokią teis
mo proceso tvarką: Pirmiausia
apklausti teisiamąją Ramanaus
kaitę, paskui liudininkus: Sizo,
Krupicą ir kt., paskutiniuoju
apklausti Bogačiovą. Su proku
roro pasiūlymu sutiko visi: teis
mo visuomeninis kaltintojas ad
vokatas ir teisiamoji. Teisėjas
paskelbė, kad Teismas nutarė
pradžioje išklausyti Ramanaus
kaitę, paskui liudininkus, o gale
paskelbti dokumentinę medžia
ga

Teisėjas kreipiasi j Angelę
Ramanauskaitę, siūlydamas jai
papasakoti apie įvykdytą nusi
kaltimą.

— Viskas yra užrašyta mano
parodymuose tardymo metu, o
dabar atsisakau dalyvauti teis
me, — pareiškė teisiamoji.
— Atsisakote duoti parody
mus?
— Atsisakau.
Teisėjas skelbia 5 min. per
trauką.
Salėje klegesys. Kai kas prie
kaištauja vertėjui: “Koks tu lie
tuvis, jei nemoki lietuviškai kal
bėti?” Tas tvirtino, kad tikrai
esąs lietuvis. Per rankas eina
kažkieno atsivežti
tešlainiai.
Visi vaišinasi ir siūlo vaišintis
partijos atsiųstom ‘ ‘viešniom”.
Šios purto galvas, tvirtindamos,
kad nenori. “Nebijokite, neuž
nuodyti!
Pasivaišinkite”,
—
siūlo kitoms, — kai kurios pai
ma ir valgo. Pertraukos metu
per atvirą langą į salę įžengė
vienas ilgakojis vaikinas, nes
didelis būrys jaunimo, atvažia
vusio iš Kauno, buvo neįleisti
į salę. Tuojau vienas iš kom
jaunuolių, sėdėjusių salėje tarp
žmonių, iškvietė teismo tvark
darį, kuris įtūžęs pareiškė, kad
šitai geruoju nepasibaigs. Ta
čiau atsiųstas milicijos majoras
pabarė, kad visi laikytųsi tvar
kos ir tuo “incidentas” pasibai
gė. Matyt, teismo kambary sė
dįs čekistas šiek tiek atšaldė
perdaug uolius Baltarusijos pa
reigūnus, perspėdamas, jog ne i
verta erzinti žmonių minią.
(Bus daugiau)

Nerimą sukėlė

japonų automobiliai
Reikalauja sumažinti importus iš Japonijos
Washingtonas. — Amerikos au
tomobilių darbininkų unija iš
vystė stiprią -kampaniją prieš už
sienio, daugiausia Japonijos, au
tomobilius. Reikalaujama suvar
žyti importus, nes jie kenkia JAV
automobilių pramonei. Uni jos rei
kalavimus stipriai remia kai ku
rie
Kongreso
nariai, jų tarpe
Ohio demokratas šen. Howard
Metzenbaum ir Michigano dem.
šen. Donald Riegle. Jie gegužės
6 d. buvo sukvietę į Washingtoną pasitarimui didžiųjų automo
bilių įmanių direktorius.

Kada Washingtone lankėsi Ja
ponijos premjeras Ohira, jam bu
vo priminta nenormali autobobilių prekybos padėtis. Japonijos
automobiliai Amerikoje sudaro
maždaug ketvirtadalį čia parduo
damų naujų automobilių. Prezi
dentas Carteris nelinkęs varžyti
importų iš Japonijos, tačiau pre
kybos
departamentas
pasakė
premjerui Ohirai, kad Kongreso
spaudimas gali tapti nepakelia
mas, jei japonų automobilių bend
rovės nepadės pataisyti susidariu
sios padėties. Iš penkių didžiųjų
Japonijos automobrlių bendrovių
dvi — Nissan ir Honda —jau
paskelbė planą atidaryti fabri
kus Amerikoje, kad amerikiečiai
turėtų darbų. Didžiausia japonų
Toyota įmonė irgi sudarė komi
siją, kuri studijuoja, kur ir ko
kią įmonę steigti Amerikoje.
Japonijos
užsienio prekybos
aukštas pareigūnas Masahisa Naiton pareiškė, kad japonų automo
bilių dalių pramonė greit atsiųs
Amerikon delegaciją užsakyti au
tomobilių dalių. Japonų įstaty
mai, kurie uždeda didelius mui
tus JAV automobilių dalims, bus
atšaukti ateinančių metų balan
džio mėn., paskelbė Kyodo žinių

agentūra.
Skelbiama, kad Amerikos auto
mobilių pramonė pernai turėjo 7
bil. dol. prekybos deficitą. Dau
giausia nukentėjo
Chryslerio
bendrovė.
Kai kurie stebėtojai aiškina,
jog automobilių įmonės Jaltos,
nes nesugebėjo prisitaikyti prie
gazolino brangimo, toliau gami
no gazoliną ryjančias mašinas,
kada japonai pasiūlė pigesnius,
mažiau gazolino deginančius au
tomobilius. Kaltinamos ir darbi
ninkų unijos, kurios taip iškėlė
savo reikalavimus, kad įmonės
ėmė nebesuvesti galo su galu, ma
šinos pabrango, o laisvoje rinko
je Japonijos automobiliai pradė
jo rasti vis didėjantį pareikalavi
mą.
Japonijos automobrlių pramo
nės vadai klausia, o kiek pastan
gų Amerikos automobilių gamin
tojai parodė gaminti automobi
lius, kurie būtų pritaikyti Japoni
jos rinkai? Tokių pastangų nebu
vo, sako japonai. Amerikos auto
mobilių pramonė gali kaltinti tik
save, nes nesugeba atlaikyti ja
ponų konkurencijos.

Tilto nelaime
St. Petersburgas. — Penkta
dienį Liberijoje registruotas
prekinis laivas “Summit Venture”, lyjant lietui, audringame
ore, atsimušė į tiltą, kuris jun
gia St. Petersburgą su Bradentonu, Floridoje. Tiltu eina ir
275 vieškelis. Laivas nugriovė
tilto atsparą ir dalis tilto įgriu
vo į vandenį. Tuo metu tiltu
važiavo “Greyhound” autobusas
ir įlėkė į vandenį, nuskendo ir
vienas sunkvežimis ir keli auto
mobiliai, žuvo 32 žmonės, jų
tarpe 23 autobuso keleiviai.

Popiežius Jonas Paulius II-sis Ganoje susitiko su Anglikonų. Bažnyčios galva,
Kanterburio arkivyskupu Robert Runcie. Paskelbtame komunikate sakoma,
kad visų Bažnyčių jėgas reikia sujungti, kad Kristaus balsas būtų efektingai
išgirstas. Nereikėtų eikvoti krikščionių energijos. seniems nesutarimams, sa
koma pareiškime.

MASKVA IŠLEIDŽIA
MAŽIAU ŽYDŲ
Vis sunkiau gaunamos emigracijos vizos
New Yorkas. — Amerikos žy
dų komiteto Europos reikalų di
rektorius David Geller paruošė
išsamų memorandumą apė ypa
tingą sovietų žydų grupę „refusnikus“. Šis iš anglų kalbos kilęs
žodis gerai žinomas ir sovietų žy
dų tarpe. Refusnikas yra sovietų
pilietis, kuris prašė išvažiavimo
vizos ir kurio prašymas buvo at
mestas (refused). Šiuo metu So
vietų Sąjungoje yra apie 3,000
žinomų žydų refusnikų, maždaug
800 šeimų. Manoma, kad tų šei
mų yra dvigubai daugiau, tačiau
kai kurios slepia, kad jos norėjo
išvažiuoti ir negavo leidimo, ra
šo Geller.
Komitetas nurodo, kad emi
gracijos varžymas laužo tarptau
tinius įstatymus, pasirašytus ir
Sovietų Sąjungos. Tai Universa
linė Žmogaus Teisių deklaraci
ja, Tarptautinė Visų Formų Disk
riminacijos konvencija ir Tarptau
tinis Susitarimas dėl Civilinių ir
Politinių teisių. Sovietai taip pat
laužo ir Helsinkio susitarimą.
Kai kurios žydų šeimos laukia
vizų jau 8 metai, rašo komite
tas. Ir tai buvo sunkūs metai. Iš
vykimo vizos prašymas, papras
tai, atneša atleidimą iš darbo.
Po to seka persekiojimas dėl pa
razitizmo. Valdžios įstaigos gali
nustatyti, kad vizos prašytojas
yra parazitas, antisocialus elemen
tas. Baudžiamojo kodėkso 209
straipsnis už parazitizmą numa
to iki metų kalėjimo. Tarp žydų
refusnikų žinomas dr. Josif Begun, kuris ištremtas į Sibirą, nes
gyveno iš hebrajų kalbos pamo
ku, o toks darbas nelaikomas gar
bingu darbu, vadinamas parazi
tizmu.
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(Tęsinys)
Baigus skaityti kaitinamąją
išvadą ir vertėjui per didelį
vargą ją šiaip taip išvertus, tei
sėjas paklausė Ramanauskaitę:
— Ar jums aiškus kaltini
mas?
— Ne.
— Jūs kaltinama, kad atvy
kote į Girias, suorganizavote ir
1979 m. liepos 18, 19, 20 dieno
mis pas Lukšą mokėte religijos
nepilnamečius Girių aštuonme
tės m-los vaikus. Ar supratot

•

jami, kartais primušami gatvėje
saugumiečių. Pasipriešinus, jie ap
kaltinami chuliganizmu, kalina
mi 15 parų daboklėse. Refusnikams lengviausia prarasti drau
gus ir pažįstamus. Jie bijo su jais
susitikti, palaikyti artimesnius ry
šius. Žinoma refusnikė Ida Nudel 1978 m. buvo nuteista ketve
rtų metų ištrėmimui. Neseniai
apie ją rašė Tomsko laikraštis:
Ji esanti žiauri ir pavojinga mo
teris, su kuria neturėtų kalbėti
joks garbingas sovietų pilietis, nes
ji esanti sovietų liaudies įrodytas
priešas. Po tokių straipsnių žmo
nės bijo su Nudel susitfkti, rašo
Gelleris.
Amerikos žydų komitetas nu
rodo, kad pernai valdžia išleido
51,000 žydų, o šiemet per pirmus
tris mėnesius išvykimą suvaržė,
išleido daug mažesnį nuošimtį.
Sumažėjimas aiškinamas santy
kių tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos pablogėjimu dėl Afganis
tano invazijos, dėl SALT sutar
ties nepatvirtinimo, dėl prekybos
privilegijų Kinijai suteikimo, dėl
Olimpiados boikoto. Vis mažiau
žvdų gauna vizas. Dažnai nau
dojamas „valstybės saugumo“ mo
tyvas. Profesoriaus Vitalio Rubi
no prašymas buvo atmestas dėl
saugumo, nors jo profesija yra Ki
nijos ir Viduramžių istorijos mo
kymas. Daugelio žydų prašymai
leisti susijungti su užsienyje gy
venančiais giminaičiais atmeta
mi dėl „nepakankamos giminys
tės".
Komitetas ragina pasaulio žy
dus palaikyti vienintelę refusni
kų viltį —išvystyti visame pa
saulyje visų geros valios žmonių
spaudimą, kad Sovietų Sąjunga
Refusnikai dažnai netenka te laikytųsi savo pasirašytų tarptau
lefonų, jų laiškai sulaikomi, vai tinių sutarčių, baigia Amerikos žy
kai išmetami iš universitetų, pra dų komitetas.
randa karinės prievolės atidėji
— JaponijosMitsui bendrovė
mą ir pašaukiami kariuomenėn.
Po prievolės atlikimo jiems vėl paskelbė, kad bus atgaivinti
neleidžiama emigruoti, nes jie darbai Irane, kur statoma 3.2
žiną „valstybinių paslapčių“. Re bil. dol. vertės petrocheminė
fusnikai dažnai tardomi, areštuo įmonė.

— Costa Rica organizuoja
tarptautinę komisiją Kubos pa
bėgėliams gelbėti. Daromi žy
giai pasiųsti į Kubą Costa Ricos, Amerikos ir Britanijos de
legaciją tartis su Castro dėl
tvarkingo kubiečių išvažiavi
mo. Jau astuonios valstybės
pažadėjo priimti pabėgėlių iš
Kubos, jų tarpe Vakarų Vokie
tija, Kanada, Australija.
— Valstybės departamento
spaudos ryšininkas Hodding
Carter Hl-sis paskelbė, kad jis
nuo liepos 1 d. pasitrauks iš pa
reigų.
— Afganistano pabėgėliai
paskelbė Pakistane, kad praė
jusį antradienį sovietai pradėjo
stiprų puolimą prie Ghaznio
miesto. Du kaimus visai su
griovė sovietų aviacija, žuvo
apie 5,000 civilių.
— Atleidimai iš darbų palietė
ne tik automobilių įmones, vis
daugiau atleidžiama plieno pra
monės darbininkų East Chicago, Trenton, Mich. ir Detroite.
— Vakarų Vokietijos Olimpi
nio komiteto prezidentas reko
mendavo boikotuoti Maskvos
olimpinius žaidimus.
— Japonija paskelbė, kad ji
pirks naftą iš Irano, nors jos
kainos ir pakeltos iki 35 dol. už
statinę.
— Kainų kilimas balandžio
mėn. nebuvo toks greitas, kaip
anksčiau. Infliacija siekė tik
05 nuoš.
— Švedijoje toliau plečiasi
generalinis streikas, didžiausias
švedų istorijoje.
— Gynybos departamentas
paneigė švedų televizijos pa
skelbtą žinią, kad keli tūkstan
čiai JAV marinų išsikėlė Oma
ne, kur steigiama JAV karinė
bazė.
— Saudi Arabijos ambasado
rius šeikas Faisal Alhegelan
trečiadienį aplankė valstybės
departamento paaekretorių Warren Christopher ir prašė jį da
ryti žygių sustabdyti "Prince
sės mirtis” filmo rodymą PBS
(Public Broadcasting Service)
kanale. Šeikas įteikė tai - ben
drovei adresuotą Saudi Arabijos
laišką. Filmo laukiama atei
nantį pirmadienį Chicagos 11
kanale.
— Meksikos pasienyje, prie
Chula Vista, pasienio policija
pernai sulaikė 337,930 meksi
kiečių. Praėjusią savaitę sugau
ta 300 svetimšalių, bandžiusių
pereiti sieną.
— Lenkijoje jau tradicija ta
po pavasarinės katalikų pamal
dos ir automobilių pašventini
mas. Gegužės 4 d. Podkova
Lesna mieste kun. Leon Kantorski pašventino 2.000 automo
bilių ir jų savininkų šeimas. Ku
nigas patarė neužmiršti, kad
šio pasaulio pagrindinis vairuo
tojas yra Dievas.

Prezidentas Carteris
apie sekretorius
Philadelphia. — Prezidentas
Carteris, ilgesnį laiką niekur
nevažinėjęs, penktadienį aplan
kė Philadelphiją, kur pasakė
dvi kalbas. Pasaulio Reikalų
taryboje jis gyrė buvusį vals
tybės sekretorių Vance, tačiau
pasakė, kad "sekretorius Muskie bus daug stipresnis sekre
torius, kuris neįklimps į admi
nistracijos detalių ar protokolo
detalių liūną”. Iš to sprendžia
ma, kad buvęs sekretorius —
“jklimpdavo”. Prezidentas, klau
siamas ar sekretorius neturės
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Meksika - naujoji
naftos galybė
Yra vilčiŲ pasivyti Saudi Arabiją
Meksika. — Japonijos premje
ras Ohira, vykdamas į Washingtoną, buvo sustojęs ir Meksikoje.
Sakoma, kad Meksikos sostinėje
kasdien galima sutikti užsienio
delegacijų, viešbučiai pilni užsie
niečių, kurių vienintelis tikslas —
susitarti dėl naftos pirkimo. Mek
sikos naftos pramonės „Petroleos
Mexicanos“
direktorius
Jorge
Diaz Serrano neseniai pasakė, kad
Meksika tapo tikra naftos galy
bė. Įrodytos naftos atsargos sie
kia 50 bilijonų statinių. Per ket
verius metus gamyba padvigubė
jo ir šiemet sieks metų gale 2.7
mil. statinių per dieną. Tarp- naf
tos galybių Meksika šiandien
šešta pasaulyje, lygi su Iranu,
su Kuvaitu. Dar svarbiau, Mek
sikos galimos naftos atsargos, spė
jami šaltiniai, gali siekti iki 200
bil. statinių. Tyrimai buvo daro
mi tik apie 10 nuoš. Meksikos
teritorijos plotuose. Daug užsie
niečių geologų tvirtina, kad Mek
sika, išvysčiusi naftos ieškojimą
jūros dugne, galėtų pasivyti sa
vo atsargomis didžiausią gamin
toją Saudi Arabiją.
Ligi šiol Meksikos pagamina
mos naftos didžioji dalis buvo
skirta vidaus reikalams, tačiau
šiemet Meksika jau eksportuoja
apie 700,000 statinių per dieną.
Daug jos naftos perka Amerika,
Ispanija ir Izraelis, tačiau pasku
tiniu metu šiek tiek siunčiama
į Braziliją, Costa Ricą, Prancū
ziją, Japoniją, Nikaragvą, Jugos
laviją. Japonijos premjeras derė
josi dėl Meksikos parduodamos
Japonijai naftos kiekio pakėlimo
iki 300,000 statinių per dieną. Ja
ponija pažadėjo investuoti Meksi
koje daugiau lėšų petrocheminių
įmonių statybai, pramonės išvys
tymui.

Libija atšaukė
savo diplomatus
Tripolis. — Libija sutiko iš
gabenti savo diplomatus iš Washingtono, nes ji neieškanti su
Amerika susikirtimų.
Tačiau
diktatorius Kadafis pasakęs, jog
jis svarsto, ar nereikėtų nu
traukti naftos pardavimo Ame
rikai. Iš Libijos importuojama
nafta Amerikai sudaro tik 3.5
nuoš. visos importuojamos naf
tos, tačiau Libija Amerikai par
duoda 44 nuoš. savo eksportų.
Per praėjusius du mėnesius
piktadariai nužudė Londone,
Romoje ir Beirute penkis Libi
jos piliečius. Jie visi buvo Kadafio priešai. Libija reikalavo,
kad piliečiai sugrįžtų namo arba
jiems gresia likvidavimas. FBI
išaiškino Libijos diplomatų pla
ną žudyti Amerikoje gyvenan
čius libiečius,
kurių čia yra
apie 4,000. Ambasados sąraše
buvo apie 50 žmonių, “pasmerk
tų likvidavimui”, nes jie esą

Kadafio priešai. Tas ir prive
dė prie santykių pablogėjimo.
Libija, kurios vadą Egipto
prezidentas vadina “lunatiku”,
turi nesutarimų ir su Britanija
bei Italijos vyriausybėmis.

Iki šiol naftos atradimas ir eks
portai mažai pagerino Meksikos
gyventojų padėtį. Pats ieškojimas,
gręžiniai, šaltinių išvystymas, ga
mybos kėlimas daug kainuoja. Lė
šos vis dar investuojamos į atei
ties šaltinius. Įrengimai, vamz
džiai, pompos — viską reikia im
portuoti iš užsienio. Tik šių me
tų gale naftos pramonė duos pel
ną, kuris palies ir bendrą ekono
minę padėtį. Meksika padvigubi
no savo refinerijų apimtį ir tri
gubai pakėlė petrochemikalų pra
monę, visa tai padaryta per tre
jus metus. Praeis dar daug laiko,
kol 70 milijonų meksikiečių pa
jus gyvenimo lygio pakilimą, nes
mažiausiai pusė gyventojų skurs
ta, o prieauglis yra 3 nuoš. per
metus, tačiau naftos atnešami
turtai ilgainiui pradės tą skurdą
lengvinti, tikisi Meksikos vyriau
sybė.

Irano rinkimai
Teheranas. — Kurdų provin
cijos neramumai vėl sutrukdė
Irano
parlamento
rinkimus.
Kaip žinoma, balsavimas prasi
dėjo kovo 14 d. ir buvo išrink
ti 98 nariai. Antrame balsavi
me teko išrinkti dar 149. Nelau
kiama, kad bus išrinkti visi
270 parlamento narių, nes kai
kurios provincijos rinkimus boi
kotavo.
Parlamentas, pagal naująją
konstituciją, gali pradėti dar
bą su dviem trečdaliais atstovų
(180), o šis skaičius bus suda
rytas. Rinkimų rezultatai dar
neskelbiami, tačiau spėjama,
kad daugumą turės fanatiška
musulmonų grupė, vadovauja
ma ajatolos Beheshti. Revoliu
cijos vadas Khomeinis ragino
balsuoti už tuos kandidatus,
“kurie yra 100 nuoš. musul
monai”.
Užsienio reikalų ministeris
Ghotbzadeh iš Belgrado negrį
žo namo po prezidento Tito lai
dotuvių, bet nuskrido į Šveica
riją, kur tarėsi su užsienio rei
kalų ministeriu Pierre Aubert. Šveicarija Irane atstovau
ja Amerikos interesams.

Popiežių sutiko
ašantų karalius
Accra. — Apie milijonas žmo
nių sutiko popiežių Joną Paulių
H-jį Ganoje, kur jis nuskrido į
seną ašantų genties sostinę Kumasi. Čia jį pasveikino genties
karalius Otunfo Apuku Wave
su savo
dvariškiais,
šimtais
būbnų ir cimbolų. Ašantų pa
dermė ilgai kovojo prieš britus
kolonizavimo laikais, o 15-tame
šimtmetyje buvo galinga Afri
kos valstybė. Dabartinis kara
lius yra religingas anglikonas,
tačiau jo dvariškių ir atskirų
kunigaikštijų vadų tarpe yra ir
katalikų.
šeštadienį popiežius išskrido į
Viršutinę Voltą,
vieną skur
džiausių Afrikos šalių.
KALENDORIUS

sunkumų su patarėju Brzezinakiu, atsakė, kad energingas
Brzezinskis pasiūlo šviesių idėjų,
tačiau kai kurios jų būdavo at
metamos.
Prezidentas pasakė toliau ieškosiąs su Sovietų Sąjunga įtem
pimų mažinimo, sieksiąs strate
ginių ginklų apribojimo susita
rimų.

Gegužės 12 d.: Nerejus, Fla
vija, Vaidutis, Viligailė.
Gegužės 13 d.: Servą tas, Gliserija, Gardevutis, AfvydgT
Saulė teka 5:36, leidžiasi 7:58.

ORAS
Debesuota, su pragiedruliais,
temperatūra dieną 66 L, naktį
46 L
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gegužės mėn. 12 d.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass,
ANSAMBLIO SŪKURIO
KONCERTAS

Lietuvių fondo narių suvažiavimas įvyko 1980 m. gegužės 3 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Matyti dalis suvažiavimo
dalyvių. Pirmoje eilėje dr. F. Kaunas, Marija Reinienė, dr. K. Ambrazaitis.
Nuotr. P. Malėtos

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
KARTAIS IR WASHINGTONE
PANAŠU KAIP CHICAGOJE
Mūsų gyvenimas sostinėje Washingtone nepasižymi lietuviškų
įvykių gausumu, kaip Chicago
je, Toronte, Clevelande, Det
roite ir gal dar kai kur. Laimei
tik už 40 mylių yra Baltimorės
miestas su sena, savo pėdas išeivi
jos istorijon įsirėžusia Baltimorės
lietuvių kolonija. Ji kartas nuo
karto vašingtoniečius pavilioja į
savo lietuviškus renginius. Pvz.
šeštadienį, balandžio 19 d., kai
Chicagoje vyko 24-toji Lietuvių
operos premjera, kas norėjom, tu
rėjom progos Lietuvių namuose
išklausyti gana malonų Baltimo
rės lietuvių “Dainos” choro kon
certą. Po savaitės sekmadienį, ba
landžio 27 d., labai lietingą po
pietę Washingtono ir apylinkių
lietuviai gana gausiai dalyvavo
tuose pačiuose Baltimorės Lietu
vių namuose įvykusioje Baltimo
rės LB apylinkės valdybos reng
toje literatūrinėje popietėje, ku
rioje programą atliko svečias iš
tolimos Califomijos poetas Ber
nardas Brazdžionis ir kitas sve
čias iš artimesnio Rochesterio
rašytojas Jurgis Jankus. Netoli
poros šimtų klausytojų turėjo
progos pasidžiaugti tikrai neeili
nio lygio literatūrine šventė, ku
rioje abu lietuviško žodžio kūrė
jai ne tik skaitė savo kūrinius,
bet šį tą papasakojo ir iš savo
gyvenimo, ypač poetas B. Braz
džionis, atidengęs nemaža akimir
kų, kaip gimė eilė jo eilėraščių.

Ir visa tai, kas išplaukė iš abiejų j tą, rengėjų buvau paprašytas su
kūrėjų lūpų, neliko vien salėje! abiem solistais padaryti spaudai
buvusių klausytojų ausyse bei interview. Taip nuo to laiko ir li
prisiminimuose, bet “Amerikos kom gana artimi. O Aldona dai
Balso” pareigūnų buvo ištisai navime kilo ir kilo.
Nors mūsų lit. mokyklos
tė
įrašyta į magnetofono juostas.
Dalis tos medžiagos netrukus ra vų komiteto atstovės, ypač ener
dijo bangomis nuskambėjo į Lie gingosios T. Landsbergienė ir K
tuvą, o kita dalis pasiliks “AB” ar Česonienė, smarkiai spaudė ir
chyvuose ir atitinkamomis pro gnaibė, kad koncerte dalyvautugomis bus panaudota transliaci mėm, bet reikalai kitaip klojosi.
joms į Lietuvą. Literatūrinėje po Reikės vykti į JBaltimorę, į ves
pietėje, kurią pravedė LB Balti tuves. Paskutiniais Lietuvos ne
morės apyl. valdybos narys Juozas priklausomybės metais Panevėžio
Gaila, žiūrovų tarpe buvo malo mergaičių gimnazijoje šalia ki
nu matyti ir tokius mūsų litera tų buvo ir tokia graži gimnazis
tūros bei teatro asmenis, kaip ra tė Liucija Lapaitė, dabartinė Las
šytoją A. Vaičiulaitį,
poetą A. kauskienė, yieno iš Baltimorės lie
Nyką-Niliūną, aktorių J. Palu tuvių radijo programos vedėjų
binską, poetą A. Radžiu, poetę — Kęsto Laskausko žmona. Taigi
St. Šukytę ir eilę kitų.
tą dieną jų dukters Reginos ves
Ir štai vėl išaušo nepaprasto tuvės. Ir kaip nedalyvausi, jei jau
grožio gegužės 3 — 4 savaitgalis. nosios mamą pažįsti daugiau ne
Nors sostinėje vyšnios jau seno gu 40 metų.
kai nužydėjo, bet po jų pražydo
Kelias minutes pavėlavę, pasie
kiti medžiai ir įvairūs krūmai, ir
kiam Baltimorės lietuvių Šv. Al
JAV sostinė atrodo kaip rojus. O
fonso bažnyčią pačiam miesto
dar saulutė taip gražiai ir šiltai
centre. Kaip niekad, automobi
pašildė. O savaitgalis vėl neeili
liui nėr kur snapo įkišti: ar dėlto,
nis. Mūsiškės nedidelės K. Done
kad turgus netoli, ar į bažnyčią
laičio vardo lit mokyklos tėvų
tiek svieto suplaukę? Teisybė, į
komitetas jau kuris laikas rekla
bažnyčiąl Erdvi gotikos stiliaus
muoja sol. Aldonos Stempužiešventovė, kai įėjom į vidų, atro
nės-Švedienės ir jos vyro komp. J.
dė pilnutėlė, bet kai pasistūmėjom
Švedo koncertą mokyklos naudai,
į priekine taip jau milžiniška mi
įvykstantį gegužės 3 d. vakare Lat
nia atrodė. Bet vietiniai sakė, kad
vių namų didžiojoje salėje. Kiek
tiek žmonių į šventovę nesusi
prisiminimų, kiek minčių apie
renka nei per Lietuvos nepriklau
Jdoną. Juk kai apie 1955 — 56 m.
somybės šventę, nei per didžią
Chicagos ateitininkija rengė pir
sias bažnytines šventes. Populia
mąjį Chicagoje solistų A Stemrūs Baltimorėje Laskauskai ir jau
pužienės ir V. Verikaičio koncernojo Viktoro Sajausko tėveliai. O
klebono kun. A. Dranginio at
našaujamos Mišios ir pamokslas
šimtaprocentiniai lietuviški.Prieš
dvi savaites mačiau, kai klebonas
kun. A Dranginis, aktyvus pa
saulietinio "Dainos” choro na
rys, kartu su kitais nuo scenos
traukė lietuviškas dainas. Jei tei
singai mane informavo, tai kle
bonas esąs vienas pagrindinių
“Dainos” choro verkios judinto
jų. Ar daug turime kunigų, ku
rie aktyviai įsijungtų į pasaulieti
nius ar aplamai į bet kokius cho
rus? ’tarp kitko, kun. A Drangi
nis yra Amerikos lietuvis ir Lie
tuvos, berods, niekad nematęs.

tautas Bruzgys. Jis nuoširdžiai
dėkojo asistentei šokėjai Jūratei
Dambrauskaitei, iškvietė į sceną
muzikę, šokių pianinu palydovę,
M. BlaževičiūtęCramley su akor
deonistu Brian Pieroe. Dėkojo su
juo visa auditorija muzikos pa
tarėjui, lietuvių liaudies uvertiū
ros kūrėjui, busimojo Sūkurio mu
zikantų mokytojui komp. Juliui
Gaideliui, fizharmonijos orkestro
vadovui — dirigentui
Robert
Babb ir jo 20-čiai oakesteantų.
Buvo reto džiaugsmo šventė.
Padėka daibščiajam jaunimui,
energingajam ansamblio vadovui
Vytautui Ruzgiui, uoliajai mu
zikei Marytei Cražley, pirmajam
Sūkurio organizatoriui Mikui Su
bačiui, dabartiniam administra
toriui Eligijui Sužiedėliui, ilga
mečiam rekalų vedėjui Pranui
Šimkui, kasninkui Eugenijui Užpurviui, Birutei Skobekienei, jau
nimo atstovams Šarūnui Norvai
šai ir Gintaru Subačiui. Valdy
bos dėka buvo išleista Sūkurio
tautinių šokių ir muzikos kon
certo puiki programa, su trumpa
Sūkurio istorija,
šokėjų, kank
lininkių, Southeastem fizharmonijos orkestro dirigento su kon
certe grojusiais, mecenatų ir rė
mėjų .pavardėmis.
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Gegužės 3 d. Brocktono ir apy
linkių lietuviai rinkosi į North
North Junior aukšt. mok. audi
toriją į Lietuvių tautinių šokių ir
muzikos koncertą.
Svečiams beveik užpildžius au
ditoriją, Southeastem fizharmonijos orkestro 20 muzikantų, di
riguojant Robert Babb, subtyliai
pradėjo koncertą komp. Juliaus
Gaidelio lietuvių liaudies uver
tiūra. Sūkurio kanklininkių „Ko
Liūdi, putinėli“ —A. Suplienės,
nuteikė mistiškai.
Ir tuoj pat
būrys lietuvaičių pasisveiknimo
šokiu — kepurine pradėjo šo
kius. Sekantieji: vestuvių polka,
čigonėlis, tryptinis, suk, suk, rate
lį, rugučiai ir malūnas su gyvu
vėjinio malūno paveikslu. Šokė
jai pateikė gražią pynę, užburdami auditoriją.
Po pertraukos kanklininkė V.
Bizintkauskaitė solo paskambinę
Lopšinę, J. Pilipp, H. Dilytė su
R. Kulbyte duetą — supinsir
dainužę — A. Mikulskio, H. Di
lytė solo — lėlytės sapną — A.
Mikulskio, A. Lingertaiteinė so
lo — oi, žiba žiburėlis — A.
Mikulskio ir šeinis
—liaudės
Sūkurys įvairiomis progomis pa
šokį —P. Stepulio visos ketu šoka Broaktone ir apylinkėse. Da
rios.
bar ruošiasi dalyvauti Vl-je Tau
tinių šokių šventėje, Chicagoje.
Ir vėl šokėjai, lydimi orkestro,
Po sėkmingo koncerto Sūkurio
sutartinai pašoko: oželiį, žioge
lius, aukštaičių kadrylių, šokių valdyba pakvietė programos atli
pynę iš greitpolkės, klumpakojo, kėjus, rėmėjus ir talkininkus į
šusto, kalvelio ir rezginėlės. Įspū sandaros salę vaišėms. Svečiai
dingai pašoktas aštuonnytis ir užpildė dvi sales, kame buvo vy
riausios šeimininkės B. Skobeikiesubatėlė sukėlė .plojimų audrą.
Scena meniškai išdekoruota Ri nės su talkininkėmis vaišnami.
mo Manomaičio tautinių juostų Lietuvių tautinių šokių ugdymas
omamen&is. Keliašimtė 3-jų ge išeivijoj yra ryšys su tėvyne, ku
neracijų auditorija audringai an ris glūdi visų kartų lietuvių šir
sambliui plojo. Scenoje pasirodė dyse. Geriausios sėkmės Sūkuriui I
E. Ribokienė
Sūkurio ansamblio vadovas Vy

Los Angeles miestas auga ir di
dėja ne tik lietuvių skaičiumi,
bet ir talentais. Jau kuris laikas
buvo sakoma, kad literatūros pre
miją iš karto gali siųsti į Los An
geles, nes ten vis vien kas nors
laimės. Dabar, -per paskutinį skau
tų balių, puikiai pasirodė mūsų
jaunieji ir naujieji talentai. Jau
nimo orkestras visą laiką tobu
lėja, puikiai groja šokiams, o da
bar pasirodė pajėgus ir progra
mą atlikti. Malonus jų kvartetas
(S. Matas, V. Polikaitytė, R. Po•Hkaitis, R Zelenytė), duetai (V.
ir R. Polikaitukai). Ypač gražiai
nuskambėjo V. Polikaitytės solo
„Kregždutės“, komp. G. Kuprevi
čiaus. Atrodo, ši grupė, stipri ta
lentais, noru ir jaunatviška ener
gija, yra vienas iš stipriausių mū
sų miesto muzikos vienetų.
Įdomi ir nauja talentinga dai
nininkė Raiša Urbonienė, losangeliečiams pažįstama iš „Blaisvintų moterų“ grupės ir taip pat
jos sukurtų rolių įvairiuose vai
dinimuose. R Urbanienė atliko
dalį programos skautų baliuje,
kur ji vykusiai padainavo: „Dan
gus toks mėlynas“, „Obelis ant
upės kranto“, „Neklausk“, „Aš
—Tt/*, „Pora už poros“, visos
komp. B. Gorbuhkio, kuris šiuo
metu laikomas iškiliausių ir la
biausiai mėgstamu lengvos mu
zikos kompozitorium. R Uibanienės balsas malonaus tembro, ge
rai valdomas, ypatingai gera dik
cija. Dainininkė nepasidiauna
savo gražia išvaizda ir talentu,
bet nuoširdžiai dirbo, paruošda
ma programą baliui, o dar dau-

Sol. Raiša Urbanienė, plokštelės jdainavimo metu.

Nuotr. P. Jastukonio

giau įdėjo pastangų įrekoiduodama lengvos muzikos plokštelę,
įdomu buvo stebėti įdainavimo
metu. Naujos dainininkės plokš
telė lietuviams pasirodys gana
greitu laiku. Plokštelėje įdainuo
ta 12 lengvo žanro dainų, visos
komp. B. Goibukkio, palydimos
lengvos muzikos orkestro. Orkest
ras dr dainininkė sudaro tikrai
gražų muzikos vienetą, kurio ma
lonu klausytis. Visą rekordavimo
darbą atliko P. Jasiukonis savo
studijoje.
Vaja
PATIKSLINIMAS

Po apeigų bažnyčioje negi grį
ši į sostinę. Juk Baltimorės Lietu
vių namų didžiojoje salėje pa
ruoštos vaišės daugiau negu 300
svečių. Juoba ir lietuviškos deš
ros čia atrodo šimtą kartų ska
nesnės, negu pvz. Chicagoje, nes,
gyvendami sostinėje, savaičių sa
vaitėmis neturim progos jų pa
ragauti Vestuvės čia be prakal
bų, išskyrus klebono maldą ir
trumpą pirmojo pabrolio žodį. To
Kau gi valgyk, uliavok, linksmin
kis, Vietoj išlaidžių suknelių, pa
mergės apsirengusios lietuviškais
tautiniais rūbais, kartas nuo kar
to suskamba lietuviška daina, ve
dama buvusio Panevėžio teatro
aktoriaus J. Kazlausko, o orkest
ras, neužsigaukit, man atrodo, to
li dar nuo Chicagos Neolituanų
ar Balio Pakšto orkestrų.
Jauku ir gera savuose Baltimo
rės Lietuvių namuose, lyg būtum
Chicagos Jaunimo centre ar New
Yorko lietuvių Kultūros židiny...
Mes sostinėje tokios vietos netu
rim, už pinigus glaudžiamės prie
latvių, mokėdami nuomą.

Korespondencijoje „Nuotaikin
gas radijo valandėlės parengi
mas“, išspausdintoje „Drauge“
š.tn. balandžio 21 d. vietoj „Klu
bo pirmininkė Danutė Raštikie
Kai pavakarėj salė {kaito, panė“ turi būti „Danutė Kaškelie- siskleidėm parkelyje prie Lietu
oT.
vių namų. Ten aikštė, šuoliu-

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

mokama B anksto
metame y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00
$15.00
Kanadoje ............. U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje ...... ....................
40.00
22.00
15.00
Kitur .............. ...................... 38.00
20.00
13.00
Savaitinis ...... ..................... 25.00
—N
15.00
DRAUGO

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
j prašymą.

VILNOS RŪŠYS

Vilna yra ne tik įvairių rū
sių, bet dar — gyva ir negyva.
Gyva vilna vadinama tokia, ku
ri kerpama nuo gyvų avių ir ki
tų vilninių gyvulių. Negyva yra
ta, kuri kerpama nuo negyvų
avių arba kailių. Tyrėjų nusta
tyta, kad yra labai didelis skir
tumas tarp gyvos ir negyvos

DR. ŽIBUTE

ZAPARACKAS

Telef. — 387-1285
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofisas:

700 North Michigan, Sarte 409
Valandos pagal «11 gi tarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tęf. LU 5-6446

Tel. REliance 5-1811

Lietuvis gydytojas
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai., pirmad.. antrad., ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. — 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. - BE 3-5893

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ
Valandos pagal susitarimą.

Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

1490 AM.
715G S. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. 80629
iiiiimiimimiiimiiimiiiiiiiiiiiuiiuniim

Zenonas Ignonis

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J 0 K Š A

VAIKŲ LIGOS
7656 VVest 63rd Street

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses”

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. JENKINS

PRAEITIS KALBA

DR. FRANK PLECKAS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

— “Atlantic” žurnalas, turįs
Dienoraštiniai užrašai
340,000
skaitytojų,
įsteigtas
1857 m. Bostone,
parduotas
GUDIJA
naujiems savininkams, Zucker1941-1944
man bendrovei, turinčiai 150
Spaudai parengė Klemensas Jftra
mil. vertės nekilnojamo turto
Tai Lietuvos karo kapeliono die
pardavimo įstaigą.
noraštis Antrojo pa—karo
metu.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA ’
2656 W. 63rd Street

'’

Vai antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak

6132 S. Kedzie Avė. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Tel.-GR6-0617
6958 S. Talman Avė

n

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

Leidėja* Bronius Ignatavičius.

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Lietuvos atsiminimai

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
Radijo Valanda Jau *9 metus tar
nauja Nev Jeraey. New York ir Con- lio formato, 286 pusi. Kaina su
persiuntimu $8.95.
nectlcut Uetuvlama !

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
ŽS4 Sunllt Drtve
Wstchuag, N. J. 070M
TEL. - 7SMOB <»1)

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. it .6-8 vai. vak. išskyrus
treč. šešthĮ£ iki 4 vai. popiet

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

DR. E. DECKYS

Kaa Mtsdlen) nuo 4 Iki S vai. po
piet U WEVD Stoties Nev Yorke
UJO kll.. AM tr nuo 7 Iki 8 vai
vak. 97.9 mej. FM.

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

VL. R.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

3925 VVest 59th Street

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

Telef. 434-2413

Visi teL 778-8000...

DR. PETER T. BRAZIS

OPTOMETRISTAS

BADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių kaioa: nuo pirmadienio nu
penktadienio perduodama nuo 4:00
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį- Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo š:3o iki 9:30 vai. ryto.

2458 W. 6#tfa Street, Chicago, DI

DR. WALTER J. KIRSTUK

2709 VVest 51st Street
Tel. — GR 6-2400

SOPHIE BARČUS

EB

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai

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

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

kai, medeliai Ir parkelis oficialiai
vadinasi Mažuoju lietuvių parku.
Jį suplanavo, įrengė ir lietuvių
vardu pavadino kažkurios tai vai
džios ar miesto įstaigos.
Taip ir prabėgo diena su Bal
timorės lietuviais pakilioje ves
tuvių puotoje, vis prisimenant
Aldonos ir jos vyro Jono švedo ne
trukus už maždaug 40 mylių
prasidedantį koncertą. Bet išaušęs gražus sekmadienis sostinėje
vėl atnešė naują, malonią progą,
apie kurią pakalbėsim kitą savai
tę.

VALDEMARAS BYLAITIS

Valandos pagal susitarimą

2434 West 71st Street

Detroito Gabijos tunto tuntininkė Rita MatvSkaitė su tėveliais Stase ir
Leonu Matvėkais ir Vidurio rajono vadeive Aldona Gasneriene iš Chicagos.
Nuotr. J. Urbono

vilnos. Aviai kritus, nustoja
veikti liaukos, kurios maitina
vilnas įvairiais riebalais. Gyva
vilna yra spindinti ir tąsi. Ne
gyva neturi tąsumo ir spindėji
mo, dažnai būna išraunama gų
šaknimis ir kailio gabalai* To
kia vilna žymiai mažesnės ver
tės, ir pirkėjai moka už ją pi
giau.
/
jm.

Advokatų Draugija

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

/
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

LIETUVIAI CALIFORHIJOJE
NAUJOS SOLISTES
PLOKŠTELE

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries
$40?00.

Illinois gyventojai dar prideda
48 ct valstijos mokesčio.

Užsakymas siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St
Chicago, IL 60629
'•■■aMiaiaiiuaMmmaiMMiaaaiMaM

t

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN ROARD
OF FAMILY PRACTlCE

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

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6495

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. jr penktad.'2Ą ii
6-7 — iš anksto susitarus
••

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm. antr. treč
ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street

Vai: pirm., antr. ketv ir penkt;
2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą
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Ar Amerikai gresia

KOMUNIZMO PAVOJUS
Mūsų literatūros istorikas
dr. Vincas Maciūnas jau ke
liais atvejais yra paskelbęs sa
vo surinktų daugybę rašytojo
Vinco Krėvės Mickevičiaus
laiškų. Laiškai, kaip žinome,
yra labai naudinga žmonių
santykiavimo priemonė. Juos
rašantieji paprastai tiesiai ir
atvirai išreiškia save nuo
monę,kų galvoja vienu ar kitu
klausimu. Dr. Maciūnas nese
niai išėjusiame “Metmenų” nr.
39 (90-124 pusi.) atspausdino
net 51 V. Krėvės rašyto laiško
tekstus ištisai ar būdingesnes
ištraukas antrašte “Vincas
Krėvė savo gyvenimo sau
lėleidyje”. Laiškai rašyti 1944
- 1954 metų laikotarpyje.
Iš jų galime patirti kai ku
rių įdomesnių faktų, mums ar
ba mažai žinomų, ar visiškai
nežinomų. Sakysime, iš V.
Krėvės laiško, rašyto minis
teriui P. Žadeikiui ir iš jo pa
sakojimo Vyt. Mykolaičiui
sužinome, kad Krėvė 1940 m.
sutiko pasiimti vadinamosios
liaudies vyriausybės minis
terio pirmininko pareigas la
bai jų nenorėdamas, tiktai
daugelio mūsų senų vals
tybininkų — K.Merkio, St Ši
lingo, L. Bistro, K. Friniaus ir
kitų prikalbėtas, įprašytas,
priverstas, kaip ir Ernestas
Galvanauskas, žodžiais: “Ar
būsią geriau, jei ton vieton
atsisės komunistas, kuriam
Lietuvos reikalai nerūpiau Op.)

«
Vincas Krėvė nebuvo geros
nuomonės apie didžiųjų vals
tybių politikus. 1949II.4 jis dr.
A. Garmui rašė: “Jau išėję iš
apyvartos
diplomatai, kad
‘greičiau laimėtų karą’, ati
davė bolševikams visą Vidu
rinę Europą. Naujiesiems dip
lomatams jų laurai neduoda
ramybės ir jie žūt būt nori
‘laimėti taiką’. Tuo tikslu jie,
matyti, nutarė paaukoti rau
donajam ‘draugui’ kinus su vi
sa rytine Azija... Pasibaigs
viskas, suprantama, tiesiogi
nėmis derybomis, kurių metu
raudonieji “draugai’ apgaus
mūsų diplomatus, daug išside
rės už pažadus įvairių nusilei
dimų, kurių iš anksto bus
nusistatę nevykdyti, kaip jie
paprastai daro”. Kas bus to
liau, — po dešimties, po pen
kiolikos metų, tokiu keliu ei
nant, čia niekas negalvoja.
Pirmiausia visi čia gyvena tik
šia diena. Kodėl kitaip turi
jausti diplomatai? Antra vėl
— visi pasitiki nesugriau
nama krašto galybe ir absolučiu jo saugumu. Vadinasi, nė
ra reikalo galvoti apie save, o
kaip bus su kitais kraštais, vi
sai nesvarbu. Kiekvienas turi
sau gyventi ir savimi rūpin
tis”.
O apie didžiųjų valstybių va
dus V. Krėvė rašytojui Jonui
Aisčiui (1950.XII.30) šitaip ra
šė: “Gyvename nemalonius
laikus; gal nemaloniausias da
lykas, kad mūsų likimas pri
klauso nuo žmonių, kurie sto
vi priešakyje galingų
valstybių, o patys jie tokie ma
žyčiai siela ir protu ir tokie ne
reikšmingi ir neryžtingi. Be to,
jiems svetimas savigarbos
jausmas”. (103 pusi.).
*
; Išeivijoje vedamą mūsų vi
daus “politiką” V. Krėvė laiš
ke, rašytame M. Biržiškai
1951.XIL26,
šitaip vertino:
“Politiniai ginčai, kurie 6a ve
dami, man atrodo bereikš
miai. Mums teks dar ilgai
laukti čia, kol atsiras gali
mybė grįti Lietuvon, o per tą
laiką visus užmirš, ir jauna
karta, kuri Lietuvoje dabar ki
taip auklėjama, apie savo se
nus veikėjus nieko nebežinos,
net jų pavardžių, ir kurs pati
savo gyvenimą, senų nebeįseileisdama. Mamau, kad partijų
vadai ir pačios nūdienio* par
tijos ten neras savo veiklai
vietos. Jei vietinė naujoji kar
ta nesugebės suorganizuoti sa
vo jėgos valstybei atstatyti ir
ją apginti, būsime parduoti

galigesniesiems, kurie senųjų
neįsileis į Lietuvą ‘dėl šventos
ramybės”. (106 — 107 pusi.).
•
Paskutiniame mus pasie
kusiame “Tėvynės sargo” š.
m. nr. 1 yra paskelbtas įdo
mus M. Gečionio rašinys “Ar
Amerika yra antikomunis
tinė?” (63 — 67 pusi.). Jo pra
džioje autorius visus pasaulin
kraštus suskirsto į mums ži
nomus tris blokus: Vakarų,
Rytų ir Tretįjį bloką. Autorius
pagrįstai teigia, kad komu
nistai yra daugiau ar mažiau
įsigalėjęs ir Vakarų bloko
valstybėse.
Amerikoje komunistų nesą
daug, tačiau autorius mato
šiam kraštui pavojų iš dau
gybės Amerikos liberalų, ku
rie daro viską, kad Amerika
būtų neapsiginklavusi ir kad
Sovietų Sąjunga pralenktų
mūsų kraštą karinėje srityje.
Kaip pavyzdį nurodo SALTo
II sutarties patvirtinimą, kuri
Sovietams “esanti aiškiai pa
lankesnė ir leidžia jiems turėti
geresnį ir gausesnį raketomis
apsiginklavimą, kaip Ameri
kai. Nore prieš tą sutartį pro
testavo tūkstančiai atsargos
generolų ir admirolų, vyriau
sybė vis tiek ją gynė ir neno
rėjo matyti jos nepalankumo
Amerikai. Čia sutartį su
darančių buvo laikomasi
nusistatymo, kad reikia su
mažinti savo apsiginklavimą,
kad ir Sov. S-ga, matydama,
kad Amerika nesiruošia jos
pulti, mažintų ir savo apsi-j
ginklavimą.

Kodėl Amerika taip daro,
nuolat pataikaudama Sovie
tams? Niekas negali įtarti
dabartinių Amerikos vadų,
kad jie būtų artimi komunis
tams ar jiems palankūs. Grei
čiau jie yra labai naivūs, ne
pažįsta
Sovietų
kovos
taktikos, ir nori bet kuria kai
na išvengti konfliktų. Auto
riaus žodžiais, “paskutiniais
laikais Amerikoje laikomasi
taktikos nieko nedaryti ir nie
ko nesakyti, kas nepatiktų So
vietų Sąjungai. Griebdamiesi
prieš Ameriką propagandos
tarptautinėse konferencijose,
rusai amerikiečius vadina
imperialistais ir prikaišioja
Amerikai neesamas blogybes,
tačiau amerikiečiai prieš tai
atitinkamai nereaguoja”
Kaip
žinome, visus
didesnius karus Amerika vedė
ne savo žemėje. Į juos įstojo ne
karo pradžioje, bet daug vė
liau, greičiau viduryje ar pa
baigoje. Tačiau naujasis III
pasaulinis karas, jeigu jis ka
da įvyks, pirmoje eilėje lies
Ameriką ir jai, gal būt, jau pir
momis karo valandomis teks
kariauti pačioje Amerikos že
mėje ir ją ginti. Iš čia ir kyla
Amerikai labai didelis pa
vojus: nusiginklavusi ir netu
rinti didesnių karinių pajėgų,
ji nebeturėtų laiko paruošti sa
vo kariuomenės ir jos tin
karnai apmokyti. Šunes būtų
lakinami, išėjus medžioti,
M. Gečionis primena visų
mūsų žinomą faktą, kad
“Amerikos
universitetuose
gausėja komunistų dėstytojų,
ypač filosofijos ir socialinių
mokslų. Dalis studentų klauso
profesorių palankiai dėstomą
marksizmą... Bet skaitydami
liberalų profesorių patašytas
knygas, jie nieko nesužino
apie komunizmo pavergtų tau
tų tragediją, apie jų tautinę ir
religinę priespaudą ir apie pa
vergtųjų aspiracijas apsisau
goti nuo nutautinimo bei kolo
nializmo ir išsilaisvinti.” (67
pusi).
Pridėkime mes, kas tiesos
žodį apie komunizmą Ameri
koje dažniausiai skelbia tiktai
nuo komunizmo atbėgę iš
eiviai, tačiau nedaug kas iš
amerikiečių jais tiki. Mūsų liu
dijimą jie vadina “propagan
da”. Čia ir slypi išeiviams pla
ti veiklos sritis.
b. kv.

Ryžtingas okupuotosios Lietuvos tikintysis jaunimas palydi nešamą Kristaus Kryžių j Kružių kalną Jurgaičiuose, prie
Meškuičių, pereitos vasaros metu

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS VAIKAMS
Bet

neužsimenami trėmime ir badu numarinti

Nors komunistai skiriasi
nuo normalių žmonių, bet kai
kuriuos pasaulinius įvykius jie
mini kartu su kultūringu pa
sauliu. 1979 m. pasaulis minė
jo Tarptautinius vaikų metus.
Juos minėjo ir komunistai.
Komunistai dažnai sako vie
naip, o daro kitaip.
1979 m. pavergtoje Lietu
voje, Palangoje, buvo pastaty
tas paminklas vaikams, kurie
1941 m. birželio 22 d. žuvo nuo
vokiečių lėktuvų puolimų. Esą,
vokiečiai lėktuvais puolė pio
nierių stovyklą Palangoje. Ko
dėl jie tą stovyklą puolė? Vo
kiečiai, pradėdami karą su
rusais, lėktuvais puolė priešo
aerodromus. Palangoje taip
pat buvo nedidelis karinis
aerodromas. Nepasakyta, ar
tame aerodrome tada buvo lėk
tuvų. Jei bolševikai savo lėk
tuvų nusileidimui naudojo
nedideles aikšteles — lauko
aerodromus, tai galėjo nau
dotis ir Palangos aerodromu.
Vokiečiai jį ir puolė kaip kari
nį objektą. Netikslu vaikų sto
vyklas įrengti aerodromuose
ar šalia jų. Komunistai to neži
nojo, nes jie neturėjo jokio kari
nio parengimo. Galėjo tai ži
noti karo aviaajos pareigūnai.
Bet gal ir tie numojo ranka,
nes stovykloje buvo tik pionie
riai.
Tas
paminklas
buvo
atidengtas gruodžio 22 d. Prie
paminklo prisirinko įvairaus
rango
komunistų.
Kalbėjo
komunistė Piliušenko — Dir
žinskaitė. Ji pasakė: “Tarp
tautiniais vaikų metais, kai
visos pažangios pasaulio jė
gos vieningai kovoja už žmo
gaus rytojų — vaikus, jų lai
mę, socialinę lygybę, teisę
gyventi po taikos saule”.

J. VAICELIŪNAS
Piliušenko gailisi komu
nistų vaikų pionierių, kurie žu
vo karo metu. Bet ji visai ne
prisimena tūkstančių lietuvių
vaikų ir kūdikių, kurie taikos
metu 1941 m. birželio 13-15 die
nomis buvo deportuoti į Sibirą
žiauriausiose sąlygose, kokias
tik galėjo sugalvoti sužvėrėjęs
komunistas. Tie vaiku6ai ir
kūdikiai baisiame karštyje ir
tvankiausiame ore, koks tada
buvo tuose gyvuliniuose vago
nuose, negavo nei vandens, nei
maisto. Tie vaikai, ypač kūdi
kiai, nuo tų sąlygų žuvo, mirė.
Jų kūnelius sargybiniai išmes
davo iš vagono. Jei pionierius
puolė vokiečiai — priešas, tai
lietuvių vaikus ir kūdikius
išžudė “draugai”, kaip mes ta
da turėjome juos vadinti. Tokių
“draugų” tarpe buvo ir Piliu
šenko — Diržinskaitė. Tokios

MOTERIS SU BALTU
CHALATU
Dr. Konstancija Paprockaiė - Šimaitienė

Mėlynoj bedugnėj

Ligonis, nuleidęs galvą, pasisuko į lango pusę.
Stovėjo lyg apstulbintas, bet nuo lovos nenulipo.
— Pakelkit galvą aukštyn, leitenante, ir
atkreipkit dėmesį į šią žavingą panoramą, — tęsė
pašnekėsi dr. Petrou.
— Čia prieš mūsų akis matyti Atlanto bangų
skalaujamas garsusis Verražano tiltas. Žemiau jo
dūsauja okeanas. Ir savo putotom bangelėm švelniai
bučiuoja smėlėtus krantus. Virš jo žydri be
mažiausio debesėlio padangė. Ją skrodžia puošnūs,
pilkai sidabrinių žuvėdrų pulkai.Ar matote, kaip švel
niai liūliuoja Atlanto pakrašty ajerų virtinė? Ir kaip
žiba saulės spindulių išbučiuoti kepurėti medžiai? O
nuo žiedų sunkumo linksta magnolijos šakos! Ir
kokia nesuskaitoma daugybė giesmininkų paukš
telių tupi jos gausiose šakose. Vieni, ką tik pratrynę
mieguistas akytes, pradeda derinti savo balso stygas
rytmetiniai simfonijai. Kiti jau čirškia, 6ulba, ulba,
švilpia. Dar kiti kelia puotas.

žudynės buvo sugalvotos “tai
ka ir vaikus mylin6o” Stalino ir
jo pasekėjų.

Ir dabar pavergtoje Lietu
voje žudomi kūdikiai, ypač
negimę. Matyt, kad komu
nistinis mokslas skelbia, kad
negimęs kūdikis nėra gyvybė,
nėra žmogus. Tuojau po antro
jo pasaulinio karo pavergtieji
lietuviai šaukėsi net popie
žiaus pagalbos, kad jų vaikai
negauna pieno lašo, negauna
normalaus maisto. Tuo metu
pirmoje eilėje buvo aprūpina
mi komunistai ir jų vaikai. Ir
dabar, po 35 metų nuo karo pa
baigos, normalūs tėvai ir jų
vaikai negauna mėsos, sūrio, o
kartais ir kitų maisto produk
tų, nekalbant apie pajėgumą
juos nupirkti. Visi geresnieji
produktai išvežami į Sov. Rusi
ją: Tokia dabar “teisė gyventi
po taikos saule.” Ar paverg
toje Lietuvoje bus pastatytas

paminklas žuvusiems kūdi
kiams deportacijų metu bei
negimusiems kūdikiams, ku
rie buvo nužudyti?
Piliušenko — Diržinskaitė
savo kalboje net nemini kul
tūringo pasaulio, o tik kalba
apie komunistines jėgas. Pas
komunistus, kaip ir pas na
cius, pirmoje vietoje statoma
jėga, o ne žmoniškumas. Dėl tų
jėgų išpūtimo Hitleris su Sta
linu ir susipiovė.
Piliušenko — Diržinskaitė
kalba apie vaikų socialinę
lygybę. Ar gali būti lygybė
komunistiniame krašte, kur
komunistų vaikai skęsta pra
bangoje, iš specialių krau
tuvių gaudami viską, ko tik
jiems reikia, o normalių žmo
nių vaikai neturi pakankamai
maisto, apavo, drabužių. Jie
persekiojami už ėjimą į bažny
čią, už nestojimą į pionierius,
komjaunuolius. Normalių tė
vų vaikai į tas komunistines
organizacijas nenori stoti, nes
nenori išaugti kriminalistais.

Afganistane

“Taiką mylintis” L. Brežne
vas Tarptautiniais vaikų me
tais pradėjo puolamąjį karą
Afganistane, kur taip pat žu
domi ne tik suaugę, bet ir vai
kai. Afganistano laisvės kovo
tojai rusų karių vaikų žudyti
negali, nes rusai savo vaikų
fronte neturi. Afganistane ru
sų kariai daug ir vaikų išžudo,
puldami afganų kaimna ar Sto
vyklas nuodingom dujom ar
sudegindami ištisus kaimus.
Čia žūna daug vaikų ne tik nuo
karo veiksmų, bet ir nuo bado.
Afganistane žūna ir vaikai,
nes raudonieji rusai čia neša
“taikos saulę”.
Afganistane žūna ir rusų ka
rių, ar jie būtų rusai ar nariai
kitų tautų, kurias yra pavergu
si Maskva. Tie kariai taip pat
yra kieno nors vaikai. Ar malo
nu pavergtoje Lietuvoje išgirs
ti liūdną naujieną, kad jų sū
nus
žuvo
Afganistane,
plėsdamas
komunistinės
Maskvos imperiją. Maskva
didžiuojasi, kad jos imperijoje
Vaikų žudymas kitur
saulė nenusileidžia per 9 va
Komunistų
valdomuose landas. Bet ta imperija sunai
kraštuose nekomunistų vaikai kina daug jaunimo, daug vai
žudomi karo ir taikos metu. O kų ne tik fronte, bet ir Sibiro
karus sukelia “taiką mylintis” stovyklose, kalėjimuose ir įsceKremliaus valdovas. Kur nizuotose nelaimėse.
Nenuostabu, kad iš ko
siautėja komunistai, tenai žu
domi ar badu marinami vai munistinių kraštų žmonės bė
kai. Žydas E. Wiesel aprašo ga kartu su vaikais, rizikuo
vaikų kančias ir mirtis Kam dami savo gyvybėmis. Atseit,
bodžoje,
kur siautėja ko geriau mirti, negu gyventi ko
munistai (T. St 1980.IV.20, munistinėje sistemoje. Iš ko
B.I). Bet jis neprisimena, kas munistinių kraštų lengviau pa
kur ,nėra geležinių
komunizmą Rusijoje teoretiš bėgti,
uždangų. Daug kubiečių su
kai ir praktiškai įvedė.
Dabar išplėstas komuniz vaikais bėga į kitus kraštus,
mas yra didžiausia pasaulio nes Castro į tą bėgimą žiūri pro
pabaisa, kuri ėda suaugusius ir pirštus. Dar taip nėra komu
vaikus. Vietnamo komunistai nistų valdomoje Maskvos imnet laisvojo pasaulio labdaros perije.
organizacijų prisiunčiamų
maisto produktų nepristato
DIEVS SVETI LATVIJU!
badaujantiems vaikams. Tuo

maistu pasinaudoja patys ko
munistai ir žiurkės. Vienas
Maskvos žurnalistas dar ankačiau rašė, kad jų krašto 30%
derliaus sunaikina graužikai.

Latvių valstiečių kova už savo
žemę sutapo su tautiniu pabu
dimu; tai vokeičiams buvo nelauk
tas ir nemalonus dalykas. A Bielensteinas dar 1824 m. įsteigė
Latvių literatūrinę draugiją tyri
nėti beišnykstančios tautos kalbai
ir papročiams. liuteronų vysk. F.
Walteris 1864 m. landtage pareiš
kė, kad reikia skubinti vokietinti
„iš istorijos išnykstanftų genčių
nuolaužas“. To tikslo jau anksčiau siekė vokiškos dvasios spau
diniai, kaip pirmas latviškas
laikraštis Latviešu Avižes (1822)
ir jį sekęs Latviešu laužu draugs
(1832), bet tie „liaudies draugai“
jau buvo pasivėlinę. Iš latvių liau
dies kilo veikėjų bei rašytojų,
kurie spietėsi apie Ansio Leitano
pradėtą leisti latviškesnės dva
sios laikraštį Majas Viesis (1856).
(ii Lietuvių enciklopedija)
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Kombodijos pabėgėliai Tailande, varganoje stovykloje.

Žemiau mūsų langų, linguodami galvutėmis,
“burku, burku”, burkuoja tupėdami ant palangių
karveliai.
Kiek toliau labai puiki aikštelė. Lygi, kaip
stalas. Ją dengia žalia, vėšli žolė. Joje, net
pasišokinėdami, linksmai žaidžia vaikudai. Klega,
juokias. Pučia dūdeles. Leidžia aitvarus. Mėto
spalvotus sviedinėlius, važinėja triratukais... Net ir
žvirbliai neatsilieka nuo jų! Čia jie kelia peštynes dėl
ant tako jiems pribarstyto lesalo. Čia vėl garsiai
širškia ir savo rasotom kojytėm linksmai šokinėja po
pievutę.
Anapus vielinės tvoros graži golfo aikštė. Joje
raudonkepuriai golfo mėgėjai tingiai velka paskui
save vežimėlius su golfo įrankiais. Jie ruošiasi
pradėti žadimą. Leitenante, argi ne nuostabiai graži
aplink mus gamta? Ar dabar jums aišku, kur esate?
Ligonis kiek aprimo. Stovėjo, kaip užburtas,
nekreipdamas jokio dėmesio į aplinką. Atrodė, kad
buvo nuklydęs į tik jam vienam žinomą pasaulį.
Staiga jis nusižiovavo ir apsidairė. Jo veide pasirodė
nenatūrali šypsena. Įrėmė akis į vieną tašką ir
sunkiai atsiduso. Po kurio laiko apžvelgė mus nuo
galvos iki kojų. Lipdamas iš lovos, nekant
raudamas, paklausė:
— Pasakykit man, kur gi aš esu? Kalėjime?
Beždžionių narve?
Jis stuktelėjo kumščiais į savo smilkinius ir
nusipurtęs pakartojo:
— Kur aš esu? Kur?
— Jūs esate su mumis Brooklyne, nes jums yra
reikalingas poilsis, diplomatiškai atsakė dr. Petrou.
Ji sąmoningai vengė paminėti, kad jis ligoninėj, nes
beveik kiekvieną psichiškai sergantį ligonį šis
pavadinimas labai baido.
— Ar jūs rimtai sakote? —. Su neslepiama

Geriausia kalba — santūri kal
ba, apgalvota kalba. Kai tu kalbi,
tavo žodžiai turi būti geresni už
tikėjimą.
Arabų patarlė

ironija paklausė ligonis.
— Taip. Visai rimtai, — patvirtino dr. Petrou.
— Man atrodo, kad jūs tyčiojatės iš manęs arba
norit man susukti smegenis?
— Leitenante, nei vienas, nei kitas jūsų prileidimas neturi nė mažiausio pagrindo, — atsakė
daktarė.
— Aš jums įrodysiu, kad turi. Kaip gi jūs galit
sakyti, kad man yra reikalingas poilsis? Argi tai
nėra pasityčiojimas iš sveiko, energingo, jauno, tik
26 metų amžiaus kario? Ordenais, medaliais,
pasižymėjimo ženklais apdovanoto už drąsą. Ar
suprantat, kokią nesąmonę jūs norit man įkalbėti?
Jis rūsčiai pažvelgė į daktarę ir, kraipydamas
galvą, garsiai nusijuokė: “Cha...cha...cha...”
— Poilsis yra reikalingas kiekvienam žmogui, ne
tik jums, leitenante. Paklausykit manęs. Patogiai
atsigulkit ir bandykit gerai pasilsėti. Pasilsėjęs jūs
jausitės daug geriau. — Motiniškai patarė dr. Petrou.
Ligonis kiek aprimo. Nusižiovavo. Pasirąžė.
Giliai atsikvėpė. Pamažu, pamažu, neskubėdamas
įlipo į lovą. Ir atsigulė. Išsitiesęs pakėlė galvą, lyg
norėjo dar ką sakyti, bet tik šyptelėjo ir nusisuko į
sieną.
Palikę ligonį, tylėdami išėjom. Vos sanitarui
suspėjus užtrenkti palatos duris, už jų subildėjo
žingsniai ir buvo girdėti pilnas baimės šauksmas:
— žmonės, prašau jūsų pagalbos. Nekankinkit
manęs. Ar girdit? Grąžinkit mano bombonešį! Jei
laiku neišskrisiu, mane sušaudys! Neleiskit man
mirti jaunystėj. Grąžinkit lėktuvą, grąžinkit...
Pradžioje ligonis negarsiai šaukė, bet vėliau
įsikarščiavo ir ėmė rėkti vis garsiau ir garsiau...

.(Bus daugiau).
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DRAUGAS, pirmadieniu, 1980 m. gegužės mėn. 12 d. Į kraštai turės didelę įtaką j visolmo kontrolės ir abortv problema
pasaulio istoriją.
yra ne vien daktarų, bet visos vi
Iš už geležinės uždangos kardi suomenės problema.
nolo išrinkimas, liudija Solženi
Kunigai ir pasauliečiai, užėmę
cynas, teigdamas Harvardo uni atsakingas vietas visuomenėje ar
SEAL ESTATE
Istorija turi mokyti ir skatinti
MIS CE LL AN E O D S
VYRAI IR MOTERYS
versitetą kad laisvame pasaulyje ba kultūrinėje veikloją turi pa
nėra didelių vadų, nes čia vyrau reigą prabilti prieš abortus ir
lumiuuimiiiiiiimniiiinuiiitniiunimii tlllillltltllllllllltllllllllllllllllliuiuillliui Medical Opportumty
DR. LINAS SIDRYS
ja dvasinis skurdas. Dabartiniai priešgyvybinius nusiteikimus lie
4 botai. MOrinla. Lemonte.
Prieš trejus metus, 1977 m. va Jonas Paulius H: “Nenorime ka stiprūs asmenys yra tią kurie tuvių tautoje. Negalima toliau
MEDICAL TECH NOUKIST
2-jų botą mūrinis.
Gerai užlaiky
Lcenaed, Bouded, Inaured
For south suburbau laboratory. ASCP
sario 17 d., aš atskridau i Vilnių ro! Daugiau jokių karų”. Nori pergyveno ir pasipriešino komu tylėti, nes tai yra mūsų tautai tu. Marąuette Parko rajone.
Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės or eąuivalent Full or pert time. 3-11
trijų mėnesių stažui Vilniaus po- me laisvės, norime teisybės, nori nizmui Rytų Europoje.
žalingiausia problema.
Raaotranaa su namu ir visais jrenir
vonios kabinetai. Keramikos ir kt shift Knowledge of SMA 12 reąuired.
Lenkų kilmės, bet tautiškai
tiklinikoje. šį stažą organizavo me taikos. Būkime tikri, kad
Tik jauna tauta pajėgs atgau
plytelės.
Glass blocks. Sinkos vam?.
TeL — 896-4483
Chicagos universitetas. Kai atvy karinė jėga sveikos Lietuvos, kaip nešališkas popiežius duoda lietu
SIMAITIS REALTY .
džial išvalomi elektra, j automatą ga
ti savo nepriklausomybę ateityje
kau, sužinojau, kad Vilniaus stu ir Irane laikomus diplomatus be viams vilties, kad bus išspręsta
Insurance — Income Taz
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
COOKS — EVENINGS
Savanorių gretose buvo aštuoniodentai buvo savotiškai atžymėję laisvius, neišlaisvins. Bandoma iš šešiasdešimtmetinis lietuvių-len
Notary Public
dę ir telefoną.
likamečiai. Įsidėmėtiną kad oku
Mušt apply in person. Salary open.
Nepriklausomybės šventę. Net gauti belaisvius Irane diplomati kų „šaltasis karas“, kuris abeim
2951 W. 63rd St., 436-7878
Apart available. Hoepitalization insur.
puotoje
Lietuvoje
tik
aštuonioSERAPINAS
—
636-2960
keturi studentai pateko į kalėji niais keliais. Gal atsiras galimy katalikiškoms tautams sudaro di
IIIIHIimillllllllllllliiimiiiiiimiiineMeee.i
likamečiai atžymi vasario 16-tąją
PARKWAY RESTAURANT
IeL 839-1784 arba 839-3568
mą. Pasirodo, kad jie vasario 16 bių išlaisvinti ir Lietuvą taikiu, delę žalą, o komunistams didelę
3033 Belvidere, Waukegaa, nUnoto
darbais.
Visuomenės
vadai
tu

d. naktį nukabino Lenino biustą diplomatinu būdu? Dėlto mus naudą.
TeL — 336-0222
Lietuviai įsitikino, kad popie ri pareigą pasakyti tėvams, kad
universiteto salėj ir jį išnešė. Ei skatina: apeliuokime į laisvojo pa
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
jie ne tik skriaudžai save, bet ir
dami gatve, jie pamanė, kad mi saulio sąžinę, kreipkimės į Ameri žius Jonas Paulius II skelbia Die
Ir kitus kraštus
visą
tautą, kai jie atsisako vaikų.
licija juos pastebėjo, ir išsigandę kos kongreso narius, priminkime vo karalystę, kai pamoksle prie
NEDZINSKAS, 4050 Archer Avė.
HELP WANTED VYRAI
Michigano ežero lietuviškai tarė: Tokiems savanaudiškiems tėvams 7 krato, namas. 2 vonios. Gazu Šil
pradėjo bėgti. Milicija, pastebė jiems, kad Lietuva pavergta!
tinka “Kronikos” žodžiai: “Jie
Chicago, HL 80432, teL 427-1
“Būkite ištikimi Kristui. Brangin
jusi bėgančius, pradėjo vytis. Stu
dymas. Marąuette
Parke. Dėl ligos
Afganistano pavyzdys
Tool and Die
kite kilnias tautos tradicijas!” Ar duoda teisę gyventi, bet neduoda parduoda pigiausia kaina. $29,500.
dentai numetė biustą nuo tilto.
teisės
gyventi
”
.
Tegul
atgimsta
Tačiau ledas buvo gana storas.
E.OJI. 0PBUT0R
Visai neseniai Afganistano lais kada nors anksčiau lenkas lietu
Puūdauaio mūro 22-]ų metų bunjauna, drąsi, pasiaukojanti tau
Lenino galva atsimušė į ledą ir vės kovotojai irgi maldavo pasau viams yra pasakęs, net įsakęs,
Ezperienced in Tool and Die
galow. 2 miegami. Pušų sausas beisnuriedėjo prie kranto, kur milici lio pagalbos gintis nuo rusų. branginti lietuviškas tradicijas? ta!
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale SERENAS perkrausto baldus ir kitus
POSTAGE TOOL COMPANY
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. daiktus. Ir iž toli miesto leidimai ir 2045 Pratt Blvd, Eik Grove, IL
ja ją surado. Būdinga, kad stu Niekas stambesnės pagalbos nesu Jo teigime randame panašumų
Istorija ir ateitis
♦
Karpetai.
2 auto. garažas. Tuoj ga pilna apdrauda.
TeL — 569-3860
dentų laikraštėlis paskyrė visą teikė. Amerika tik susirūpino, į Kristaus teigimą: “Duokite Cie
šį
žvilgsnį
į
ateinantį
dešimt

lite
užimti.
Marąuette
Parke. —
puslapį apie šį jvykį, bet straips kaip geriausiai ginti Iraną nuo soriui, kas Ciesoriaus, o Dievui,
TeL — WA 5-8063
$52,500.
nis neminėjo, ką jie buvo padarę. rusų imperializmo. Kodėl JAV kad Dievo”, L y. vienam ir kitam metį užbaigsiu su sekančia pa
staba.
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dešimt
metų
Platus sklypas. Geroje vietoje in
MISCELLANEOUS
Sakė tik, kad “baisiai nusikalto”.
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ir
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* Ar . šitokie Lietuvos jaunimo zanų, ginančių savo tėviškę, ir
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įvairių prekių
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iŠ
mi
mūsų
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visai
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EXPRESS
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2541 W. 44 SL, Chicago, m. 44424
kad šie jauni studentai, gimę ir bos neprašo? Vien todėl, kad tie Paulius moko amžinųjų tiesų,
Ali type of eoaereto work aad
ir kitos šalys priklausė “ “4^ Jr paduoti savo telefoną
brick wwfc.
užaugę okupuoto) Lietuvoje, kon fanatikai turi alyvos, o laisvės ko reikalingų asmens, šeimos, tau sauliui
bei pavardę, kada jums patogu namus
SIUNTINIAI
|
LIETUVĄ
nuo
jos.
Todėl
amerikiečiai
galvo
Pree
eetimates.
24 hr. teL service
krečiai paminėjo Nepriklauso votojai tos alyvos neturi. Nepai tos sveikam vystymuisi ir tobulė
apžiūrėti.
Telef. — I25-27J7
jo,
kad,
nepaisant,
kas
buvo
pra

768-2411
or
994-7664
mybės dieną darbais, o ne tik žo sant kalbų apie visų žmonių tei jimui. Jei žmonės ir tautos, kaip
Vytautas
Valantinas
eityje,
jie
patys
Įnirs
savo
ateitį.
džiais. Darbas įrodo tikrą auką, o ses, čia įrodyta, kad JAV gins tik jis moko, gyvens, tai bus galima
iiiiimmmiiiiHiniiiiiiiuiniHiiiiiiiuinii
Amerikos vienintelis konkurentas
ne tik žodžiai.
tų žmonių teises, kurių kraštai laukti teisingesnio pasaulio, ku
Ar šitie keturi jaunuoliai, ku- yra svarbūs JAV ekonominiams riame ir mažos tautos ne tik įgis buvo Sovietų Sąjunga. Amerikie
2625 West 7lst Street
VIZITINIŲ KORTELIŲ
10% — 20% — 30% pigiau
rin-buvo išmesti iš universiteto, interesams. Šitoks kapitalistinio kultūrinės laisvės ir politinės ne čiai buvo įsitikiną kad rusai jų
ui apdraudę nuo ugnies ir automo
miauks laisvos Lietuvos? Tvirtai pasaulio elgesys lietuviams yra priklausomybės, bet ją ir išlaikys. niekad nepasivys. Amerikos vie Tel. 737-7200 ar 737-8534 bilio pa mus.
REIKALU
tikiu, kad sulauks. Norėčiau tikė svarbi pamoka, nes, kaip ir Afga Popiežius aiškiai pasako, kaip iš nintelis rūpestis — ekonominė
FRANK ZAPOLIS
★
ti, kad jie ir mes daugiau nebe- nistanas, Lietuva alyvos ir kitų sigelbėti nuo pasauliui gresiančių pažanga, geresnis gyvenimas.
Telef. GA 4-8454
L
'*
Per dešimtį metų laikas radika
pasiduosime baimei ir toliau svarbių prekių neturi. Nepaisant pavojų. Tik klausimas ar žmonės
»48Į4 W. 46th Street
Vizitinių
kortelių
naudojimas
yra
liai pasikeitė. Ateities įvykių rai
dirbsime Lietuvai.
kalbų apie krikščionybę politiko ir tautos jį išklausys?
gražus paprotys. Biznieriai jaa pla
je, Amerikos toli gražu nevaldo
Neaišku, ar lietuvių tauta po da dabar visai neaiški. Lyg iš pa
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
Politinė ateitis
sakėlių knygos į pasaulio sceną
mų atstovams turėti gražias vtitkrikščioniški riteriai, kurie pa piežiaus paklausys. Čia .tfk vienas
tinęs korteles.
Žinomą kad Lietuvos politinė siruošę ginti pavergtuosius.
konkretus klausimas, kada lietu atėjo turtuoliai arabai, Jeruzalės
žydai, karingi musulmonai, pa
ateitis priklausys nuo pasaulinių
We
ll
help
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viai sustabdys masinius žudymus,
KILIMUS IR BALDUS
Kreipkitės į "Draugo"
Jei pasitaikytų proga Lietuvai
įvykių. Pažvelkime į ateinantį
Plauname ir vaškuojame
kurie dabar Lietuvoje vyksta kas slaptingi kinai ir dealistai krikš
traciją visais panašiais reikalais.
atgauti savo laisvę diplomati
JEI GALVOJATE
visų rūšių grindis.
dešimtmetį ir bandykime atspė
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
dien? Kalbu apie negimusių vai čionys. Amerikiečiai visuomeni
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vadovė
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ti, kokios reikšmės ateinantis de
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atspėti
tautų,
šimtmetis turės lietuviams. Ban
puotoje Lietuvoje
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Kreipkitės į
dykime atspėti, kokie darbai su neberit tai atitiktų jų sąvanau- didelis. Kas antras nėštumas Lie valstybių, religinių sąjūdžių to
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darys laisvės dienai tinkamesnes
BUDRAITIS REALTY C0.
tuvoje nutrauktas. Per praėjusį limesnį elgesį.
Čia įterpsiu pastabą. Aš prisi dešimtmetį tokiu būdu buvo nu
sąlygas.
Lietuviai tokios krizės neturi,
6600 S. Palūki Raad
menu, kai universiteto istorijos žudyta dvigubai daugiau lietu nes lietuvių įdentitetas pagrįs
Šio dešimtmečio pradžioje Af
vadovėlyje skaičiau, kad Europo vių, negu žuvo per visą antro pa tas istorija ir jie istoriją gerai pa
Tai. — 767-0600
ganistane įvykusi rusų invazija
je įvykęs paskutinis nesavanau saulinio karo laikotarpį. Kodėl žįsta. B tautos skausmingų per Independently owned and operated
sukrėtė daug ką Amerikoje, nes diškai motyvuotas, riteriškas žy
Apdraustas perkraustymas
gyvenimų perspektyvos lietuviai
tai buvo ženklas, kad, nepaisant gis buvo Jono Sobieskio Vienos tuo nesirūpinama ir dėlto nepro
įvairių atstumų
DfenraAčio “Draugo” admi
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nistracijoje galima pasirinkti įvenimą, komunistų ir kapitalis
sių musulmonų. Jaunesniesiems riai, atmeta vaikus? Juk didelių taikos ir teisybės viltį Galima
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šitoj beveik beviltiškoj padėty
ngkėja. Todėl išeivijos lietuvių
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
laikraščiai nuolat skatina Ameri lietuviai turi nelauktai stiprų
ŠEIMOS MALDOS
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
Pardavimas
ir
Taisymas.
vilties švyturį. Tai
popiežius
BEGOME NUO TERORO
ką didesniam apsiginklavimui.
nes jis plačiausiai skaitomas lie
LIETUVIŲ KALBA
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
Neneigiu, kad stipri kariuome Jonas Paulius IL Popiežiaus as
M I GLINAS TV
Iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai
nos
yra
rimemi
prieinamos.
menybėj
ir
mokyme
lietuviai
jau
nė Amerikai reikalinga ir būtina
2348 W. 44th St., teL 774-1484
Per ko*. B. Koka, OPM, (»■
iiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiuiiiuiiuiiiiiir
Redagavo JUOZAS PRUNSKIS
sulaikyti Sovietų Sąjungą. Tačiau rado atsakymų į daugelį tautai
fito
gauti lapelį au lytaaettaka,
vyresnioji išeivijos karta klysta, anksčiau neišsprendžiamų pro
šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų,
|iiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiimimimminiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiimiii
vakarinėm
Ir Įvairiems reflmmg
manydama, kad didesniame apsi blemų. Jis taip pat duoda vilties
įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų okulam« maldouria. 61a gražiai atoginklavime yra ir didesnės gali išspręsti ir daug kitų problemų
pacijoc metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
spausdintas lapelia (6 puala
ateityje.
Esu
tikras,
kad
ateinan

mybės išlaisvinti Lietuvą. Klysta,
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai
pių),
kuris atstoja maldakny
kurie tikisi, kad iš JAV —Sovietų čiame dešimtmetyje šitas popie
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį.
gę paprastom maldom, gauna
militarinio konflJkto bus galima žius turės daugiau įtakos pasau
Išleido Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m.
ma® he mokesčio. Paaityridta
laimėti nepriklausomybę Lietu liui, negu bet koks prezidentas ar
=
Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas
Spausdino
DRAUGO
spaustuvė.
Didelio
formato,
284
pusi.
pašto
ženklelį au pavarde ir ad
ba
premjeras.
vai.
| su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per šv. MiKaina
su
persiuntimu
$
7.85.
resu dienraščio ^Draugo“ adLietuva savo nepriklausomybę
Keturias problemas popiežius
| šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiksIllinojaus gyventojai dar prideda 42 ct valstijos mokesčio.
ministrarijal: 4545 W. 63rd St,
atgavo po pirmo pasaulinio karo, sprendžia tiesiogiai. Pernai popie
|
liukų
už
$1.00,
įskaitant
paštą
ir
mokesčius:
Chicago,
HL 60629.
kai atsirado politinė tuštuma. Ru žius pareiškė, ‘Tylioji Bažnyčia
Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
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I SV TĖVO JONO PAULIAUS
LIETUVIŠKI ŽODŽIAI

sija ir Vokietija nusilpo, abi pra kalbės per mane”. Tada persekio
IL 60629. U.S.A.
10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai
laimėjo. Ateityje JAV ir Sovietų jami Sovietų Sąjungos krikščio
ekstra). Rašykite:
Sąjungos karo atveju Pabaltijy nys ir lietuviai katalikai įgijo pa
vėl atsiras tuštuma — tik šį kar saulinio masto užtarėją. Antra, jo ?iimimmiiimmiiimiiiimntimiMiHiiimitiiiiinmniiiniminiimimimimmiiiik
GEN. POVILAS
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street
tą bus atominių spindulių ir išrinkimas popiežiumi panaikino
PLECHAVIČIUS
Chicago, Ilk 60629
neutroninių dujų sukurta tuštu “LKB Kronikos” didelę baimę,
ma. K tokios nykios dykumos ne kad Bažnyčia Lietuvoje gali būti
I dali paruošė
'(,|>iniiiiiiiiiiiiuniiniinmmniinnniiiiiiiuiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiii^
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa
priklausomos valstybės niekas ne- Maskvos infiltruota ir sugriauta
PETRAS fURGĖLA
beatstatys.
iš vidaus. Bažnyčios vadovybės ir
piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų
n dalį redagavo
f
Ar kas iš mūsų galvoja, kad komunistų kėslų bei priemonių
galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos
PAULIUS JURKUS
karo atveju amerikiečiai arba ru niekas geriau nepažįsta kaip kar
KUR TAS ŠALTINĖLIS
trečdalį.
sai susilaikytų nuo atominių dinolas iš Krokuvos. Trečia, len
Kleido žurnalas KARYS. Spaudė PranJaaaa Girtjetas įdainavo 27 popuUariąsiaa
bombų naudojimo
Lietuvoje? kų kilmės kardinolo išrinkimas
ciškonų
spaustuvė. Didelio formato,
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa
banncnizuceaa liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
Konflikto metu bus panaudotos užtikrino, kad Rytų Europa ne
Išleido dr. Jokūbas Štokas, Lietuvos atsiminimų radijo programa
pigintų Įmygu skelbimus arba atvykite asmeniškai į
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar
neutroninės bombos ir Rytų Eu pasiliks užmiršta, kaip tylus už
vedėjas, gyv. Watchung, N. J.
prideda 54 ct valstijos mokesčio.
DRAUGĄ
ir
Jūs
rasite
malonų
patarnavimą.
ropoje. Lietuvių tauta, tiek nu kampis pasaulyje, šių kraštų is
Dviejų plokštelių albumas su pentuatimu kainuoja $14J®, UI. mprideda 70 c. valstijos mokesčio.
kentėjusi nuo karų, pilnai su torinė praeitis ir dabartinė padė
Užsakymus dusti:
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA.
Užsakymus siųsti:
tinka su popiežiaus Pauliaus VI tis reikšminga visam pasauliui.
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SU
DRAUGAS, 484$ W. CSrd SL, Chicaco, IL 44429
žodžiais Jungtinėse Tautosą ku- Tai liudija, ką Tomas Venclova
DRAUGO ADMINISTRACIJA
rioae Juos pakartojo ir popiežius (anksčiau yra pareiškęs, kad šie
j:
CMcagą IL 90629
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AUKSO PLYTA
(Feljetonas)
J. KATINAS
— Žmonės, gelbėkit, — ne sa
vo balsu suriko Jurgis švilpa ir vi
sas išprakaitavęs, drebėdamas at
sisėdo lovoje. Tikriausiai būtų
iki negyvumo išgąsdinęs savo 40ties audringo vedybinio gyveni
mo metų draugę Benigną, kuri,
įsiraususi j savo plačius, karališ
kų išmatavimų, flanelinius nak
tinius marškinius, dažniausia
švelniai knarkdavo, prisiglaudus
prie kairiojo Jurgio šono, atseit
širdies.

šj rytą programa buvo pasikei
tusi. .Sūnus iš vakaro buvo ma
mą išsivežęs pas vaikaičius. Benigna žadėjo sugrįžti, kai jau atsi
bos su jais bežaisti. Darbų na
muose nedaug —abu pensinin
kai.
— O tai sapnas, — vis negalė
jo nervų apraminti Jurgis. Užsi
degė šviesą, pažiūrėjo į laikrodį —
2 vai. ryto. Blanki naktinė švie
sa apšvietė dvigubos šeimos mie
gamojo lovos atlošą su dauge
liu skyrelių ir spintelių, kuriose
rikiavosi geografiniai žurnalai,
“Reader’s Didest” kondensuotų
“best sellerių” knygos ir 36-rių
tomų lietuviškoji enciklopedija,
kuriuos dabar atydžiai, tpmą po
tomo bevartydamas, Švilpa pra
dėjo pamažu šluostyti fabriko už
neštas dulkes nuo kadai buvu
sio intelektualo. Jam atrodė, kad
ir pažangą buvo padaręs: žiūrėk,
vienminčių ratelyje jau ir seniai
užmirštą lotynišką posakį prašvebeldžiuoja ar kaip šaute iš
šauna, kada buvo gimęs genero
las Aleksejus Nikolajevičius Kuropatkinas ir kas jis toks buvo.
Normaliai, tokiu ankstyvu lai
ku, reikėtų vėl užgesinti šviesą
ir pabandyti vėl užmigti, bet Jur
gis bijojo. Bijojo buvusio baisaus
sapno, kuris dar ir dabar nenutlydo į pasąmonguir vis dar dilgi
no nervus. Jurgis užsuko radiją.
Kažkokia naktine stotis grojo sva
jingą “Kapitono tango”. Didelės
Jurgio blakstienos, jaunystėje
gundžiusios gimnazistes, pamažu
vėl pradėjo lipti. Rodos vėl mato
Jurgis, lyg pro miglas, kaip su
dviems mažais pipirais ir Be
nigna išlipo naujoje
žemėje,
kaip ranką įkišęs į skylėto balfinie-švarko kišenę vis bando pa
tikrinti, ar dar tebėra 20-ties do
lerių banknotas, duotas N. C.
W. C. gyvenimo pradžiai, kaip,
niekada nedirbęs fabrike, pradė
jo švilpinti kampines geležėles į

lyginimo mašiną, kaip grįždavo
supiaustytomis ir kruvinomis ran
komis namo, krisdavo j lovą ir
tik rytą pabusdavo naujai pamai
nai. Toliau jau buvo kiek geriau:
Benigna pradėjo dirbti ir vaikai
jau kiek paūgėjo.
—Jurguti. — kartą, parėjusi
iš miestelio, linksmai užlakštingalavo Benigna. —Žmonės auk
są perka, o mudu net nežinomPilnas bankelis išklotas, buvau už
ėjusi, skaistus, kaip jaunamartė,
o jau žiba — neklausk! Akių ne
gali atitraukti 1 Gal pagalvokim?
Kad taip kokią plytą? Jei ir pri
truktume pinigų, dabar jau ne
bėda, abu dirbame, o ir antrą
ją paskolą “ant namų” galėtu
me užsitraukti. Tik po 53 dolerius
už unciją! Juk, antra vėl, nieko
kito neprasimanome gyvenimui
pagerinti. Kiti, žiūrėk, namus sta
to, kiti senais mainikauja, kiti
nuo radijo aparatų nepasitrau
kia, sekdami akcijų kursus, kiti
loterijos bilietus perka, o mudu —
nieko! Žinai, auksas auksu lieka
— ris mynė Benigna Jurgiui ant
kulnų, — dėk kur nori: nori ka
bini ant kaklo, nori užsimerk ant
rankos, o jei kas dantis išmuštų,
susidėjai auksinius ir vaikštai,
kaip senas amerikonas. Daini
ninku save laikai ir, girdėjau, vis
operą radiju užsisuki, atsimeni
Mefisto “vien tik auksas valdo
mus”, ar ne?
Motyvų svoris trenkė į Jurgio
pusiausvyrinę gyvenimo filosofi
ją, palenkdamas svarstyklių lėkš
tę kipšelio naudai. Benignos šyp
sena parodė, kas šiuose namuose
buvo tikras “bosas”.

Nusipirko švilpos geltono, žvil
gančio metalo plytą ir pasidėjo
to paties bankelio “seifuke”. Grį
žo atgal namo pakilia nuotaika,
vis šis tas. Tr draugai, kada suži
noję, gal pasakys: “O, tie Švilpos!
Velnio nešti ir pamesti!, žino,
ką daro, ne mes durniai”.
Kitą dieną, nei iš šio, nei iš to,
parėjusi iš darbo Benigna ir Ne
maišanti dubenį salotų pietums,
vėl užkudakuoja:

— Žinai, ką aš visą naktį gal
vojau, Jurguti? Juk tie banke ne
vidonai, tikriausia žino, kas ką
“seifukuose” laiko. Ar ne? Pateks
žodis į kieno nors kriminalinę
ausį, įsilauš į banką plėšikai ir
mūsų plytos kaip ir nėra. Juk
bankas neatsako už padėtą turtą

seifuke, nuduoda, kad nežino,
DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gegužės mėn. 12 d.
LIETUVOJE MIRĖ SIBIRO
velnio išperos.
TREMTINYS VINCAS KASUBA
—Tai ką tu siūlytum? — nu
su Sovietų Sąjungos karine in nė taryba taip pat primena ki
jausdamas artėjančius nemalo
tervencija Afganistane. Pasmer tus pasaulinei taikai gresian
Okup. Lietuvoje š. m. balan meno mokyklą (drauge su dail.
nius, šaltai paklausia Jurgis.
kusi šią intervenciją, kaip ne čius pavojus: alkio problemą,
— Žinai ką, Jurguti. Rytoj ar džio 4 d., iškentėjęs ilgą Sibiro Juozu Pautienių ir kit). Baigęs
leistiną svetimos valstybės su ginklavimosi varžybas, energi
užporyt, kai jau ta aukso karšt tremtį, pakėlęs bolševikų di meno mokyklą, aktyviai reiškė
verenumo pažeidimą, Ekumeni jos krizę.
ligė praeis, imkime ir parsineš- džias skriaudas, savo mylimai tė. si kaip dailininkas ir kiek vėliau
kime tą plytą namo. Paslėpsim vynei Lietuvai atidavęs didelę pasirinko paišybos mokytojo dar
kur palėpėj ar šaldytuve ir nie duoklę, nuėjęs ilgoką gyvenimo bą ir mokytojavo Prienų gimna
kelią, sulaukęs 81 metų amžiaus, zijoje, Marijampolės mokytojų se
kas nė šnipšt!
Parsinešė švilpos aukso plytą Marijampolėje amžiams užmerkė minarijoje ir Marijampojės mari
namo. Jurgis, kad nekiltų įtari akis taurus lietuvis a. a. Vincas jonų 'gimnazijoje.
Lietuvai atgavus nepriklauso
mo, įsidėjo į žuvavimo metalinę Kašuba (Košuba, kaip jis oficia
A. f A. KVIRINUI RUNIMUI mirus,
mybę,
reikėjo sumanių, darbščių
dėžutę su kabliukais ir '“žilko- liai save vadino).
jo žmonai ELENAI, dukrai DANAI ir sūnui RICHAR
Jis buvo baigęs pirmąją Kauno ir išsimokslinusių žmonių. Vin
mis”, kaip Šančių meškeriotojai
DUI su jų šeimomis bei artimiesiems nuoširdžią
cas Kašuba aktyviai jungiasi į Lie
vadindavo. Niekas, tur būt, neat
didėja ir artėja į pirmąjį aukštą. tuvos atkūrimo darbus, dirba Ka
užuojautą reiškia
kreipė dėmesio.
ro
intendantūros
karo
valdinin

Kažkas
rakina
duris.
Jurgio
šir

Parėjus, Benigna užkaitus ar
Juozas Bagdžius
Antanas Marma
Baimės ku.
batos sako: “Išgerkime, Jurguti, dis pastiro iš baimės.
Visą savo amžių gyveno rūpes
Liuda Dubausfcienė
Antanas Pleikys
po stiklą, gali ir to Portorikų ekstazėje, rodos, supurtė Benigną.
Romo kiek įpilti ir rimtai nutar Ši šast čš lovos, už po lova pa čiu Lietuvai, savajam kraštui, jo
Jūratė ir Edmundas Jašiūnai Kazimieras Povilaitis
kime, kur mes tą plytą laikysime”. slėptos mentės (mėsai kapoti). gražesnei ateičiai. Tad tokie žmo
Jonas Kavaliauskas
Vacys Prūsas
Jurgis, kaip geram “bartende- Bet jau per vėlu! Trinktelėjo kaž nės atkreipė ir okupantų akį.
Viktoras Kožica
Jonas Tijūnas
šį taurų lietuvį pedagogą oku
riui” priklauso, sumaišė gyveni kas sunkaus. O, Viešpatie! Be
mo draugei apykarštį kokteilį, nigna susvirduliavo ir paslaka iš pantas ištrėmė ilgai tremčiai į šal
pats sau gi kanadiško gėrimėlio sitiesė ant miegamojo grindų. tą Sibirą, o po daugelio metų su
Tamsiaodis milžinas jau stveria sidarius galimybei sugrįžti j gim
su ledais ir pradėjo tartis.
Jurgiui
už gerklės...“No jokės!” — tą žemę, nebuvo jam lemta pri
— Man atrodo, — pradėjo Be
sumauroja
šešiapėdis. “Matai sa glusti savoje šalyje.
nigna, kad tie, nevalas, banke
Tik po ilgos tremties, prara
praneša, kam reikia, kad štai ši vo žmoną? Gal prisikels, gal jau
paskuti
tokie Jurgis ir Benigna Švilpai, ir ne, kur laikai pinigus? (Aukso dęs sveikatą, tegalėjo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tikriausia jau bus išdulkinę savo plytą, tikriausiai, — pagalvojo niam žemiškam poilsiui stabte
lėti savoje žemelėje.
plytą į namus ir gerai paslėpę. Jurgis)”.
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
A. a. Vincas Kašuba išėjo am
Ilgi pirštai vis giliau sminga
Tur būt ir adresą prideda, juk
mūsų santaupos tame pačiame į Jurgio kaklą, dar spustelėjimas žinybėn pakėlęs daug Žemiškų’
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
skriaudų, išbraidęs Sibiro taigas
banke, žino. O šiais laikais vagys ir baigta.
ir gal tik vien už tai, kad jis savo
4330-34 So. California Avenue
gudrūs! Išuosto nešvarių balti
— Žmonės gelbėkit! — su
gyvenimą
aukojo
neprikl.
Lietu

nių krepšius, šaldytuvus, namų rinka iš visų jėgų Jurgis, — ir
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
vai, savajai tautai ir tautos au
palėpes, išvarto izoliacijas, nudau drebėdamas vėl prabunda.
gančiai jaunajai kartai.
4605-07 South Hermitage Avenue
žo paveikslus.
Pro uždaras langų užuolaidas
Gilaus liūdesio prislėgti Lietu
Ramioje ir, bent iki šiol, vis skverbiasi jau gerokai pakilusios
Telefonas — YArds 7-1741-2
kuo patenkintoje Jurgio širdyje saulutės spinduliai. Reiškia ir vėl voje liko žmona ir duktė, sesuo
kirminas pradėjo sukti sau lizdą. tas nelemtas sapnas. Jurgio širdis Marija Turūtienė, sesuo Anelė ir
— Tai, va, tau ir tavo aukso pilna malonaus jausmo, lyg per jos šeima.
Jungtinėse Amerikos Valstybė
plyta! Nebeturėsime jau ramaus Velykas. Tai buvo tik sapnas,
gyvenimo. Nei kur iš namų ga kartoja Jurgio lūpos, nes niekados se liko sesuo Regina Budrienė,
—skulptorius Vytautas
lėsime išeiti, vis stovės, kaip kau mudu su Benigna nebuvome nei broliai
New
Yorke,
Antanas Deltonoje,
las gerklėje. Ir velniam mums jos planavę, nei pirkę aukso plytos.
i?
Floridoje,
bei
jų šeimos ir anks
reikėjo? Žmonės pragyvena im- Ir Benigna, tikriausia, sau gyva
žių ir be aukso plytos. Ir gražiai ir sveika linksmai žaidžia su vai čiau mirusio brolio 'Juozo šeima.
Šiam tremties kančias išgyve
pragyvena, — 'yg kaltino, lyg kaičiais. Jurgis įsijungia radiją.
Laidotuvių Direktoriai
nusiam
tėvynainiui ir savajai
guodėsi Jurgis.
Pranešėjas skelbia naują aukso
— Neskubėk taip greitai, — kainą: 780 dol. už unciją. Švilpa tėvynei atidavusiam našią duok
šoko savo liniją ginti Benigna, — tik nusišypso. Tuščia jų ir tų un lę, po ilgos žemiškos kelionės
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
kas padaryta — padaryta. Tik cijų ir tų tūkstančių, juk į gra tebūnie lengva tėvų šalies že
Tel. 737-8600-01
riausia šėtonai ir atgal nėbepri- bą nenusineši, kaip sakydavo se melė, kurią visa širdimi jis mylėjo.
J. Rimtautas
imtų! Siūlau plytą įdėti į mūsų neliai.
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
miegamosios lovos čiužinį: esame
Švilpa nuėjo prie telefono pa
Tei. 422-2000
SVARSTĖ PROBLEMAS
darbininkai, tai vis vienas ar ki skambinti Benignai, pasveikinti
tas, dribsome ant lovos, tuo pa su saulėtu rytu ir rimtai įspėti
Krikščioniškųjų Bažnyčių Ečiu galėsime ir saugoti plytą, kaip (kad tik nepamirštų), kad pasi kumeninė taryba, kurios vyk
perekšlė višta užperėtus kiauši likusi viena su vaikaičiais tokio domasis komitetas posėdžiavo
nius.
je Chicagoje, gerai patikrintų vi Strasburge, išreiškė gilų susi
... Suglaustos Švilpos blakstie sų durų, naujai sūnaus įdėtas rūpinimą tarptautinių santykių
pablogėjimu, įvykusiu ryšium
nos pradeda jau ir visai sulipti ir saugumo skląstis.

Mielam bendraminčiui

EUDEIKIS

Mažeika

buvusis pirmykštis sapnas prade
da kartotis: Švilpai pasirodė, kad
kažkas subraškėjo rūsyje. O, gal
tik šilumos skardiniai vamzdžiai,
pagalvojo. Bet ne, triukšmas vis

A.+A. VINCUI MAZURAICIU1
netikėtai mirus, liūdinčią žmoną ELENĄ, sūnų
VAIDUTI ir artimuosius, liūdesio valandoje nuo

širdžiai užjaučiame.
J. ir Z. Grigaičiai
Bronė Martin
O. Ir P. Dambrauskai
Marija šlegaitienė
L Sakalienė
K. ir A Rožėnai
A. ir J. Kalvėnai
P. ir P. Balčiūnai
A. Ir P. Kvantai
KJ. StasiūnaiAial
Ona ir Elena Dzvonkutės
Leonardas Budglnas
I. ir J. Straukai
Vilhelmina Zimbaflenė
Oavebndo Vyrų okteto sąstatas

Nuotr. Okteto archyvo

MUSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.
CLEVELANDO VYRŲ
OKTETO BELAUKIANT
Septyni vyrukai sudaro Clevelando vyrų oktetą ir dėl įvairu
mo prisideda okteto solistę Ireną
Grigaliūnaitę. Jų vadovas ir akompaniatorius yra Rytas Babic
kas, kuris okteto dainas pats har
monizuoja. Per 20 metų oktetas
pasirodė įvairiose lietuvių dides
nėse kolonijose; Hamiltone, To
ronte, Chicagoje, Clevelande ir
kitur.

bus išgirsti šį oktetą atliekant
žavingų dainų repertuarą, bus pa
dainuota apie 20 dainų, daugu
ma lietuvių liaudies ir lietuvių
kompozitorių.

Oktetas su soliste koncertuos
Omahoje, Nebr., gegužės 17 d.
7:30 vai. vak. Paul VI High
School erdvioje salėje, 1722 So.
16 Str. Medžiotojų ir žuvautojų
klubo “Aro” pastangomis ruo
šiamas šis pavasarinis parengimas-koncertas su vakariene ir šo
kiais. Klubo valdyba kreipiasi į
kolonijos lietuvius finansinės pa

Labai reta proga omahiečiams ramos. Mecenatų dėka šis kon

B. ir A. Vandai
V. ir J. Kitarai
Jurgis Kazys
F. ir S. Dimgailai
L ir A. Kaziai
E. ir J. Pajuodi i ai
Ūdija Minginienė
M. Ir I. Beleckai
Anicetas Girfclas
C. tr A. Makarai
Emilija Mažeikienė
0. ir B, Gudoniai

Hot Springs, Arkansas

certas gali įvykti. Bilietai platitaučių tarpe. Susidomėjimas yra ^iinHiinmiitiniittHHiiniinmmHnmmunnMneraniiNRnnminniMmmiiRiK
didelis. Bilietus dar galima įsigy
ti ir stalus rezervuoti pas valdy
bos narius arba pas Vytautą Mac
ATSIMINIMAI
kevičių (Lithuanian Bakery 5213
Spaudai paruošė a. a. JONAS RAČKAUSKAS (1903-1971)
So. 33 Avė. Tel. (402) 733—3076). {ėjimo auka 6 dol. as s
Aleksandro Stulginskio knygų serijos
I
meniui, jaunimui iki 17 metų am
redaktorius J. A. RAČKAUSKAS, PKJ).
žiaus pusė kainos.
Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas su Dr. Jono
Tad iki malonaus pasimatymo
ir Dr. Aldonos Juozevičių parama.
Spaudė M. Morkūno
koncerte. Vietos automobiliams
spaustuvė. Knygos kaina su persiuntimu $12.86.
pasistatyti yra tikrai daug. Kas
neturi automobilių, nuo mūsų pa
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
rapijos salės bus nuvežti į paren
Chicago, ū. 60629
gimo vietą. Prašome sekti Skel
bimus arba susisiekti su klubo
Illinois gyventojai dar prideda 72 ct. valstijos mokesčio.
“Aro” valdybos nariais.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS

Teraė Gaidelytė

Evans
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gegužės mėn. 12 d.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

CHICAGOS
ŽINIOS

SAULIŲ VEIKLOJE

ATMATOS KURUI

Meteino dujos,
atsirandan
čios iš pūvančių atmatų prie
Calumeto ežero, bus panaudoja
mos šildymui ir virimui Chica
goje. Tai paskelbė Peoples Gas
atstovas.

X “Chicago Sun-Umee” ge
gužės 10 d. išspausdino kun. J.
Prunskio laišką, kuriuo prime
na, kad teroristai negrobia ko
munistų diplomatų ir neužima jų
pasiuntinybių. Tai parodo, kas DVIEJŲ AUKŠTŲ VAGONAI
yra jų užnugary. Įkaitų laiky
Chicagos regionaliniam susi
mas Irane komunistams reika
lingas
nukreipti amerikiečių siekimui bus pradėti naudoti
dėmesį nuo Afganistano oku pirmieji iš užsakytų dviaukščių
vagonų. Nereikės taip daugeliui
pacijos.
X A. a. Stasys Orentas, bu žmonių stovėti didžiojo judėji
vęs savanoris - kūrėjas, buv. mo valandomis.

šaulių. Pirmadienį, gegužės 26
— Vytauto D. šaulių rinkti d., 10 vai. visi uniformuoti šau-/'
liai renkamės šv. Kazimiero He ’
nės meno vadovas Juozas Pet
rauskas yra paruošęs gana įdo tuvių kapinėse pamaldoms ir iš- kilmėms prie steigėjų paminklo.
mų spektaklį, keturių veiksmų
— Šaulių organizacija savo
dramą “Valkatą”, kuri bus su
globėju
yra pasirinkusi šv. Jo
vaidinta Šaulių salėje gegužės
ną.
šio
šventojo
diena yra grei
18 d. 3 vai. p. p. Gautoje šio
tai
artėjančio
birželio
mėn. Kad
veikalo
apybraižoje sakoma,
tinkamai
pasiruoštume,
planai
kad žmogus dėl klastos ir įvai
rių intrigų gali tapti girtuokliu daromi dabar. Birželio 15 d. au-'
ir valkata, bet jei viduje nėra tobusais važiuojama į Rockforvisai sugedęs, gali grįžti į nor dą. Ten esantis šaulių būrys mū
malų ir šviesų gyvenimą. Veika sų laukia. Puikiai įrengtame lie
gegužinėms
lo turinys įdomus ir, daugelio tuvių nuosavame
plote
degsim
laužą,
turėsim
me
metų patirties turinčiam režisie
ninę
programą
ir
daugybę
įvai

riui J. Petrauskui vadovaujant
renybių
Norintieji
dalyvauti
su parinktais vaidintojais, žiū
rovų tikrai neapvils. Apybrai šioje puikioje išvykoje kviečia
žoje šio veikalo autorius nepa mi registruotis pas moterų vado
žymėtas, kas leidžia manyti, vę St Cecevičienę (tel. 523kad bus tas pats... Petrauskas, 4526). Vytauto D. šaulių rink
kuris yra keletą gražių vaizde tinė savo patrono dieną atžy
lių parašęs ir išvedęs į sceną, mės banketu savuose namuose
pasirašydamas Nemunėlio slapy birželio 21 d. 6 vaL vak. Bus
turtingi laimėjimai, o svečiai vai
vardžiu.
— Viena gražiųjų šaulių tra šinami cepelinais ir spurgomis.
dicijų reikia laikyti lankymą sa Tikimasi gražiai praleisti vaka
vo mirusių narių kapų. Gegužės rą.
— Rinktinės jaunimas yra su
25 d., sekmadienį, 11 vaL renka
šokių
mės Šv. Kazimiero lietuvių ka siorganizavęs ‘‘Vyčio”
grupę,
nepaliaujančiai
tobulė

pinėse be uniformų. Bu3 sten
jančią.
Turi
pakvietimą
ir
daly

giamasi prie kiekvieno sustoti,
vaus
Auroros
miesto
eisenoje
pasimelsti ir papuošti kapą tau
tinę vėliavėle. Tuo pačiu laiku ir iškilmėse liepos 4 d. Taipgi
kitas šaulių būrys lankys Liet. ten atliks specialiai jiems skir
Tautines ir Bethania kapines, tą tautinių šokių pynę. Daly
kuriose taipgi ilsisi iškeliavusių vaus šokių šventėje. Prieš tai
į amžinybę nemažas skaičius atliko programas Urbanoje, Dėt
roite, Rockforde ir kt šiuo me
tu turi ne visai oficialų iškvie
BRAZILIJOJE
timą važiuoti į Belgiją. Žinoma,
šis klausimas yra svarstomas-,
— “Jornal do Imigrante”,
bet ar pavyks nugalėti visus
Brazūijoje leidžiamas laikraštis,
sunkumus, parodys ateitis. Mes,
išspausdino platų Rymantės
vyresnieji, džiaugiamės ir di
Steponaitytės straipsnį
apie
džiuojamės mūsų jaunųjų šau
kpL Juozą Ciuvinską jo 80 me
lių energinga veikla.
J. Yla
tų amžiaus sukakties proga.
Straipsnyje J. Ciuvinską s vadi
PASKYRĖ PREMIJAS
namas “imigranto pavyzdžiu”
Chicagos Lietuvių Tautiniai n
ir pasakojama apie jo gyvenimą
namai iš savo 1979 m. pelno pa
Lietuvoje, jo tarnybą savanoriu,
skyrė šias premijas:
Lietuvos nepriklausomybę gi
1. Visada lietuviškos kultū
nant, jo imigravimą į Braziliją
ros, viesuomeninio ir politinio
1930 m., darbą konsulate ir lie
gyvenimo reikalais besirūpinan
tuvių bei vietos
visuomenėje.
čiam Lietuvos konsulatui Chi
Straipsnis labai šiltai atsiliepia
cagoje 1,000 dol.
apie J. Ciuvinską ir sako Lietu
2. 65-tus metus pastoviai lie
vos vargus dabartinėje Sovietų
tuvišką žodį nešančiam, tautinės
okupacijoje. Tame pačiame laik
minties savaitraščiui “Dirvai”
raštyje yra išspausdintas ir ki
— 1,000 dol.
tas straipsnis — Vilniaus uni
3. Moksliniais ir kūrybiniais
versiteto 400 metų sukakties pa
lietuviško rašto ir kalbos reika
minėjimas su daugeliu nuotrau
lais besirūpinančiam Lituanisti
kų. Gaila, kad nuotraukų dau
kos institutui — 500 dol. Tai
guma imta iš okupacinio laiko
graži Chicagos Lietuvių Tauti
tarpio. Bet svetimiesiems ne
nių namų akcija.
Kaip žinia,
lengva gauti istorinių nuotrau
pereitais metais buvo paskirta
kų.
šešios premijos bendroje sumo
— Algirdas Flangas, 68 m.,
je — 3,000 doL
gyvena
Patrocinio Paulista
miestelyje. Yra našlys, turi 8
vaikus, 4 sūnus ir 4 dukteris,
kurių trys jau susikūrę šeimas. Advokatas JONAS GIBAITIS
Kitos trys giminingos šeimos
6247 So. Kedzie Avenue
gyvena St. Pauly. Visi jie labai
TeL — 776-8700
malonūs, darbštūs, dosnūs ir re
Chicago, Illinois 60629
ligingi žmonės, šeštadienį ir sek
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
madienį, balandžio 19-20 d., lan
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
kėši pas juos kun. S. Šileika, lai

Kybartų ūkininkų dr-jos direk
PIRŠLES KOMEDIJA
torius, mirė Clevelande, gegužės
9 d. Laidojamas iš Clevelando
De Paul universitetas globoja šaulių Vytauto Didžiojo rinktinės tautinių šokių grupė “Vytis“. B kairės (1 eil.): Jonas Grigola ir Algis Krasaus
Šv. Jurgio par. bažnyčios gegu Chicagoje Goodman
dramos kas; (2 eil.) — Felicija Banytė, Vilija Jakaitytė, Dalia Černiauskaitė, Valerija Sparkytė ir Dana Juodytė; (3 eil.)
žės 12 d. Kalvarijos kapinėse.
mokyklą ir teatrą. Šalia pagrin — Linas Martis, Marytė Pociūtė, Vida Lietuvninkaitė, Marija Donskytė, Rūta Galinaitienė, Diana Žemgulytė,
Gitta Rudaitytė, Rūta Juodytė ir Algis Vaitkevičius; (4 eil.) — Algis Palukaitis, Linas Norušis, Jonas Miglinas, Algis
X Dafl. Marija Gaižutienė dinės būstinės prie Grant par Jasaitis, Juozas Milavickas ir Povilas Krutulis (nuotraukoje nėra; A. Galinaičio, R. Lukaitės, R. Lietuvninkaitės, V.
dėstys keramikos kursuose, Bal- ko šio teatro padalinys dabar Atkinson ir A Neimanto).
v
zeko Liet. kultūros muziejuje, Athenaeum teatre stato Th.
kurie vyks
ketvirtadieniais ir Wilderio “Matchmaker” (Pirš
lė) Tai švari komedija.
prasideda šį ketvirtadienį.
X Dr. Vytautas Majauskas
DOVANA PEKINUI
su žmona Vanda, iš Detroito
tarimais. Tautos šventę rugsėjo
J. A. VALSTYBĖSE
KANADOJE
vykdami į medikų suvažiavimą
Trys Chicagos zoologijos so
mėn.
minės
P.
B.
klubas.
Ta
San San Francisco, "buvo susto do aligatoriai, kurie išauga iki
— Tautos Fondo visuotinis
— Toronto liet. filatslistų
proga užprašytos šv. Mišios su
ję Santa Monicoje, Calif., pas 12 pėdų ilgio ir sveria 175 sva metinis narių suvažiavimas bus
dr-ja
Lietuvių namuose suruo
dienai pritaikintu pamokslu. N.
savo bičiulius Arbus. Lankė čia rus, bus nuskraidinti į Pekino, gegužės 24 d. 10 vaL Kultūros
šė pašto ženklų parodą, skirtą
M. sutikimą ruoš vietinė LB
gyvenančius kitus pažįstamus Kinijos, zoologijos sodą.
Židinyje (341 Highland BlvcL,
Palm Beach apylinkė. Sekančių Vyauto Didžiojo 550 metų mir
I Brooklyn, N. Y. 11207, telef.
ir gavo aukų Brazaičio raštams
metų Vasario 16-tos minėjimas ties sukakčiai paminėti. Parodą
HELIKOPTERIAI Į O’HARE
leisti.
į 212 — 827-6945). Darbotvar
atidarė Kanados LB pirm. J.
bus ruošiamas visų organizaci
Chicagos miesto planavimo kėje numatyti Tautos Fondo
x Cicero Šv. Antano parap.
jų bendromis jėgomis Lake Simanavičius. Su savo ekspo
bažnyčioje gegužinės pamaldos komisija patvirtino sumanymą tarybos, valdybos, įgaliotinių, Wortb mieste, nes toji vieta ran natais, kurių tarpe vyravo Lie
atidaryti helikopterių tarnybą kontrolės komisijos ir Vliko
po 8 vaL r. šv. Mišių.
dasi pačiame centre. Sekantis tuvos pašto ženklai ir filatelistiX B. Pakšto orkestras gros iš miesto centro nuo Merchan- valdybos pranešimai. Bus ren susirinkimas įvyks tik po va nės retenybės, dalyvavo: Algis
Cicero at-kų kuopos rengia dise Mart į O’Hare aerodromą. kama ir nauja TF taryba ir kon saros karščių. Buvo kavutė, pa Štuopys, A. Ruzgas, P. Barbamame vakare Šv. Antano par. Reikia dar, kad tą patvirtintų trolės komisija.
ruošta Daugėlienės ir Garmie tavičius (gavo aukščiausią pa
—
JAV
LB
Cape
Cod
apylin

Miesto taryba.
salėje gegužės 17 d.
rodos premiją), S. Vaivada, V.
nės.
kė išleido velykinį “Lietuvių ži
X “Dainavos” ansamblis lap
Stabačinskas, A. Laurinaitis (I
TV PRIEŠ NUSIKALTIMUS
nių” nr. 2, kuriame aptaria pla
kričio 8 d. stato muzikinį vei
— Sunny Hills, Fla., lietuvių premija), J. Jagėla, A. Abro
kalą “Čičinskas”. Muzika Al. Pavojingesnėse Chicagos mies čią apylinkės valdybos veiklą kolonija nuolatos didėja: jau maitis, E.
Macijauskas,
L.
pereitais
metais
ir
duoda
Vasa

to
traukinių
susisiekimo
stoty

Jurgučio,
libretas A. Kairio.
yra išpirkta 560 sklypų, aplin Daukša, J. Balaišis, W. E. Nor
Clevelande šio muzikinio kūri se bus įtaisyti televizijos apara rio 16 proga aukotojų sąrašą. kui ežerą statoma 16 naujų na tonas, A. Dūkus, B. Poška, L.
nio spektaklis bus lapkričio 22 tai, kurie į sekimo centrą per Šiais metais ši apylinkė surinko mų. Jau čia yra įsikūrę 23 šei Masikūnas ir kt. Buvo išleisti
duos vaizdus apie
užpuolimų 1,063 dol.
d.
mos. Sunny Hills lietuviai prisi specialūs pašto ir Fil. dr-jos
—
Artėjant
šeštajai
Lietuvių
grėsmę,
ir
policija
bus
pasiųsta
dėjo prie įteikimo Floridos gu antspaudai, suvenyriniai vokai.
X Patikslinimas, “Draugo”
Tautinių šokių šventei,
JAV bernatoriui lietuvių tautinės vė Kanados spauda daug dėmesio
palaikyti
tvarką.
gegužės 8 d. laidoje aprašyme
LB krašto valdybos pirm. Vy liavos, kuri buvo iškabinta Tal- skyrė parodai ir pateikė ūgus
apie Lietuvių fondo suvažiavimą
ATPIRKS GELEŽINKELĮ
tautas
Kutkus artimai bendra lahassee Kapitoliuje.
Muzikas aprašymus. Parodą aplankė dau
turėjo būti: Sekretoriatą suda
Chicagos
regionalinio
susisie

darbiauja
ir
dažnai
tariasi
su
V. Mamaitis yra
suorganiza gybė torontiškių. Dar yra likę
rė Daina Kojelytė, Linas Jonas
šventės
rengimo
komiteto
pirm.
kimo
vadyba
penktadienį
papra
vęs
moterų
sekstetą,
kuris daro suvenyrinių vokų ir kt. Norin
Dagys (ne Vytautas Dagys) ir
Jonu
Talandžiu,
Tautinių
šokių
šė
federalinės
paskolos
garanti

gražią
pažangą.
Praėjusį
mėne tieji jų gauti gali kreiptis ad
dr. Jonas Račkauskas. Už klai
jos,
kad
galėtų
nupirkti
subank

instituto
pirm.
Galina
Gobiene,
sį buvo surengtas vietiniams resu: K. Kaminskas, 25 Norma
dą atsiprašome.
rutavusį
Rock
Island
geležinke

leidinio
redaktorium
Jonu
Ba

gyventojams lietuvių kultūros Cres, Toronto, Ont. M6P 3G9.
X Jonas Motiejūnas, čikagiš__ Montrealio
lituanistinės
kis, parėmė mūsų spaudos dar lį ir įjungti į apylinkės susisie riu,, Gene Rimkiene, Sogija vakaras, kuriame, be prof. Put
kimo
sistemą.
Džiugiene
ir
savo
atstovu
Mo

mokyklos
tėvų
komiteto
paren
vytės
paskaitos,
buvo
pristatyti
bus 10 dolerių auka. Maloniai
destu
Jakaičiu.
gimas
balandžio
26
d.
AV
pa
lietuvių
tautiniai
drabužiai,
šo

dėkojame.
PAGERINIMAI PARKUOSE
—
Juno
Beach,
Fla.,
mies

kiai, gintarų ir kiti meniniai pa rapijos salėje praėjo labai sėk
X Donhis Kernys, Clarendon
Chicagos
parkų distriktas to žinyboje “The Zoning Board vyzdžiai Kolonijos pradininkai mingai. Meninę programą atli
Hills, HL, atnaujindamas prenu
meratą, aukojo 10 dolerių. La parduos bonų už 20 milijonų do of Adjustment” dirba Antanas ir įkūrėjai yra Vytautas ir Ge ko dabartiniai ir buvę lituanis
lerių. Palūkanos — arti 7%. Lė Stepanauskas.
tinės mokyklos mokiniai. “Gin
novaitė Beleckai.
bai ačiū.
šos
bus
panaudojamos
naujoms
—
Palm
Beach,
Fla.,
lietu

tarėlis” liaudies instrumentais
X Lietuviškų knygų “Drau
— LB Palm Beach apylinkėj,
ge”, pasinaudodami jų atpigini statyboms ir pagerinimams par vių klubas gegužės 3 d. sušaukė šios apylinkės energinga ir pagrojo, Rasa ir Ina Lukoševisusirinkimą. Kadangi gegužė
čiūtės padainavo. Viii s. moki
mu, už didesnę sumą įsigijo: Al kuose.
darbšti pirm. Irena Manomai
yra
Stasių
ir
Danučių
mėnuo,
nės R. Jaugėlytė, A. Verbylaidona Umbrasienė (čikagiškė),
AREŠTAVO 67
tienė balandžio 16 d. sušaukė
tai
visi
varduvininkai
buvo
pa

tė
ir V. Lukoševičiūtė gražia
Joana
Valaitienė
(Westem
vietos ir apylinkės veikiančių
Sportsman
Parke,
Chicagoje,
sveikinti.
Atlikus
visus
forma

lietuviška kalba padeklamavo
Springs).
organizacijų pirmininkus aptar
ketvirtadienį
areštuoti
nelega

lumus,
sekė
pagrindinė
dieno

Putino eilėraštį “Vestuvių muzi
X Elena Gotcetiienė, torontiš
ti bendrą veiklą. Pasitarime da
liai
į
JAV
atvykusieji
ir
čia
dir

tvarkės
dalis:
juostinis
žodžio
kantai”. Mergaičių choras (20
kė, dažnai paremia savo dien
lyvavo : V. Bieliūnas — Balfo, L
busieji
meksikiečiai
ir
vienas
,
muzikos
ir
dainų
montažas
asmenų),
vadovaujamas seselės
raštį. Ir dabar gavome jos at
Manomaitienė —• LB Palm
salvadorietis.
"Nemunas
”
.
Parengė
solistė
Teresės, padainavo. Mokyklos
siųstą 10 dolerių auką. Labai
Beach apyl., V. Mickus — Palm
Juozė
ir
žurnalistas
Daugėlai
vedėja M. Jonynienė trumpai
ačiū.
PAŠALINTI
CHEMIKALUS
Beach lietuvių klubo, A. Pilipa
Einamuose reikaluose pirm. V.
apibūdino
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mokyklos mino namus, laikė pamaldas pa
Dukterų
X Aukų po 5 doL atsiuntė:
Teismas įsakė
savininkams Mickus papasakojo apie įvykuBį vičienė — Lietuvos
reikšmę išeivijoje. Tėvų komite rapijos bažnyčioje, guodė jų pa
J. Grigaitis, V. Kevalaitis; 2 pašalinti apie 1500 indų su pa organizacijų pirmininkų pasita draugijos,, Juno Beach, ir P. to pirm. R. Verbyla padėkojo čių ir kaimynų šeinių ligonius.
dol. — Košt. Graver. Visiems vojingais chemikalais, esančiais rimą derinti tarporganizacinę Urbutis — LB Auksinio Kran už gausų apsūankymą ir mokyk Susipažino, be to, ne tik su vie
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dviejų akrų plote prie 42 gatvės veiklą. Pasidžiaugė darniais su to apyl. Bandyta suderinti pa los rėmimą aukomis. KLB Mont tovės, bet ir su netolimo Francą
rengimų datas. Iškeltas svarbus
X Aukų atsiuntė: 7 doL — ir Knox, Chicagoje, kur jų at
realio apylinkės valdybos narys miesto įžymybėm.
reikalas
1981 m. paminėti vi
G. Barčiauskas; 4 dol.— Mis- liekas gabeno A. B. Container bar yra arti Stevensono greit
švietimo reikalams P. Adamonis
OKUP. LIETUVOJE
liauskas; 3 dol. — Stasys Pikū- bendrovė. Chemikalų indai gali kelio. Už nepaklausymą bendro soms organizacijoms kartu ir ii pranešė, kas ir kiek aukojo lie
kilmingai Vasario 16-ją. Balan
nas. Visiems maloniai dėkoja praleisti pavojingas medžiagas, vė gali būti nubausta
10,000
— Lietuvos istorijos metraš
tuvių mokyklai.
džio
20 d. surengė gegužinę. Be
me.
pakilus
temperatūrai virš 68 dol. ir dar po 1000 dol. už kiek
— “Toronto Star” gegužės 2 čio 1978 metų tomas išleistas
vietinių tautiečių, dalyvavo ir
d. išspausdino L Tamošausko šių metų pradžioje. Išleido
X Vytautas Jasinevičius yra laipsnių, o tie chemikalai da- vieną uždelstą dieną.
gausus būrys svečių iš tolimes
laišką su stambia antrašte “Ira “Mokslo” leidykla Vilniuje. 172
Vl-sios Tautinių šokių šventės
nių vietovių Iš viso per 90 as
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foto korespondentų komisijos
menų. Iš gegužinės gauta pelno
mą
”
.
Jame
sakoma, kad iranie mėtini: Egidijaus Banionio stu
pirmininkas. Komisijos nariai:
475 dol. Š. m. lapkričio 27 d. ren
čiai, paimdami amerikiečius įkai dija “D. L K. pasiuntiniai Kry
Raminta Jelionytė, Algis Stagia 5 metų apylinkės įsikūrimo
tais, pasielgė kaip nusikaltėliai, mo chanate XVI a. I-jame ket
siulis, Linas Meilus, Eug. Bū
paminėjimą — koncertą Lake
o
išniekindami žuvusių amerikie virtyje”, Juliaus Lebedžio —
tėnas, Rimantas Damijonaitis,
Park Town salėje.
Janulaitis — marksizmo
čių
lavonus, pasirodė esą barba “A.
Jonas Kuprys ir K Izokaitis.
—
Jonas
Matulaitis,
LB
Los
rat Autorius klausia, ar tai to klasikų vertėjas”, Alf. Eidinto
Komisijai sutiko talkininkauti
siekė
islamiškoji revoliucija, t. — “A. Platenas Lietuvoje”.
Angeles
apylinkės
valdybos
na

— Algirdas Grigaitis, Jonas
y.
padaryti
žmones laukiniais? Kazys Rukšėnas pateikia rašinį
rys
informacijos
reikalams,
Garia, Edward Maukus, Petras
—
KLB
Toronto
apylinkės “Dėl Lietuvos žydų gelbėjimo
ėmėsi
iniciatyvos
suorganizuoti
Malėta ir kiti. Informacijos rei
vietos informacijos centrą. Cent posėdis įvyko balandžio 30 d. hitlerinės okupacijos metais”.
kalais skambinti komisijos pirm.
ro veiklai duoda reikiamas pa Anapilyje. Apie Toronto Kara Pateikta ir kitos medžiagos. Re
teL 7784085.
(pr.)
talpas ir parūpina visas kitas vaną (birželio 20-29) platų pra dakcinė kolegija: M. Jučas, V.
X NAMAMS PIRKTI PApriemones.
Praktišką centro nešimą padarė lietuvių paviljo Merkys, V. Milius, G. NiunkieSKOLOS duodamos mažais mė
darbą organizuoti ėmėsi Anta no vadovė Vida Brakauskaitė. nė, R. Strazdūnaitė, H. Sadžius,
liwrin i tia įmokėjimais Ir priei
nas Mažeika. Tuo reikalu jis su Iškiliąja lietuvaite šiais metais Ad. Tautavičius, Br. Vaitkevi
namais nuošimčiais
ėjo į kontaktą su Jaunimo są bus “Miss Vilnius” Violeta Ado čius (vyt. red.), R Žepkaitė.
Mutual Federal Savings, 2212
paruošė
Lietuvos
burmistras — Ričar Metraštį
Ateitininkų federacijos tarybos posėdžių pabaigoje kalbasi organizaciniais jungos Los Angeles sk. valdyba maitytė,
West Cermak Road — Telef. klausimais. B kaires; Roma OlSauskaite. adv. Saulius Kuprys ir Pranute ir artimiausiu laiku kviečia aka das Drešeris, šeimininkė — J. mokslų akademijos Istorijos In
VI 7-7747
(sk.) Laučkaite - Domanskiene
stitutas.
Nuotr. V. RfaniaUo
deminio jaunimo pasitarimą.
Bubulienė.
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Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo vai.: nuo 9 v. r. Dri 6 v. ▼.
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 W. 63 Street
Chicago, m. 60629
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BITĖS
Liuda Gennanienė

Iliustravo Zita Sodeikienė. Kie
ti viršeliai. Didelio formato. Tai
graži dovana mūsų mažiesiems.
Išleido Lietuvių Monteasori
Draugija. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė. Kaina su persiunti

mu $3.85. Illinois gyventojai dar
prideda 18 ct
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS,
W. 6Srd 8t.
Chicago, IL. 60689

