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GRUPES SUKAKTI

RAMANAUSKAITĖS TEISMAS

kad dabar teisiamosios prašy
mai nepriimami; ką ji norėjusi,
galėjo pasakyti teismo pra
\Vashingtonas. — JAV Kon lietuvis aktyvistas Algirdas Zy— Angelės Ramanauskaitės džioje.
greso Europos Saugumo ir Ko- prė.
nusikaltimą įvertino prokuroras
operavimo komisija, vadovauja
Paskutinis Ramanauskaitės
Šia proga Kongreso komite
ir visuomeninis kaltintojas, to
ma kongresmano Dante Fascell tas rašo, kad Maskvos Helsin
žodis
dėl kalbėsiu trumpai.
ir sen. Claiborne Peli, gegužės kio grupės veikla ir vėliau įsi
— Iš visų kaltinimų ir teismo
Ramanauskaitė sakė, kad yra eigos man neaišku, už ką aš esu
12 d. prisiminė ketvirtas metines kūrusių grupių: lietuvių, armė
įsitikinusi, jog vaikus mokyti kaltinama. Nesijaučiu nusikal
nuo Maskvos visuomeninės Hel nų, ukrainiečių ir gruzinų dar
apie Dievą nėra nusikaltimas.
sinkio grupės įsisteigimo. Ši bas, nežiūrint 157 suimtųjų per
tus. Nusikaltėliai y r a tie, ku
Vaikai papasakojo, kad tei rie šią bylą iškėlė. Gailėtis ne
grupė pajudino žmogaus teisių praėjusius metus, yra pagirti
siamoji mokė
juos religijos, turiu už ką. Aš manau, k a
judėjimą
{visame
pasaulyje. nas, jis, nežiūrint trukdymų,
mokėsi poterėlių, žiūrėjo religi vaikams kalbėti apie Dievą nėra
Maskvoje ją įsteigė žinomas fi vyksta toliau.
nius paveiksliukus. Tai nusi nusikaltimas ir šito niekada ne
zikas Juri Orlov. Jis tą sukak
kaltimas prieš BTSR BK 139 str. laikysiu nusikaltimu. Ir Lietu
tuvių dieną "šventė" siūdamas
1 d. Tačiau Ramanauskaitė ne voje, ir Baltarusijoje turi būti
Sankcijos Iranui
bulvių maišus Permos kalėjimo
turi administracinių nuobaudų, leidžiama kathekizuoti vaikus.
izoliacijos skyriuje. Tas darbas
Viena. — Trys Europos už
neteista, teigiamai charakteri Visuotinė žmogaus teisių dekla
Orlovui nelengvas, nes kalėjimo sienio reikalų ministeriai: Pran
zuojama iš darbovietės, gerai racija ir Lenino dekretai leidžia
vadovybė konfiskavo jo akinius, cūzijos, Britanijos i r Vakarų
atlikdama savo pareigas. Nei mokyti religijos ir suaugusius,
sakoma Kongreso komisijos ra Vokietijos, susitikę su sekreto
giama charakteristika — kad ir vaikus. Ne tik aš, bet ir kiti
porte spaudai.
rium Muskie Austrijoje, pareiš
yra užsidariusi, nedalyvavo vi mokys vaikus religijos ne tik
Orlovas vasario 4 d. savo laiš kė, jog Europos sankcijos Ira
suomeniniame darbe, neatsi- j Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje ir Japonijos premjeras Ohira (kairėje) buvo priverstas pasitraukti, parlamento daugumai paskelbus jam nepasitikė
ke
žmonai, ragino visus Madrido nui nebus tokios griežtos, kaip
žvelgdavo j komjaunimo sekre- j vaikai žinos, kad religija yra ne jimą. Nuotraukoje jis stovi su žmona Shigeko ir valstybes pasekretorium Warren Christopher, kuris svečius pasi
numatomos
konferencijos daly anksčiau buvo planuota. Rintoriaus prašymus, šis procesas bobučių pasakos, bet viso žmo tiko Andrews aviacijos bazėje, prie V/ashingtono, paskutinio Japonijos premjero vizito metu.
vius
reikalauti,
kad sovietai pa- kos ministeriai suvažiavo ItaliRamanauskaitei, kadangi yra gaus gyvenimo pagrindas.
leistų visus poUtinius kalinius. I j 0 j e i Neapolyje, svarstyti, kojauna, bus pamokantis. Todėl
Teismas
išeina
pasitarti
dėl
Vyriausybė, kuri save vadina ; k i ų g r į e btis žygių prieš Iraną,
prašau minimalios bausmės pa
nuosprendžio.
Pertrauka
virš
pavyzdinga bendruomene, negali j ^ „ 3 n U o lapkričio 4 d. kalina
gal BTSR BK 139 str.
valandos laiko. Kai kas mano,
skųstis, kad kritika yra kišima- 5 3 A m e r į k 0 s diplomatus,
Teisėjas išvaro iš salės vieną
kad Ramanauskaitė po savo
sis į jos vidaus reikalus , rašo į E u r o p o s kraštai bijo netekti
dalyvę, kuri dėl vertėjo juokin
paskutinio žodžio bus nubausta
Orlovas.
Irano naftos, nenori prarasti
go vertimo neišsilaikiusi nusi
griežčiau, o ji šypsosi ir, atrodo,
—
Šį
antradienį
kanadiečiai
j
Helsinkio
komisija
papildo
negan pelningų biznio kontraktų,
juokė.
visai nesibaimina pačios griež
Quebeco
provincijoje
balsuos
į
niai
paskelbtą
Amnesty
Internors europiečiai ir nepritaria
se
Baigus advokatui kalbėti Ra čiausios pagal 139 str. bausmės
ref erendume, kuris labai svar- j national raportą, kuriame ša diplomatų pagrobimui. Sekreto
manauskaitė prašo teismą leisti — vienerių metų lagerio.
Siūloma šaukti pasaulio vadu konferenciją
bus Kanados ateičiai. Balsavi- į koma, kad nuo 1975 m. birželio rius Muskie išgirdo iš savo ko
kalbėti jos visuomeniniam gy
Varšuva,
—
Sovietų
Sąjun-,
gul
sovietai
išeina,
o
tuomet
ga-'<•
mas nutars, ar provincija turi į i dienos iki 1979 m. gegužės 31 legų, jog, j ų nuomone, jokios
nėjui, tačiau teisėjas pareiškia,
(Bus daugiau)
pasilikti
Kanados federacijoje j d. daugiau 400 sovietų žmogaus į s a n kcijos neprivers dabartinės
ga pradėjo Varšuvos Pakto va- Įima tartis. Sekretorius Muskie
dų suvažiavime seniai lauktą į pareiškė Vienoje, kad Aiganis- į ar siekti politinės nepriklauso-; teisių aktyvistų buvo uždaryti į j ^ o vyriausybės paleisti įkai
1-Qilr/->c
rtfonTimo
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i kalėjimus
lcalėlimilS a
itair» S
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arr kkitaip
suvaržyti.
taikos
ofenzyvą.
Brežnevas
ban tano pareiškimas skirtas Pakis- mybės.
tų, tik pastūmės
Iraną į Sovie
— Teherano radijas paskel-1 Kongreso Helsinkio komisijai tų Sąjungos glėbį.
kete pasakytoje kalboje, minint tane suvažiuojančioms musul
25 metų pakto sukaktį, pasakė, monų valstyoėrns, tai esąs "kos be, kad naftos linija netoli Ker-į žinoma, kad nuo 1979 m. biržeTuri pasitraukti
kad Varšuvos paktas niekad ne metikos" siūlymas, skirtas pro- manshaho buvo susprogdinta. lio 1 d. iki šių metų gegužės 1
d. dar 71 žmogaus teisių kovo
turėjo agresyvių planų, niekada pagandai, siekiąs legalizuoti ne! ir ilgai liepsnojo gaisras,
Japonijos premjeras
negrasino. Ir šiandien iš Var tik Karmalo režimą, kurį pa-Į — Valstybės departamentas tojas po įvairių kaltinimų buvo
nubaustas ir dar 86 sovietų pilieTokijo. — Japonijos vyriau
Bona. — Vakarų Vokietijos gą Virgilijų Jaugelį. Agentūra šuvos plaukia išminties ir taikos statė Maskva prieš šalies gy- Į paskelbė jog prezidentas Cartečiai
suimti
už
politinių,
religi
sybė neteko parlamento pasiti
dienraštis "Deutsche Tages- pristato kunigą Jaugelį kaip ko balsas, noras bendradarbiauti, ventojų norą, bet legalizuoti ir: ris planuoja birželio mėnesį apnių ar etninių teisių reikalavi kėjimo. Opozicijos socialistų
sprendžiant
modernaus
pasaulio
sovietų
kariuomenę
Afganis•
lankyti
Jugoslaviją,
post" ilgu straipsniu paminėjo vojančios Lietuvos Bažnyčios at
partijai iškėlus nepasitikėjimo
j — Nežiūrint JAV spaudimo I m u s .
Lietuvos Katalikų Bažnyčios stovą, primindama, kad už Lietu-1 įtempimų židinius, pasakė Brež tane.
klausimą, prie jos prisidėjo ir
Kronikos aštuonerių metų su-j vos tikinčiųjų teisių gynybą ir J nevas. Po suvažiavimo buvo Sekretorius Muskie pasakė, Į laivų savininkams, iš Kubos vis j Sovietų pradėtas "priešolim73 liberalai — valdančios par
paskelbtas
komunikatas,
kuriaĮ
kad
pagrindinis
klausimas
yra
Į
d
gabenami
žmonės.
Kubos
į
pinis"
valymas
išplėstas
iš
Masar
kaktį. Kovo devynioliktąją prieš j religinės spaudos platinimą Virtijos atstovai.
me
siūloma
sušaukti
pasaulio
į
faktas,
kad
sovietai
padarė
inĮ
pareigūnai
neišleidžia
tuščių
lai
kvos
į
kitus
Olimpiados
mies
aštuonerius metus, rašo straips- \ gilijus Jaugelis buvo suimtas ir
Šalia kaltinimų
premjerui
nio autorė Dietbild Treffert, su j nuteistas dvejus metus kalėti. Jis vadų konferenciją, kuri spręstų vaziją į kaimyninę šalį, panau-į vų, skundžiasi kapitonai. Ru tus, į Kijevą, Leningradą, Tali
ną
ir
Minską.
Pastudijavus
su
pasaulio
įtempimo
klausimus,
dojo
karines
jėgas
peržengti
\
į^g
dijas
pranešė,
jog
vyriau
Ohirai,
kad
jis
apleido
kovą su
ra
pagrindu galima laikyti istorine į buvo apkaltintas Lietuvos Kata- j
imtųjų
sąrašus,
pastebėta,
kad
pašalintų
pavojų
taikai,
atstum
sieną
ir
pagrobti
valstybės
kontrukdo
laivų
kapitoinfliacija,
šalpos
reikalus,
gir
sybė
ne
data katalikiškajai Lietuvai ir Mikų Bažnyčios Kronikos daugi-1
23,
įkalinti
už
žmogaus
teisių
tų
karo
pavojų.
Pareiškime
ypa
trolę. šio klausimo Afganis nams pasiimti norinčius išva
dėjosi priekaištų, kad jis per
visiem, kurie domisi ir rūpinasi Į nimu ir parašu rinkimu po Liereikalavimą,
yra
iš
Maskvos
ir
tingas
dėmesys
skiriamas
Eu
tano
valdžios
siūlymas
nė
ne
daug susirišęs su Amerika, vyk
šios mažos, bet drąsios Pabalti- j tuvos kataliku memorandumu,
žiuoti. Federalinė vyriausybė
priemiesčių,
septyni
suimti
Le
ropos
saugumui
ir
taikos
išlaiky
bando
spręsti,
pareiškė
sekredo jos pageidavimus, didina iš
jo šalies likimu. Lietuvos Ka- j kurį 1972-ais metais pasirašė
jau nusamdė kelis laivus, kurie
ningrade,
du
—
Kijeve,
vienas
mui.
Siūloma
sustabdyti
ginktorius
Muskie
laidas gynybai, remia Irano
talikų Bažnyčios Kronikos dė- i septyniolika tūkstančių lietuvių.
plauks į Kubą paimti pabėgėlių,
—
Minske,
trys
—
Taline,
Es
lų
lenktynes,
ypač
visą
naiki
sankcijas ir JAV liniją Afga
ka, rašo straipsnio autorė, pla-. Jaugelis, rašo vokiečių katalikų
jei Kubos valdžia duos leidimą.
tijoje
dar
suimti
šeši
asmenys
nančių
branduolinių
ginklų
iš
nistano krizėje.
čioji Vakarų kraštų visuomenė j agentūra, ypač visus nustebino
— Tanzanijos
prezidentas
Sekretorius
Muskie
ir
dar
14
kituose
Ukrainos
mies
vystymą,
kurį
siūloma
už
Premjeras Ohira paskelbė
turi progos arčiau susipažinti j savo nepaprasta drąsa jam iskelNyerere buvo atvykęs į Ugan
tuose.
naujo
parlamento rinkimus. Ga
su Lietuvos tikinčiųjų sunkia j to teismo proceso metu. Jis tada drausti.
dą ir pasimatė su karininkais,
tarėsi su Gromvko
Toliau
Kongreso
komisijos
ra
Komunikate
išryškėja
šios
limas
daiktas, kad liberalams,
padėtimi, patirti, kokiomis prie-i teisėjams buvo atvirai pasisakęs,
kurie pašalino krašto preziden
Viena.
—
Valstybės
sekreto
taikos
ofenzyvos
pagrindinė
porte
nurodoma,
kad
nuo
1977
kurie valdo Japoniją nuo H-jo
monėmis yra persekiojama Baž- j jog jau pats faktas, kad jis yra teitą. Tanzanija nesipriešins pa
nyčia ir kaip katalikiškojo kraš- i siamas, akivaizdžiai paliudija, kad priežastis, nes ypatingai pa rius Edmund Muskie Austrijoje sikeitimui Ugandos valdžioje, m. keli šimtai kovotojų už žmo- j p a s a u i į n į 0 karo pabaigos, ir laikitas
to gyventojai siekia apsaugoti | tikintieji Lietuvoje neturi nei žo- smerkiamas NATO valstybių tris valandas kalbėjosi s u so tačiau Nyerere ragino kariš gaus teises laikomi psichiatri- j m ė j u g
b u s p a r j n ktas
vietų
užsienio
reikalų
ministegruodžio
mėnesio
nutarimas
niuose
kalėjimuose,
jų
tarpe
tikėjimo laisvę. Tad nenusta-1 džio, nei spaudos laisvės, taigi,
kius nešaudyti politinių priešų
premjeras.
bu, tobau rašo vokiečių katali- kad jie negali naudotis tomis pa įrengti Vakarų Europoje naujas I rm Gromyko. Po to Muskie pa- ir greit pravesti parlamento baptistų tikinčioji Ana čertkova, ukrainietis aktyvistas Zinokų dienraštis, kad ateistinė vai- j čiomis teisėmis, kaip ateistai. Vir- skriejančias raketas, kurios ga- \ sakė, kad buvo aptarti įvairūs I ^ J ^
Vis didėja
vy
Krasivsky,
rusai:
Vasily
šidžia visomis priemonėmis sten- Į gilijus Jaugelis buvo vienas jau- lėtų pasiekti taikinius Sovietų j klausimai, bet jis turis pirma
Izraelio karo laivai apšau
maisto stoka
giasi nutildyti šį pogrindinį lei- niausiu Lietuvos kunigų, mirė Sąjungoje, šitoks NATO nuta-! pasitarti su prezidentu Carte- dė Libano pakrantes, žuvo 11, pilov ir Vladimir Maksimov, ka
rimas
pažeidžia
politinį
klimariu,
prieš
skelbdamas
apie
m
+
\
rf
^j-"
talikas Iosif Terelya, turkmėnų
v u
y
Roma. — Tarptautinis maisto
dinj, suimdama ir įkalindama jo sulaukęs vos 32 metus.
poetė
Anasoltan
Kekilova
i
r
tą,
sakoma
pareiškime^
j
tarimų
eigą
I
_
Vokietija
paskelbė,
politikos
institutas paskelbė
bendradarbius ir platintojus.
šalia
šio
Varšuvos.Pakto
paPnes
susiekimą
su
Gromyko
J
^
.
^
,
£
^
apžvalginį raportą, kuriame
Ateistai nieko labiau nebijo,
reiškimo, kuris stebėtojų laiko- Muskie pasakė fcubą Austrijos ,
^
^
Olimpinis boikotas
pranašaujama, kad iki 1990 me
g
kaip tų mašinėle rašytų pusla
mas
propagandiniu
manevru,.
neutralumo
sukakties
mmeji•
tų
pasaulio maisto trūkumas
pių, kurie slaptai kursuoja kraš
Portugalija gerina
YVashingtonas. — Tarptauti
kų iš Rytų Vokietijos.
panašią
reakciją
sukėlė
ir
Af
ga-'
me.
Muskie
pareiškė,
jog
vėl
pasieks 185 mil. tonų Daugiau
te, yra siunčiami į užsienį ir su nio olimpinio komiteto pirmi
— Pietų Korėjoje įvyko nau
;
ryšius su Vatikanu
išmokta
sia nukentės besivystančios ša
daro neapčiuopiamą žodinį par ninkas lordas Killanin penkta nistano siūlymas tartis. Afga- iškyla jau praeityje
jų studentų protesto demons
tizaninio karo ginklą už tikėji dienį lankėsi pas prez. Carterį nistanui susitarus su Iranu ir gyvybinė pamoka, kad agresi
lys.
Badas gali atvesti žmoniją
Vatikanas. — Portugalijos
tracijų, susikirtimų su policija.
mo laisvę. Tai neįsivaizduoja ir bandė jį perkalbėti, kad JAV Pakistanu dėl nepuolimo, nesiki- ja, įvykstanti bet kur nasaulyį
karą,
jei dabartinė valstybių
prezidentas gen. Ramalho EaChryslerio
automobilių
benšimo,
sovietų
kariuomenė
išeitų
je,
paliečia
bet
kur
3augumą
mos reikšmės pasišventusių vy neboikotuotų Maskvos olimpia
pob'tika nebus keičiama. Per
drovė
paskelbė, jog pasibaigus nes penktadienį gavo specialią ateinantį dešimtmetį pramonės
rų ir moterų kūrinys, pažymi dos. Lordas prisipažino spau iš Afganistano. Pakistano vy-1 šiandien t a pamoka galioja.
met
* m o d e l i U g n y b a i , *»» popiežiaus Jono Pauliaus H-jo valstybės turėtų išvystyti mais
vokiečių laikraštis, kuriame at dai, kad jam nepavyko. Ame ! riausybė jau atsakė: pirma te-1 kaip ir praeitv*. Neutralumo, i »S
nepriklausomybės' ir teritorinio i uMaryta. Detroito, Lynch gat-; audienciją, kuri užtruko net dvi to gamybos tyrimus ir turėtų
sispindi ateistų sunkiai sukon rikos boikotas gali pakenkti
neliečiamumo principai, kurieį v *je esąs didžiųjų mašinų fa-; valandas. Portugalija atsauKe didinti paramą neturtingoms
troliuojama jėga. Lietuvos ka 1984 m. Olompiadai, kuri nu
principai
Vatikane šalims.
talikų Bažnyčios Kronika, rašo matyta Los Angeles mieste, pa Prancūzų prezidentas buvo pagerbti Austrijos atve brikas, kuriame dirba 1,960, savo ambasadorių
darbininkų
ir
320
tarnautojų.
į
1970
metais,
nes
tuometinis
povokiečių laikraštis, nereikalau reiškė lordas Killanin.
ju, šiandien vėl pažeidžiami.
atvyko į Varšuvą
— Penktadienį Louisianoj iš-': piežius Paulius VI-sis susitiko
ja nieko kito, kaip tik krašto
KALENDORIUS
Mano šalis ir kiti šitokiems
Pietų
Korėjos
komitetas
nu
su juodaisiais Portugalijos ko
Varšuva.
—
Lenkijos
vyriaukrito
20
colių
lietaus
ir
sukėlė
Konstitucijos garantuojamos ti
veiksmams bus priešingi, mū
Gegužės lą d.: Ivas, Pudenlonijų Afrikoje: Angolos, Mo
kėjimo laisvės. Vokiečių laik tarė nesiųsti sportininkų į Mas sybės sluoksniai paskelbė, kad' s u atsakymai bus tvirti ir aiš- potvynius.
cija.
Gilvinas, Taura.
zambiko
ir
Portugalų
Gvinėjos
raštis šia proga taip pat pamini kvą. Už boikotą pasisakė Airi sekmadienį į Varšuvą turėjo kūs per mūsų gynybą ir stiprią
— Garsus boksininkas MuGegužės
20 d.: Bernardinas.
kovai už tikėjimo laisvę Lietu jos vyriausybė, nors airių olim atskristi Prancūzijos preziden šą jungą, pasakė Muskie.
hammad Ali paskelbė, kad jis vadais. Šį kartą Portugalijos
siūlo Iranui paleisti amerikie- į Prezidentas paprašė audienci- Alfreda, Eidvilas, Augmantė.
voje įsisteigusį Tikinčiųjų tei pinis komitetas nutarė daly tas Valery Giscard d'Estaing
sių gynybos katalikų komitetą. vauti. Airijos parlamentas ga pasikalbėti su Varšuvoje vie
- Indijoje, Vakarinės Benga- j čius įkaitus. Už tai jis suruoš- \ ** * į P° popiežiaus keliones Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:05.
Vakarų Vokietijos katalikų ži
šinčiu Sovietų Sąjungos prezi- lįjog provincijoje, netikėtai ki- tų savo bokso rungtynes su ( į Afriką. Portugalija pritarė
ORAS
nių agentūra "KNA" plačiai pa li nutraukti airių sportininkams Į dentu Brežnevu, šį susitikimą lusi ledv audra sunaikino dide- Larry Holmes, dabartiniu sun-' popiežiaus kelionei ir Afrikos
minėjo vasario mėnesį po sunkios, visas lėšas. Boikotą paskelbė I sumanė Lenkijos komunistų j liūs arbatos laukus, padarė mi- kaus svorio čempionu, Tehe- šalims parodytam dėmesiui, pa- j Debesuota, gali lyti, temperanepagydomos ligos mirusį kuni- Tailandija ir Urugvajus.
partijos vadas Gierekas.
i Ii jonus dolerių nuostolių,
į rane, kur jis turįs daug draugų, j reiškė gen. Eanes.
itūra dieną 65 L, naktį 50 1.
(Tęsinys)
Advokato Savioo kalba
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niškos sielos, talkininkaujant iš
tisai eilei talkininku, kurie žiūro
vą stebina savo realumu, kad
Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County. Illinois
Gegužės 3 d. San Francisco publika pagauta ju vaizdingumo
and Canada. Elsewhere in the U.S.A $38.00. Foreign countries
lietuvių nausėdiją aplankė Los nejučiomis įsitraukė — pritarda
$40*00).
Angeles jaunimo ansamblis "Vi- ma populiariomis melodijomis ir
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
va Europa" ir kartu atšventė vaidintoju neleisdama nuo sce
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
savo pirmąsias metines sukak nos. Neskaitant įdėto darbo, pasi
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
tuves. Po pirmyju keletos pasi aukojimo, ne vieną stebino suge
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
rodymu Los Angeles "Viva Eu bėjimas pritraukti jaunimą ir jį
metams * •> metų 3 mėn.
ropa" susilaukė nepaprasto pub pririšti prie "Viva Europa" an
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00
$15.00
likos susidomėjimo ir įvertinimo, samblio, kurio pagrindinis tiks
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
kad garsas apie ansamblio vaidy las: ugdyti lietuviškumą jauni
Kitur
38.00
20.00
13.00
bą greitai pasklido po kitas lietu mo tarpe, visą varietę atliekant
Savaitinis
25.00
15.00
vių nausėdijas ir jau yra gavęs lietuvių kalba. Todėl džiugu, kad
• Administracija dirba kas- s • Redakcija straipsnius taiso sapakvietimus iš Chicagos ir Cle- "Viva Europa" galės pamatyti ir
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- = V o nuožiūra. Nesunaudotų straipsvelando.
kitos lietuviu nausėdijos, o ją pa
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
S nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
matyti
verta
ir
prasminga,
nes
*
"Viva Europa" pasirodymas
_. . . ..
! anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasd.en | s k e I b i m ų t u r i n į n e a t s a k o . S kelSan Francisco praėjo su dideliu jaunimas įneša daug šviesos į
8:30 4:00. Šeštadieniais j b i m ų k a j n o g p r i s i u n c i a m o s g a v u s
pasisekimu, sutraukdamas gausy mėsų rūškaną gyvenimą.
.;
8:30
—
12:00.
j pra§ymą
Ir kada pasibaigus spektakliui
bę žiūrovų ir lietuviuose sukel
damas pasididžiavimą, kad jau scenoje susirinkus visiems daly
nimas galėjo taip vaizdingai ir viams, pasigirsta "Viva Europa" Viva Europa dalyviai, LAJS nariai ir bendradarbiai, kurie gastroliuos C^e.elar.de biilrtio 2S d Ch-cagcj birželio 29
gyvai atvaizduoti Europos did atsisveikinimo dainos garsai "Leis ir liepos 3 d. Pirmoj eilėj (iš kaires) administratorius J. Petronis ir iš dešines režisiere Danute Barauskaite I-moj rentgeno spindulių, atpalaiduo kai aktyvus deguonis veikia tik
miesčiu spalvingą gyvenimą: su kit į tėvynę..." publikos griaus eilėj iš kairės: J. Petronis, adm., T. Stančikas, D. Petronytė, A. Stančikas, V. Polikaitytė, L. Valaitis, rež. D. Ba ja aktyvųjį deguonį, ardantį na 0,001 sekundės, ir ųis spėja su
jungianti dainą šokius muziką mingi plojimai drebina salę, artis rauskaitė. II eilėj: R. Zmaidzinaite, A. Lembertaite, D. Petronis, S. Stančikas, L. Sturonaitė, J. Bužėnas, N. Bac- viko celes (ląsteles) iki 100.000 naikinti tik čia pat esančias na
ir įvairius nuotykius, dažnai juos tai apipilami gėlėmis. Tarp nesi tov/ski, D. Augute. II eilėj: A. Sodeikaite, L. Prasauskaitė, R. Stančikaitė, R. Bureikaitė, A Mičiulyte, R. Paškevičiū celių per sekundę, naujasis pre viko celes. Rentgeno spinduliai
tė. IV eilėj: R. Polikaitis, V. Vilkas, V. Bandžiulis, T. Dabšys, G. Grušas, D. Čekanauskaitė, R. Čekanauskaitė V
perpindamas klasikinės muzikos baigiančių plojimu buvo sunku eilėj:
paratas naikina ir bakterijas. turi būti nukreipti tiesiog į na
R. Mickus, E. Bandžiuiytė, R. Vilkaite, D. Sakalauskaitė, L. Polikaitis, R. Zelenytė, K. Kaveckas, I. Buženaitė,
garsais ir pačią varietę pailiust tarti padėkos žodį ir LB valdy D. Steikūnas, S. Raulinaitis, D. Gudauskaitė.
Dabar tiriama, kaip prepara viką ir nekliudyti sveikų celių.
Nuotr. V. Štoko
ruodamas spalvotomis skaidrėmis, bos pirm. R. Tervydžiui.
tas veikia pelių ir žmogaus na
"Viva Europa" iniciatorė D.
išskirtinais Europos vaizdais.
vikus. Vidutinišku poveikiu nuo
Barauskaitė rado dar progos pri tuva išsilaikyti iki laisvės sugrį-|10:30 vai lietuviškos Mišios sujnės pranešimu, tikimasi ateinan- j vėžio jis pasižymi netgi be švitiTrumpa istorija šios nuotaikin statyti sąstato dalyvius ir padėko
svečio kunigo pamokslu. 11:30 j tį rudenį prie šokiu grupės su nimo. Svarbi šio preparato sa
gos varietės prasideda, kada du ti San Francisco lietuviams už zimo
Apie šimtas lietuvių svečiavo iki 1:30 vai. parodu lankymas ir I organizuoti lietuviu kalbos kur vybė — atsipalaidavęs chemišAdvokatų Draugija
jaunuoliai — Gintaras Grušas ir šiltą priėmimą. Administratorius
si
erdvioje ir puošnioje bei sve- į pietavimo laikas. 1:30 vai. punk sus.
Rimas Polikaitis ruošiasi vykti į J. Petronis priminė ir tuos sunku
VALDEMARAS BYLAJTIS
IV jaunimo kongresą, vykstantį mus — vykdant išvykas, pabrė tingoje Emilio ir Julijos Sinku Į tualiai Marshall High School sa Pastebėta, kad dalis tėvų stengia
VINCAS BRIZGYS
Europje, svajodami įsigyti drau žiant, kad ne viskas matuojama rezidencijoje, kur įvyko kongres- lėje Lietuvių dienos meninė prog- L ~ ™ T j i i i ^ « * f c t i " i e t w 8 - DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
mano Roberto K. Domano pager rama, kurioje dalyvauja solistai koj dvasioj ir šeštadieniais vežiogų ir patirti Europos didmiesčių pinigu.
Teisiu daktarai
Telef. — 337-1285
bimas ir jo perrinkimo pastangų Nerija Linkevičiūtė, Bernardas Į.ja savo vaikus į lituanistinę raolinksmą gyvenimą. Jiems pate
2458 W. 69th Street, Chicago, OI
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Jau užgesus prožektorių švie parėmimas
rašytojas mu/iaa,,
Aloyzas
r pu ens. la^ynuya
j . no^ ^ ^ gyvendami, bet
kus į rūkuose paskendusį Londo
Visi teL 778-8000
Ofieas:
soms ir nuaidėjus paskutiniams
Pristatydamas garbingą svečią | Baronas, pianiste Raimonda Apei- ^ įr ^ ^ fcurie y m a b e f i n g i
ną, ju svajonės pradeda realizuo
700
North
Michigao,
Saite
409
Valandos
pagal susitarime
muzikos garsams, vienas latvis, Albinas Markevičius išreiškė I kytė.
Valandos pagal susitarimą
tis, kada jie patenka į Picadilly
savo
vaikų
lietuviškam
auklėjiapkabinęs administratorių J- Pet- mintį, kad gyvendami šioje ša
cirkinį ir muzikinį teatrą. Jų
Po programos visi grįžta į pa-1 mui. Todėl svarstomos galimyronį.su ašaromis akyse tarė:
lyje mes turime aktyviai daly rapijos kiemą lankyti parody ir bės, kaip pakelti mokiniu skaičių
nuotaikos pasitaiso išklausius dai
—- Sakyk brolau kaip jūs lie vauti šios šalies gyvenime ir poli- j į į į į ^ i 6 v a i ' p . p. dovanų
nos — Mes sveikiname visus net
ateinančiais mokslo metais, pa
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
tuviai sugebate suburti tiek jau tikoje. Ypatingai pabrėžė, kad mes, | traukimai
DR. K. G. BALUKAS
Čia sutiktus arabus, nors dar lai
veikiant
sąžinę abejingųjų tėvų.
nimo į tokį damų vienetą, aš tik Santa Monikos įlankos rajone gy-'
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
mės tik truputį tepa tyrę... Kitas
Ig. M.
rai nežinau ar latviai tai. galėtų veriamieji'-tikrai esame laimin
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
reikalas kai patenka į Paryžių,
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
padaryti.
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
gi turėdami Robertą K. Domaną
atsiduria Montmarte ir išgirsta
AMERIKOS VAKARUOSE
Kasdien
1-3
vai,
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Visi atsilankę svečiai San Fran atstovu kongrese, kuris gerai pa
DEGUONIS PRIEŠ V£2IO
dainą — Aš myliu Paryžių — ar
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
Los Angeles Šv. Kazimiero lit.
NAVIKĄ
stebint Gaite Parisienne — can cisco LB apylinkės valdybos rū žįsta ir atjaučia lietuvių tautos
Priima ligonius pagal susitarime
Tel. REliance 5-1811
šeštadieninę
mokyklą,
įsteigtą
reikalus
ir
yra
vienas
iš
stipriau
can mergaičių ugningą šokį ir pesčiu ir mielųjų ponių pasiauBufale, JAV-se, jau seniai pa
DR. WALTER J . KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
t. t. Pakilusios nuotaikos vedini j koj imu buvo pavaišinti puikia siu laisvės gynėjų, daug dirbąs 1949 m. prel. J. Kučingio, šiemet
gamintas
naujas preparatas
lanko
120
mokinių.
Mokykloje
"Lietuvis gydytojas
Lietuvos
ir
kitų
pavergtų
kraštų
atsiduria Romoje, kur žavisi Tre- j vakariene, pakeliant tostus už
DR. PETER T. BRAZIS
nuo
vėžio.
Tai
transannuliarinis
3 9 2 5 West 5 9 t h Street
dirba
23
mokytojai.
8-niu
skyrių
laisvinime.
vi jaunyste trykštančiu fontanu, "Viva Europa" ir tradiciniu Cali
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai., pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
Užkandžiaujant ir gurkšnojant kursą baigs 12 mokiniu, mokyto peroksidas, kuris, veikiamas
ispaniškais laiptais ant kurių fbmijos vynu, besidalinant gau
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
vyksta margaspalvis bazaras, sklin šiais įspūdžiais ir kultūringu po buvo pakankamai progcs dau ju kursus baigia 5 studentai. Ne
Vai.: pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 -5:00 uždaryta.
geliui dalyvavusiu padiskutuoti mokantiems lietuviu kalbos >ra llIHIinillHIlIHIlIimilHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII! vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
da Tarantella ir "Štai amore" me būviu.
politinėmis temomis JAV-bių ir dvi klasės: suaugusiems ir vai
DR. IRENA KURAS
lodijų garsai. To dar neužtenka,
P. Indreika.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
kams.
Kai
kurie
mokytojai
žada
Lietuvos
laisvinimo
temomis.
jie pasiekia Veneciją, kurioje kar
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
R. K. Domano rinkimų para važiuoti į mokytoju studijų sa
PADĖKA IR PARAMA
SPECIALISTĖ
tu su gondolieriais traukia "Bar0PT0METRISTAS
vaitę;
į
lituanistinius
pasitobuli
mos
pagrindinis
organizatorius
MEDICAL
BUILDING
LIETUVTU
DRAUGUI
caTolle" ir kitas linksmas serena
2 7 0 9 West 51st Street
nimo
kursus
užsiregistravo
du
Albinas
Markevičius
įteikė
jam
3200
W.
8
l s t Street
das. Pasuka į Strauso valsais iš
Valanda Jau 39 metus tar
Tel. - G R 6-2400
"Jokie žaidimai nežaistmi Krem - 0 0 0 d o l e r i ų 5ek - T a i buvo daly- jaunuoliai. Ateinančiais mokslo Radijo
nauja New Jersey, New York Ir Congarsėjusią Austrijos sostinę Vien- liaus šešėlyje, kada tiek jaunų
Vai.paga! susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
v i ų s u d ė t a d o v a n a > uuž
ž kurią kon- metais, pradedant VI-ju skyrium, nacticut lietuviams !
ną. Čia jų nuotaikos lyg surim žmonių, neišskiriant ir lietuvių,
7-9: antrad irpenkt. 10-4:šeštad. 10-3vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
Kas Šeštadieni nuo 4 iki S vai. po
numatoma
įvesti
grupinę
sistegresmanas
Domanas
visiems
nuo
piet
IS
WEVD
Stoties
New
Yorice
tėja beklausant muzikos Strauso, žūna kariaudami už ju pačių
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
1330 kll.. AM ir nuo 7 iki S vai
Bacho, Rossini ir kt. Bet išgirdus krašto pavergėju priespaudą Af širdžiai padėkojo. Jis pabrėžė, temą. Mokslo metu užbaigimas vak. S7.9 meg. FM.
DR. J. MEŠKAUSKAS
0R. E. DECKYS
"Edelvveiss", kada pasirodo visas ganistane" — pasakė kong. Rober kad tai buvo pats gražiausias rin- j bus gegužės 32 d. Mokyklai va- D i r e k t , D R . J O K Ū B A S S T U K A S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
dainuojantis ansamblis, akordeo tas K. Domanas, kalbėdamas į kiminiu fondu sutelkimo subu- dovauja dir. V. Pažiūra.
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervu ir
2 3 4 Sunlit Drive
nistas R. Polikaitis, smuikininkas Santa Monikoje susirinkusius jo vimas jo politinėje karjeroje.
Šv. Kazimiero par. mokykloje
Emocinės ligos
2 4 5 4 West 7 l s t Street
Malonu pažymėti, kad Santa lituanistinę klasę, kurią veda mo
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
R. Mickus ir kiti, jų širdis apima rėmėjus — respublikonus lietu
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Watchtxng, N . i. 07060
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penktad
lyg graudulys: —esame taip ar vius ir užgirdamas olimpinį boi Monikos apylinkės lietuviai efek kyt. O. Razutienė, lanko 14 mo
T E L — 75M636 (201)
Valandos
pagal susitarimą
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
tyviai paremia lietuviškus reika kiniu, iš kuriu du šiais metais
ti prie tėvynės laukų, o jie taip kotą.
lus suprantantį ir juos ginantį
toli nuo mūsų!
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiimiiiiimuiiiiiiimiiiii
Telef. - 2 8 2 - 4 4 2 2
"Ne laikas žaisti", — tęsė Dor- įtakingą asmenį ir lietuvių drau baigs 8-niu skyrių kursą.
DR. A. R. GLEVECKAS
Dr. ROMAS PETKUS
Prie San Francisco veikusi mo mimiimmiimiiiiniiiimimiiiiimiiiimi
Skausmo surakintomis širdimis nanas, "kai žūsta jauni lietuviai gą VVashingtono politinėse viršū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
Afganistane,
o
jų
kūnai
sudegi
kyklėlė,
tvarkoma
Z.
Rawson,
leidžiasi j svetingą Šveicariją, siau
nėse,
Ofisai:
Specialybė
Akiu
ligos
rais Alpiu kalnų takais klausda\ narni Kabule ir net pelenai nešeimoms turinčioms mokyklinio
111
NO
WABASH AVE.
G. P.
3 9 0 7 West 103rd Street
mi: Kur mes esame? Galų gale j grąžinami giminėms tėvynėje,
amžiaus vaiku išsikėlus kitur, nu
4200
NO.
CENTRAL AVE.
Liuda Gennaniene
Valandos pagal susitarimą
stojo veikusi. Tačiau, D. Janutiepatenka j Bavarijos sostinę Muen- j Artimiesiems šaltai pranešama,
Valandos pagal susitarimą.
LIETUVIU DIENA
Iliustravo Zita Sodeikienė. Kie
Ofiso tel. — 582-0221
cheną sutinkami dainos: Du liegst j kad jie dingę karo veiksmuose",
ti
viršeliai.
Didelio
formato.
Tai
DR. FRANK PLECKAS
Lietuvių diena įvyks birželio iHiniiuiiiiimiiiiHiiiiiiiiHiiniuiiiiiiiiiii!
mir am Herzen, kuriame ne- į Visame pasaulyje žmonės bėga,
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
(Kalba lietuviškai)
graži dovana mūsų mažiesiems.
trūksta linksmo kabaretinio jau- kaip išmanydami, nuo komuniz- 22 d., sekmadienį. Lietuviu die
J O KSA
S
O
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
0PT0METRISTAS
kumo iš kurio sklinda Lili Mar- mo. J. A. Valstybės turi likti nai yra numatyta tokia progra:
VAIKŲ LIGOS
Išleido Lietuvių Montessori
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
RADIO ŠEIMOS V A L A N D O S
6441 S. Pulaski Rd.
lene šlagerių garsai dainuojant tvirtove komunizmui sulaikyti ir ma: 9:30 vai. dail. Adomo Gal
"Contact lenses"
Lietuv.ų Kaiua: nuo pirmadienio i<u Draugija. Spaudė M. Morkūno
Valandos pagal susitarimą
D. Gudauskaitei ir akompanuo- laisvės švyturiu kenčiančioms po diko ir vietiniu clail. parodu ati penktadienio
2618
W.
71st
St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
p e r d u o d a m a nuo 4:001 s p a u s t u v ė . K a i n a s u p e r s i u n t i Vai.
pagal
susitarimą.
Uždaryta treč.
jant R. Polikaičiui. Apsilanko ir sovietu jungu tautoms, kaip Lie darymas ir parodu lankymas. val. p p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
mu $3.85. Dlinois gyventojai dar
geležinėmis užtvaromis sukausty
čią stotį, š e š t a d i e n i a i s ir sekma
DR. A. JENKINS
prideda 18 e t
DR. LEONAS SEIBUTIS
dieniais nuo S:30 iki 9 : 3 0 vai. ryto.
tame Berlyne kur širdis su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
Užsakymus siųsti:
kausto netolimi istoriniai įvykiai,
Telef. 4 9 4 - 2 4 1 3
3844 West 63rd Street
PROSTAT0 CHIRURGIJA
bet užsidega ryžtas ir viltis kitą
1490 A M .
Valandos pagal susitarimą
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St.
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
jaunimo kongresą suruošti lais
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
7150 S. M A P L E W O O D A V E .
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Chicago, IL, 60629
voje ir nepriklausomoje Lietuvo
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
CHICAGO, I L L 60629
WA 5-2670 arba 489-4441
jeiIII!lI!]|Il!iIIMIinintI!llllllllIIIfUllIltllllll> llHIlllIllIIIIIIIIIlIflIIIllIlIllIlIUlIIlItlIlHII^
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
Sunkiai "Viva Europa" varie
ODOS LIGOS
^HiiiinifuniiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuii^
tės perteikiami vaizdai, muzika,
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T e l . - G R 6-0617
dainos ir dinamiškas vaidinimas.
Valandos
pagal susitarimą
I
Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir S
6958
S. Talman Ave.
Sunku įsisprausti į žodžių tėkmę
jstaigos ir buto tel. 652-1381
į
Europos
likimo
pranašystę
atidengia
tik
ką
ii
spau|
kurioje dalyvauja apie 40 akto
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195
i dos išėjęs No vali o iškilus kūrinys
§ DR. FERD. VYT. KAUNAS
rių, solistų, muziku, balsingų
Gydytojas ir Chirurgas
daininkų ir net magikų. Ju vai
DR. V. TUMASONIS
DIPIX)MATE.
AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
dybą palydint prožektorių švie
OF FA MII. Y PRACTtCE
2 4 5 4 West 7 l s t Street
soms garsų perdavimo sistemai
|
IR KITI RINKTINIAI RASTAI
1407 So. 49th Court. Cicero, III.
Vai: pirm, antrad, ketv tr penktad 2-5 ir
tik pačiam dalyvaujant ir išgyve
Kasdien 10-12 tr 4-7 išskyrus treč iršeš 6-7 — iš anksto susitarus
i
Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio |
nant galima pajusti jau primirštą
Ofs tel 586 3166: namu 381-3772
Vakarų Europos linksmą ir kul
DR. IRENA KYRAS
i priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa- į
tūringą gyvenimą.
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
| kalte-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- |
Kongresmano R. K Domano pagerbimo ir rinkimų parėmimo pobūvyje E ir
2659 W. 59 St.. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
"Viva Europa" visus vaizdus J. Sinkių rezidencijoje, Santa Monikoje, i i kairės: Julija Sinkienė, kongres- E bes viršeliais, kaina $6.00.
|
476-2112
6745 West 63rd Street
labai rūpestingai yra atsijojusi maną pristatęs Albinas Markevičius, Emilis Sinkys ir kongresmanas R. K.
Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč.
Vai.:
pirm , antr ketv ir penkt
režisierė Danutė
Barauskaitė, Domanas, kuriam buvo įteiktas 5000 dolerių čekis.
I
Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus,
§
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai
2
7
)
šeštadieniais
pagal susitarimą
įdėdama į juos tiek daug savo meNuotr. L. Kanto
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"VIVA EUROPA" VIEŠNAGĖ
SANFRANCISCO

Lietuvos atsiminimai
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A m e r i k o s ir Sovietų

SOVIETU DOKUMENTAS KALTINA SOVIETUS

CIVILINĖ APSAUGA
Niekas nenori karo, visi ne
ri taikos. Bet jau senovės
romėnai sakydavo: "Si vis
pacem, para bellum" (nori tai
kos, ruoškis karui). Ši sena iš
mintis, išreikšta minėtu po
sakiu gal prieš daugiau kaip
2000 metų, tinka ir dabar, tin
ka visiems kraštams.
Tačiau nūdienis karas, jei
gu jis kada įvyktų, būtų ki
toks, kaip ankstesni. Karas
. vliestų ne tiktai fronte kovo
jančius karius, bet ir visą vals
tybę, visus gyventojus. Kai ku
rie s t r a t e g a i teigia, kad
būsimajame III-jame pasau
liniame kare bus nelengva su
vokti, kur čia frontas, kur už
frontė. Viena tik aišku, kad
bus apsčiai leidžiama raketų,
mėtoma įvairių ir branduoli
nių bombų. Pranašaujama,
kad žus dešimtys, o gal ir šim
tai milijonų žmonių ir, gal būt,
karui pasiruošę kariai jausis
saugiau, kaip eiliniai krašto
gyventojai.
Taigi nenuostabu, kad pavo
jų numatantieji kraštai jau iš
seniau rūpinasi, kaip ap
saugoti savo gyventojus nuo
karo veiksmų grėsmės, nuo
bombų ir raketų antpuolio.
NATO štabo surinktomis ži
niomis, geriausiai savo gy
ventojų apsaugą karo atveju
yra sutvarkę neutralūs kraš
tai — Švedija ir Šveicarija, ku
rios reikiamu būdu paslėptų
apie 60 procentų visų savo gy
ventojų. Po jų eina Norvegija
— 45 proc., Olandija — 15 pro
centų gyventojų. Neblogai
civilinę apsaugą esanti su
tvarkiusi ir komunistinė Kini
ja. Po visais jos didžiausiais
miestais yra iškasti milžiniški
tuneliai su reikiamais įren
gimais, kuriuose pavojaus at
veju galėtų prieglaudą rasti di
džioji gyventojų dalis.
Oį kaip gi su -Amerika?
Vakarų Europos spauda tei
gia, kad ji esanti oriniam puo
limui labai silpnai paruošta.
Tiesa, ji turinti neblogą pa
krančių apsaugą, radarų tink
lą, įvairius sekimo įrengimus,
kurie labai greitai galį pa
stebėti atskrendančias priešo
raketas, lėktuvus ir kitus nai
kinančius ginklus.
Tačiau nesą tikrų duomenų,
kad Amerikos priešlėktuvinės
apsaugos galėtų visus priešo
sviedinius sulaikyti. Reikią
manyti, kad gera dalis jų pra
siveržtų pro užtvaras ir su
darytų gyventojams labai rim
tą
pavojų.Blogiausia,
kad
Amerikos gyventojai gyvena
labai tirštai tam tikruose kraš
to teritorijos plotuose, susikimšę daugiaaukščiuose mies
tuose. Tai vis geri taikiniai
priešui.
Neteko patirti, kad Amerika
turėtų miestų evakuacijos pla
nus, slėptuves. Tiesa, dalis
miestų gyventojų gal galėtų
laikinai pasislėpti požeminių
susisiekimo priemonių ka
naluose, bet tiktai nedidelė da
lis. Be to, neteko pastebėti,
kad ten būtų kurie nors rei
kalingi civilinės gynybos įren
gimai. Priešlėktuviniai bei
priešraketiniai aliarmai neruo
šiami. Žodžiu, gyvenama taip,
lyg karo pavojus niekada ne
būtų jaučiamas.

.

Visiškai kitaip yra Sovietų
Sąjungoje. Šio krašto vadai
gerai žino, kad nė viena kita
valstybė Sovietų neužpuls. Ta
čiau jiems aišku ir tai, kad So
vietai bet kada gali kitas šalis
užpulti ir iš jų susilaukti ori
nių puolimų. Todėl jau XXIII
DIRBTINĖS SAULĖS
KARŠTIS
Vakarų Vokietijoje atominio
plazmos fizikos instituto moks
lininkams laboratorijoje pavyko
gauti daugiau kaip 100 milijonų
laipsnių Celcijaus temperatūrą. Iki
šiol apie tokią temperatūrą buvo
kalbama tik teoriškai, o praktiškai

komunistų partijos suvažiavi
mas priėmė nutarimą, kad rei
kia sukurti ir nuolat tobulinti
civilinę gynybą ir paruošti
žmones karo atvejui.
Einant šiuo nutarimu, ir
okupuotoje Lietuvoje buvo
įkurta Civilinės gynybos tarp
žinybinė taryba, kurią sudarė
19-os ministerijų atstovai, pri
siėmę atlikti
atitinkamas
pareigas. Sudarytas Civilinės
gynybos štabas su miestų bei
rajonų štabais. Gyventojų ap
mokymui prie "Žinijos" drau
gijos įsteigta Civilinės gyny
bos propagandos sekcija, o
miestuose ir rajonuose — spe
cialios komisijos. Apmokymo
reikalams pirmiausia buvo su
kurti trys kino filmai: "Baktereologinio židinio žvalgybo
je",
"Civilinė
gynyba
kolchoze" ir specialus filmas
pionieriams — "Būk pasiruo
šęs". Vėliau sukurta ir dau
giau mokomųjų filmų, išleista
eilė vadovėlių, plakatų ir pa
skelbta daugybė kitų pro
pagandos priemonių.
Civilinės gynybos žinias
skleidžia miestų ir rajonų laik
raščiai, visos mokyklos, fab
rikai, įstaigos, darbovietės,
televizija, radijas, prie liau
dies universitetų suorganizuo
ti specialūs civilinės gynybos
fakultetai. Visur gaunama ins
trukcijų iš raudonosios ar
mijos įstaigų.
Gyventojai ruošiami ir
cheminiam bei bakteriniam
karui. Visur demonstruoja
mos dujokaukės, mokoma jas
naudoti. Fabrikuose darbinin
kai pratinami dirbti užsidėję
dujokaukes. Dienos ar nakties
metu neretai skelbiami aliar
mai, kenkia skardžios sirenos.
Garsiakalbiai skelbia praneši
mą: "Nuo Klaipėdos pusės
atskrenda priešo lėktuvai!.."
Neretai
praktikuojama
ir
atskirų miesto rajonų ar dar
boviečių evakuacija. Tokiu
atveju visi galimomis priemo
nėmis turi vykti į kurį nors
kolchozą ar sovchoozą.
Gyventojai ir psicholo
giškai pratinamai civilinei gy
nybai. Šiam reikalui padeda
dažnos pratybos. Jų metu in
scenizuojami kovos veiksmai.
Paruošiami sanitarai. Jie ap
mokomi, kuriuo būdu suteikti
pirmąją
pagalbą nukentė
jusiems.
Įruošiamos ir slėptuvės. Ta
čiau jas vengiama statyti
miestų centruose. Slėptuves tu
ri ir mažesnieji miestai. Dau
gelyje jų yra priešradiacinės
apsaugos įrengimai. Slėp
tuvės rūsių pavidale dabar
įruošiamos po kiekvienais di
desniais namais. Čia lai
komos gėlo vandens atsargos,
o kartais paslėpti baseinai. To
kį rūsį vienos paros bėgyje
galima
paversti
slėptuve.
Rajonų centruose įruošiami di
džiuliai vandens rezervuarai,
kurių vanduo galėtų būti nau
dojamas gaisrams gesinti. Iš
viso civilinės gynybos rei
kalams skiriama daug dėme
sio ir daug lėšų.
Nėra abejonės, kad "taiką
mylintis kraštas", kaip jis vi
sur skelbiasi, pats taika ne
tiki. Bolševikai žino, kad III
pasaulinis karas tiktai įvyks
— karą pradės jie patys. Taigi
gamindami
ginklus, ruoš
damiesi savo priešams "duo
ti", tikisi ir iš jo "gauti" Ir vie
nu ir kitu atveju smarkiai
ruošiasi. Ar nereiktų civiline
gynyba ir Amerikai labiau
susirūpinti?
b.kv.
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(vertimas)
Įstaiga
Lietuvos TSR, m. Kulautuva
VS-38935
Akacijų g-vė 23-2
15.08.1979
Pil-tei
Pluirienei A.
Nr. P - l l
Miest. Centrinis
Pranešu, kad Jūsų vyras Plumpa, ryšy su laikymo sąlygų
pakeitimu, turi teisę rašyti vieną laišką per du mėnesius.

Petras Plumpa ir jo žmona Aldona

VS-389 Įstaigos viršininkas (parašas N. Osin)

APIE KALINI PETRĄ PLUMPA

Osin N.M.

Jam atimta korespondencijos ir siuntiniu

BC-369/35

gavimo teisė
1974 metais okup. Lietuvos bolševikų okupacinės val
džios — KGB pareigūnai suėmė 4 lietuvius: P. Petronį, Petrą
Plumpą-Pluirą, J. Stašaitį ir V. Jaugelį. Visi jie buvo
apkaltinti, kad „neteisėtai daugino ir platino leidinius, sklei
džiančius išgalvotus, provokacinius gandus, šmeižiančius
valstybinę ir visuomeninę santvarką"... Kaltinimo akte
sakoma, kad „dalis tokių leidinių buvo persiunčiama ir į
užsienį".
1974 m. gruodžio mėnesį sovietinis „teismas" visus
keturius kaltinamuosius pripažino kaltais. Iš jų tris nubaudė
laisvės atėmimo 2—4 metų bausme, o Petrui Plumpai paskyrė
8 metų bausmę griežtojo režimo darbų kolonijoje.
LKB Kronika (Nr. 41, 11 psl.) skelbia, kad nuo 1979 m.
kovo mėnesio iš P. Pliumpos negauta jokios žinios. Lagerio
vadovybė, atsakydama į žmonos Aldonos užklausimą,
pranešė, kad Petras Plumpa, pasikeitus kalinimo sąlygoms
turi teisę per du mėnesiu parašyti vieną laišką (1979.VIII.15)
ir kad jam uždrausta gauti priklausomą siuntinį (1979.IX.31).
Toliau LKBK rašo, kad „lagerio vadovybės atsakymai
liudija, kad Petras Pliumpa yra kalinamas sunkiausiomis
sovietinio lagerio sąlygomis ir yra nuolat arba karceryje,
arba lagerio kalėjime".
Čia pateikiame mus pasiekusių autentiškų dokumentų
fotostatines kopijas ir jų vertimus, kurie liudija nežmonišką
Sovietų įstaigą elgesį su suimtuoju.
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Kaip gi svarbu, kad per mus
žmonės
pažintų
Jėzų, patirtų
Jo Prisikėlimą
ir
patektų į Jo laimę. Tam ir esame mes čia,
tolimuose
kraštuose,
tarp svetimų,
bet
laimės trokštančių
žmonių, o mūsų kant
rybė yra tas kelias, kuriuo Kristus ateina į
žmonių
širdis.
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(vertimas)
ĮSTAIGA
VS-389/35
9.11.79
Nr. P-15
Miest

IŠTRAUKA
iŠ POLITINIO
KALINIO
PETRO PLUMPOS
LAIŠKO

rUM&TOBA

234321 M. KULAUTUVA
Akacijų g-vė, 23-2
Pluirienei A.

I Jūsų 29.10.79 raštą pranešu, k a d 31.09.79 pil. Plumpai
P. s. V. atimta (teisė) gauti eilinį siuntinį.

Įstaigos viršininkas
VS-389/35 -

LKB Kronika Nr. 41, 11 psl.

(parašas N. Osin)

N. Osin

Isp. t. Volkov B.I.

MOTERIS SU BALTU
CHALATU
Dr. K o n s t a n c i j a P a p r o c k a i ė - Š i m a i t i e n ė

Mėlynoj bedugnėj

— Daktare, — tariau jai, — kokia baisi tragedija,
kad ligonis visą laiką turi su savo haliucinacijomis
gyventi. Jis tą "nelabąjį" ne tik yra sukūręs savo
vaizduotėj, bet jį mato ir net jaučia jam daromus
skausmus. Ir kas svarbiausia, iki nuvargimo be
tikslo kovoja su juo, kaip Don Kichotas su vėjo
malūnais.
— Taip, kolege, — atsakė ji. — Sukrečiamai
baisu! Psichinių ligonių gyvenimas yra klaikus ir
pilnas mums nežinomų paslapčių. Jų sielos būsenos
neaiškios ir neišmatuojamos. Dėlto aš savo skyrių ir
vadinu
"Mėlynąha bedugne".
ji gauta pirmą kartą. „Šimtamili
Visą
tai, ką ligoniai savo pasąmonėj sukuria,
joninis" karštis laikėsi tik mili
jiems
yra
gyva, artima ir neatskiriama realybė. Nuo
joninę sekundės dalį.
jos jie patys nepajėgia atsikratyti. Mes jiems atei
Kitų šalių plazmos laboratorijo
se, jungiant vandenilio ir helio nam į pagalbą.
— Dr. Petrou, man būtų labai įdomu žinoti,
breanduolius, anksčiau pavyko su
kokias
priemones jūs vartojat ligoniams gydyti?
kurti energiją, kuri duodavo ne
—
Vaistus ir psichoterapiją.
Kiekviename
daugiau, kaip 60 mln. laipsnių
psichine liga sergančiame paciente surandame kad
temperatūrą.

ir mažytę dalelę normalaus žmogaus.
— Kaip tai suprasti? Ar galėtumėt man plačiau
paaiškinti?
— Matot, kolege, — atsakė ji. — Kiekvienas
žmogus, normalus ir psichiškai sergąs, šalia savo
tiesioginių pareigų turi dar skirtingus pomėgius.
Vieni mėgsta keliauti, kiti žvejoti, treti muziką ir t.t.
Psichoanalizės pagalba mes sužinom ligonio vieną, o
kartais ir kelis pomėgius. Nuo jų ir pradedam savo
darbą. Visą paciento dėmes) nukreipiam j juos ir tuo
nukreipiam ligonį nuo nerealios jo vaizduotės.
— Jums šįryt parodžiau beveik visus naujus
pacientus, išskyrus profesorių, — tęsė dr. Petrou. —
Norėjau, kad jūs pamatytumėt, kokiam stovy
ligoniai pas mus atvyksta. 0 taip pat ir išgirstumėt,
kaip mes su naujais pacientais elgėmės ir kalbamės.
Esu tikra, kad kai kurie mūsų pasikalbėjimai ir
veiksmai jums atrodė keis toki. Ar ne taip?
Nieko į tai neatsakiau, tik šyptelėjau, nes
nenorėjau nutraukti taip įdomios jos kalbos.
— Tiesa, užmiršau jums priminti, kad, priėmę
ligonį, mes pirmiausiai ištiriam, ar jo psichinė liga
nėra pasekmė jo kokios nors fizinės ligos. Ir jei
paaiškėja, kad jis yra grynai psichinis ligonis, tada
vaistų ir psichoterapijos pagalba atsargiai, pamažu
ir palaipsniui prieinam prie jo. Pagaliau jis visiškai
pereina į mūsų kontrolę.
— Dr. Petrou, turiu prisipažinti, kad esu didelė
jūsų specialybės profanė. Buvau susidariusi
nuomonę, kad visų man šįryt jūsų demonstruojamų
pacientų padėtis yra beviltiška. Paimkim, kad ir
aviacijos leitenantą. Jis savo pasąmonėj yra
sukūręs, kad turi skristi ir jį perkalbėti buvo
neįmanoma. Profesorius dirba neproduktingą darbą,
negailėdamas net savo sveikatos ir neįsileidžia į
jokias kalbas. Nukirtęs savo ranką ligonis jaučiasi

lyg heroišką darbą atlikęs. Ligonis su haliucinaci
jomis kenčia, nes savo vaizduotėj mato ir net fiziš
kai jaučia savo kankintoją, ir niekas negali jam
padėti. Dabar man paaiškėjo, kad jūsų specialybės
dėka jų padėtis nėra neviltiška.
— Malonu girdėti, kad įvertinat mūsų darbą.
Neretai tenka išgirsti iš kitų specialybių kolegų, kad
mūsų darbas yra tik laiko gaišnimas, — pasakė dr.
Petrou. —
Pabaigai noriu jums priminti, — tęsė savo kalbą
ji — skirtumą tarp jūsų ir mūsų ligonių. Jūsų turi
realius galvojimus. Jie kenčia tikrus skausmus.
Mūsų gi kenčia nuo savo vaizduotėj sukurto
nerealaus vidinio pasaulio, kuris yra jų ligų simp
tomas.
— Dr. Petrou, esu labai jums dėkinga už suteiktą
man galimybę dalyvauti jūsų ligonių vizitavime, o
taip pat už tokį įdomų pasikalbėjimą. Suprantu, kad
vidinis žmogaus gyvenimas normalių ir psichiškai
sergančių ligonių yra milžiniškas labirintas ir ne
visos durys į jį mums yra atidarytos.
Nusileidau elevatorium dešimtį aukštų žemyn.
Sugrįžusi į savo skyrių, pajutau džiaugsmingą
palengvėjimą. Nejučiomis giliai atsidudau. Man
pasidarė t a i p linksma, taip gera taip ramu. Jau
čiausi neapsakomai laiminga, pamačiusi man taip
gerai pažįstamus, artimus ir mielus ligonių veidus.
Šeštas aukštas yra lyg mano antrieji namai, nes
jame baigiu praleisti beveik ketvirtį šimtmečio. Jo
baltose sienose yra giliai įaustos, ligonių kančios,
raudos, viltys ir džiaugsmai. Nors jo "gyventojai"
per tuos ilgus metus nesuskaitomą daugybę kartų
keitėsi, bet m a n o meilė, pasišventimas ir
prisirišimas prie jų niekados nepasikeis.
.(Bus daugiau)-

D R A U G A S , pirmadienis, 1980 m. gegužės mėn. 19 d.
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C LASSI FI ED G U I D E

Hartfocd, Conn.
A.

A. UJIZA

PUNDŽIŪTĖ

A. a. Luiza Pundžiūtė, gi
musi, augusi ir dirbusi Hartforde,
gegugės 7 d. tyliai ir ramiai pa
liko savo vargingą gyvenimą ir
sunkiąją ligos naštą. Tris metus
ir 8 mėnesius pragulėjo lovoje,
nes negalėjo vaikščioti. Šešis m e 
tus gyvendama jų n a m e , padė
jau, kiek galėjau. Išsikėlusi į n u o 
savą pastogę vėl padėdavau Luizai
ir jos nestipriam, senam tėvui.

N. Y. vyrų choras Perkūnas repeticijų metu.
Yorke.
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CO O K

E S T A T E

PASKUBĖKIT

P L U M B I NG

R e c t o r y Oook needed f or S a i n t
Licenaed, Bonded, Insored
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves B r i d g e t ' s Rectory.
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Glass bioeks. Sdnkos vamz
Please Pitone 523-4130
PuUdaiuio mūro 23-jų metų bun- džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
gatow. 2 miegami. Putų sausas beis- lite kalbėti lietuviukai, palikite pavar
n» uotas. Graži vonia ir ekstra tuale dę ir telefoną.
MJSCEULA.NEOLS
tas. Ctntr. oru lildymas ir vėsinimas.
SERAFINAS — 686-2960
Kerpėtai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marquette Parke. — tlllHlllllHllllIllHIIIlUIIIIIItllUllHIHHlllll
M M
S & W CONCRETE W0RK
Ali t y p e of oonerete work and
Platus sklypas. Geroje vieloje in
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
brick work.
Gegužės 5 d. išsikvietusi grei vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Free
eetimates.
24 hr. tel. aervice
Ir kitus kraštus
tąją pagalbą — nuvažiavau kartu Ofise veikia automatinis telefonas.
768-2011
or
994-7664
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
į Hartford ligoninę. Sekančią die
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
Cbicago, 111. 60632, tel. 927-5980
ną aplankiau Luizą ligoninėje,
Choro meti nis koncertas įvyks gegužes 17 d. Kultūros židinyje New kalbinau — o ji kietai miegojo, ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu namus
Nuotr. L. Tamošaičio
negalėdama pabusti..
VIZITINIŲ KORTELIŲ
apatūreti.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

7 kamb. — — . 2 vonios. Gazu Silr
dymai. Marquette Parke. Dėl ligos
parduoda pigiausia kaina. $29,500.

Trečiadienio vakare — 8 vai.
a. a. Luiza Pundžiūtė iškeliavo
pas Dangiškąjį Tėvą.
Gegužės
10 d. a. a. Luiza Pundžiūtė, po
gedulingu pamaldų Švč. Trejy
bės bažnyčioje,
kurias atlaikė
kun. Marijonas Gurklys, buvo ar
timųjų bei draugų palydėta į
Šv. Juozapo kapines, Puoąuonock,
C t , ir palaidota šalia savo ma
mytės, a. a. Rožės Pundžienės ir
sesutės Ritos.

*I-I

Valdis Real Esiate
2625 West 7lst Street

~ I-I ~i •!-

»n n i r

r ir~i I-Į f m —1«~

pas—i

MOVI N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
Tel. — W A 5-806S

REIKALU
•

Vizitinių kortelių naudojimas yra
abiem menininkais, su juo žy certavusi laisvojo pasaulio lietu
gražua paprotys. Biznieriai jas pla
Tel.
737-7200
ar
737-8534
Chicagoje.
koks
giuodami saulutės nušviesta pie v i ų sostinėje
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
Kai tik pasitaiko proga pra va ežerėlio link, kalbėjomės apie nuostolis tenykščiams lietuviams.
mų atstovams turėti grasias v i s i
Lietuviškas restoranas su namu ir miiiimiiimmmiimmmimiinmiiinm tinea korteles.
leisti gražią šventadienio dieną vakarykštį koncertą. Reiklusis re Bandžiau tą patį vakarą telefo
Įvairiu
prekių
pasirinkimas
ne
įrengimais Marąuette Parko rajone.
toliau už miesto, m a n vis prisi žisierius, jaučiąs tikrąjį meną ir n u pasiekti savo gerą bičiulį ir
brangiai ii
mūsų
sandelio.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
Kreipkitės į "Draugo" adminis
m e n a 1963 m. Chicagoje „Ter- esmėje labai santūrus kitu verti tikrąjį meną gerai suprantantį
COSMOS PARCELS EXPRESS
traciją visais panašiais reikalais
sąlygos.
ros" leidyklos šios antraštėlės nime, aiškiai pastebėjo, kad va kun. A. Kezį, siūlydamas leidyk
2501 W. 69 St, Cbicago, m. 69629
Būsite patenkinti mūs* patarnavi
2 butai — medinis. 68 ir Maplepavadinimu išleista rašytojo Ma karykštis koncertas buvęs tikrai los vardu surengti sol. A. Stemmu.
wood. Labai tinka giminingoms šei
SIUNTINIAI [ LIETUVA
rijaus Katiliškio apysakų knyga, geras, malonus, tikra meno šven užienės-Švedienės ir jos vyro muz.
moms.
Telef. — 925-2737
Velionė paliko liūdinčius seną
papuošta monumentaliomis iail. tė. Štai ką pasiekė Aldona Stem- J. Švedo koncertą. Deja, ir iki šiol
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
Vytautas Valantinas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinniit
ir liguistą tėvą, Konstantiną Pun 15 metų. Del ligos reikia skubiai par
A. Kurausko iliustracijomis.
pužienė-Švedienė,
intensyviai telefonu nepavyko jo pagauti.
duoti. Geras pirkinys.
IIIIIIIIIIIIHIIlllllilIlIlIlIllllllIlilIIIlIUllU]
džių,
pusbrolius,
pusseserę,
gimi
T a s gražusis šventadienis, šį dirbdama su muziku Jonu Švedu. Bet esu tikras, kad toks koncer
M. A. Š I M K U S
nes ir bendradarbius, su kuriais
tas
ateinantį
rudenį
bus
sureng
kartą praleistas už miesto, buvo
r?*OOME
TAX SERVICE
Kai atsirado proga, kartu su
ŠIMAITIS REALTY
S O I A R Y PUBLIC
virš
2
0
metų
dirbo
kartu,
Hart
tas
n
e
tik
Chicagoje,
bet
ir
ki
gegužės 11 diena. Iš Chicagos at Aldona atitrūkom nuo svečiu ir
Insurance — Income Tax
4250 So. Maplewood, tel. 254-7450
Notary Public
važiavusieji pasakojo, kad ten dar jos paklausiau vienos -kitos užuo tuose didesniuose lietuvių telki fordo miesto socialiniame skyriu
Taip pat daromi VERTIMXI.
KILIMUS IK BALDUS
tik skleidėsi medžiu lapija, kai minos „Horizontams", kuriuos, niuose. Pvz. PLB juos turėtu pa je. Ilsėkis raybėje.
a i M I N Ų iškvietimai, pildomi
2951 W. 63rd Street
Marija
Petrauskienė
Plauname
ir
vaškuojama
tuo tarpu W a s h i n g t o n e ir apy pasirodo, ji skaito. Jos gyvenimas siusti ir į užjūrį.
P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI Ir
visų rūšių grindis.
Tel. 436-7878 ar 839-5568
kitokia biaaka.1.
linkėse vyšnios jau seniai nužy- pirmoje vietoje skiriamas tiesio
T a d šventadienio popietėje, bū
SOCIALINIAI
REIKALAI
iiminiiiiiniiiHiiiiiuiiuiiuimiiuiuiiiim
uėjo ; o žalioji lapija išsiskleidusi ginei egzistencijai, atseit, kasdie d a m i Vodopolų n a m u o s e ir jų ž a 
E>S>C^>«>«>»««>e>«>C^>«>-5>S-5yE>5
B U B N Y S — TeL RE 7-5188
visa jėga. T o s dienos popietėje ninei duonai, o likęs laikas — lioje saulėtoje aplinkoje, ne tik
JAV LB krašto valdybos socia
nemažą būrį Washingtono ir apy dainai. Kartas nuo karto tenka vaišinomės, kalbėjomės ir džiau
linės veiklos gairių
projektas
V. SASNAUSKAS
linkių gyventoju į savo didelę le- dainuoti amerikiečiams konserva g ė m ė s , bet taip pat tiek meninin
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiitiro
steigti t a m tikslui specialią komi
atlieka įvairius
zidenciją tolokai už miesto, jau torijoje, taip pat ir lietuviams. Tų k a m s , tiek ir labai vaišingiems
siją prie krašto valdybos svei
anapus Potomoco upės esančioje pakviesta, mielai vyksta. Solistės šeimininkams
buvo
sugiedota
CEMENTO DARBUS
kintinus. Šis projektas labai svar
Virginijos valstijoje,
pasikvietė koncertų ar rečitaliu programa ,, Ilgiausiu metu", o protarpiais
bus, dažnai pasitaiko, kad lietu
šaligatvius, laiptus Ir kt.
We'll help you make the right movė
Elvyra ir Jurgis Vodopolai, akty ne pramoginė ir joje atstovauja | pokalbius pertraukdavo viena ki
viai seneliai ir ligonys patenka į
vūs
Washingtono
lietuviškos ma labai įvairiems stiliams. Pvz. ta daina ir pianino garsai.
Apdraustas perkraustymas
Skambint Gft 6-8402
sunkią padėtį } ir jie mažai kam
JEI G A L V O J A T E
bendruomenės nariai. Proga — Washingtono programoje buvo
S v e č i u tarpe buvo matyti lit. berūpi. Connectieuto apygardoje,
įvairių atstumų
pabuvoti ir atsisveikinti su va Beethovenas, Brahmsas, Schuber- mokyklos mokytojai ir tėvu ko
PIRKT! AR PARDUOTI,
Tel. 376-1882 arba 376-5996
gegužės 4 d. renkant naują val
llllllllllllimilllllllllllllliUlIllilIlMIlIHIlS
kar vakare Washingtono prie b £ Sasnauskas, Gruodis, Tailat- miteto nariai, vienas kitas rašydybą
socialiniams
reikalams,
Kreipkite* 1
i
miestyje koncertavusiais soliste -Kelpša, Verdi, Juzeliūnas, J. šve tojas, Kultunnmicas,
IIIIIIIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIlItlIllIllIIHIIflIlIIH
visuomeni- i p a k v i e s t a n a r e šį reikalingą darbą
10% — 2 0 % — 8 0 % pigiau m o k M t
Aldona ir muziku Jonu Švedais. das ir kiti.
BUDRAITIS
REALTY
G0.
įlinkas, įvairaus amžiaus ir pro- > s u t i k o d i r b t i p - J t n a m o § v č. Mergeuž a p d r a u d a nuo ognies ir automo
„Dainavimas
Washingtone resijos, maždaug nuo 2 0 iki 70
bilio pa m o t .
Architekto Algio Žemaičio pro
lės Marijos vienuolyno seselė Pal
6600
S.
Pulaski
Road
jekto Vodopolų rezidencija origi man buvo didelė šventė", pasa metų. Pobūvyje kartu su vyru mira.
FRANK
ZAPOLIS
Ttl. — 767-0600
nali ir įdomi: daug kambariu ir kė Aldona. „Publika buvo tikrai dalyvavo ir W a s h i n g t o n o lit. m o 
M. Perr.
Telef.
GA
4-8654
In4ependently owned and operated
ju išplanavimas kitoks, negu dau puiki, suprantanti muziką. Bet, kyklos dabartinė vedėja A. Krau1308V3 W. Kth Street
JUOZAS F R U N S K I S
gelio standartiniu namu. Toliau antra vertus, publikos blogos ir jalytė-Baley, neseniai atvykusi iš buvęs Lietuvos karo attache, vė
žalioje plačioje vejoje ežerėlis, o nėra, nes ji vienaip ar kitaip jau Lietuvos. Kaip vėliau patyriau, p o liau JAV informacijos agentūros fitniiiiiiiiiiiiTmiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiii
Leidinys gausiai iliustruotas tar
iiiiimiiiHiiiiiiumiiimfimuiiniinimiiiT dytų
čia,
ar
tu
gerai
darai,
ar
blogai".
ir kalintų lietuvių atsimini
keliu
valandų
pobūviui
pasibai
už jo ratu bėga medžiai ir nuos
darbuotojas,
karinės
spaudos
BUTŲ
NUOMAVIMAS
mais
ir
su sąrašu nužudytųjų.
Iš
atgarsiu
šimtaprocentiniai
gus
jį
pagimdė
sūnų.
tabi žaluma. Susirinko čia mūsų
bendradarbis. Abu jie Lietuvai
matyti,
kad
A.
Stempužienė-Šveapie 3 0 — 4 0 ir kai visur paskli
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
nusipelnę ir bus netrukus paminė Namų pirkimas — Pardavimas
DVI SUKAKTYS
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
pėda,
Chicago, 1979, 240 psl. Spau
do, atrodė, kad dar šimtas žmo dienė Washingtone dainavo tik
ti plačiau šioje skiltyje, iš dr. K.
Draudimai — Valdymas
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir
Pardavimas ir Taisymas.
Birželio 4 d. sueina 30 metų, Griniaus jaunesniojo sūnaus inž.
nių lengvai čia tilptų. Kas mane, rai gerai. Ir ją būtinai reiktu
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina
pirmą kartą čia apsilankiusį, do kviesti į kitus lietuviu telkinius, kai mirė trečiasis nepriklausomos Liūto Griniaus gavus mažiau lie
M I G L I N A S TV
su persiuntimu $6.73kai
solistė,
daug
padedant
jos
v
y
2344 W » t s St., tel. 776-1481
Lietuvos
prezidentas dr. Kazys tuvių visuomenei žinomos me
m i n o , tai turtinga lietuvišku kny
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIH
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
Notariatas — Vertimai
gų biblioteka, originaliu paveiks rui muzikui, dainos mene yra pa-> Grinius, o gegužės 27 d. sueina džiagos.
—
M M M M H M M . 4545 W. 63rd S t .
Cbicago, m.
lų gausumas, gana įdomi E. Vo- siekusi patį zenitą. Pvz. jau š e - j 15 m., kai m i r ė dr. K. Griniaus
VL.R.
apsimoka skelbtis dien. DRAUGB, 60629.
dopolienės renkama
lietuvišku šeri metai, kai solistė nėra kon-1 sūnus pulkininkas Kazys Grinius,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
m . gyventojai prideda 30 centų
rūpintojėliu kolekcija, išstatyta
jiimmiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiimiiHiimii
J.
B A C E V I Č I U S
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai valstijos mokesčio.
specialioje nišoje sienoje, taip pat
6 5 » S. Kedzie Av. — 778-2233 tos yra vistems prieinamos.
JIHIIIIIIIIIIilIlIlilIlIlliUilUlIHUUllUllHP
Tetų, įdomiu senienų net su gin
!tmmiiiiiiiinmiiinniiuiuiiiimiimuuu
M I I »
« >S
taru rinkiniai, įvairiu grybų rin
tr
r»
kiniai. N o r s visa tai nemažai kai
D Ė M E S I O
nuoja, bet buvusi žinoma sporti
r^=
n i n k ė , dabar kūno kultūros mo
Dienraščio
"Draugo"
admi
Giedros Nasvytytes-Gudauskienes
kytoja Elvyra ir jos didžiai sim
nistracijoje
galima
pasirinkti
}patingas vyras Jurgis Vodopolai,
vairių liaudies meno d a r b ų : me
kaip atrodo, tiek knygai, tiek įvai
džio, keramikos, drobės, taip
rioms kolekcijoms plėsti nesigaili
NORĖČIAU SKRISTI — N a u j o s dainos mažiems ir jaupat
gražiai
papuoštų
lėlių.
nei lėšų, nei laiko, ir tą retą tur
Kaina $2,00
niems.
tą brangina.
4 DAINOS
— Sopranui s u piano akompaniApsilankykite J "Draugo" ad
Svečiy pokalbiai Čia daugiau
mentuKaina $3.00
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal
sia sukosi apie vakarykštį sol. A.
rasite kai ką padovanoti savo
VIEŠPATIES
Stempužienės-Svedienės ir muz. Lituanistinio Pedagoginio instituto vadovybė, surengusi nepriklausomos Lie
giminėms ar draugamsP
ASAULIS
Kaina 1.00
— Zeniam b a l s u i
tuvos
antrojo
prezidento
a.
a.
Aleksandro
Stulginskio
mirties
dešimtmečio
J. Švedo koncertą, kurį rengė W a minėjimą
gegužės
4
d.
Iš
kairės:
Algis
Regis,
instituto
rektorius
prof.
dr.
shingtono K. Donelaičio vardo
•^Draugo" adresas: 4545 West
METŲ LAIKAI
— Populiarių dainų ciklas.
Jonas Račkauskas, Eglė Račkauskienė, inst. sekretorė Stasė Petersonienė ir
mokyklos tėvu komitetas. Ir visų
Kaina $2.00
akivaizdinio skyriaus direktorius Aleksandras Dundulis.
BSrd S t , Chk&go. m . 60629
nuotaikos
buvo
šimtaprocen
Nuotr, J. Slaboko
Užsakymus siųsti: D R A U G A S , 4545 W. 63rd Str.,
iiimmiiiiiiiimumiiiHiiimiiiiuiiiimim
tiniai teigiamos, nors sostinės lie
Chicago, 111. 60629. Iliinojaus gyventojai prideda 5% taksų.
tuviai, turį daug progų pamaty fimiimiiiiiiiHiiiiiiiimitiiimiiiiiiniiiiri
XX amžiaus madona (paveikslas)
ti pasaulines garsenybes, esmėje
apdovanotas aukščiausia premija
y/
TBc ką Išėjo iš spaudos žymiausio angly XIX šmt.
yra labai reiklūs. Bet apie Aldo
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
ną ir Joną visi kalbėjo labai tei
rašytojo
R,
L
Sfevensono
Seniausia Lietuvių Radlo programa
National Award Amerikos dailinin
giamai. Buvusi profesionalė dai
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
kų profesinėje sąjungoje N e w Yor
nininkė Barbara Darlys,
gerai 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZIL A Š A LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. Juttns Gaidelis
susipažinusi ir su „I Lituani" 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu.
NO monografija, kuri yra didelio
( B r o c k t o n o mišrus choras)
stereo
opera, kurią kitais metais Žada dama vėliausių, pasaulinių tintų san
Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
formato ir talpina 28 spalvotas re
trauka,
ir
komentarai,
muzika,
darnos
Malda
ož
tėvyne,
Tėviškės
laukai,
Žolelė
lydėjo,
Ant
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
statyti Chicagos Lietuviu opera,
Ir Magdutės pasaka, šią programą
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi
senuosius.
kalno klevelis, Augo patinas, Plovė lankoj Beną tr
viešai pareiškė, kad A. Stempu*a&a Steponas ir Valentina Minkai
na ir tinka bent kuriomis progo
Visos
trys
kartos
mėgsta
jo
spalvingumą,
ryžtumą
ir
poetinę
kitos.
žienė-Svedienė yra viena iŠ kul
mis jteikti bet kam; svetimtaučiui
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flodrąsa.
R.
L.
Stevensonas
yra
išgarsėjęs
ir
savo
nuotykių
romanu
tūringiausių ir geriausiai pasiruo
ar lietuviui.
rists — gC'ių bei dovanų krautuvę,
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys.
šusiu šio meto lietuvaičių daini 502 E. Broadway. So Boston, Mass
Knygos kaina su persiuntimą $6.85
Gaunama DRAUGE, 4545 West
ninkių.
Kaina s u persiuntimu $6.50
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
Užsakymus siusti:
63rd
S t . Chicago, IL. 60629. Už
gaunamas
dienraltis
"Draugas"
ir
ra
Kai „Amerikos Balso" lietuvių
sakant pridėti $1.02 už persiunti
site didelj pasirinkimą lietuviškų knyDRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629
tarnybos redaktorius, žinomas remą. Iliinojaus gyventojai moka 5
lisierius ir poetas Jurgis Blekainiinota gyventojai prideda 36 ct. valstijos mokesčio.
proc. mokesčių.
ti.$ baigė pasikalbėjimą radijui su 'lUIiiHIllIiilUIIiilUIUMllUIlUimititliltilŠVENTADIENIS U 2 MIESTO

VALO M E

A.

VILIMAS
M OV ING

Lietuva bolševiku
okupacijoje

TELEVIZIJOS

INCOME TAX

BELL REALTY

Liaudies menas ir kitkas

KOMPOZICIJOS

RADIO PROGRAMA

"SLĖPININGOS NOVELES"

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELĘ

Gaunama "Drauge"

Perskaitę Draugą, duokite ji kitiems pasiskaityti.

LAIŠKAI DRAUGUI
DAR APIE DZOKIJĄ

DVASIOS

STIPRINIMAS

Garsusis vokiečių
rašytojas
Goethe ne kartą yra pasakęs,
kad žmogui reikia kasdien iš
girsti nors vieną dainelę, arba
perskaityti nors vieną patrioti
nį eilėraštį ir pamatyt? gražų
gamtos vaizdą. Visa tai ugdo ir
stiprina dvasią, turi sudaryti
žmogaus gyvenimo dalį.

VAIKŲ

NULJETUVINIMAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gegužės mėn. 19 d

Ne vien aplinka nulietuvina
— Geriausias žmogus dažnai
— Serga nuo ramumos _e,
vaikus, bet ir tėvai. Daug kur
i esti nulietas iš klaidų.
kurie pažįsta audrą.
lietuvių kalba tampa našlaitė.
Šekspyras
Dorothy Parker
Yra tėvų, kurie sako, kad jų
vaikai greit išmoko svetimą kai i
bą, bet savąją jau užmiršo.

"Draugo" gegužės 10 d. laido
je išspausdintas gražus Jono Miš
kinio staipsnelis apie dzūkų
kultūrinius
bruožus. Iš tikro
Čia vaikų turbūt nereikėtų
Dzūkija yra labiausiai išgarsė
kaltinti,
nes jų likimas daugiau
jusi Lietuvos sritis ir dažniausiai
sia priklauso nuo tėvų. Kad ir
minima spaudoje bei linksniuoja
ma mūsų literatūros baruose.
Kai graži ir įdomi yra gera kokia būtų stipri aplinkos įtaka,
Dzūkų krašto kūrybinis milži knyga, graži apysaka, kelionės bet susipratusio lietuvio vaikas
toje aplinkoje nesutirpsta, jei
nas Vincas Krėvė, šalia kitų,
aprašymas, istorinis veikalas tėvai nenorės, jie ras laiko sa
bus daugiausia
išpopuliarinęs
Dzūkijos vardą ir garbę savo raš arba didžiųjų žmonių gyveni vo vaikus mokyti gimtosios kaltais, ypač padavimais. Šio straips mas, — tai dvasinis zmogausjb OS) taip pat įpratins pamėgti
savąją lietuvišką spaudą
jm.
nio viena mintis itin svarbi: "Nū penas.
A. a. Valerija Mozerienė (Gedutyte) mirė Chicagoje balandžio 18 d., sulauku
dien vargu besuprantama, kad
si gilios senatvės. Amerikoje išgyveno 74 metus. Balandžio 21 d ji buvo
ano
meto lietuviai 'gyvybę daug
palaidota Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. Nuotraukoje: Laidojimo maldas
mažiau
brangino ir mažiau mir
Svč. Mergeles Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje atlieka ve
lionės sūnus, šios parapijos klebonas prelatas Domams A. Mozeris, dešinėje ties bijojo, negu šiais laikais". Ne
stovi vyskupas Vincentas Brizgys, viduryje — parapijos vikaras kun. F. ginčijama tiesa! Šios minties pa
Kireilis.
Nuotr. P. Malėtos
skatintas noriu aš grįžti prie savo
recenzijos apie Dzūkų draugi
jos premijuotą J. Gliaudos roma
Pastabos ix nuomones
ną Perlojos respublika (1980. III.
15). Į šios knygos recenziją atsi
liepė rašyt. B. Gražulis gana kri
tiškai, ypač jam nepatiko recen
Ar tas pats partizanų vadas Kalpokas
ziją reziumuojantis išsireiškimas:
"Kitaip sakant, grikių košė svar
Neseniai laisvąjį pasaulį pasie aiškesnis ir patikimesnis.
Bet toliau skaitant, vėl kyla biau už Perlojos respubliką''.
kusios Lietuvos pogrindyje lei
džiamos „Aušros" nr. 19(59), at neaiškumas. „Kritusiųjų už lais ("Draugas", 1980. IV. 12). Labai
žymėtam 1979 m. lapkričio mėn. vę" I tome, atrodo, remiantis so gaila, o man asmeniškai skaudu,
data, skyriuje „Iš partizaninio vietiniais šaltiniais, rašoma: „Pra- kad gera mintis buvo suprasta blo
judėjimo Lietuvoje" paskelbtas I eina metai beatodairinio sekimo gai. Pirmiausia, apie "grikių
A. A.
straipsnis /Vadas Kalpokas". Ja-Į bei ieškojimo ir 1951 m. rudenį košę" kalbėjau ne iš kokios nors
partizaną pažeminančios dzūkus prasmės,
me, atrodo, vienas buvęs poka šį šaunu aukštaičiu
LEE B A L K U S
NKVD
sugauna,
ramiai
begyve o dėl to, kad ji nuolatos romane
rio meto Lietuvos partizanų są
Mirė mūsų mylima sesutė 1980 m. gegužes 9 d., buvo palaidota
jūdžio dalyvis aprašo partizanų nantį su svetimais dokumentais linksniuojama. Man būtų vistiek,
jei
mirties
ir
gyvenimo
palygini
gegužės
13 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus
pas
vieną
senutę
Jakabpilio
gat
veiklą pirmais pokario metais Ro
ir negalėdama padėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavi
mui
būčiau
ėmęs
suvalkiečių
la
vėje
Rygoje,
Latvijoje".
kiškio ir Biržų apskrityse, atskleis
mą ir palydėjo j neišvengiamą amžinybės vietą.
Tuo tarpu pogrindžio „Aušra" šinius ar aukštaičių kugelį. Padamas eilę mums nežinomu deta
Mes atmindamos ir apgailestaudamos mūsų mylimos sesutės
liu ir paminėdamas kelis žuvu Vado Kalpoko kovos kelią baigia | sakydamas, kad vyriausiam vei
pasitraukimą iš mūsų tarpo, dėkojame už atnašautas gedulo šv. Mi
šias dvasiškiems tėveliams — ypatingai JJE. Vysk. Vincentui Bliz
sius Rokiškio apskrities partiza tokiu aprašymu: „Vadas Kalpo kėjui Tadui pavojaus valandą
giui už maldas ir aplankymus bei patarnavimą ligoje ir pribuvimą
nų vadus. Bet tuose, kaip atrodo, kas, pasirūpinęs savo kovotojų li "grikių košė svarbiau už Perlojos
respubliką",
aš
kaip
tik
ir
pasa
prie mirties patalo Sv. Kryžiaus ligoninėje, gerb. kun. William P.
kimu,
nutarė
pasitraukti
į
užsie
partizanų eilėse kurį laiką daly
Murphy, Queen of Martyrs klebonui už maldas ir aplankymus ligo
kiau
tai,
ką
dabar
teigia
J.
MiškiĮ
vavusio asmens pasakojimuose iš nį. Nors tais metais jau buvo
ninėje ir parapijos kunigams gerb. kun. Marian Soprych ir gerb.
sunku tai padaryti, bet jam pa nis aukščiau duota citata. Mano'
kyla ir eilė neaiškumų.
kun. William Doyle, gerb. kun. George Slominski, Marijos Aukštes
Prieš pradedant dalykiškesnę vyko, 1958 m. mums nežinomo supratimu, Perlojos respublikos
niosios Mokyklos kapelionui, gerb. kun. Pranui Kelpšui, Šv. Kry
žiaus Ligoninės kapelionui, gerb. kun. Joseph King, gerb. kun. Bruno
analizę, kyla vienas klausimas: mis aplinkybėmis jis pateko į Šve herojus turėjo ne bėgti įsivertęs!
Griniui Sv. Petro ir Povilo parapijos administratoriui, gerb. kun.
ar „Aušra" mašinėle yra perra diją. Bolševikų nužudyto jo bro merginą į roges, o stoti nelygion |
Vyto Mikolaičiui, šv. Kryžiaus bažnyčios klebonui, gerb. kun Sta
kovon
ir
mirti
už
savo
idealą.
Ma-1
lio
Vlado
žmona
gavo
laišką
iš
šoma Vakaruose, kai čia ateina
nislovui Gaučiui, šv. Kazimiero Seserų kongregacijos kapelionui,
tyt,
autorius
norėjo
patenkinti
j
Švedijos,
o
vėliau
iš
Vakarų
Vo
jos naujausi numeriai, ar ji foto
Tėvų Marijonų Provinciolui gerb. kun. Juozapui Dambrauskui ir
grafuojama iš originalo. Pvz. kietijos. Dabar jo likimas mums skaitytojus, duoti gražią ir laimin į
Bro. Vincui ir Tadui ir visiems už raminančius žodžius ir pamaldas
gą pabaigą, bet ne visos idėjos j
^straigsnyje „Vadas Kalpokas"įvy- nežinomas..."
kapinėse.
Dėl šio teigimo vėl kyla klau leidžiasi "laimingai" užbaigia-j
kiai liečia 1944—46 metus ir pas
Iš širdies dėkojame School District 126 visiems School Board
nariams, Trustees, School Superintendent Dr. William D. Smith, vi
kui staiga nušoka į 1957—58 simas: jei kuris partizanų vadas mos. Yra idėjų svarbesnių už gy- i
siems mokyklų vedėjams ir District 126 mokytojoms/mokytojams už
•metus, kai Lietuvos partizanų ko būtų atsiradęs Švedijoje ar Vaka venimą, ką įrodė dzūkai amžių
"Honor Guard" garbingai jlydint ir išlydint velionės kūną j parapi
bėgyje
ir
ką
aš
netiesiogiai
pasą
vos jau buvo užgesusios. Nema rų Vokietijoje, būtume tikrai ži
jinę
bažnyčią ir taippat Queen of Martyrs Altar ir Rosary Society
kiau
savo
recenzijoje.
Mūsų
kal
nyčiau, kad autentiškas Lietuvos noję, ir vargu, ar jis pats būtų
už
maldas
koplyčioj ir "Honor Guard" bažnyčioje. Dėkojame Alsip
bamu atveju — Perlojos respub
partizanų kovų dalyvis būtų pa tylėjęs.
Police Department už palydėjimą iš koplyčios j bažnyčią ir į Šv.
Jei Lietuvos pogrindžio „Auš lika, romano tematinis idealas,
daręs tokią klaidą. Ją galėjo pa
Kazimiero kapines.
Ypatingai dėkojame Stony Creek School Staff — už atjautimą
daryti arba dabartinio Lietuvos roje" aprašomas tas pats Kazys turėjo būti svarbiau, negu mergi
pogrindžio mašinininkė, ar „Auš- Į Kalpokas, kurį šiek tiek pažįsta- na ar gyvenimas (arba "grikių
mūsų ir visą parodytą užuojautą išreikšdami giliausią dėkingumą
velionei, kuri buvo jų mokyklos vedėja per 20 metų. Dėkojame mo
ros" originalą perrašiusieji Vaka- Į me iš Vakaruose paskelbtos do košė"), o ne priešingai. Šitokiu
kinių tėveliams ir vaikučiams, kurie taip skaitlingai lankėse koply
ruose,
j kumentacijos, tai, atrodo, jo da- palyginimu aš atidaviau Dzūki
čioje ir dalyvavo bažnyčioje per laidotuves.
jai
ir
dzūkams,
labiau
vertinu
Dėl ko atkreipiau dėmesį
į Į linių buvęs kovotojas, vėliau paPrašome priimti mūsų nuoširdžiausią padėką. Dėkojame visiems
straipsnį
„Vadas
Kalpokas" I tekęs į kalėjimus ar Sibiro trem- siems savo kraštą, negu savo gy
gerb.
kunigams už lankymą ir atkalbėtas maldas, Sv. Kazimiero Se
(„Aušros" turinio rodyklėje rašo- ti, tebus girdėjęs tik apie jį Lie- venimą, didžiausią pagarbą. Min
sutėms, kurios taip skaitlingai lankėsi koplyčioje ir dalyvavo laido
rna „Vladas Kalpokas", bet tuvoje sukurtas legendas ir jas tis ryški, bet kodėl aš nebuvau
tuvėse, giminėms, draugams ir prieteliams, kurie paaukojo ir pri
tinkamai
suprastas,
ne
man
atdabar
paskelbęs
Lietuvos
pogrin
siuntė daugybę šv. Mišių bei įrašė velionę į amžinus narius. Ačiū
straipsnyje jau sakoma, kad „Va
už prisiųstas gėles, vainikus, pareikštą užuojautą žodžiu, per spau
dyje
„Aušroje".
Bet
galimas
daly
saxyti.
do Kalpoko" brolis buvęs Vladas
dą, ir laiškais, ir visas atkalbėtas maldas koplyčioje.
Anatolijus
Kairys
kas,
kad
,Aušroje"
gali
būti
ap
Kalpokas). O gi dėl to, kad Kai
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt James Melka už
poko partizaninės veiklos sritys rašomas ir kitas Kalpokas, nors
mandagų
ir malonų patarnavimą garbingai palydint velionę į amšiai
nekenčia
tų,
kurie
Lietuvoje
buvo Rokiškio ir Biržų apskritys, ir tuo atveju tame straipsnyje
žinastį,
o
mums palengvinus šermenyse ir laidotuvėse.
ir apie vieną iŠ tų sričių parti juntamos mums šiek tiek pažįs renka medžiagą pilnai ir tiksliai
Mes
Tavęs,
mūsų brangiausia, niekuomet neužmiršime. Iš šir
zanų vadų — Kazį Kalpoką — yra tamo Kazio Kalpoko išgyvenimų Lietuvos partizanų vestų pokario
dies
dėkojame
už
visą Tavo parodytą gerumą mums per visus že
paskelbta žinių knygose „Kritusie Lietuvos partizanų kovose ato dešimtmečio kovų istorijai. Prisi
miško gyvenimo metus, už priežiūrą ir aprūpinimą A. t A tėvelio
ji už laisvę" I tome ir Lietuvių švaistės. Visa tai sukelia eilę abe minkime tik Balį Gajauską. Ar ne
Konstanto ir mamytės Marijonos ligoje ir broliuko Bernardo stai
giai mirus sausio 14 d., 1979 m. Pilnai tikimės, kad su nepaprastu
enciklopedijos Papildymų tome. jonių ir suprantame, kodėl dabar už tai jis vėl iškeliavo į Gulagą?
Al.
Dr.
džiaugsmu Mamytė, Tėvelis ir Broliukas Tave sutiko amžinybėje.
tiniai
Lietuvos
valdovai
taip
baiTen, pasinaudojant sovietiniais ir
Tu pas mus jau nebesugrjši, bet mes, anksčiau ar vėliau pas Tave
kitais šaltiniais, Kazys Kalpokas
nueisime. Lauksime tos dienos, kai visa mūsų šeimynėlė vėl būsime
pristatomas kaip buvęs Čedasų,
kartu. Tebūnie Tau lengva ši žemelė. Lai gailestingas Dievulis su
Rokiškio aps. ir vėliau Kuprelišteikia amžiną atilsį danguje po visų šventų darbelių šioje žemėje.
Miela Aldona,
kio, Biržų aps., partizanų vadas,
Ilsėkis ramybėje, brangioji ir mylimoji mūsų sesute.
dalyvaudavęs partizanų vadų pa
Tavo taip mylimai seselei
Nuliūdusios lieka — Sesuo Konstancija Ir Sesuo Marijona,
sitarimuose Biržų girioje ir t.t.
Sv. Kazimiero Seserys
Lietuvos pogrindžio
„Aušroje"
Albinai baigus žemišką kelione, Tave ir
aprašytas „Vadas Kalpokas" taip
šeimą nuoširdžiai užjaučame.
pat turi daug panašumų į tą,
kurio veiklos trumpi duomenys
paskelbti „Kritusių už laisvę" I
K. Giniotiene
tome ir Lietuvių enciklopedijos
L ir L Petrikoniai
Papildymų tome. Pvz. „Kritusių už
The struggLe for religiotss freedom in Litnuania, 1939 -1978
J. ir A. Šalkauskai
laisvę" I tomo 21 psl. yra tokia
by
M. ir V. Ginčai
užuomina: „Kazys Kalpokas, ne
MICHAEL BOURDEAUXf M~A., B.D.
U i S. Slabokai
skelbiamoje vietoje NKVD su
Printed in England 1979. 339 pages. Price — including
imamas ir enkavedistu gabena
S. ir A. Pažėrai
shipping and haadling $8.95.
mas į Vilnių, pabėga..."
Užsakymus siųsti:
Tuo tarpu Lietuvos pogrindžio
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
.Aušroje" irgi yra panašus epi
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
zodas: „Atvežę į Biržų įgulą, pa
vedė vienam sargybiniui jį sau
Mielą
goti. Sargybinis, išvargęs ir su
• ^
šalęs, atsisėdęs prie šiltos kros
JUOZĄ ŠALČIŪNĄ IR JO ŠEIMĄ,
KUR TAS ŠALTINĖLIS
nies, užmigo. Tada Kalpokas, iš
Tėveliui
Lietuvoje
mirus,
nuoširdžiai
už
Edmundas Koaaas tr I M U GMjstas Įdainavo T papuhanąsiai
traukęs iš rašomojo stalo stalčių,
harmonizuota* liaudies daina* su penkių įvairių instrumentų palyda.
smogė sargybiniui į galvą. Kai tas
jaučia
Ittetdo dr. Jokūbą* Stukat, Lietuvos atsiminimų radijo programa
apsvaigo, Kalpokas, persirengęs sa
vedėjas, gyv. Watchung, K. J.
gybinio rūbais, pasiėmė jo šautu
Rūta ir Feliksas Daukai
Dviejų plokJtelių albumą* su peratiartmu kamuoja $14JS. m. fjv.
vą ir, niekieno netrukdomas, išprideda
70 c. valstijos niokasao.
Irena ir Antanas RimavHMai
ejo...
UZsaky-us siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. «rd SU Chkago, IL S0C9
Aišku, antrasis epizodas, liu
dininko atpasakotas, yra žymiai

PADĖKA

PARTIZANŲ ISTORIJA SKLAIDANT

LA N D O F

CROSSES

i

Pranešame draugams ii pažįstamiems, kad
1980 m. gegužes 7 d. po sunkios ligos New Yorke mirė
A. 4- A. Agne Grigaityte - Rozniekiene
Po dviejų dienų, gegužes 9 d., staiga mirė
jos vyras
A. f A. Edgaras Rozniekas
Liūdesy pasilikę: Agnės sesuo Kotryna ir bro
lis Jonas su šeimomis, Edgaro duktė Lilia Kizlaitiene su šeima, o taip pat gimines Lietuvoje ir
Amerikoje.

EUD EI K I S
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
DOVYDAS P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE,
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel.

422-2000

PETKŲ S
MARQUETTE RJNERAL H O M E
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel.

YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southwest Highway, Palos Hills, 111.

Tel. VIrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel.

LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel.

YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Ave., CICERO. ILI,.

I

Tel. OLympic 2-1003

i

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gegužes mėn. 19 Al

CHICAGOS ŽINIOS

Čikagoje

KONCERTAS H T Z I E J r J E

ir apylinkėse

Chicagos
Chambers orkest
ras gros Mokslo ir pramonės
muziejuje gegužės 25 d. 3:30 v.
p. p. Diriguos Dieter Kober. Or
kestras pagros Handelio "Water music". Muziejus y r a prie
57 St. ir Lake Shore Dr. Maši
nų p a s t a t y m a s i r įėjimas nemo
kamas.

ČIKAGIŠKIAI ATSISVEIKINO
SU P . ŠEŠTAKAUSKU

U2DARO HOT POINT
PIONES
Hot Point įmonių dalis užda
r o m a todėl, kad sumažėjo jos
gaminių pirkimas. Uždaroma 90
procentų įmonių, tai palies 1850
darbininkų. Manoma, kad kai
kurios įmonės
bus atidarytos
birželio 2 d. Labiausiai paliečia
Cicero ir Berwyno gyventojus.

X Algė ir dr. Adolfas Šležai
Kaip j a u buvo
"Drauge"
iš Flossmor, UI., grįžo iš atosto
skelbta,
gegužės
13
d.
Chicagoj
gų, kurias praleido Floridoje,
mirė
a.
a.
P
e
t
r
a
s
Šeštakauskas,
lankydami žymiąsias ir gražiau
sias vietoves. Kartu buvo ir duk Lietuvos kariuomenės majoras,
GAZOLINAS ATPINGA
r a Silvija, kuri lanko Loyolos Vyčio kryžiaus ordino kavalie
PAŠTO Dfc2UCIŲ REMONTAS
universitetą Chicagoje. Dr. A. rius. J o kūnas buvo pašarvo
P e r pastarąsias t r i s savaites
Chicagos pašto įstaiga prašo
Šležas dirba ligoninėje kaip t a s G. Daimido ir D. Gaidos
Illinois valstijoj gazolino kaina
rentgialogas Indianos valstijoj. I iaidotuvių koplyčioje Brighton Lemonto m Maironio lituanistinės mokyklos jaunimas atlieka programą motinos dienos minėjime gegužes 10 d. gyventojus, kad po žiemos ap
žiūrėtų ir pataisytų savo pašto šiek tiek atpigo. Reguliaraus g a
Nuotr. A. Mockaičio
į Parke, k u r velionis paskutiniu
dėžutes. Dėžučių pagerinimo sa žolino galionas kainuoja 1.32,
X Steponas ir Aldona Ingau metu gyveno.
vaitė skelbiama gegužės 19-24 pačiam apsitarnaujant 1.26 dol.
niai, nuolat gyveną Hot Spring-1
Gegužės
16
d.
koplyčioje
bud. K a i kurios pašto dėžutės rei Gazolinas be švino priemaišų
se, Ark., kur jie aktyviai dirba
v o
kalingos
tik perdažyti b e t kitas apie 6 et. brangesnis.
Lietuvių Bendruomenėje, buvo I
į r u o š t a s atsisveikinimas. Jį
reikia
pataisyti,
ir gyventojai
atvykę į Chicagą.
Užsukę į | Pradėjo ir pravedė
mirusiojo
KULTŪRINIAI
Tai
tiesiog
V
a
k
a
r
ų
pasaulio,
tėvo
Bendoraičio
darbus
Rondo-1
prašomi to neužmiršti, nes tai
J. A. VALSTYBĖSE
Draugą", tarėsi su dienraščio į artimas
bičiulis ir giminaitis
AUTOBUSAI
žmones stulbinanti biurokrati mjoje: naujos operacijos ir n a - palengvina pašto pristatymą.
vadovais, domėjosi spaudos dar prof. Balys Vitkus, išreikšda
Los Angeles, Calif., balan
nimacijos salės j a u baigtos, o i
Nuo gegužės 8 d. Chicagoje
užuojautą, džio 7 d. Šv. Kazimiero bažny ja.
bais, nusipirko didesnį lietuvis mas artimiesiems
MIRĖ "CICERO L I F E "
taip
p
a
t
ir
kraujo
bankas.
Da
pradėjo kursuoti vadinami kultū
kų knygų kiekį, paliko 10 dole suminėdamas kai kuriuos ve čioje buvo pakrikštytas dr. Ša
0ID2. BRITANIJOJ
LEIDĖJAS
bar
t.
Bendoraitis
kitame
upė»
ros autobusai. Jie važinės sekma
rių auką. Už viską dėkojame. lionio nuopelnus.
rūno ir Sandros Kinderytės Ka
k
r
a
n
t
e
—
Bolivijoj
stato
ligoni
—
Bolsono
DBLS
skyriaus
"Cicero Life" laikraščio lei dieniais ligi lapkričio 19 d. nuo
X Lietuvių karių Ramovės
Ilgesnį žodį t a r ė Liet. karių ružų pirmgimis sūnus Petro var susirinkimas įvyko kovo 30 d. nę
maternidade.
Seselė
Se
dėjas J o h n Kubik mirė, sulau- 11 vai. ryto iki 5 vai. vak. Visos
suvažiavimas įvyks gegužės 24
veteranų ramovės Chicagos sky du. Krikšto tėvais buvo Romas Valdyba ir ateinantiems
me verą praleido taip pat keletą di« I įį~" 7 8 " m . ~ J i s d a r 1932 m. per- autobusų kelionės prasidės nuo
-25 d. Clevelande, Lietuvių na
riaus pirmininkas Jonas Gaižu R. Venckus ir Elena G. Venc- t a m s liko t a p a t i : pirm. H. A. nų prie jūros, kur po 20 metų
muose.
ėmė "Cicero Life" savaitraštį ir Meno instituto, Michigan Ave.
tis, iškeldamas P. Šeštakausko i kienė. Krikšto
apeigas atliko
vėl
galėjo
pasimaudyti
Atlanto
Vaines,
sekr.
M.
Gabrilavičius,
per dešimt metų išaugino į la ir Adams St. Bilietai suaugusiems
x Marija Gaižutienė šešias darbus Lietuvos karo muziejui,! kun. Vincas Bartuska. Vaisęs
ižd. M. Pauliukonienė, vald. n a vandenyne. Pirmadienį s u kun. bai stiprų lokalinį laikraštį, tu kainuos po 95 et., vaikams, pen
savaites ketvirtadieniais 7-9 v k u r d r a e s u
" " » T i T ' V - ' T * ~ ~ " T l- " i
i
^
gen- V. NageviDUVO dr. Šarūno sesutės Vencv. Balzeko Lietuvių kultūros! čium
..
. ,kuriame ištisus
. . . 6 20
. . k i e n ė s namuose Santa Monica. r ė S. Keturakienė. Į revizijos J. Šeškevičium aplankė Lituani rintį šiuo metu 92,500 skaity sininkams ir invalidams 50 et.
k, ū_r ė. ir
komisiją vėl išrinkti A. Eidukie ką. Viešnagės metu seselę glo tojų. Laikraštis aptarnauja 40 Kultūros autobusas važiuojąs į
muziejuje dėsto keramiką. Pasištikimai dirbo. Karo mu ;• C a l > I krikštynas buvo atvyku- nė ir H. Silius.
bojo Juozas ir Veronika Skurke apylinkių, kuriose gyvena 375 pietus sustos prie:
kutmis ketvirtadienis birželio
.
_
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• si ir Sandros mamvtė Kindus
ir
y
—
Manchesteryje
buvo
susij
vičiai.
Europon — Paryžiun iš tūkstančiai žmonių. Išeina tris
Spertus, Museum of Judica,
ziejus Kaune buvo virtęs visų rienė
*
; „Brazilijos.
.,„
XVUKIU
19 d.
iš
~ ~ . 0 . i . . ^ . . . j lietuvių ir visos Lietuvos šven
rinkę s k a u t ų vadovai: E . šova įskrido gegužės 1 d. vakare iš kartus p e r savaitę.
Prairie Avenue Historic District,
X Ona Savickiene, Detroito I
*
..
. „ . . ,___ ,
_ _ „ . ,
„ .
_ _ —, .
, , Kongonhas aerodromo.
Stephen A. Douglas Memorial,
POEZIJOS FESTTVALIS
skautų tėvų komiteto sekreto- t o v e ' J l s S a r s e J ° n e t l k t a i v i s a - \
— Los Angeles Šv. Kazhnie- j su seimą, J. Traškiene s u dukMuseum of Science and Industry,
— "Nemuno" tautinių šokių
rė maloniu laiškeliu padėkojo ; m e k r a š t e ' b e t b u v o žinomas ir r o bažnyčioje birželio
1 d.su susi-1
rĮ adžiūnai,
St. Vatkevičius,
J. A. J.GerMatas
Rasa
A.
Jakimavičius,
Mas
<rrupė visa širdimi atsidavė re-1 (
'Draugui" už
už gražų
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erai,, jų
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mo propagavimą ir atsiuntė Tė jaudinančios buvo žuvusiųjų Zelenyte. Liepos 12 d. bus Rimo I lauskas, R. Juozelskis, M. Ger- I • £ dėl
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vų komiteto paskirtą 20 dolerių
• kurių
, , sukūrimo
.__,__-_ .
. Įi vės, lapkričio L.
, _Donato
* 2Em-1
Z : skautų
,
"_ .v a s a r o s stovykos
7
, _ reika
.,
įnemis dienomis ir savaitgaliais,; šios konkursą, kurį laimėjo t r y DuSable Museum of Amcan —
prie
savo ne22 d.
auką Esame dėkingi.
mažą įnašą įdėjo ir velionis. P. į pakerio su Rūta Zmuidzinaife,; lus ir tolimesnės skautiškos veik nes visi dalyviai labai užimti: į lika mokinių. Paezijos konkur-1 American History,
X Povilas Karosas, New Brijie dirba ir mokosi. Be naujų į sas skelbiamas, norint pažadin-j David and Alf red Smart Gallery,
Šeštakauskas rinko muziejines j o gruodžio 27 d. Antano Balčio los planus.
tain, Conn., atnaujino prenume
šokių, grupė nuveš Chicagoniti mokinių kūrybiškumą. Daly-jField Museum of Natūrai History,
vertybes ne tiktai savo kraš- į su Laimute Prasauskaite
ratą, užsisakė didesnį kiekį kny
— Wolverhamptono lietuvių dar 11 šokių, kuriuos p a r o d y s ! vavo konkurse 1000 asmenų, i š ' Adler Planetarium,
gų ir dar pridėjo 20 dolerių au te, bet keletą kartų, drauge su
tautinių šokių grupė "Vienybė" kelionės metu. Grupės v a d o v a s ' kurių atrinkta 182 eilėraščiai, Shedd Aluarium.
VOKIETIJOJE
ką. Esame labai dėkingi ir skel Lietuvos delegacija, buvo nu
puošnioje lenkų katalikų klubo J. Lukoševičius.
tinką spausdinimui, ir bus įdėti j Važiuojąs į Šiaurę sustos:
biame jį Garbės prenumerato vykęs į Rusiją atgauti Lietu-! — Vokietijos lietuvių mote- salėje, Stafford Rd., Gxley WolKermošius, kuris y r a n u - ' i mokyklų almanachą. Iškilmės i Public Library Čiukurai Center,
vos muziejinių turtų,
kurie rų klubų federacijos pirmininkė verhampton, rengia lietuvių t a u m a t y t a s birželio 21 d. Šv. K a z i - i v y k o s t - ^ T o f Angels para-JNavy Pier,
rium.
Į mums priklausė pagal 1920.VTI. y r a Eug. Lucienė. Federaciją tinių šokių v a k a r ą birželio 21 d. miero parapijos patalpose, y r a P^jos mokykloje, 1810 N . Her-Į Museum of Contemporary Art,
x A. Masionis, Fair Lawn, Į12 sutartį. Gyvendamas Chica- sudaro 8 klubai. Jaunimas —
Tower PLace,
— Baltų t a r y b a Londone ren labai gyvai ruošiamas. Organi- rrritage. Mokiniai paskaitė savo I Water
Chicago Historical Society,
N. J., parėmė mūsų spaudos j goję velionis, veikdamas su ka-; Romuvos klubas.
kūrybos.
gia pamaldas paminėti 39-tajai zuojamos būdelės, pradėtas fan
Farm in the Zoo,
darbus 10 dolerių auka. Malo-; rių Ramovės vadovybe, suorga-!
baisiojo birželio t r ė m i m ų sukak tų rinkimas.
BRANGUS
NUSIKALTĖLIO
0KUP.
LIETUVOJE
niai dėkojame.
Chicago
Academy of Sciences,
| nizavo paminklo Žuvusiems dėl |
čiai. Pamaldos bus St. Martin
GYNIMAS
Lincoln
Park Zoo,
X Bronė Meizienė, Brockton,i Lietuvos laisvės statybą Jau
Knygų
įvairaus turinio in the Fields, T r a f a l g a r Sąuare,
— Demonstracija prieš so
Lincoln
Park
Conservatory,
Mass., prašydama pakeisti adad į n imo centro sodelyje ir Lietu-1 okup. Lietuvoje pereitais 1979 I birželio' « <J
vietus. Balandžio 17 d. P a t r i a r Nusikaltėlio Gacy, kuris nu
resą, parėmė mūsų spaudos dar | v o s laisvės kovų muziejėli. Ir ši; metais išleista 1692 pavadini-į
ka aikštėje prieš sovietų delega žudė 33 jaunuolius, gynimas kai International Museum of Surgibus 10 dolerių auka. Maloniai I y į e t a y r a virtusi lietuvių išeivių | mai. 1978 m. buvo išleista 1743,
ciją, kuri
buvo apsistojusi navo Cook apskričiui 156,000 cal Sciense.
BRAZILIJOJE
Važiuojąs į Vakarus sustos:
dėkojame
Othon Palace viešbutyje, Sao dol., daugiausia iš t o s sumos j
o 1965 — 2161. Į šį skaičių įei
šventove.
—
Seselė
Severą
—
Emilija
X Vincentas Iiulevičrus, isto
Paulyje, įvyko
demonstracija. teko psichiatrams, kita dalis ad> Polish Museum of America,
na ir visi propagandiniai leidi
Kun. Adolfas Stasys atsisveišakėnaitė po 5 metų neper Joje dalyvavo ir lietuviai
Ukrainian Inst. of Modern Art,
rikas, lankėsi "Drauge". Pasiniai bei vadovėliai. Bendras jų
vokatams.
atostogų.
Ukrainian National Museum,
naudodamas lietuviškų knygų I k i n 0 s a v 0 '* š v - Kryžiaus para- tiražas 1979 m. siekė 18,61 mil. t r a u k t o darbo gavo
— Lietuvių Sąjungos rūmai
Pakeliui į E u r o p ą seselė susto
AGUONfiLIC DIENA
atpiginimu, jų nusipirko didės- \ P1:)05' kurioje ilgą laiką P . Šeš- egzempliorių.
Garfield Park Conservatory,
jo keliom dienom S. Paulyje su- prie Lituania gatvės turi ir t u š nį kiekį.
i takauskas gyveno, vardu. Jis
. • Univ. of Illinois at Chicao Circle,
Mirusiųjų dienos proga vete .
— R. Merkienė ir V. Milius,; tvarkyti dokumentų ir aplanky- į čios, visiškai nenaudojamos žeX Kun. Jonas Adomaitis, Os-1 P a t e i k ė i r k a i k u r i l * b e n d r o d a r
r
a
n
a m s renkamos aukos. A u k o - | J a n e Addams Huįl-House,
etnograf ai, paruošė knygą "Že-1 ti pažįstamų ir bičiulių. Seselė j mes. Sąjungos vadovybė planuo
bo
atsiminimų.
Sears Tovver Skydeck.
sineke, Mich., parėmė spaudos
atžymimi
raudonomis
kurią | Severą vieną dieną praleido Šv. Į j a toje vietoje pastatyti įvai- tojai
mės
ūkio
inventorius'
darbus 10 dolerių auka. Dėko
Kun. F. Kireilis pravedė mal
rinkliava
"Mokslo'' leidykla Vilniuje išlei Kazimiero parapijoj, k u r turėjo riems sportams ir žaidimams; aguonėlėmis. Šįmet
jame.
das ir išreiškė velionio žmonai do "Iš lietuvių kultūros istori progos papasakoti apie n a u j u s ! patalpas
bus gegužės 23-24 d
Advokatas JONAS CIBA1T1S
X švč. M. Marijos Gimimo | Janinai bei giminėms užuojau- jos" veikalų serijoje, kaip X to6247 So. Kedzie Avenae
mokyklos Motinų klubo naujos j J*- K a r s t a ouvo apdengtas į ^ ą 1 6 8 p u s l či^ p a s k e l b t o s dvi
kia, tas greičiau ir gauna atgal dą tuos kelis centus išieškokite,
Su mokesčiais ir taip
Tel. — TT6-870«
Lietuvos
trispalve
ir
dekoruo-,
valdybos pristatymas bus pir
permokėtą sumą. Vienas Mar- jei norite, per teismą, tai jums
studijos: R. Merkienės - - "Gy
atsitinka
Chicago, Dlinois 60629
madienį, gegužės 19 d.. 7:30 vai. tas velionio ordinais. Atsisvei-1 vulininkystės inventorius Lietuąuette Parko gyventojas anksti atseis daug daugiau, negu minė
vak. bažnyčioje. Po pamaldų 8 I kinimo metu prie jo stovėjo I v o j e X r x — XX amžiuje" ir V.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Sausio mėnesyje darbdaviai tu- tokią apyskaitą apie savo paja ta pabauda. T u o ir baigėsi.
vai. vak. salėje bus susirinki- į ramovėnų garbės sargybos. Iš- i tBktam — "Javų nuėmimo ir kū I r i kiekvienam tarnautojui išduo mas paruošė ir apskaičiavo, kad
SeStad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Profesionalams mokesčių mokė
mas ir programa, kurioje daly- j kilmės baigtos giesme Marija, i g n o įrankiai XIX a. U pusėje : t į pažymėjimus, kiek kas turėjo turi gauti atgal šimtą dolerių.
jimo yra kitokia tvarka. Vienas
vaus 8-to skyriaus mokiniai. Su I Marija.
—XX a. pradžioje". Kartu pa pajamų ir kiek iš jų buvo at' Po kiek laiko mokesčių inspekci gydytojas gavo iš inspekcijos pra
sirinkimas bus užbaigtas su į Šeštadienio rytą a. a. P. Šeš- teikta daugybė brėžinių bei ilius skaityta mokesčiams. Iki balan ja raštu pranešė, kad grąžins
nešimą, kad jis per daug mokes
"Smorgasborg", kurį tvarko pir j takausko kūnas buvo nulydė- tracijų, kurios paaiškina ir pa- džio 15 d. kiekvienas, kas turėjo šimtą trisdešimt dolerių. Pilietis čių sumokėjo 75 centus, kurie uiiminiiimiiiiiiiimmimiiiKMimmiut
Advokatas
mo skyriaus ir darželio mokinių į tas į Nekalto Prasidėjimo para- pildo studijinį tekstą. Knygos m e t u bėgyje pajamų, turi atsi- į pranešimą (kam jis reikalin jam ir grąžinami, bet kartu pri
gas?
Ar
tai
ne
biurokratizmo
mamytės. Kviečiamos visos m a j pijos bažnyčią ir po gedulinkų redakcinė kolegija: M. Jučas, siskaityti su valdžios įstaigomis,
GINTARAS P. 6EKNAS
menama, kad tą sumą turi, kai
mytės ir močiutės pamaldose i r pamaldų palydėtas į Lietuvių j Vitalis Morkūnas (ats. red.) ir a r pakankamai sumokėta mokes- maniera?) nekreipė dėmesio, nes pildys metinį apskaičiavimą, pri Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
susirinkime dalyvauti.
Šv. Kazimiero
kapines.
I L. Mulevičius.
"""
Siu, o jei permokėta, tai, kas per žinojo, kad turi gauti grąžintiną dėti prie savo pajamų. T u o tar Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vml. d.
x Pranas Enskaiti.% žinomas, „
„
», .. ,
,
• — ..
_.,
. . _. .
daug, grąžinama. Jei nepakanka sumą, bet kiek neatsiminė. Netru pu mokesčių inspekcija neprisi
ir pagal susitarimą.
, . . .
. . . . 1 Su P. Šeštakausko mirtum,
— Okupuotoje Lietuvoje y r a
spaudos darbuotojas, gražiai ir ,
. ,
I —. . . . . . *
.. ,
.
. mai sumokėta, tai trūkstamą su- kus ateina ir čekis su minėta su minė, kad pagal nuostatus, jei Tel. 776-5162 a r b a 776-5168
J__ ._.
„_ V_«___ — -- lItetutiai neteko tauraus savo ; 47 ministerijos su tiek pat iru
ma. Tada gavėjas patikrina savo
sumaniai veda
Aušros Vartų
yra mažiau kaip vienas doleris,
: krašto sūnaus, kuris visą gyve- nisterių. Be šios gausybės mi 11 mą reikia tuojau ir sumokėti.
2649 W. 6S Street
apskaičiavimą ir mato, kad tris
parapijos spaudos kioską Ha
!
i nimą labai daug dirbo Lietuvos nisterių ir pavaduotojų dar y r a
Chicago, m . 60629
Kas anksčiau tokius atsiskaity dešimt dolerių perdaug. Galvo galima nekreipti dėmesio.
miltone, kurį globoja pensinin
B.V.
labui. Bsėkis ramybėje!
(bk) į aukščiausia 22 asmenų taryba, mus mokesčių inspekcijai patei- jo, kas daryti. Gal apsiriko. Kad
tiiiiiiiimiiiiiimmmiiiiiuiiiiimiimiitiii
kų klubas. P. Enskaitis sąžinin
būtų tikras vyksta j miestą į mo sjHiniiHiMiiiiiiHiiiiimiiiHiHiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinmiiimiitt
gai atsiskaito už jo parduotas
kesčių inspekciją patikrinti. At
lcrygas. Neseniai jis pardavė
sakymas — apskaičiuota teisin
įvairių "Draugo" leidinių už 300
gai ir trisdešimt dolerių grąžin-IĮ:
dolerių.
ta perdaug. Pridėjo prie čekio j £
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- ]
X Birutė .Vrriauskaifp. T 4 -lydrašti, pažymėdamas, kad jei
ley Pk.. m., buvo į "Draugą"
iš tikrųjų tie trisdešimt dolerių i piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų i
atvykusi, domėjosi spaudos d a r
priklauso piliečiui, tai prašoma i gafima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos I
s
bais. paliko 8 dolerių auką savo
juos jam vėl sugrąžinti, viską iš | trečdalį.
dienraščiui stiprinti. Oėkoiame
naujo patikrinus. Ilgesnį laiką jo
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- i
x Albertas Hess, čikagiškis,
kios žinios iž mokesčių inspekci I
atnaujindamas prenumerata, at
jos negauta. Jau ruošėsi rašyti i pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į |
siuntė auką. Ačiū.
pasiteiravimą, tik, štai, ateina ir i DRAUGE ir Jūs rasite malonų patarnavimą.
x Ne kun. A. Zakarauskas,
atsakymas, kad grąžinta per klai
bet kun. J. Borevičius, turėjo
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOH ŠIA PROGA.
|
dą per daug šimtas dolerių. Ka I
būti atžymėtas po nuotrauka,
dangi praėjo kelios dienos, kol
DRAUGO ADMINISTRACIJA
I
kuri buvo išspausdinta "Drau
pprmokėta suma buvo grąžinta
:
ge" gegužės 16 d.
;n<;pekc: ai, tai pilietis turi sumo
P&
X Marijonų
bendradarbių
kėti pabaudos palūkanų 85 cen
tus. Gavęs tokį nepalankų atsakypriešvasarinis susirinkimas bus
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito
I
mą, pilietis pagalvojo: aš jums
šį trečiadienį, gegužės 21 d.,
nepriklausomos Lietuvos antrojo prezidento, Sibiro kankinio, mirties minėji-.^ gegužto 4
Aleksandre St
mėnesio — birželio 14 d.
i grąžinau per klaidą permokėtus
1 vai. p . p . M a r i j o n ų vienuoly- Į gįedd .t riotos himną. Pirmoj eilėj iš kairės: K. Pabedinskas, kun. P. Patlaba, kun, I. Urboras,
Sirntą doleriu, o už tai pabau- i MMtii!HfiuHiiiin!iimm!?a!m!iHimimitniifiti!tfiwin?iifiiiniuM?uHiiui!iii!iOTS
no svetainėje prie " D r a u g o " . įriui B h.vi*ly$. Altos pirm. dr K. Šidlauskas, kun. A. Stalyt IT Irt
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