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TTG katalikų komitetas 
Sovietinė valdžia 8 mėnesius { mis. Jis mane nuvedė pas Lietu 

tylomis pakentė TTG Katalikų 
Komiteto veiklą, tačiau po to, 
kai 522 Lietuvos kunigai i r 2 
vyskupai solidarizavosi su TTG 
Katalikų Komitetu, valdžios 
kantrybė trūko. Du katalikų Ko 
miteto nariai — kun. Alfonsas 
Svarinskas ir kun. Sigitas Tam-
kevičius buvo iškviesti į LTSR 
Prokuratūrą ir perspėti, kad ga
li būti už savo veiklą patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn pa
gal LTSR BK 68 str. 1 d. Kun. 
Alfonsą Svarinską perspėjo res
publikinio prokuroro pavaduoto
jas A. Novikov, o kun. Sigitą 
Tamkevičių pats respublikinis 
prokuroras Kairelis. Abu kuni
gai atsisakė pasirašyti įspėjimą 
ir LTSR Prokuratūrai pasiuntė 
atsakymus į pareikštus kaltini
mus. 

* 
Kun. Alfonso Svarinsko 

pareiškimas LTSR Prokurorui 
Lietuvos TSR Prokurorui, 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos Apaštališka
jam Administratoriui Vyskupui 
Liudvikui Poviloniui, 

vos TSR prokuro pirmąjį pava
duotoją A. Novikovą. Pastarasis 
mane apkaltino dviem punktais 

1) visuose mano pamoksluose 
raudona gija praeina antitarybiš 
kūmas. I r paaiškino, kad kuo
met sakau žodį "bedievis", su
prantu tarybinę valdžią, 

2) kad drauge su kitais sukū
riau ir dalyvauju nelegaliame, 
taip vadinamame, Tikinčiųjų tei
sėms ginti Katalikų Komitete, 
kurio paruošti dokumentai pa
tenka j užsienio spaudą ir radiją 
ir atneša didelę žalą TSRS pres
tižui. 

Pagal Lietuvos TSR BK 68 
str. gali būti iškelta baudžiamo
ji byla. Kaltinimas buvo sufor
muluotas ' 'oficialiame" tarybi
niame įspėjime. 

Nepagrįsto kaltinimo nepasi
rašiau. 

Gerai apmąstęs kaltinimus, tu 
riu garbės pasakyti (manau 
kad tai bus naudinga reikalui ir 
istorijai), štai ką: 

1) Lietuvos tikinčiųjų ir ma
no, kaip kataliko kunigo, nelai 
mė, kad visi tarybiniai pareigu 

Tikinčiųjų teisėms ginti Katali- į nai , su kuriais tenka vienu ar 
kų Komitetui ! kitu reikalu susidurti, pirmiau 

Kun. Alfonso Svarinsko, j s į a yra, ateistų, o tik paskui — 

Sv. Elenos kalnas TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Viduklės 
klebono, 
P a r e i š k i 

R. K. parapijos tarybinės valdžios atstovai. Ku 
nigas negali laimėti prieš parei 
gūną ar bedievių savivalę. Leng 

Šių metų rugsėjo 2 d. (sekma- j viausia susidoroti su tikinčiuoju 
dienį) apie 10 vai. Raseinių ra- i 0 ypa£ s u kunigu, prisegant jam 

m a s 

jono prokuratūra įteikė šaukimą 
atvykti rugsėjo 3 d. į Lietuvos 
TSR prokuratūrą Vilniuje. Go
golio g. 4, kab. 55. 

Sekančią dieną 16 vai. jau bu
vau nurodytu adresu. Saugumo 
organų priežiūros prokuroras 
BakučioniS; kuris dar 1961 me
tais mane teisė už akių Vilniuje 
(tuo kar tu buvau Mordovijos la. 
gėryje), padarė "ypatingai pavo 
jingu recidyvistu", apvilko dry
žiuotais konclagerio rūbais su 
visomis baisaus režimo pasekmė-

antitarybininko etiketę, šiuo at
veju aukomis tapo Kybartų kle 
bonas kun. Sigitas Tamkevičius 
ir aš. Vos praėjus parai apie mt 
sų kvietimą buvo painformuota 
ir visuomenei: "Tiesoje" — rug 
sėjo 5 d., "Valstiečių laikrašty" 
— rugsėjo 6 d, Raseinių rajone 
"Naujame ryte" — rugsėjo 8 d 
Bet šie skelbimai turėjo atvirkš
tinį efektą Lietuvoje ir užsieny 
Ja 

(Bus daugiau) 

Seniai neveikęs JAV ugniakalnis Mount St. Helens, Washingtono valstijoj, pra
dėjo nerimauti. Išsiveržęs garų. dūmų, dulkių ir pelenų kamuolys iškilo virš 
kalno iki devynių mylių. 

Prancūzai nutarė 
negriauti Kanados 

Quebec'o separatistai pralaimėjo referendumą 
Montrealis. — Jau nuo 1976 ;niy uždarymo ir provincijos prem-

— Aukščiausias teismas patvir
tino vyriausybės autoritetą iš
tremti bet kurį svetimšalį studen
tą, jei jis Amerikoje gyvena nele
galiai. Deportavimas gresia dar 
6,800 iraniečių. 

— Egipto prezidentas Sadatas 
eis ir premjero pareigas. Jam pa
dės šeši vicepremjerai. 

— Naujoji Zimbabvės valsty
bė paskelbė, kad ji dalyvaus Mask
vos Olimpiadoje. 

— Jamaikoj, Kingstone gais
ras sunaikino senelių, invali
du prieglaudą, žuvo 157 moterys. 

— Piety Korėjos vyriausybė 
pasitraukė iš pareigu, prisiimda
ma kaltę dėl jaunimo riaušių, ku
riose' žuvo 16 asmenų, sudegė 13 
pastatu ir 53 automobiliai. Val
džią perėmė karinė komisija. 

— Iš Ženevos į Angliją pabė
gęs sovietų spaudos pareigūnas 
Džirkvelov pasakė "Times" re
porteriams, kad sovietų piliečiai 
dėl Afganistano sukeltos krizės 
kaltina Kremliaus vadus, nes dau
gumas laukė iš glaudesnių ryšių 
su Vakarais, gyvenimo lygio pa
kilimo, o dabar pamatė, kad gy
venimas vis sunkėja. 

— Sovietų mokslininkas And
rejus Sacharovas trečiadienį 
šventė 59 m. sukakti. Ištremtas 
į Gorkio miestą ir izoliuotas, jis 
blogai jaučiasi, blogėja jo širdies 
sutrikimai, pasakojo jo žmona Ye 
Iena Bonner. 

— JAV biznio bendrovės, paty
rusios nuostolių Irane, įteikė 
1,286 ieškinius, 2 bil. dol. sumo
je. Imigracijos departamentas pa
skelbė, kad 1,235 Irano studen-

j tai paprašė Amerikoje politinės 
globos 

pabudo iš miego 
Milžiniški nuostoliai šiaurės vakaruose 

Vancouver, Wash. — Washing-
tono valstijoje sekmadienį 8:39 
vai. ryto vietiniu laiku , Mount 
St. Helens kalne įvyko sprogi
mas, palydėtas dviejų žemės dre
bėjimu- Sis kalnas yra 9,677 pė
dų aukščio, arba, galima sakyti, 
„buvo" toks prieš sprogimą. Ug-
niakalnio sprogimas, sakoma, nu 

mų. 
Sekmadienio prasiveržimas, kai 

iš šiaurinio kalno šono ėmė vers
tis karšti pelenai, degančios dul
kės, sukėlė aplinkiniuose miškuo
se daug gaisrų, kai kurie kilo iš 
prasidėjusio griaustinio ir žaibu. 
Geologai tvirtina, kad tokio stip
rumo šoninio prasiveržimo visa-

nešė smailą kalno viršūnę, suma- j me pasaulyje nebuvo jau 4,000 
žindamas jį apie 1,200 pėdų. Sa
lia kraterio kalno smaigalyje at
sivėrė didžiulė skylė šiauriniame 
kalno šone, kuris jau prieš mė
nesį „tino". 

Mount St. Helens buvo ramus 

metu. Sprogimas ir nuo kalno 
pasiliejęs sutirpęs sniegas išlaužė 
apie 45,000 akry ploto aplinkiniu 
mišky. Vien miško medžiagos 
nuostoliai nuo potvynių ir gaisru 
siekia apie 200 mil. dol. Daug 

nuo 1857 m., tačiau šiy metų pra-1 pastatu prie Toutle upės buvo pot-
džioje pasirodė garai, jo šonai I vynio nunešti. Žemės ir medžiai 
ėmė drebėti, o paskutinėmis sa- į sudarė prie Spirit ežero gam-
vaitėmis šiaurės ryty pašlaitės | tinę užtvanką, už kurios su-
pradėjo kilti, judėti. Ugniakal-
niy ekspertai pradėjo kalbėti apie 
galimą lavos išsiveržimą. 

Sprogimas užmušė penkis vy
rus, dirbusius netoli ugniakalnio 
buvusioj Camp Baker medkirčių 
stovykloje, kuri priklauso Weyer-

sirinko jau apie 300 mil. kubinių 
metry vandens. Bijoma, kad už
tvanka vieną dieną sulūš. 

Iš kalno viršūnės toliau kyla 
karšti garai, dūmai ir veržiasi 
pelenai. Artimesniy vietoviy gy-

| ventojai negali laisvai kvėpuoti. 
haeuser Timb?r Co. Apie S - * ~ Į j y , ^ | „« n > > k a i ' u ž s i 

zmoniy dingo, dar nežinomas jy | k e m š a -u o r o f i l t r a i karburato-

m.. kada Kanados prancūzy Que-1 jeras Levesąue, atsiskyrimo plano j • Havajų salose nukrito JAV 

PIRMINIAI RINKIMAI 
George Bush Michigane nugalėjo Reaganą 

Lansingas. — Michigano pir
miniuose rinkimuose antradienį 
įvyko mažas netikėtumas: res
publikonų varžybose dėl nomina
cijos George Bush nugalėjo buv. 
Kalifornijos gubernatorių Ronald 
Reaganą, tačiau ir Busho šalinin
kai pripažįsta, kad tai buvo tik 
moralinis laimėjimas. Bushas ga
vo 53 Michigano delegatus, o 
Reaganas — 29. Tą pačią dieną 
balsavo ir Oregono gyventojai. 
Čia užtikrintai laimėjo Reaganas, 
gavęs 57 delegatus, palikdamas 
Bushui 33. 

Demokratai Michigane delega
tus paskirstė anksčiau savo suėji
muose. Cia sen. Kennedy gavo, 
71, o prezidentas Carteris 70. 
Oregone Carteris nugalėjo varžo
vą, gaudamas 26 delegatus. K- n-
nedy gavo 13. Abiejose valstijose 
žmonės mažai rinkimais domėjo
si. Michigane tik 19 nuoŠ. res
publikonu atidavė savo balsus. 
Sakoma, kad dėl to Ronaldo Rea-
gano patarėjai ir nenori skelbris 
laimėję nominacijos varžybas, 
nes balsuotojai, manydami, kad 
sprendimas jau padarytas, nebe
nori gaišinti larko. 

ABC televizijos žinių tarnyba 
kontaktavo visus „neužsiangaža
vusius" respublikonu delegatus 
ir, surinktomis žiniomis, Reaga
nas jau turi pakankamai konven
cijos delegaty balsy laimėti no
minaciją pirmajame balsavime. 

Kandidatas Bushas Michigane 
daug važinėjo, išleido daug lė-
šy ir gavo daugiau balsy už Rea
ganą, tačiau, politiku nuomone, 
jis jau nebeturi jokių vilčių lai
mėti partijos nominaciją. Sako
ma, kad Bushui daug pakenkė 
kitas nuosaikus dešinysis — An
dersonas, atėmęs daug balsy ne 
iš Reagano, bet iš Busho. 

Dabar vidaus politikoje svar
biausia data yra birželio 3-ji, ka
da pirminiai balsavimai įvyks de
vyniose valstijose. Iš jy svarbiau
sios bus Ohio, New Jersey ir Ka
lifornijoje, nes tos valstijos turi 
daug delegaty. 

Antradienio balsavime paaiš
kėjo įdomus faktas, — už Rea
ganą daug balsų gauta rajonuo
se, kur gyvena darbininkai, „mė-
lynakalnieriai". Manoma, kad 
nedarbas, sunkesnės ekonominės 
sąlygos daug darbo žmonių nu
traukia iš demokratų partijos į 
respublikonų pusę. Vis daugiau 
"žemesnės klasės" amerikiečių 
ima pritarti Reaganui, kad j eko
nominius šalies sun'kumus atvedė 
demokratų išlaidumas, pinigy 
mėtymas, įvairios kontrolės ir ki
šimasis į laisvąją rinką. Kai ku
rie komentatoriai mano, kad pre
zidentui Carteriui lapkričio rinki
muose bus nelengva nugalėti 
Reaganą, jei ekonominė padėtis 
vis blogės. 

beco provincijoje rinkimus laimė-1 autorius, tačiau jis pavėlavo pu- i 
jo Parti Cjuebecois, vadovaujama'' santros valandos. Minia jį pasiti- i 
žurnalisto Rene Levesąue, Kana- i ko triukšmingai ir draugiškai, 
da laukė jo pažadėto plebiscito,! jis pasakė: "Federalistai laimėjo 
kuris turėjo nutarti, ar provincija j didele dauguma ir mes privalome 
liks Kanados federacijoje, ar nuo ; tai priimti, tačiau jie tenemano, 
jos atsiskirs ir taps nepriklauso- ; kad dabar jie galės mus išnaudo-
ma valstybė. Levesque pažadėjo I ti ("ėsti šieną nuo mūsų nuga-
siekti nepriklausomybės. Antradie j m " ) . 
n į, suskaičiavus provincijos bal- , Didžiausias separatistų priešas 
suotojy balsus, paaiškėjo, kad at- Cjuebeco provincijoje buvo popu-
siskyrimo šalininkai pralaimėjo, liarus liberaly partijos veikėjas 
Jie gavo 40.6 nuoš. visų balsų, o i Claude Ryan. Jis pats — žymus 
už pasilikimą Kanados federacijo-1 kvebekietis, išgirdęs apie laimėji-
jc balsavo 59.4 nuoš. : mą. pasakė kalbą prancūzų ir 

Provincijos valdančiosios sepa-1 anglų kalbomis. "Balsavimas pa-
ratistu partijos veikėjas Marcei 
Robert Plasterer, sužinojęs refe
rendumo rezultatus, pasakė: 
"Baisu ir pagalvoti, kad prancū
zai Quebece balsavo "ne", nepa-
mąstydami, koks bus to balsavi
mo rezultatas. Per 113 metų jie 
nesuprato ir nesupras, kad jie 
buvo dominuojami, yra domi
nuojami ir bus dominuojami. 
Dar daugiau, — jie nusipelno bū 
ti dominuojami". 

Bijodami šito — "ne", Parti 
Cjuebecois neklausė savo piliečiy, 
"ar norite atsiskirti nuo Ka
nados?". Klausimas buvo: "Ar 
sutinkate duoti mandatą derėtis 
su Kanada dėl platesnių teisių?" 
Tačiau ir šis diplomatiškai atsar
gus klausimas gavo atsakvmą — 
"ne". 

Apie 7,000 separatistų balsavi
mo vakare susirinko Montrealio 
Paul Sauve stadijone, laukė ten 
referendumo rezultatų, pasiruošę 
atšvęsti laimėjimą, artėjančią 
prancūzų provincijos nepriklau
somybę. Tačiau, išgirdę rezulta
tus, separatisty veikėjai ėmė verk
ti, mėtyti žemėn atsineštas būsi
mojo nepriklausomo Quebeco vė
liavas. Separatistams buvo aišku, 
kad ne vien "anglai" šioje pro
vincijoje- balsavo prieš atsiskyri 

rodė, kad kvebekiečiai nori stip
raus Quebeco ir stiprios, vienin
gos Kanados. Referendumas paro
dė, kad provincija nori federaci
jos su kitomis provincijomis. Da
bar turi sekti Kanados federacijos 
reformos, jos stiprinimas, pasakė 
Ryan, reikalaudamas, kad pra
laimėjęs separatistu vadas, prem
jeras Levesąue, pasitrauktų ir pa
skelbtų naujus provincijos vyriau
sybės rinkimus. 

Italija dalyvaus 
Maskvos žaidynėse 
Roma. — Italijos olimpinis ko

mitetas 29—3 balsais nutarė da
lyvauti Maskvos olimpiadoje. Ne
dalyvaus tik jaohtavimo, raitelių 
ir moderniosios penkia:kovos spor
tininkai. Buvo manoma, kad Vo-

karinis helikopteris, žuvo 7 mari
nai. Pabrėžiama, kad tai tas pats 
"jūry eržilo" modelio malūnspar
nis, kuriy gedimas pagarsėjo Ira
ne, bandant išvaduoti amerikie
čius įkaitus. 

— Austrijos prezidentas Ru-
dolf Kirschlaeger buvo perrinktas 
dar 6 metų kadencijai. Dešinio
sios Laisvės partijos kandidatas 
Wilfried Gredler gavo tik 17 
nuoš. balsų. 

— Du teroristai Turkijoje sun
kiai sužeidė karo mokyklos virši
ninką, gen. Sabri Demirbag. Su
žeistas ir vienas pulkininkas. 

— Vietnamo vyriausybė nu
stebino Washingtoną pranešda
ma, kad ji išleis 7 metu mergai
tę, kurios vietnamietė motina ir 
amerikietis tėvas jau 5 metai ban 
do ją atsiimti. Žinią apie išleidi
mą perdavė Vienamo ambasado
rius Jungtinėse Tautose. 

— Izraelio Aukščiausias Teis
mas kritikavo vyriausybės nutari
mą ištremti iš Izraelio trijų ara-
by miestų burmistrus. 

riai. Per šimtus mylių aplink ug-
nia'kalnį žmonės braido dulkėse 
„iki kauliukų". Ligoninėse pilna 
žmonių, sirgusiy plaučiais. Kėlio
se valstijose dėl dulkiy sustab
dytas lėktuvų transportas. Kai 
kur sustabdyti traukiniai. Toliau 
nuo kalno automobiliai ir sunk
vežimiai leidžiami judėti tik po 
10 m. per vai. greičiu ir tai jie 
sukelia dulkiy debesį". Valstijos 
vadai pataria gyventojams sėdėti 
namuose, kas gali, i ' kvėpuoti 
per koštuvus. 

likimas. Sprogimas sukėlė milži
nišką dulkių, pelenų debesį, ku
rį vėjai ėmė nuo vandenyno pūs
ti į rytus. Pačioje Washingtono 
valstijoje, jos rytinėje dalyje, pe
lenai krito 8 tonu viename akre 
kiekiu. Lengvos dulkės apdengė 
vieškelius, matomumas buvo tarp 
6 ir 10 pėdy. Įvyko daug susi
siekimo nelaimiy. Pelenai keliy 
colių storumo sluoksniu apdengė 
kaimynines Idaho, Montanos, ry
tinės Nebras'kos d a1! i s. Vulkani
nių dulkių dalys pakilo į atmosfe
rą, išsitęsė per 3,000 mylių, pa
siekdamos Illinois ir dar toliau j 
rytus esančias vietoves. 

Nacionalinio oro biuro parei
gūnai ir ugniakalniy žinovai tvir
tina, kad laikui bėgant vulkani- j Washingtonas. — Valstybės 
nės dulkės, kurios yra labai leng-, sekretorius Muskie pareiškė spau-
vos, išsiplės apie visą žemės rutu-Į dai, kad jam lankantis Europoje, 
lį. Daug jų nukris su lietumi, j teko išgirsti nemažai pamoksly 
užterš vandenynus, pakenks žc-! apie reikalą pasitarti prieš svar-
mės ūkiui. Metalurgai tvirtina,! besnius politinius žygius, tačiau 
kad Washingtono ugniakalnio į dabar Prancūzijos valstybės galva 
pelenuose rasta apie 60 nuoš. į Į susitiko Soviety Sąjungos prezi-
stiklo dulkes panašiy "silica dio-identą Brežnevą, nesitaręs su Ame-
xide", pastebėta aliumino, gele-irika. 

Maskva šlepe 
viršūnių posėdį 

Rusu helikopteriai 
pasirodė Irane 

IsAamabadas. — Musulmonų 
valstybių konferencijoje paaiš
kėjo, kad sovietams palankių sa 
lių atstovai, vadovaujami Siri
jos, bando išvengt' Afganistano 

nakas, Lichtenšteinas prisidėjo 
prie V. Vokietijos. Britanijos ir 
Naujosios Zelandijos vyriausybės 
dar spaudžia savo komitetus pa
keisti nuomone ir žaidimus boi
kotuoti. 

— Belgijos karalius patvirtino 
nauią vyriausybę, vadovaujamą 

mą. Neigiamus balsus atidavė ir premjero VVilfried Martens. Po ka-
prancūzy dauguma. Stadiionan j ro tai jau 25-ta Belgijos vyriau-
turėjo atvykti po balsavimo busti- ! sybė. 

cija, pasisakydama prieš afganų 
sukilėlių siūlymą nutraukti dip
lomatinius ryšius su Sovietų Są 
junga. 

Irano žinių agentūra paskelbė, 
kad sovietų helikopteriai, sekda
mi afganus sukilėlius, buvo įsi
brovę į Irano teritoriją, apšau
dė sukilėlius ir vieną nušovė. 
Irano užsienio reikalų ministeris 
pareiškė Pakistane, kad šitoks 
sovietų elgesys tik paskatins i ra 

žies, potašo, vario, cinko jungi-

niečius stipriau remti sukilėlių 
jėgas. 

Irano diplomatas Jungtinėse 
Tautose savo straipsnyje Tehera 
no "Enghelab Islami" laikrašty
je rašo, kad amerikiečių įkaitai 
praradę savo vertę . I ranas laimė 
jęs visą propagandinę naudą ir 
toliau jų laikymas nebeapsimo
ka. 

Britanijos parlamente pa
skelbta, kad sankcijos Iranui su
silpninamos, nes jos prasidės 
nuo paskelbimo dienos, o ne nuo 
įkaitų pagrobimo dienos. Valsty 
bes departamentas pripažino, 
kad ir JAV sankcijos Iranui ne
veikia, kaip buvo manyta. Dau
giausia nukentėjo Irano karinės 
jėgos, negaudamos atsarginių 
dalių savo lėktuvams ir šarvuo-
čiams. Tačiau ir jų kartais iranie 
čiai gauna iš kitų šaltinių 

Iždo įstaigos žiniomis, užšal
dytos Amerikos bankuose Irano 
lėšos, apie 8 bil. dol., jau uždirbo 
palūkanomis apie 1.8 bil. dol., 
kurie gali tek t i Irano centri
niam bankui, jei užšaldymas ka
da būtų atšauktas. Daug JAV 
biznio įmonių paskelbė ieškinius 
už Irano padarytus nuostolius. 
Ieškiniai gali būti patenkinami 

; iš turimų Irano lėšų 

Diplomatiniai sluoksniai iš 
Lenkijos praneša, kad Brežnevo 
susitikimas su Prancūzijos prezi
dentu buvo slaptai organizuotas, 
net ir ambasados Paryžiuje ir 
Maskvoje nieko nežinojo iki pas
kutinės minutės. Prancūzy amba
sada Varšuvoje irgi sužinojo apie 
susitikimą labai vėlai. Buvo pla
nuojama susitikti medžiokliy pi
laitėje, pietryčiy Lenkijoje, tačiau 
blogas oras tą planą suardė. 

Maskvos spauda susitikimo ne
garsino, piliečiai sužinojo, kad 
Brežnevas išvyko į Varšuvą, tik 
pamatę jo išlydėjimą Maskvos 
televizijoje. Išlydėjo visi politbiu-
ro ir vyriausybės nariai, išskyrus 
gynybos ministerį Dimitrrjy Us-
tinovą, kuris —spėjama, serga. 

Sakoma, kad Varšuvos susiti
kime turėjo dalyvauti ir V. Vo
kietijos kancleris Schmidtas, ta
čiau Maskvą supykino žinia, kad 
V. Vokietija boikotuos olimpinius 
žaidimus. 

KALENDORIUS 

Gegužės 22 d.: Kastas, Rita, Ju
lija, Eimantas, Aldona. 

Gegužės 23 d.: Deziderijus, 
Merkurija, Gertautas, Tautvyda. 

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:09. 

ORAS 
Saulėta temperatūra dieną 85L, 

naktį 60 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 22 d. 
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VYČIŲ SEIMO REIKALAI 
67-sis Lietuvos Vyčių seimas, 

kaip žinome, įvyks Bostone rugp. 
6 — 10 dienomis. Bostono Vyčių 
17 ir 17 senjorų kuopos baigia vi
sus seimo paruošiamuosius dar
bus. Rengimo komitetą sudaro: 
garbės pirmininkai kunigai Alber
tas Contons (Kontautas) ir An
tanas Baltrašūnas, pirmininkas 
Albert G. Jaraitis, vicepirm. Jo-
seph White, sekretorė — Adelė 
Martus, kasininkė Mary Micke-
vich, programos knygelę ruošia 

— John Olevitz ir Alexander Chap 
lik, susipažinimo vadovai — Bet-
ty Baloeonis ir Lou Mikalonis, 
ketvirtadienio užkandžius ruošia 
— Lou Mikalonis ir Ann Norin-
kavich, ketvirtadienio kultūrinį 
vakarą'— Eva Bali ir Ann White, 
penktadienio balių — Alexander 
Akule ir Frank Markus, seimo 
banketas — Virginia Morkuns ir 
Elaine O'Mara, sekmadienio pus
ryčius — Ann Voveris, registraci
ją tvarko — Aldona Keany, ki
tus reikalus veda — Eleanore 

tu sukaktį, lietuviai turi tautinę 
dieną minėti miesto aikštėje nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. p. p. Seimo 
dalyviai dar turės ekskursijas 
vandeniu apie Bostoną ir aplankys 
istorines vietas. 

Ketvirtadienį, rugp. 7 d. 8 vai. 
bus registracija, centro valdybos 
posėdis, seimo atidarymas, pie
tūs, atidaromoji seimo sesija, o 
vakare kultūrinis vakaras So. Bos
tone Lietuvių Piliečiu d-jos au
ditorijoj. 

Penktadienį, rugpiūčio 8 d., — 
posėdžiai ir sesijos, o vakare 8 
vai. balius. 

Šeštadienį, rugpiūčio 9 d. — 
posėdžiai, vakare banketas. 

Sekmadienį, rugpiūčio 10 d. 
10=15 v.r. Sv. Mišios Šv. Petro 
lietuviu parapijos bažnyčioje. Po 
Mišių visi dalyviai nusifotogra
fuoja, o tada parapijos salėje už
kandžiai. 

Jaunimo sekcija, kuriai vado
vauja vice prez. Susan Bumila, ža

ls Kartą pavasarį abiturientų išleistuvių baliaus Detroite, įvykusio gegužės 
3 d. Matyti dr. K. Keblys ir Aušra Klimienė, programos pravedėjai, ir abi
turientai Audra Naumaitė ir Paulius Jankus. Nuotr. J. Urbono 

Wassell ir Ptricia Akule, spaudos d* P a r u o š t i Įdomią programą 
informaciją — Longinas Svelnis, 
Mary Martus, Povilas 2ičkus ir 
Danielius Averka, transportu rū
pinsis — Frank Markus. 

Anksčiau paminėtos komisijos 
intensyviai dirba, kad tik seimas 
praeity gerai organizuotoj pro
gramoj. 

Programa. Rugpiūčio 6 d. Bos
tono miestas švenčia savo 350 me-

Leidžiamoj programos knygoj 
bus atspausdinti sveikinimai ar 
skelbimai: puslapis 50 dol., pusė 
puslapio 30 dol., ketvirtadalis — 
15 dol., o norint prijungti ir foto
grafiją dar 3.50 dol. Sveikinimus 
ir skelbimus prisiųsti iki liepos 1 
dienos Alesander J. Chapliko 
vardu; 788 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127. 

A. A. KAN. POVILĄ JUKNEVIČIŲ 
PRISIMENANT 

Dar prieš trejus metus maty
davome kanauninką Povilą Juk
nevičių einantį Chicagos Brigh-
ton parko gatvėmis. Sekmadieniu 
rytais prie Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios sveikindavo jis parapi
jiečius, kiekvienam atrasdamas 
gražų žodelį, šypsodamasis. Pri
simeni tai ir pagalvoji, kaip grei
tai tie metai bėga, mus supantį 
pasaulį ir gerus žmones į praeiti 
nusinešdami. 

Kanauninkas Povilas Juknevi
čius išdirbo Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje daugelį metŲ. Labai 
mėgo jaunimą. Brighton Parke 
tada veikė ateitininku Marijos 
kuopa, ir kanauninkas Povilas 
Juknevičius ją globojo. Pripirkda-
yo jai žaidimo priemonių, kad 
jaunuoliai laisvalaikius leisty 
sportuodami, o ne gatvėmis laks
tydami. Ir kviesdavo tėvus pasi
tarti, kaip geriau padėti ju vai
kams. 

Dabar nieko nebeliko, ir Mari
jos kuopos vėliava dulka priva
čiu namų palėpėje. Tik žmonės 
vis dar prisimena gerą ir rūpes
tingą savo vaikų auklėtoją. 

Kan. Povilas Juknevičius dirbo 
ir su vyčiais. Buvo 36 vyčių kuo
pos dvasinis vadas. Daug geru 
pasiūlymų duodavo kuopos veik
lai pagyvinti. Atsinešdavo į susi
rinkimus lietuviškų knygų vy- j Kassel, iždininkė Teresė Trai-
čiams pasiskaityti. Ateidavo į vy- į nienė, iždo globėjai — Elena 
čiu suruoštus vartotu daiktŲ iš Saulytė ir Juozas White, apygar-

prie jo Mišias laikė daug kunigu. 
Buvo laidotuvėse Chicagos arki
vyskupas kardinolas John Cody 
ir kiti du vyskupai —Alfredas 
Abramovich ir Vincentas Brizgys. 

Ilgiausia eilė automobiliu ly
dėjo a.a. kariauninką Povilą 
Juknevičių į amžino poilsio vie
tą Šv. Kazimiero kapinėse. Daug 
ašarų ir ten nuriedėjo, daug žie
du nukrito ant karsto, su myli
mu dvasios vadu amžinai atsis
veikinant. Iškilo kapas, žiedu 
vainikais apklotas. 

Kapinių puošimo dieną mes, 
Chicagos vyčiai, nuneškime prie 
to kapo naujų geliu. Parodyki
me, kad savo dvasios vado, amži
noje ramybėje besiilsinčio, neuž
miršome ir niekuomet neužmir
šime. E Pakalniškienė 

VYČIŲ CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS 

Ketvirtas šiais metais centro 
valdybos posėdis vyko kovo 22 d. 
Šv. Juozapo koplyčios salėje Pie
tiniame Bostone. Dalyvavo orga
nizacijos dvasios vadas kun. A. 
Jurgelaitis, pirmininkas Pilypas 
Skabeikis, vicepirmininkai — Zu
zana Bumila ir Jonas Adomėnas, 
protokolų sekretorė Ona Wargo, 
finansų sekretorė Ona Marija 

IŠKILMINGAI UŽBAIGTI 
MOKSLO METAI IR 

PAGERBTOS MOTINOS 
Gegužės 11 d. LB Žiburio li

tuanistinė mokykla iškilmingai 
užbaigė mokslo metus ir paminė
jo motinos dieną. 

Iškilmės buvo pradėtos padė
kos pamaldomis, už suteiktas ma
lones mokslo metuose, Dievo Ap
vaizdos lietuviu parapijos švento
vėje Kur perpildytoje maldinin
kais bažnyčioje dienai pritaikin
tą pamokslą pasakė ir šv. Mišias 
atnašavo, klebonas kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius. Pamaldose 
mokiniai dalyvavo organizuotai, 
be jų pamaldose organizuotai da
lyvavo ir LKM Sąjungos 54-tos 

pardavimus, atnešdavo dirban 
tiesiems skanumynų pripirkes ir 
sakydavo: "Atnešiau pats save 
parduoti". Ne tik geros širdies, 
bet ir linksmas žmogus buvo. 

dų pirmininkai — Laurynas Ja
nonis ir Berta Stoškuvienė, teisi
nis patarėjas Antanas Jankaus
kas, "Vyčio" redaktorė Loreta Stu 
kienė, Lietuviškos Kultūros ko-

1978 metais spalio 30 d. vyčiuĮmiteto pirmininkė Marija Skabei-
ir ateitininku taip mylimo ka- i kienė, Spaudos komiteto pirmi-
nauninko Povilo Juknevičiaus šir ninkė Irena Sankutė, Garbės na-
dis staiga nustojo plakusi. Gra- Į riu komiteto sekretorė Phyllis Ge-
Žioje Nekalto Prasidėjimo bažny- j r ald, atstovė prie kitu jaunimo or-
čioje stovėjo atidarytas jo karstas, Į ganizaciju Ona Marija Statkutė 
ir ėjo parapiečiai atsisveikinti,! ir archyvų tvarkytojas Laurynas 
daug jaunimo ir senų, daug žmo- Svelnis. Svečiu tarpe buvo Mari
nių įvairaus amžiaus. 36 vyčiu jonu provinciolas kun. Juozas 
kuopos pirmininkė Sabina Klatt Dambrauskas, dr. A. Budreckis, 
verkė kaip vaikas, geriausio pa- Alfonsas Traįnis, Jonas Stoškus, 
tarėjo netekusi. Didysis altorius Albertas Jaritis ir kiti. Iš toliau 
papuoštas buvo gėlių žiedais, | atvažiavusius priėmė senjorų kuo

pos nariai, o sveikinimo kalbas 
posėdyje pasakė tos kuopos pirmi
ninkas Juozapas White ir lietu
viškos Šv. Petro parapijos klebo
nas kun. Albertas Kontautas. 

Centro valdybos pirmininkas 
Pilypas Skabeikis atidarė posėdį, 
o kun. A. Jurgelaitis sukalbėjo 
maldą. Pranešimus įteikė visi 
centro valdybos nariai ir komite
tų pirmininkai. Paskui, tarp dau
gelio kity dalyku, svarstoma bu
vo galimybė suorganizuoti angliš
kai įkalbančio jaunimo stovyklą 
Dainavoje 1981 metais, prašy
mu ir parašų rinkimas vyskupo 
Jurgio Matulaičio šventuoju pa
skelbimo bylai paremti ir vyčių 
archyvu ir Alkos muziejaus rei
kalai. 

Garbės narių komitetas prane
šė, kad 79 Detroito kuopos narys 
Antanas Dainius bus pakeltas į 
organizacijos garbės narius per 
ši'u metų seimą. Buvo tariamasi 
auksinio "Lietuvos draugo"' me
dalio reikalu. Ateinančiame sei
me tuo medaliu bus apdovanotas 
kun. Bourdeaux iš Anglijos. Lie
tuvos Reikalų komiteto pirmi
ninkui pavesta buvo viską toliau 
organizuoti. 

Kai pernai Illinois-Indianos 
apygarda organizavo seimą Chica-
goje, buvo likę pelno. Dabar iš to 
pelno buvo įteiktas nemažas če
kis centro valdybai, skirtas vyčių 
istorijos reikalams. 

Šių metų vyčių seimas vyks 
rugpiūčio 6 — 10 dienomis Park 
Plaza viešbutyje, Bostone. Orga
nizuos jį 17 kuopa ir jos senjo
rai. Organizacinio komiteto pir
mininkai yra Albertas Jaritis ir 
Juozapas Whiete. Įdomioje seimo 
programoje bus ir trys simpoziu
mai: Lietuvos reikalai (modera
torius — Lietuvos reikalu komi
tetas), Vyčių istorija (moderato-
rė — Loreta Stukienė) ir Lietu
viai Jungtinių Valstybių istori
joje (moderatorius — dr. A. Bud
reckis). Iždo globėjai pranešė, 
kad 74 Scrantono kuopa pakvie
tė pas save 1981 m. seimą ir kad 
1982 metu seimo vieta bus pra
nešta sekančiame centro valdy
bos posėdyje. 

Posėdis buvo baigtas gr-ižia 
kun. Jurgelaičio parašyta malda 
ir 17 kuopos senjorų paruoštais 
užkandžiais. Sekantis centro val
dybos posėdis bus birželio 7 d. 
New Yorke arba New Jersey. 

ik. 

j kuopos narės — veikiančios prie 
šios parapijos. 

Motinos dienos paminėjimas ir 
mokslo metų užbaigimo iškilmės 
vyko parapijos Kultūros centre. 
Iškilmes pravedė —mokyklos ve
dėja — Danutė Doveinienė. Ji 
pirmiausia susirinkusiems prista
tė visus mokykloje dirbusius mo
kytojus ir tėvų komitetą. Užbai
gimo iškilmių proga sveikinimo 
ir padėkos žodį visiems mokyklo
je dirbusiems mokytojams, tėve
liams ir mokiniams tarė naujas 
LB Detroito apylinkės pirm. Na
rimantas Udrys. Vėliau jis visus 
geriausius, baigiančius aštuntą ir 
aukštesniąją mokyklą mokinius 
apdovanojo knygomis. 

Motinų pagerbimo programą 
atliko aštuntokai: M. Šepetys, M. 
Baužaitė, A. Klimaitė, I. Rackai-
tė, G. Černiauskaitė, M.Gražulis, 
V. Duobaitė ir J. Kazlauskaitė. 

Vėliau scenoje pasirodė aukš
tesniosios mokyklos mokiniai — 
abiturientai. Jie paskaitė ištrau
kas iš savo rašnių, "Kodėl aš 
lankiau ir ką man davė lituanis
tinė mokykla". Tikrai buvo ma
lonu klausytis jų gražios ir tiks
lingos tarsenos bei pareiškimu 
kodėl jie lankė lituanistinę mo
kyklą ir kaip jie dabar jaučiasi 
ją baigią. Jeigu taip visas mūsų 
jaunimas galvoja, dar ilgai iš
liksime nesumalti Amerikos ma
lūne. Šiais metais aukštesniąją 
mokyklą baigė: Linas Orentas, 
Paulius Jankus, Algis Rugienius, 

Arūnas Keblys, Algis Rudis, Dia
na Alkutė, I.aima Lėlytė k vienos 
pavardės nepavyko sužinoti — 
aštuoni. Tradicinį mokyklos rak
tą abiturientai perdavė būsi
miems —12-tdkams. Minėjimas 
ir iškilmės baigtos mokyklos cho
ro, kuriom vadovauja, mokytojas 
Pranas Zaranka damomis ir Lie
tuvos himnu. 

Praeitais mokslo metais mo
kyklą lankė 103 mokiniai. Reikia 
tikėtis, kad ateinantį rudenį, jie 
visi grįš vėl į mokyklą ir prisikal
bins savo draugus, kure mokyk
los nelanko ir tokiu būdu prisi
dės prie LB-ės vajaus — mokiniu 
padauginimo lituanistinėse mo
kyklose. 

Baigiant, pagarba mokyto
jams, jaunimui — mokiniams ir 
jų tėveliams, jie savo atliko. 

Jonas Urbonas 

TRUMPAI 
— Gegužės 10-tą, Uršulė ir Jo

nas Brokai atšventė savo vedy-
vinio gyvenimo auksinį jubiliejų 

—JAV LB-ės Krašto valdybos 
posėdis įvyks gegužės 24 d. Kul
tūros centre. 

— Visuomenininke —Liuda 
Rugienienė — dėl asmeninių įsi
pareigojimų — pasitraukė iš Die
vo Apvaizdos lietuvių parapijos 
tarybos. 

— Gubernatorui Ronald Rea-
gan lankantis Detroite, lietuvių 
vardu, buvo įteikta koplytėlė, 
kurią padarė dailininkas, kryžių 
dirbėjas — Viktoras Veselka. 

J. U. 
JAU DVEJI METAI, 
KAI NETEKOME 

IRENOS ČERNIAUSKAITĖS 
197& m. gegužės 11 d. mirė 

dail. Irena Cerniauskaitė-Chris-
tou. Velionė buvo gimusi 1941 
m. balandžio 21 d. Biržuose. Ka
ro metu su tėvais 1944 m. atvy
ko į Vokietiją ir, ten praleidusi 
4 metus, 1949 m. atvyko į Ameri 
ką ir 1951 m. apsigyveno Detroi
te. Lankė šv. Antano pradžios ir 
lituanistinę mokyklas, ir gimna
zijos mokslus išėjo Redeemer 
aukštesniojoje mokykloje. Kurį 
laiką studijavo Fordo Comunity 
kolegijoje, iš kurios persikėlė į 
Wayne valst. universitetą ir ja
me 1966 metais baigė meno sky
rių, įsigydama bakalauro laips
nį. 8 metus mokytojavo Detroito 
ir Dearborno mokyklose ir ten 
dėstė meną. Mokytojaudama 
1976 ir 1977 m. mokslą gilino 
Madoneva kolegijoje. Domėjosi 
lietuvišku gyvenimu. Buvo ne 
tik gabi menininkė, bet ir gera 
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sportininkė. Plaukimo turnyre 
buvo laimėjusi pirmą vietą. Be 
to, dar buvo skautė, ateitininkė 
ir šoko tautinius šokius. Deja, Ii 
kimo taip buvo lemta, kad Ire
nai neteko ilgai džiaugtis šio pa 
šaulio gyvenimu. Ji, turėdama 
vos 37 metus, atsisveikino su 
šiuo pasauliu, palikdama vyrą, 
sūnų Aleksandrą, dukterį Juliją, 
brolį su šeima, tėvus ir kitus gi
mines. 

Gegužės 18 d. Sv. Antano pa
rapijos bažnyčioje dviejų metų 
mirties sukakties proga kun. K. 
Simaitis už jos sielą atlaikė Mi-

A.G. 
BIRUTININKIŲ VEIKLA 
DLK Birutės draugijos Detrou 

to skyrius gegužės 18 d. dalyva
vo Šv. Antano parapijos bažny
čioje Mišiose ir po to turėjo susi
rinkimą. Mirusios narės prisimin 
tos malda. Kasos stovį nušvietė 
Emilija Kutkienė. Skyrius yra 
parengęs ir pasiuntęs į Suvalkų 

(Nukelta į 4 pat) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi teL 778-8000 
Valandos parai susitarimą 
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j DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! Į 
i Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa- | 
| piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų | 
E galima Įsigyti už pusę originalios kainos arba ui jos S 
§ trečdalj, § 
| Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- | 
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į Į 
| DRAUGJį ir lūs rasite malonų patarnavimą. 
I KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. 

I DRAUGO ADMINISTRACIJA 
= PA 

Papigintas knygų išpardavimas tesis iki kito 
mėnesio — birželio 14 d. 
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Ginekologinė Chirurgija 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarime 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

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

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

ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS- CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak. 
Ofiso tel. 776 2880. rezid 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. - G R 6-0617 
6958 S. TalmanAve. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8 6195 

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

2454 West 7 1 st Street 
Vai: pirm., antrad . ketv irpenktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 386-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm , antr ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 



Šeimos metai, 

FAKTAI IR KALBOS 
G r a i k ų m i l i j o n i e r i u s 

Onassis vedė prez. Kennedy 
našlę, bet jeigu jis būtų vedęs 
Cruščiovo našlę, vargu ar kas 
būtų daug daugiau žemėje 
pasikeitę. Viena aišku, kad 
Onasis vedė Kenedienę dėl 
garso, norėdamas pasirodyti 
prieš pasaulį, bet taip pat jis 
vedė ją ir dėl jos grožio, nes 
garso Onassis būtų daugiau 
sulaukęs vesdamas Chruš
čiovo našlę. Visa tai rodo, kad 
šalia piniginių ir kitokių 
apskaičiavimų kiekvienas no
ri, kad jo būsimasis partneris 
ar partnerė nors šiek tiek 
patiktų. Todėl, kai eina kalba 
apie lietuviškas poras, kai kal
bama, kad reikia lietuviškų 
šeimų, tenka dar atsiminti, 
kad, kuriant šeimą, dingsta 
daugelis šalutinių dalykų, 
kaip grožis, pinigai ar tau
tybė, o dažniausiai pagrindinį 
vaidmenį suvaidina, ar besi
tuokiantieji vienas kitam 
patinka. 

Šįmet Jungtinės Tautos 
ryžosi skelbti šeimos metus, 
bet jokie oficialūs šeimos me
tai šeimą neišgelbsti ir neišs
kiria, kaip vaiko- metai neiš
gelbėjo vaikų nei iš skurdo, nei 
iš kalėjimų ar sunkių darbo
viečių. Bet iš kitos pusės ge
rai, kad pakalbama apie šei
mą, gal kai ką pr ivers 
pagalvoti apie jos svarbumą 
tiek Lietuvoj, tiek mūsų gyve-
namuos kraštuos ar iš viso pa
sauly. 

. 

Daug gražių žodžių yra 
paskelbta apie šeimą, kad ji 
yra svarbiausioji tautos ląs
telė, kad ji tautų pagrindas, 
kad ji augančio žmogaus mo
kykla ir užuovėja. Visa tai 
panašu į teisybę, bet gyveni
me dažnai viskas kitaip susi
klosto. 

Ir ne tik žmonės skiriasi, bet 
dažnai, kad to nereikėtų, gyve
na visai nesusituokę. Lygiai 
taip pat bent Amerikoje nete
kėjusių motinų labai daug. 
Kasmet apie 600,000 vaikų 
pagimdo netekėjusios moti
nos, iš jų net 10,000 netu
rinčios net 14 metų amžiaus. 
Taigi apie trečdalis per metus 
Amerikoje gimstančių vaikų 
gimsta ne šeimose. Tačiau psi
chologai teigia, kad tam tikra 
prasme šis atvejis yra kiek 
pagerėjęs moraline prasme. 
Prieš dešimtį metų iš 1,000 
netekėjusių moterų net 900 
motinų savo kūdikius atiduo
davo adoptavimui, šiandien 
jau yra priešingai, tik 100 
kūd ik ių a t i d u o d a a d o p 
tavimui, o 900 juos pasilaiko. 
Tai esą viena gera tos blo
gybės pusė, kad bent vaikus 
pasilaiko motinos, nors kar
tais adoptuoti vaikai geriau 
prižiūrimi ir auginami. Tenka 
pastebėti, kad tų jaunųjų mo
tinų net 70% yra nebaigusios 
aukštesnės mokyklos. 

Kaip skaičiai rodo, tie 
šeimos reikalai nėra džiu
ginantys, nes vaikai, augę ne 
dviejų asmenų šeimoje, dau
giau patenka į įvairius nusi
kaltimus. Kai iš vienos pusės 
skundžiamasi, kad daug vai
kų gimsta nelegaliose šeimose, 
tai iš kitos pusės skundžiama
si, kad iš viso Amerikoje labai 
sumažėjo gimimų. Net ir žydų 
spauda skundžiasi, kad žydai 
Amerikoje mažėja, nes jų šei
mose jau tėra mažiau negu du 
vaikai. Lygiai taip pat žy
dams kenkia mišrios šeimos. 
Be abejo, tą patį galėtume pa
sakyti ir apie lietuvius. Tačiau 
skyrybos jau nebėra vien tik 
Amerikos blogybė, skiriasi 
visame pasaulyje, o taip pat ir 
mūsų tėvynėje Lietuvoje. 

1979 m. pavergtoje Lietuvo
je užregistruota 32 tūkstan
čiai santuokų ir 10,7 tūkstan
čių skyrybų. Tai labai didelė 
negatyvia prasme pažanga, 
nes dar 1960 m. Lietuvoje bu
vo sukurta 28 tūkstančiai Šei
mų, o išskirta 2.4 tūkstančio. 
Tada, kai mes visi buvome po
ra dešimčių metų jaunesni, 
šimtui santuokų teko 8,4 iš
tuokų, o dabar jau 33.5. Iš to 
skaičiaus pastaraisiais me
tais išsiskyrė vyrų 20% nuo 25 
ligi 30 m. amžiaus, o 23% 
išsiskyrė vyrų, turinčių 40-50 
m. amžiaus. Išsiskyrusieji 
pensininkai sudaro 5%, ligi 
dvidešimt metų praėjusiais 
metais Lietuvoje nebuvo užre
gistruota nė vieno išsiskyru
sio vyro. Tokio amžiaus mo
terų užregistruota mažiau 
negu 1%. 

Moterų 23% išsiskyrusių yra 
20-24 m. amžiaus, 22% turin
čių 25-30 m. Vyrai moteris sky
rybomis pradeda lenkti jau 
peržengę trisdešimt metų. 

Kaip skelbia pavergtos 
Lietuvos spauda, daugiausia 
skiriasi kartu pagyvenę nuo 5 
ligi 10 metų. Ilgiau kartu 
pagyvenusių nelabai geresnis 
beišsiskiriančių procentas — 
apie 27. 

Nepaisant skyrybų, Lietu
voje dar yra 900,000 šeimų, ta
čiau gimimų labai nedaug. 
1979 m. gimė 52,000 vaikų, o 
1960 m. gimė 62 tūkstančiai, 
1970 m. 55 tūkstančiai, o 1978 
m. gimė 51 tūkstantis. Kaip 
matome yra tendencija gimi
mų mažėti, o skyrybų didėti. 
Lygiai tokia pat tendencija ir 
laisvajame pasaulyje, ypač 
aukšto gyvenimo standarto 
kraštuose. 

ŠIŲ LAIKŲ NUOTAIKOS 
JONAS MIŠKINIS 

Daug pr ika lbama apie 
šeimos tvirtovę, apie amžiną 
vienas kitam pasižadėjimą, ta
čiau gyvenime taip nėra. Ir 
keista, kad pavergtoje tėvy
nėje skiriamasi dėl buitinių 
sunkumų, o čia skiriamasi 
dažniausiai dėl pertekliaus. Ir 
tai liečia ne tik amerikiečius, 
bet ir lietuvius. Suprantama, 
niekas niekam negali pasaky
ti, kas su kuo kiek metų turi 
gyventi ar kas su kuo tuoktis, 
čia mes tik konstatuojame tą 
nelabai malonų faktą, nenau
dingą ne tik Lietuvai, ne tik 
mums laisvojo pasaulio lietu
viams, bet ir Amerikai. 

Kyla klausimas, kas priveda 
prie skyrybų. Pavergtoj Lietu
voj spauda skelbia, kad ne
labai daug skiriasi dėl neiš
t i k i m y b ė s , d a u g i a u dėl 
charakterių nesutikimo, gir
tuokliavimo, uošvės ar buto 
problemos, ėjimo vien savo ke
liu, nesideinimo prie kitos pu
sės reikalavimų ir panašiai. 

Visame pasaulyje kovo
jama už patvarią šeimą, to 
moko kunigai ir daktarai, 
valstybės vyrai ir visuomeni
ninkai, pedagogai ir psicho
logai, bet reikia kažko dau
giau, kad poros neirtų. Jų 
neigelbės nė Jungtinių Tautų 
skelbiami šeimos metai, nei 
tūkstančiai įvairiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose duodamų 
patarimų. Ir suprantama, ku
ri šeima, kuri artėja, kaip 
amer. sako prie sudužusios 
uolos, turėtų paieškoti nesan
taikos priežasčių. Ir kiek
vienai šeimai tėra svarbi tik 
viena nesudužimo sąlyga — 
tai vienas kitam atlaidumas. 
Be jo nei raštai, nei patari
mai, nei prakalbos, nei linkė
jimai, nei senų, nei jaunų šei
mų nuo sudužimo neišgelbės. 

Al. B. 
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Kur komunizmas, ten ir eilės prie krautuvių. Kubiečiai Havanoje. 

MAŽMENINĖ OKUPUOTOSIOS 
LIETUVOS PREKYBA 

GyventoJŲ aprūpinimas mazmer tomis ir toliau menkesnis , 
kaip nepriklausomybės meta is 

Pagal ok. Lietuvos metraš
čius dabar Lietuvos pramonė 
per 7 dienas pagaminanti, tiek 
gėrybių, kaip 1940 per visus me
tus. Smagu! Bet kur prekės, 
kodėl prie krautuvių eilės? 
Kodėl mes, anuomet pagal juos 
beveik nieko negamindami, 
turėjome daugiau krautuvių, 
negu dabar jų yra ir jos visos 
būdavo prekėmis kimšte pri
kimštos? Kodėl žmoniškesnis 
geresnės kokybės prekėmis 
aprūpinimas tegalimas spe
cialiose komunistų krautuvėse 
ir juodojoj rinkoj? 

Na, sovietinei statistikai 
meluoti būtinybė. Tai dalis 
marksis t i škai leninistinio 
'mokslo, kurin įeina ir melavi
mas skaičiais. Šiokį „mokslą" 
kiti vadina ir medžiaginiu 
misticizmu, kuris reikalauja 
tikėti ne tik neįrodytais, bet ir 
neįrodomais skaičiais bei vadų 
„sukurtais" ūkiniais taria
mais dėsniais. 

Pilnos 1940 statistikos 
nebuvo. Aišku betgi, kad 1940 
duomenys su Vilniaus kr. būtų 
didesni, negu N. Lietuvos bet 
kurių metų duomenys tik su 
Klaipėdos kr. Be to, mūsų duo
menys nefalsifikuoti ir visiems 
lengvai prieinami patik
rinimui. 

Ka ip gi t en iš tikrųjų buvo 
Verskimės 1938 duomenimis, 

kai iš viso buvo 29,065 preky
bos ir pagalbinės prekybos įmo
nės. Iš jų 14,774 buvo didelės 
grynai prekybinės mažme
ninės krautuvės ir 10,456 
mažos mažmeninės parduo
tuvės. Visokių restoranų, val
gyklų, barų, bufetų, tik Didž. 
Lietuvoj buvo 2,234 ir dar 234 
viešbučiai, kurių nemažai irgi 
turėjo valgyklas. Gyventojų 
1938 buvo 2,575,363. 

Mažmeninė apyvarta siekė 
2bil. lt, arba 3,3334 bil. dabarti
niais rubliais. Dabar betgi 

LEONARDAS DARGIS 

didele dauguma prekių gyv. 
aprūpinami net kaime krau
tuvių bei rinkos keliu, kai anuo
met visu maistu, didele dalimi 
dangos bei kitų reikmenų 
kaime gyvenantieji patys apsi
rūpindavo. Jau vien tai rodo 
didelį dabartinį prekėmis aprū
pinimo sumenkėjimą. Ot , 
žmonių dabartinėms krau
tuvėlėms bei valgyklėlėms 
aptarnauti tai tikrai turima 
daugiau. 

Krautuvėse 1976 dirbo 56,-
400, o valgyklose — 35,400 
asm., be valdytojų rusų ir raš
tinių tarnautojų. Vėlesniuose 
metraščiuose šioks tarnautojų 
skaičius daugiau nebeskelbia
mas. Mūsų visose prekybos ir 
pagalbinėse įmonėse 1938 dir
bo kiek per 60,000 žmonių. 
Pagal okupantą 1940 gale 
Lietuvoje iš viso teturėjome 
3,430 krautuvių ir 770 kioskų, o 
visokiausių valgyklų bei resto
ranų tik 730 tepriskaityta. 

Kokio dydžio ok. L ie tuvos 
mažmeninė p r e k y b a 

1978 valstybinė ir koope
ratinė mažmeninė prekyba, 
įskaitant visuomeninį mai
tinimą pasiekė 3,595,100,000 
rb. Maisto prekių parduota už 
1,828,800.000 rb., o ne maisto — 
už 1,766,300.000. 

Pagal gyv. piniginių pajamų 
ir išlaidų struktūrą 1978 gyv. 
prekėms valdinėj prekyboj 
prapirko 3,087,661,500 rb., tai 
507,438,500 rb. skirtumas te
galėjo būti valdinių įstaigų 
pirkimai. Sakykime, kad nuo-
šimtinis valdinis pirkimų pasi
dalinimas buvo toks pat, kaip ir 
gyv.: 50,9 proc. maistui ir 49,1 
proc. kitokioms prekėms, arba 
maistui valdinės įstaigos pra
pirko 258,286.197 rb., o ne 
maistui — 249,152,303 rb. 
Atėmę iš maisto pardavimų 

valdinius pirkimus ir dar 49,1 
mil. rb. visuomeninio mai
tinimo antkainio, gauname, 
kad gyv. maisto iš viso tepirko 
už 1,521,413,803 rb. 

Bet kaip jums patinka 723,8 
mil. rb. kito maisto paslap
tinga suma, kai 1,8 mil. pra-
pirkimai druskai parodyti? 
Kadangi visoks maistas pilnai 
išvardintas, o alkoholinių 
gėrimų nė su žvake nerasi, tai ir 
paslaptis išgaruoja. Iš ok. Lie
tuvos sužinojome (Dirva, 
80.1.31.), kad 1976 vienam gyv. 
degtinės vartojimo teko 11,5 1, 
vyno — 25 ir alaus — 40. Duo
menys įgalina apytikrį apskai
čiavimą, prileidžiant, kad ir 
1978 tas vartojimas buvo toks 
baisus, gal net didesnis, nes 
specialių masinio pardavimo 
vyno-degtinės krautuvių skai
čius išaugo nuo 29 iki 39. 
3,398,800 gyv. 1978, skaičiuo
jant gėrimus vidurkio kai
nomis, jiems turėjo išleisti bent 
550 mil. rb. Vadinasi, tikrojo 
maisto žmonės tegalėjo pirkti 
tik už 971,413,803 rb., arba 
vienas gyv. už 285,81 rb., arba 
litais — už 171.49. 

Daug iau soviet inio 
mažmeninės p rekybos 

grožio 
Prileidę, kad 1938 dviejų bil. 

lt mažmeninių pardavimų pusė 
teko maistui ir neskaičiuodami 
pačių gyv. pasigaminto var
tojimo, vis tiek dar gauname 
388.29 lt vienam gyv. maistui 
prapirkimų, įskaitant išlaidas 
a lkohol in iams gėr imams. 
Šiuos skaičiuodami padidintai 
75 mil. lt., grynojo maisto 
vienam gyv. porapirkimų gau
name už 359.17 lt. 

Pagal metraščius ne valdi
nėj ir ne kooperatinėj prekyboj 
gyv. dar pirkę už apie 25 mil. rb. 
kur tai kitur. Prileistina, kad 
šie buvo daugiausiai maisto 
pirkimai. 

XX amžiaus moderninė civi
lizacija pasiekė nepaprastas aukš
tumas. Su pasididžiavimu ir pasi
tenkinimu žmogus žiūri j savo 
nuveiktus darbus. Genialūs tyri
nėtojai ir išradėjai, gabūs įmonių 
savininkai ir apsukrūs didžiulės 
pramonės organizatoriai atlieka 
žygius kaip pasakų ir mitų didvy
riai. Šių dienų technikai beveik 
nieko nėra negalima. 

Šalia milžiniškos gamybos at
sirado savanaudiškumas, iš
taigingumas, daugelyje kraštų 
vyksta vis dar bedarbė, o kai kur 
net badas. Žodžiu, gera dirva ko
munizmui plėstis. Tačiau ir vie
niems ir kitiems dievu tapo — pi
nigas. Vieni jo siekia, kad galėtų 
pralobti, kiti — išlaikyti savo 
egzistenciją. Suprantama, kad to
kioms sąlygoms susidarius, vi
sokie kilnūs šūkiai dažnai eina j 
šalį. 

Tai va, tokia yra vyraujanti 
dabartinių laikų nuotaika, kuri 
vienur stipriau, kitur silpniau 
pasireiškia. 

Mes lietuviai, atsidūrę svetur, 
pasirinkome savo idealizmo rams
čiu ne gobšumą, bet tautą, kaip 
nesikeičiančią vertybę, kuriai ryž
tamės aukoti savo entuziazmą ir 
jėgas, nes tautos gerovėje sutelpa 
ir paskiro žmogaus gerovė bei jo-
būties prasmė. Tautos džiaugs
mai yra mūsų džiaugsmai, jos 
liūdesiai — mūsų liūdesiai. Jokia 
žemiška auka neatrodo per didelė, 
kai eina kalba apie tėvynės teises 
ir meilę. Nes čia žmogus jaučia ir 
mato aukščiausias ir kilniausias 
žmogaus gyvenimo aistras, sako 
žymus filosofas I Ves dela Brieze, 
girdi, ta kilnioji tautos meilės aist
ra yra siekiama ir globojama as
mens vertės kurio šaknys glūdi 
tautoje. Negalima įsivaizduoti jo
kio atskiro žmogaus, kuris neturė
tų paveldėtų savo tautos ypaty
bių. Ir tik ten jis gali tarpti, kur jo 
įgimtieji tautiniai ypatumai ran-

Gyventojai, ypač maistu, 
mokėdami ir dvigubas kainas, 
dar apsirūpindavo ir juodoj 
rinkoj, dabar vadinamoj ir 
lygiagrečia rinka. Sovietiniai 
valdovai sako, kad ta siekusi 4 
proc. viešųjų pardavimų, o 

^sovietinio ūkio žinovai — kad 
20 proc. 

1978 iš viso krautuvių buvo 
7,430. Iš jų 1,417 kioskai ir tik 4 
universalinės krautuvės. 
Pastarųjų tik viena Vilniuje, 
aprašyta net W.J., žmoniška. 
Tačiau ir toj pagal W.J. pilna 
eilių, o apskritai ok. Lietuvos 
k r a u t u v ė s a t r o d a n č i o s 
skurdžiai (drab.). 

Visuomeninio maitinimo 
įmonių 1978 iš viso buvę 3,498. 
Iš jų nesusijusių su įmonėmis 
— 916 valgyklų - restoranų. N. 
Lietuvos laikais įmonines ar 
įstaigų valgyklėles bei valgio 
pardavimo stalus statistiškai 
neskaičiuodavome. 

Kita proga vėl šnektelėsime 
apie šiokią keistoką prekybą. 

da atitinkamas sąlygas, būtent, 
savo tautoje. Taigi ryšio nutrau
kimas su savo tauta yr žygis prieš 
savo paties prigimtį. 

Žmogus pasaulin atsineša pa
linkimą siekti gėrio. Besiekdamas 
gėrio apsistojo ties savo tauta, nes 
patsai žmogaus instinktas sako, 
kad tauta yra tasai šaltinis, kuris 
žmogų apdovanoja praeities tur
tais, ir kur jis gali palikti savuo
sius laimėjimus, tą šaltinj pratur 
t i n d a m a s . Ta ip k u r i a m a 
literatūra, menas, taip gimsta visi 
tautos kultūriniai, ekonominiai ir 
politiniai laimėjimai. Todėl kiek
vienas susipratęs lietuvis turi rū
pintis, kad jo tauta žengtų di
dybės keliu ir kad niekas to 
žingsnio netrukdytų. Tai yra pasi 
ryžimas apsaugoti šaltinį, kuris 
maitina asmenybės šaknis. 

Tie kurie nutraukia ryšius su 
tautos papročiais bei tradicijomis, 
yra lyg benamiai, kuri savo išlai
kymui neberanda tinkamų są
lygų-

Tarnavimas tautai turi reikštis 
aktyviu darbu, ginant ją nuo ža
lingų įtakų, didinant fizines ir mo
ralines jėgas, apsaugojant gy
venusių kartų sukurtus kultūros 
turtus. Vadinasi, tarnavimas tau
tai gali būti įvairūs, tačiau tikslas 
tegali būti vienas — tautos didybė 
ir jos garbė. Susipratusiu veiks
mas turi apspręsti tai, kas tautai 
yra naudinga, šalinant visa, kas 
jai gali kenkti ar slopinti jos pa
žangą. Tautoje realizuojasi visų 
aukštųjų žmoniškųjų vertybių pa
sireiškimas. Tauta atidengia pla
čiausius galimumus reikštis jau
nuomenės idealizmui. 

Šiam atominiam amžiuje jau 
čiama visame pasaulyje ne tik po
litinė, bet ir moralinė krizė, kad 
žmogui, o ypač jaunimui, reikia 
kelrodžio, vedančio iš visuome
ninio sąmyšio. Tauta yra kaip tik 
vienintelis ramstis, kuris palaiko 
jaunuomenės pažiūrų tvirtumą ir 
neleidžia grimzti neigiamon pu
sėn. 

SENIAUSIAS MIESTAS 
PASAULY 

Biblijoje minimas Jeriko mies
tas, kurio sienos sugriuvo, Jošu-
jai sutrimitavus ir jo žmonėms su
šukus, dabar tvirtinama esąs 
seniausias pasaulio miestas, kurio 
istorija be pertraukos tęsiasi 
mažiausiai 6(XX) metų. 

Tai iškėlė aikštėn Britanijos ar
cheologijos mokyklos Jeruzalėje, 
vadovaujant dr. K. M. Kenuon. 

Siena, kurią Jošuja taip dra
matiškai sugriovė, buvo tiktai 
viena iš miesto sienų, pastatyta 
viena ant kitos. Giliausias sienos 
amžius siekia apie 6000 metų ir ji 
buvo pastatyta iŠ milžiniškų 
neaptašytų akmenų. Siena supo 
tvirtus pastatus iš tinkuoto molio 
plytų, o grindys buvo sutvirtintos 
kalkių ir cemento skiediniu. 

Plytos netaisyklingo dydžio ir 
daugelis yra čigo formos, šių 
plytų dugnas ir viršus buvo nuly
gintas ir papuoštas ašakos orna
mentais, plytininkui įspaudus du 
nykščiu į plytą. jm. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
Garbinga taika 

Tauta be herojų — tauta be ateities 

Tarybinė konstitucija kalba apie sąžinės laisvę ir visų pilie
čių lygybę prieš įstatymą. Deja, praktiškame gyvenime mes 
matome ką kitą. Ateistai turi spaudą, radijo ir televizijos 
valandėles, meną ir prievartą, o mums, tikintiesiems, be 
ateistų leidimo ir vadovybės negalima net nueiti į kapines per 
Vėlines. Štai kiek katalikai turi laisvių ir kokia sunki tikin
čiojo lietuvio, gyvenančio savo Tėvynėje, dalia! 

(16 Viduklės parapijos tikinčiųjų 
skundo Sovietinės Lietuvos prokurorui) 
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Jo žvilgsnis pasyviai klaidžiojo nuo lubų iki 
grindų, nuo išjungto televizijos aparato iki manęs. 

— Pilnai jus suprantu ir atjaučiu, — pasakiau 
jam. — Tačiau atsukti atgal laikrodį neįmanoma. 
Viskas praėjo nesulaikomai. Jei jūsų manymu ir 
buvo vadų padaryta klaida, atitaisyti jau nebe
galima. Lieka ją tik palaidoti ir užmiršti, nors būtų ir 
nelengva. Gyventi turit dabartim ir ateitim. 

— Daktare, net ir laiko tėkmė negalės išbraukti 
iš mano atminties kruvinų pergyvenimų. Vietname, 
— tęsė savo kalbą paraližuotas ligonis. — Kasnakt 
sapnuoju baisius sapnus. Tokius baisius, kad jie 
mane veda į beprotybę. Ir buvo laikas, kai buvau ant 
jos ribos. O dabar visą laiką suku galvą, kaip išsi
vaduoti iš tų mane kankinančių sapnų, — tyliu 
virpančiu balsu skundėsi ligonis. Liūdnoj jo veido iš
raiškoj atsispindėjo gilus sielvartas. 

— Nenusiminkit, — raminau ligonį. — Esu tikra, 
kad su laiku tie sukrečiami baisūs vaizdai dings iš jų 
pasąmonės negrįžtamai. 

— Dėmesio! Dėmesio! Prašau atidžiai paklau
sykit manęs, — prabilo, studijavęs teisę, 23 metų 
amžiaus ligonis. Jo inteligentiškos, tamsiai rudos 
akys rodė pasitikėjimą savimi. 

— Pirma, — prašneko jis stipriu baritonu, — juri
diškai Vietnamo karas buvo neteisėtas. Prieš pra
dedant kiekvieną karą, tautai turi būti paaiškintas jo 
tikslas. Po to jis turi būti paskelbtas. Tai yra turėti 
pradžią, eigą ir pabaigą. Vietnamo karas to netu
rėjo. Tai kaip jis galėjo baigtis? Ir dar garbinga 
taika? Kokia utopija! Atėjo taika ir niekas. 

Antra. Prezidentas savo kalba dar daugiau save 
kompromituoja ir inkriminuoja. Sako, kad perlei
džia vietnamiečiams valdyti savo kraštą. Kokia 
nesąmonė! Juk Vietnamas mums niekados nepri
klausė. Tai kaip mes galime jį sugrąžinti? Kur 
logika? — argumentavo buvęs studentas. 

— Hm. Dabar tik man paaiškėjo, kodėl vyriau
sybė Vietnamo karą pakrikštijo Vietnamo era. Gerai, 
kad savo tarpe turime mokytų žmonių, — mostelėjęs 
ranka, pasakė buvęs kepėjas. 

— Būdamas Vietname dažnai save klausdavau, 
kodėl čia esu. Kokia mano misija? Juk mums nerei
kalinga vietnamiečių žemė. Tai ką aš čia veikiu? — 
Išpūtęs dūmą, kimiu balsu prabilo, netekęs kairės 
akies ir kairės ausies sužalotu veidu ligonis. — 
Dabar girdžiu prezidentą visą laiką kartojant 
„garbinga taika". Garbė, kad be jokios priežasties 
įsiveržėm į Vietnamą. Garbė, kad sunaikinom kraš
tą ir pavertėm negyvenama dykuma. Garbė, kad 
pelenais pavertėm vietnamiečių sodybas. Garbė, kad 
išžudėm nekaltus vyrus, moteris ir vaikus. Garbė, 
kad likom fiziškai sužalotomis baidyklėmis, 
psichiškai pakrikusiais invalidais ir narkotikų 
vergais. Garbė, kad žodžiais neišreiškiami žiaurūs 

karo vaizdai neduoda mums ramybės nei dieną, nei 
naktį. 

— An emotional devil inside us — all of us 
nenurims, kol nesužinosim už ką mes kariavom? 
Užuot kalbėjęs nesąmones, tegul Nixonas mums 
atsako: kodėl mes įsiveržėm į svetimą kraštą ir 
sunaikinom jį? 0 jis vietoj atsakymo skelbia mums 
pekliškai kreivas žinias. — Neapykanta liepsnojan
čia akim, pilnas pagiežos kalbėjo jis. Staiga sukando 
randuotą lūpą. Sudribo į kėdę ir nutilo. Iš jo likusios 
akies ištryško kelios gilaus skausmo ašaros. 

— Pasižiūrėkit į mane! Ką karas su manim 
padarė? Mūšyje netekau kojos. Dabar visą amžių 
turėsiu tampyti šitą medį, — ištiesdamas medinę 
koją, liūdnu balsu skundėsi jaunas, gražios išvaiz
dos ligonis. 

— Daktare, mano galvoj maišosi liūdnos mintys 
ir pinasi baisūs Vietname matyti vaizdai. Ar dabar 
galėčiau aš savo skaudžius prisiminimus atidengti? 
— paklausė kare netekęs kairės rankos ligoms. 

— Prašau. Pasidalinkit jais su mumis, — at
sakiau jam. 

Po granatos sprogimo pamačiau savo kovos 
draugų įvairias kūno dalis, išmėtytas po didžiulę 
pievą. Pažvelgiau į save. Neturiu kairės rankos. Ji 
gulėjo netoliese. Rankinis laikrodėlis dar tebetiksėjo 
ant jos. Sumišęs pritraukiau ranką arčiau prie savęs 
ir bandžiau ją prilipdyti prie peties. Vėl sprogo 
granata, ir aš netekau sąmonės. Atsidūriau Karo 
ligoninėj. Atgavęs sąmonę, pamačiau krūvas sužeis
tųjų. Jie gulėjo ant grindų išmėtytų matrasų, nes 
lovų neužteko. 

.(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 22 d. 

ELENA BLANDYTĖ ADELAIDĖJE DETROITO 
ŽINIOS 

(Atkelta i i 2 pai.) 

trikampį lietuviams keletą shin 
tinių. Kalbėjo Cicilija Balsienė ir 
Julija Rutkauskienė. Buvo per
skaityti gavusiųjų siuntinius pa
dėkos laiškai. Birutietės nutarė 
rudenį suruošti parengimą. Į 
skyrių įsirašė nauja narė — Bro 
nė Čiunkienė. 

Į 1980 metų skyriaus valdybą 
perrinkti ir pririnkti nariai. Ją 
sudaro: Kristina Daugvydienė j m ū S y meno gyvenimą išeivijoje, 
— pirm., Ona Pusdešrienė — vi-! j o s vardas nėra svetimas. Ji jau 
cepirm., Cicilija Balsienė — sek., j e į i ę m e t u reiškiasi JAVęse kaip 
Emilija Kutkienė — ižd., Antani Į solistė aktorė ir deklamatorė. 

Sydnejiškio Jono Kedžio pa
stangomis atvyko i Australiją 
trys svečiai: kun. K. Kuzminskas, 
disidentas R. Giedra ir meninin
kė Elena Blandytė. 

Apie parengimo tikslus, R. 
Giedros kalbą ir kun. K. Kuz
minsko žodį prabils kiti spaudos 
bendradarbiai, aš gi, kaip rašan
ti apie muziką ir dainą pasisteng
siu apžvelgti „nuo kojų iki gal
vos" tik mielą viešnią — solistę 
E. Blandytę. 

Besidomintiems ir 

na Jonynienė — parengimų va
dovė ir Mėta šepetienė — valdy 
bos narė. Į revizijos komisiją: 
Julija Rutkauskienė ir Stasė ši 

E. Blandytė priklauso keturių 
sesučių šeimai, kuri pasižymėjo 
ryškais palinkimais į meną ir yra 
ju iškiliausia atstovė. Dainavimo 

moliūnienė. Susirinkimas praėjo į m e n ą studijavo Muencheno 
Haendelio konservatorijoje ir tę
sė toliau privačiai JAV-e. Ypa
tingai gražų soprano balsą turi 
sesuo Ona Jameikienė su kuria ^ ^ ^ k r f 

Ka-:„: =..er.a Chicagoje sudaro [ ^ p i r m ą j ą d a i n u d a l į ^ s 
tė baigė operos ištrauka, garsią
ja Habanera iš op. „Carmen". 
Dainavo švariai, intonuotai ir 
emocingai, najcdodama vaivo
rykštę vokaliniu spalbu, paryš
kindama atlikimą laisvais, esteti-

sklandžioje nuotaikoje. A. G. 

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Tradicinė ateitininkų šventė 
įvyks 1980 m. birželio 1 d. Dai-, ^ ^ . v i e n e t ą 

navoje. 
Ateitininkai - kandidatai duos! Elena, kaip aktore, ne_ kartą j 

įžodį per šv. Mišias 11:30 vai. j dalyvaudavo Chicagoje mūsų mi-
ryto, kurias atnašaus ' dvasios Į rūsio scenos veterano Stasio Pil-
vadas kun A. Babonas. i k o s . k i t 0 užgesusio asmens rašy-
- P o šv. Mišių bus jaunučių, i t o i ° A- R u k o i r i k i , š i o 1 sėkmin-
iaunių, vyr. moksleivių ir stu-! ? a i besireiškiančio Algimanto Di-
dentų pasirodymai. Tada k e . į kinio vaidybos pastatymuose, 
liausim papietaut skaniais tėvų' Plačiai populiari ji taippat yra 
komiteto paruoštais valgiais. : Amerikoje kaip dainininkė solis-

Tėvų komitetą sudaro: E. Id-j tė. Tikrai įdomu buvo pažinti tą 
zelienė, J. Kurienė ir A. Lelie- i plačiašakę meno asmenybę, kuri 
nė. 

Šeimos šventė yra tas laikas į namuose vakaro — paskaitos pa 
kai, visi kaip viena šeima gale- į rengime buvo pagrindinė figūra, 
sime pabendrauti ir maloniai į įvairiaspalvė interpretatorė. 
praleisti laiką gražioj Dainavos j Programą pradėjo gana popu-
gamtoje. j liariomis mūsų liaudies ir kom-

Detroito ateitininkai maloniai j pozitorių originaliomis dainomis, 
kviečiami visus lietuvius daly-; S a v o laikysena ir atlikimu bema

tant įtikino, kad scena yra jos 
„rutina". 

Jos turtingas, „pilnakraujis", 
tirštų spalvų mezzosopranas pui
kiai skambėjo kiekvienoje gaido
je. Būtų permaža pažymėti, kad 
jos balsas turi "plačią skalę", bet 
galima drąsiai tvirtinti, kad jis 
neturi ribų nei viršutiniame, nei 
žemutiniame registruose. Savo at
likimą E. Blandytė kartais paį
vairina mikrofono naudojimu, 
kaip pvz. liaudies dainoje „Vai 

i . ! pūtė..." suteikdama dainai bū-sekantiems' *C. » ,. , ,, , . _ , . 
dingą liaudies tolkloro ispucų, at
likdama tą dainą giliai skamban
čiu contralto žemu balsu. Moka 
ji taip pat ir pralinksminti klau
sytojus, iššaukdama jų šypsenas 
tokiose dainose kaip „Muzikan
tai atgrojo". Č. Sasnausko dažnai 
girdimoje choro dainoje „Karve
lėlis", pritaikytoje muziko VI. Ja-
kubėno solo dainavimui, ypač iš
ryškėjo kompozitoriaus fortepio-
no kūrybos savitumas. A. Kača-
nausko „Vai gražu", deja, pasi-

vykdė nemirtingos L V. Beetho-
ven „Mėnesienos Sonatos" už
buriančios muzikos ir šviesų kei
timo fone. Apysakos turinys ale
goriškas. Joje išsakytas mirštan
čio svetimose pakrantėse mažos 
kregždutės meilė tėvynei ir liū
desys gimtojo krašto. Deklamato
rė grakščiais judesiais, balso to
nacijomis ir moduliavimais žavė
tinai vaizdingai imitavo kregž
dutę, sakalą, gegutę, vyturėlį ir 
seną prabilusį ąžuolą, pasiekda
ma teatro vaidybos išraiškos. 

Baigiamąją dainavimo dalį pa-
skytė lengvų melodijų dainoms, 
persijungusi, sakyčiau, į „enter-
tainer" žanrą, kartais vėl nau
dodama mikrofoną. Užsidegusi to 
žanro išraiškomis bematant už
krėtė visus klausytojus. Balso 
tembro keitimais, ryškiais kont
rastais, grakščiais ir laisvais ju
desiais atliko šešias dainas, ku
rių R. Falvo „Romansas" beveik 
prilygo kabaretiniam pobūdžiui, 
atlikimo galia išsiveržė lyg už-
niakalnis visu savo pajėgumu. 

Stipriausią įspūdį padaro me
nininkės dramatinė ekspresija, 
nors ir lyrinių jausmų išgyveni
mai turi plačią apimtį savo sie
loje. Jos plačiašakis talentas plas-
dena plačiais sparnais tiek daina
vime, tiek deklamavime. 

Audra plojimų lydėjo žavingą 
viešnią. Mūsų miela pianistė Ne-

I mira Masiulytė-Stapleton iki 
j smulkių detalių išlaikė su solis-
! te dvasinį kontaktą. Gėlės ir do-

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

P A S K U B Ė K I T 
7 kamto. n u n u . 2 voniom. Gazu iil-
dymas. Marąuette Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

M I S C E L L A N E O U S 
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P L U M B I N G 
LJcenssd, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai iSvalomi elektra. J automatą ga-Pufldausio maro 23-Jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-. l t e k a ; b į t . ; ; e : „ v : J k a ; ? a ; . k ; t e ? a v a r 

mantas. Graži vonia ir ekstra tuale 

niais judesiais. Gaila tik, kad mie-j y a n o s a b i e m s a r t į s t ė m s patvirti-
la viešnia beveik nenaudoja „pia-1 n Q a u d i t c r i ] - o s susižavėjimą. 
no" ir „pianissimo" ir balso fa- j S e k a n č i ą dieną sekmadienį, E. 
liravimo plonybių. Maža pasta-, B I a n d y t ė j praturtindama pamal-
ba dar būtų del solistes trumpų j d a S ) g i e d o j o M i š i ų m e t u A d e i a i . 

I alsavimų, kuriuos dainavime ji j d ė s § v Kazimiero šventovėje. Be 
geįužėsTo d7Ade la idė / Lietuvių I v a r j °J a P " į ž n « , tad butų pa- j ̂  j o s d a r l a u k J a k o n c e r t a i M e , 

geidaujama kiek patobulintos cia 
fragmos atramos. 

Trumpai pertraukai praėjus, 
menininkė įžengė į kitą savo pa
mėgtąją sritį — dailiojo žodžio 
skaitymą. Pateikė V. Tamulaičio 
apysaką „Sugrįžimas". Skaitymą 

vauti tradicinėje 
šeimos šventėje. 

ateitininkų 
S. J . 

Detroite. Nuotr. J. Urbono 

VERTA PAGALVOTI 
L2 Detroito skyriaus valdy

bos posėdyje buvo trumpai pa
liestas klausimas, liečiantis re-
spektavimą žurnalistų, aprašan
čių organizacijų veiklą, minėji
mus ir ruošiamus koncertus. 
Konstatuota, jog reta organiza
cija iš anksto pakviečia ir tik po 
įvykusio fakto gaudo rašančius 
po sa'.ę ir prašinėja, kad bent kai 
ką parašytų į spaudą. Todėl ne
nuostabu, kad veiklos aprašy
muose figūruoja tik ilgi pavar
džių sąrašai, nukopijuoti iš pro
gramų- Nieko geresnio nematvti Uršulė ir Jonas Brokai, atšventę savo vedybų auksinę sukakti gegužės 10 d. 
ir koncertų aprašymuose: čia ir
gi vyrauja rengėjų ūkinis pasise 
kimas ir atliktų dainų sąrašas. 
Taig: lieka pamirštas meninin
kas ir jo pastangos, kuriam vis
gi svarbu bent kuklus jo įverti
nimas. Visi žino ir supranta. 
kad daug kas ir neateitų į paren 
girną, jeigu nebūtų meninės pro
gramos. Dabar jau net tautiniai 
mūsų minėjimai reikalingi meni
nės programos, kad patrauktų 
daugiau žmonių. Aišku, valdyba 
savo posėdy tik konstatavo ne
pageidaujamą padėtį, tačiau vi
sa tai daugiau priklauso nuo ren 
gėjų, nuo kurių priklauso, kuria 
linkme jų veikla eina: ar tik pa
valgymo ir išgėrimo pabendravi
mu, ar lietuviškos kultūros pa
laikymų? Apie tai verta pagal
voti. S. Sližys 

ATIDARYTA "PILĖNŲ" 
STOVYKLA 

Gegužės 18 d. įvyko Jūrų šau
lių "Švyturio" kuopos Pilėnų sto 
vykios atidarymas. Nors diena 
ir nebuvo iš karštųjų, bet į ati
darymą atvyko ir jame dalyva
vo apie 50 žmonių. 

Sesės šaulės turėjo prigaminu 
šios skanių valgių, o broliai šau
liai gėrimų. Turėjo ir turtingą 
dovanų stalą. Dovanas aukojo: 
St. ir Em. Lungiai, Petr. ir Zel-
ma Jociai. Uršulė ir Juozas Ja-
kunskai, Gražina ir Bronius Va
liukėnai, Ona Kašelienė,, Bronė 
ir Antanas Sukauskai. Marija ir 
Juozas Kinčiai ;r Ona Janevičie-
nė. I r visos jos buvo išdalintos. 

A G . 

boume ir pakartotinai Sydnejuje 
ir ne vien mūsų tautiečiams, bet 
ir latvių, estų, ukrainiečių ir aust
ralų auditorijoms. Nuoširdūs lin
kėjimai iškiliajai menininkei tuo
se vakaruose tolimesnio užtar
nauto pasisekimo. 

Australijoje išeivijos ilgų metų 
eigoje mūsuose iš jaunųjų tarpo 
neatsirado nė vienos vertingos 
dainininkės, todėl mes ypatingai 
vertiname atvykstančias iš užjū
rių ir esame joms dėkingi už ryž
tą ir ilgų kelionių vargą. 

Dar šįmet žada aplankyti mus 
kita vokaliste — Praurimė Ragie-
nė ir originalus, savitas aktorius 
— humoristas V. 2ukauskas, ku
ris pagarsėjo išeivijoje savo „Vie
no žmogaus teatro" vakarais. 
Tuos du numatomus parengimus 
organizuoja ALB krašto v-ba. T i 
kiuosi, kad mūsų tautiečiai, kaip 
paprastai, pagerbs mūsų meni
ninkus savo atsilankymais. 

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 
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| K A P Ų P U O Š I M O D I E N Ą - "MEMORIAL DAY" Į 

| Pirmadienį, gegužes 26-ają, 1980 m. | 

| LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE j 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS j 

Lygiai 11 valandą ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena aplink kapines iki paruoštos s 
estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrą paruošė \r vadovaus PETRAS ZALŪBA | 
k Don Varnas Pos t No. 986 vadovybėje Julius Levanas ir Moterų Amdliary Unit E 
No. 986 vadovybėje Rita Radcliff dalyvaus eisenoje, pagerbs žuvusius karius. s* Solo § 
giedos dainininkas ALGIRDAS BRAZIS. A Kapinių direktorius, KUN. ELGENIJUS = 
GERULIS sukalbės invokaciją t r konvokaciją. Pagrindinę kalbą pasakys KUN. AN- 5 
SAS TRAKIS. Programą praves (M.C.) direktorius MOTIEJUS BATUTIS. | 

DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9 valandą ryto nuo Universal = 
Savings & Loan Association (18th St. & Halsted) išeis autobusas (Valley Transit ; 
School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie Ridikas Funeral Home (33rd Place & = 
Halsted), Darius-Girėnas Hali (4416 South Western Ave.) ir prie Manjuette Hali (69th = 
& Western Ave.). Atgal j Čikagą nuo kapinių vartų išeis 5 valandą popiet. Kaina į abi : 

: puses S3.00. — Būkite laiku nurodytose vietose. : 

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose apeigose. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBE j 

PraSome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, pamatyti puikius paminklus ir pasirinkti • 

f vietą savam sklypui. Kapinių pareigūnai suteiks Jums pageidaujamų informacijų. \ 

UTHUAN1AN NATIONAL CEMETERY, 8201 So. Kean Ave., Justlce, UI. 90458. — Tel. (312) 458-0838 

tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga-
Bte ufimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Platus sklypą*. Geroj* vietoje tn 
vastuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

OflM vefltia automatinis teMooas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY Į 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

29S1 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

df ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 6S8-2960 
illiuiilllllllllllllllllllll 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago, 111. 60832, tel. 127-5880 

BJsSSBS8S»BaB**SEBBSJSSS*l 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

Š E I M I N I N K E 
G Y V E N T I V I E T O J E 

Vakarų priemiesty šeimos reziden
cijoj reikalinga rimta, angliškai įkal
banti, suaugusių pora. Bendra na
mų ruoša, lengvas virimas; vyrui na
mo priežiūros darbai, kiemo aptvar-
kymas, t. t. Rekomendacijos reika
lingos. Skambint nuo pirmad. Iki 
penktad. nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 

TeL 325-8804. 

M OVIN G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-808S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiii 
{vairių prekių pasirinkimu a*, 

brangiai Ii mllss sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRES3 

2501 W. 6t St., Chicago, I1L 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tetef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
ilIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIllUllIUIIlilIUliUi 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
vlaų rūsių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-6161 
m o M i m i n i i m n 

We'H help you make me right movė. 

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

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
0600 S. Putoki Road 

Tai. — 767-0600 
ln4apendentry owned and operatad 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 

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

Apdraustas perkraustymai 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba S76-5996 
llllllllilIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIUlIUlIinUIIUIHI 

VYRAI IR MOTERYS 

HOME HEALTH AI0E 
Live In. $600 Per Month 

Marie's Home Help Agency 
Details 383-7020, Marie 

MATURE PERSON—Part Tune COOK 
Mondays, Thursdays and Fridays. 

Closed Wednesdays. 
LIBERTY SAVINGS 

Call for an Interview 
384-4000 — Mrs. Wallace 

Eq.ua! Opportun:ty Employar M-/F. 

P A R D A V I M U I 

PARDUODAMA GERAM 
stovy invalido važiuojama kėdė 
— "Wheel chair". 

Sakmbint 779-5295 

MISOELLANEOLS 

S & W C0NCRETE W0RK 
Ali type of eonerete work a a d 

brick work. 
Free eatimates. 24 hr. tel. aervice 

768-2011 or 994-7684 

j 10% — 30% — SO% pigiau 
; ui apdrauda nuo ugntas ir ausom»-
| hjiio pa mus. 

tMNNimiimilllllUIIHIIIIUIIIHIIinilHHI 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nainy pirkim** — Pardavimą* 

Draudimai — Valdymą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6626 S. Kedzie Av. — 778-2238 
•mfMlllllliHIHIlHIIUUllIUUUUUllUlIUU 

FRANK ZAP0LIS 
Tekt. GA 4-8654 
HM*/a W. m* Straat 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiminifimn 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimą* ir Taisymą*. 

M I GLINAS TV 
M4J W. ttth St., tel. 77C-14M 

IIIHIIIIIIIIIinillllllllllllllllUIIIUUIlIlIilIr 
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Apsimoka akelbtia dian. DRAUGR. 
aat jia plačiausiai skaitoma* lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu, kai-
tos yra visiems prieinamos. 

D Ė M E S I O 

Giedros Nasvytytes-Cudauskienes 
KOMPOZICIJOS 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos maiieana ir jau-
KainaS2.00 

4 DAINOS 
mema. 

— Sopranui 
rnento-

VLESPATIES 
PASAULIS 

MS7UJ LAIKAI 

— 2emam balaui. 

au piano akompani-
Kaina S3.00 

Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siTieti: DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Str., 
Chicago, 111. 60629. IUinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELE 
LA8A L A K O LASAI . . . Diriguoja komp. Jonu* Gaideli* 

(Brocktono miArus choras) stereo 
Malda iri tėvynę. Tėviškės laukai, Žolelė lydėjo, Ant 
kalno klevelis. Augo putinas, Plovė lankoj sieną tr 
kiton. 

Gaunama "Drauge" 
Kaina su persiuntimu 86.50 

iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitinui 

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

NOTARY P C B U C 
4169 So. Maplewood, teL 254-7400 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iskvistimai. piMomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Jr 

kitokto blankai 

iiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiuiuuiuniuuuuiM 
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VIZITINIŲ K0RTEUŲ 
REIKALU 

Viaitinių kortelių naudojimas yra 
gražu* paprotys. Bisniariai j a s pla
čiai naudoja. B e t tinka ir v isų luo 
mų atstovams turėti grasias visa
tine* korteles. 

Kreipkite* j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais . 
Būsite patenkinti m u s * patarnavi
mu. 

miiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimmmiiiiiiiiiiii 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

J U O Z A S P R U N S S I S 

Leidinys gausiai i l iustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių ats imini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1379, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Virše l i s ir 
aplankas dail. P. Aleksos . Ka ina 
su persiuntimu $6.73-

Užsakymus s iųst i : D R A U G A S , 
4545 W. 6Srd S t - Chicago, HL 
60629. 

UI. gyventojai prideda 30 c e n t ų 
valstijos mokesčio. 

JlllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlUUUIlilIllUUlIlMP 
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B i T e s 
Liuda Germaniene 

Iliustravo Zita Sodeikienė. Kie
ti viršeliai. Didelio formato. Tai 
graži dovana mūsų mažiesiems. 

Išleido Lietuvių Monteasori 
Draugija. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $3.85. Illinois gyventojai da r 
prideda 18 et. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, kStf W. 6Srd St. 

Chicago, IL. 60619 

UMHIilIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlII* 
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Perskaitė ••Draugą' 

1 kitiems pasiskaityti. 

duokite 

http://Eq.ua


juostų ir audinių su lietuviškais 
ornamentais. 

1937 metais Alytaus dzūkų et 
nografinį muziejų lankė švedų 
etnografas, kuris labai susidomė
jo vertingais muziejaus ekspona-
taisjis keletą eksponatų pagrindi 
nai tyrė, kopijavo, o kai kuriuos 
fotografavo. O kai ėmė tirti dzū
kų molinį vežimą (dzūkai taip tarpe yra ir 1654 m. Upytės ekono 
vadina), kuris buvo padirbtas be m j j o s inventorius. Dalis medžia-

tinėse žemėse, mokesčių rinkimai, I neveltui sakoma, kad graikų idea I DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 22 d. 
kariuomenės apranga nuo kariuo
menės plėšimu, pasiuntinių vy
kimas derybų į Maskvą bei len
kų ir lietuvių ginčai dėl valsty
bės sienų. 

Šiame Polonicos skyriuje yra 
ir švedų išvežti valstybės iždo do
kumentai (apl. 80 — 82). Jų 

B Detroito LB lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimo gegužes 11 d. 
Matyti abiturientai Diana Alkutė, Linas Orentas, Paulius Jankus, Algis Rudis, 
Algis Rugienius, Alma Lėlytė, Arūnas Keblys. Nuotr. J. Urbono 

ŠVEDIJA IR JOS LITUANISTINIAI TURTAI 
Muziejuose yra daug lietuviškų vertybių 

JONAS MIŠKINIS 
Švedija yra kultūringas kraštas, buvusiems karaliams: jų čia bal-

Ji apima rytinę Skandinavijos da- J nai, šarvai, ginklai, karališkos 
lį. Tačiau nėra tokia kalnuota! 
kaip Norvegija Geografiniu plo- Didžiojo laivelis, Karolio XII pa 
tu 448,000 kv. km. nusitęsiąs 
į šiaurę daugiau kaip 1500 kilo
metrų. Naudingos žemės ūkiui, 
yra vos 9 proc, o apie 70 proc., 
mišk. kita uolos, vandenys. į 
Turi didelius išteklius geležies į 
rūdos, aukso, sidabro, cino ir kt. 
Kraštas yra nusėtas tankiomis į 
hidro elektros stotimis.Todėl elek i 
tra Švedijoje labai pigi. Viskas į 
elektrifikuota. Per 80 proc. elek-1 
tros energijos sunaudojama pra- i 
monei, 5 proc. traukiniams ir 15 
procc ūkiams ir butams. 

Švedai labai praktiški žmo
nės. Daug iš JAV ir kitų kraštų 
atvažiuoja turistų turtuolių į 
Švediją stebėti, kaip sunaudoti 
savo uždirbtus milijonus. Švedija 
šimtmečius nematė savo krašte 
atėjūnų, o pati nuo Napoleono 
laikų nedalyvavo jokiame karo 
žygyje. Dėl to galėjo ramiai ir pa
vyzdingai tvarkytis, ugdyti savo 
kultūrą. Neutralumas Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinio karo metu ga
lėjo Švediją tik praturtinti. 

Sostinė ir karaliaus pilis 

Švedijos sostinė — Stockhol-
mas. Dėl savo grožio daug kas jį 
vadina "Šiaurės Paryžiumi". Apie 
Stockholmą yra toks padavimas: 
Kadaise iš anapus Baltijos švedų 
senąją sostinę Sigtuną užpuolė 
priešai ir sunaikino. Viena mo
teris medinėje lazdoje paslėpė 
visą auksą ir įmetė į tekantį van
denį. Vanduo lazdą išmetė ant 
uolėtos salos kranto, kur ir bu
vo pradėta statyti švedų sostinę 
( stock —lazda, holm — pilis) 
tarp tekančių į jūrą Malareno 
ežero įlankų. 

Karaliaus pilis labai didingas 
pastatas. Šalia jo yra parlamento 
rūmai, karališki operos ir daug 
kitų puošnių rūmų. 

Naujiqi, modemus miesto kvar
talai labai stilingi, simetriški, 
tiesios gatvės, namai daugiausiai 
8 — 9 aukštų. 

Praeitis 

Švedija turi garbingą praeitį. Ji 
labai gerbia savo didvyrius. Visur 
daug obeliskų, paminklų, ypa
tingai karaliams — išvaduoto
jui iš danų vergijos, 1520 m. Gus 
tavui Vazai, taip pat didiesiem 
užkariautojams Gustavui Adol
fui ir Karoliui XII. Pastarieji du 
tai lyg švedų Napoleonai. Karo 
muziejuje daugiausia vietos skirta 

auksuota karieta. 

vinių ir kitokios geležies, šį veži 
mą jis tyrė ir kopijavo ligi smulk
menų — ištisas dvi dienas. 

Švedijos archyvuose yra vertin
gos ir lituanistikos. Kokiu būdu 
ši medžiaga atsidūrė Švedijoje? 
Dalis jos susikaupė švedų archy
vuose karų su Švedija 1619 — 
1629, 1655 — 1660 ir 1700 — 
1709 metais. Tai kariniai ir dip
lomatiniai pranešimai veikiančios 
švedų armijos Lietuvoje, bendra
darbiavusių Lietuvos didikų su 
švedais, būtent: okupacinės val
džios ataskaitos ir sutartys. Kita 
archyvinės medžiagos dalis ka
rų metu buvo išgrobta ir išvežta 
iš Lietuvos ar Lenkijos. Švedijos 
archyvai papildo turimus, ypač 
XVII šimtmečio Lietuvos istori
jos šaltinius. 

Pavergtos Lietuvos dr. M. Jučas, 
istorikas, buvo nuvykęs tirti į 
Švediją lituanistikos archyvus. Jis 
tarp kitko rašo: "Visa diploma
tinė archyvinė medžiaga, rašyta 
prancūzų, lotynų ir lenkų kal
bomis—išvežta iš mūsų krašto. 

Pagrindinė archyvinė medžia
ga yra Stockholmo Karališkaja
me archyve —Riksarkivet. Ten 
yra vienas iš svarbiausių fondų 
— Extranes) t. y. daugiausia už
sienio šalyse pagrobti archyvai. 
Jame yra skyrius, pavadintas Po-
lonica. Atskiro skyriaus, skirto 
Lietuvai, nėra. Taigi Lietuvos me
džiaga neatskirta nuo Lenkijos. 
Tas fondas visai nesutvarkytas, 
Medžiaga neaprašyta, lapai ne
numeruoti, visai atsitiktinai su-
sudėti į kartoninius, didelės apim
ties aplankus. Polonicos skyriu-

mijos 
gos susiję su Livonija (apl. 70). 

Iš šiaurės karo išliko svarbi ko
respondencija tarp Augusto II ir 
jo šalininkų (apl. 139). įdomus 
A. Menšikovo 1706 m. gruodžio 
19 d. pranešimas apie slaptą Ka
rolio XII ir S. Leščinskio sutartį, 
pagal kurią Lietuva turėjo tapti 
Švedijos provincija". 

DAŽYMASLS 
Žmonija nuo seniausių laikų 

negailėjo grožiui nei jėgų, nei 
laiko. Viskas prasidėdavo nuo 
kūno dažymo. Vieni dažėsi, norė
dami apsisaugoti nuo piktų dva
sių, kiti — nustebinti ir pagąs
dinti priešą, treti galiausiai este
tiniais sumetimais. Anksčiau tik 
senovės Egipte, o kiek vėliau ir 
Graikijoj kosmetika įgavo savo 
tikrąją grožio meno reikšmę. Tai 

las visapusiškai turi būti tobu- i 
las žmogus — kūnu ir siela. Kū- į 
nui buvo skiriamas labai didelis 
dėmesys, o kosmetikos meno vy-; 
rai mokėsi aukštesnėse mokyk
lose. Graikijos kiekvienos mo
ters išpuoselėto kūno dalis kve
pėjo savotiškai, o tie "stebuklin
gieji" kvepiantys aliejai, kuriuos 
naudojo, būdavo įvežami daž
niausiai iš tolimų kraštų, ir jų 
kainos buvo pasakiškos. 

2odžiu, kosmetiką žinojo mo
terys, gyvenusios jau prieš mū
sų erą, tai ką bekalbėti apie XX 
amžiaus moterį, kurios kosmeti
kos priemonių arsenalas ir tech
nika nenusileidžia visoms ki
toms technikos priemonėms. 

Girdi, kosmetika — tai medi
cinos sritis, kuri nurodo, kaip gy 
dyti, puoselėti kūną — sako ži
novai, jm. 

SUDEGĖ 3 VAIKAI 
Trys maži vaikai, nuo 4 mėn. 

iki 3 metų amžiaus, žuvo gais
re, degant namui 723 So. Ke-
dzie, Chicagoje. Tėvų nebuvo 
namie, o atskubėjusi policija 
dėl liepsnų nebegalėjo įeiti, ypač 
kad ir languose buvo grotos. 

Švedija garsi pasaulyje pirmuo
ju Europoje po atviru dangumi 
įrengtu tautiniu muziejumi, va- je yra 65 tokie aplankai. Šiuose ap-
dinamu Skansenu. Į jį perkelta 
daug senovės švedų sodybų, baž
nyčių, varpinių ir net vienas iš
tisas kaimas. Namuose gyvena 
tautiniais drabužiais pasipuošę 
įvajrių provincijų gyventojai. 
Be to, Skanseno muziejuje globo 
jami visokie laukiniai Švedijos gy
vuliai. 

Pažymėtina, kad prie karo mu
ziejaus stovi 150 senovės patran
kų, švedų karo žygių grobio. 
Muziejaus viduje yra Lietuvos pa
tranka buvusi Biržų pilies valdo 
vo kunigaikščio Radvilos, švedų 
paimta. Kita patranka su lenkų 
ir lietuvių herbu 1557 m. prie 
Niurbergo paimta. 

Etnografinis muziejus 
Šiaurės muziejuje etnografijos 

ir kultūros skyriuose yra pavaiz
duota šiaurės tautų kultūros plėt
ra — senovės ir dabartinės. Čia 
labai daug namų apyvokos ra
kandų, skrynių, kamanų, įvai
riausių baldų, giminingų lietu
viškiems. Taip pat yra surinktų 
švedų etnografų daug senovi
nių daiktų, Pabaltijo tautų būdin 
gų liaudies puošmenų, ypač Lie 
tuvos namų apyvokos ir žemės 
ūkio darbo medinių įrankių, mo 
teriškų drabužių it net įvairių 

lankuose XVI — XVII a. Lietu
vos didikų Jurgio, Kristupo, Al
berto, Boguslavo ir Jonušo Rad
vilų, Jono Karolio Chodkevičiaus. 
Leono Sapiegos, Eustachijaus Va 
lavičiaus, Liudviko Paco ir kiti 
laiškai. Ten pat yra ir Žečpos
politos karalių Žygimanto Au
gusto ir Vazų — Zigmanto, VI a-
dislavo IV ir Jono Kazimiero laiš 
kai. Pažymėtina Vazų korespon
dencija 1617 — 1618 ir 1633 — 
1634 m. Yra ten ir nuo 1633 m. 
rugsėjo 2 d. iki 1634 m. vasario 
23 d. Vladislavo IV stovykloje ra 
sytas dienoraštis ir 1634 m. bir
želio 13 d. Polianovo sutarties ko
pija (apl. 140). 

Iš Lenkijos per pirmąjį karą su 
Švedija buvo išvežta Žygmanto 
Augusto laiškų ir instrukcijų 
(kopijų) knyga. Šie laiškai rašy
ti 1570 m. Lenkijos pasiuntiniui 
Lukui Podolskiui, buvusiam Vo
kietijos imperatoriaus dvare (apl. 
79). Jie padeda daug ką supras
ti apie karaliaus diplomatiją Li
vonijos karo metu. Tame aplanke 
yra ir Vazų laiškai rašyti 1617 
— 1639 m. Jie paaiškina Lenki
jos pastangas įsigalėti Sieversko 
žemėje. 

Laiškuose atsispindi nuolati
nis karalių rūpestis dėl kariuo
menės išlaikymo pavaldžiose ry-

Brangiam broliui 
A. f A. PRANUI DAPKUI mirus, 

gilaus liūdesio prislėgtus BINIDIKTJį ir ZTTlį 
DAPKUS ir visus ŠEIMOS narius nuoširdžiai už
jaučiame. 

Edvardas ir Dana Skopai ir Sūnus 

Brangiam Tėvui Lietuvoje mirus, 
J U O Z Ą Š A L Č I Ū N Ą 

jo šeima ir artimuosius liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Danute ir Raimundas Korzonai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1980 m. gegužės 20 d. staiga mirė mūsų mylima žmona, 
motina, uošvė ir senelė 

KOTRYNA KARVEUENE 
Gyveno Michiana, Michigan. 

Pašarvota Rees laidotuvių koplyčioje Hobart, Indiana. 
Lankymas ketvirtadienį nuo 2 vai. popiet iki 9 vai. v. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 23 d. Iš koply

čios 10:30 vai. ryto bus išlydėta į St. Bridget bažnyčią, 
Hobarte, kurioje 11 vai. bus atnašaujamos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
lietuvių kapines Chicagoje. 

Nuliūdę: Vyras Steponas Karvelis, dukterys Jacąueline 
ir žentas Clare Holzgrebe, Patricia ir žentas Don Moreton, 
Mary Barbara ir žentas Steve Toth bei anūkai, sesuo Mar
ška Batchelor su vyru Frederick ir brolis Wiūiam Roma-
nenko su žmona Ldtciue. 

Į'iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintĮ 

f ŠV TĖVO JONO PAULIAUS | 
I LIETUVIŠKI ŽODŽIAI | 
s S 
| Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas j 
i su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per iv. Mi- i 
| šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- | 
| liukų ui $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius: 1 

10 — 100 paveiksliukų p0 8 c. (paltas ir mokesčiai | 
ekstra). Rašykite: i 

ORAUGAS, 4545 W. 63rd Strttt I 
Chfeagft, Iii. 60629 I 

^MIMIIIUIIIMIHIIIIIIMIIMIIIHtlMiaiiniiinNIMIHMIlIHIHIlIlUmillllUlIlIUlIlIlIlIUU? 

uiNtmiHUIIUi HMUItlHItMIUMtlUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI!; 

Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir | 
Europos likimo pranašystę atidengia tik ką iš spau- | 
dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys | 

[ H I M N A I N A K Č I A I f 
H KITI RINKTINIAI RASTAI I 

Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio | 
priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa-1 

; kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- | 
| bes viršeliais, kaina $6.00. § 

Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus, | 
mmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmuimummmmmmm^ 

A. A. 

ZIGMAS SABATATTIS, M. D. 
Po sunkios ir ilgos ligos, šv. sakramentais sutvirtin

tas, ramiai mirė gegužės 17 d., 1980 m. 

Paliko nuliūdusius sūnų dr. Gintautą Z. Sabataitį ir 
šeimą, Clevelande, dukrą Nijolę M. Levenson ir žentą, 
New Orleans, anūkus Julie ir Povilą Sabataičius, Lietuvoj 
seseris Oną Pranskaitienę, Mariją Nikžentaitienę ir Mar
celę Tamošaitienę. 

Gedulingos pamaldos buvo atlaikytos Dievo Motinos 
Nepaliaujamos Pagelbos lietuvių bažnyčioje Clevelande 
ir buvo palaidotas gegužės 20 d. Visų Sielų kapinėse 
Clevelande. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 6Pth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A,e.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 22 d. 

X Marija ir inž. Antanas Ru
džiai rengia draugišką priėmi
mą svečiams, atvykusiems iš 
užsienio kraštų bei Amerikos, 
kurie kaip atstovai dalyvaus 
"Rotary International" 75 tarp
tautiniame suvažiavime Chica-
goje birželio pradžioje. Svečiai 
atvyks specialiais autobusais 
"Rudis—Chicago" nuo McCor-
mik rūmų. Šiame delegatų pri
ėmime taip pat dalyvaus Mari
jos ir Antano Rudžių draugai 
lietuviai ir amerikiečiai. Inž. 
Antanas Rudis Rotary veikloje 
ėjo įvairias atsakingas parei
gas ir tuose tarptautiniuose su
važiavimuose daug kartų kal
bėjo Lietuvos reikalais. 

X Pobūvis - vakarienė LKDS 

X Nepriklausomos Lietuvos 
prezidento, diplomatų, mokslo 
ir meno atstovų, visuomenės 
veikėjų bei kitų žymių žmonių 
laiškų paroda rengiama šį sa
vaitgalį Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje. Atidarymas 
penktadienį, geg. 23 d. 7 vai. 
30 min. Šeštadienį ir sekmadie
nį paroda veiks nuo 10 vai. iki 
9 vai. vakaro. 

x Kun. J . Domeiką, Tuscon 
Arizonoje, jo amžiaus 62 metų j konferencijos atstovams ir sve-
sukakties proga pasveikino Chi- į čiams prasidės gegužės 24^ d. 8 
cagos arkivyskupas kardinolas 
John Cody, palinkėdamas svei
katos ir Dievo palaimos. Pažy
mėtina, kad Kardinolas neuž
miršta tų kunigų, kurie anks
čiau dirbo jo diecezijoje ir y ra 
dėl rimtų priežasčių iš jos pa
sitraukę. Kun. Domeika turėjo 
pergyventi lemtingą širdies ope 
raciją, po kurios buvo skaudžiai 
paliesta dešinioji ranka. Tačiau 
jis nenusiminė — išmoko dirb
t i kairiąja ir ja netgi paveiks
lus piešia. 

X l ietuvių agronomų są
jungos nariai giminės Ir jų ar
timieji renkasi gegužės 26 d. 
9 vai. ryto Šv. Kazimiero kapi
nėse prie a. a. agr . Alfonso In-
dreikos paminklo. Iš čia bus 
lankomi mirusiųjų agronomų 
kapai. 

x Prof. dr. Leonas Sabaliū-

vai. vakare Marąuette Parko 
parapijos salėje. Prašomi sve
čiai iš anksto registruotis. 

X S t Xavier College, kuri 
yra 3700 W. 103 S t , kiekvieną 
pirmą mėnesio antradienį yra 
nemokamai tikrinamas kraujo 
spaudimas. Tikrinama studen
tų sveikatos tikrinimo skyriuje 
nuo 9:30 iki 12 vai. ir nuo iki 
2:30 po pietų. Ypač kviečiami 
studijuojančių tėvai ir artimie
ji lengvai pasitikrinti savo 
kraujo spaudimą. 

x Sol. Algis Grigas, kuris 
sėkmingai dainavo pereitame 
Lietuvių Operos spektaklyje, 
gavęs laiko iš savo nuolatinės 
tarnybos, aplankė "Draugą" ir 
papigintų knygų platinimo pro
ga įsigijo naujų leidinių. 

X "Gėriuosi Lietuvos laisvės 
kovotojų nuotraukomis, kurios 

Chicagos Aukštesniosios lituanistikos mokyklos tautinių Šokių grupė, vadovaujama mokytojos Nijolės Pupienės 
(trečioje eilėje vidury), šoks VI Tautinių šokių šventėje Chicagoje. Mokytoja N. Pupienė yra visos VI Tautinių šo
kių šventes vyriausia vadove. Nuotr. V. Jasinevščiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KATEDROI AT2YMĖSIM 
LIETUVOS OKUPACIJĄ 

| šimtmečius Lietuva nebus suru-
ismta, nes pavergti lietuviai, tęs-

„, .. ,. . . 1 darni pogrindžio kovą, o išeivijos 
Pnar te iusdar vienam birželiui, i.. . . ° . , . . , ' , . 
. ,. '. . ., . . ., lietuviai, turėdami pilnv laisvę tą 

nas praves kursą LB švietimo; dažnai spausdinamos Draugo 
tarybos rengiamoje mokyto
jams vasaros stovykloje Daina
voje tema "Lietuva 1939-1940 
metais". Prof. dr. Bronius Kaz-

puslapiuose, stebiuosi jų drąsa 
ir didele meile Lietuvai. Esu 
dėkinga ir dienraščiui, kuris jas 
nuolat skelbia" — rašo mums 

las kalbės apie Lietuvą po 1940 i Kristina Goreikienė 
metų. 

x Marijos a u k š t mokyklos 
baigiamosios klasės geriausiai 
įvertintos mokinės, įjungtos į 
garbės draugiją yra šios S. 
Daukaitė, P. Dybas, D. Fovvler, 
Rūta Gaižutytė, Rita Jurai tytė. 
M. McAuliffe, Rūta Pakštaitė, 
R. A. Paika, M. L Romz ir 
L. Wallace, pereinančių į pa-

Yorko, siųsdama 
auką. Dėkojame. 

iš New 
pensininkės 

X lietuviškų knygų "Drau
ge", pasinaudodami jų išparda
vimu atpigintomis sąlygomis, 
už didesnę sumą užsisakė: Jo
nas Velička (Lakevvood), Vy
tautas R. Gtedminas (Woodha-
ven), Justina Petkevičienė (Ce-
velandas), V. Mockienė (To-

skutinę klasė — A. Barakaus- : rontas), Juozas Totoraitis ( Sa
kaitė, M. Battaglia, K. Deve-jlida), Stasys Kemežys (Balti-
reux, K. Gordon, S. Gusich, J. Į more) ir kiti mažesnėmis su-
Kukura, D. Rampick ir L, Zogg. | momis. Užsisakiusiems knygos 

X Naujai atsidariusioje me 
no kūrinių parduotuvėje "Gale-; 

visi lietuviai vėl prisimena rusiš
kojo komunizmo smurtu ir klas
ta įvykdytą Lietuvos okupaciją. 
Nenykstančiai kartojasi Baisiojo 
birželio vaiadai, regimi prigrūs
tuose kalėjimuose troškinami lie
tuviai patriotai, užkaltuose gyvu
liniuose vagonuose masiškai tre
miami naikinti juos prie sunkiau
sių darbų, bažnyčių pavertimas 
sandėliais, suvaržymas ir perse
kiojimas tautinės bei religinės 
laisvės... Ir taip tebesitęsia 40 me
tu. Bet per praeitus ir kitus de-

vą ir lietuvius reprezentuojančios 
pamaldos už artinimą laisvės Lie
tuvai. Bet tai iras egzaminas gau
siausiai lietuvių kolonijai, ar visi 
išnaudosime šią retą progą, ar vi
siems lietuviams rūpės Ši parei
ga, ar pripildysime Holy Name 
katedrą? Pamaldos katedroj yra 

X Bronė Stravinskienė, Jo
nas Labanauskas ir Benediktas 
Lungys yra išrinkti į revizijos 
komisiją "Dainavos" ansamblio 
visuotinio narių susirinkimo me 
tu. š io sezono metu lapkričio 
8 ir 9 dienomis ansmblis duos 
sceninį muzikinį veikalą "Čičins
kas", kuriam muziką parašė 
muz. Aloyzas Jurgut i s pagal 
rašytojo Anatolijaus Kairio li
bretą. 

x DaSL Pov. Kaupo pamink
las bus pašventintas gegužės 26 
d. 1 vaL p. p . Tautinėse kapi
nėse. Apeigas atliks kun. Po
vilas Dilys. 

X K. Giniotis iš Juno Beach, 
X Mirusiųjų prisiminimo iškil- Floridos, nuoširdus skaitytojas, 

rija" galima įsigyti lietuvių me- j m ė s Šv. Kazimiero lietuvių ka- apmokėdamas vieną sąskaitą, 
nininkų kūrinių. "Galerijos" į P^ėse įvyks pirmadienį, gegužės; atsiuntė sveikinimus ir auką. j rinkimas įvyko gegužės 19 d. Jau-
atidarymas bus šį penktadienį,! 2 6 dieną, prie Steigėjų paminklo, j Ačiū. j nimo centro kavinėj. Sueigai va

davo LB apygardos pirm. K. Lau
kaitis. Jis pranešė, kad ikun. Vik
toras Rimšelis ir adv. Saulius Kup
rys buvo paprašyti kreiptis į kar 

paminėti birželio 15 d. yra pa 
skelbusi pasaulio lietuvių maldos 
ir susikaupimo už Lietuvą diena 
ir įpareigojo atitinkamai šią su
kaktį atžymėti. JAV LB krašto 
valdyba skatina šį atžymėjima 
vykdyti visą birželio mėnesį ir už
baigti jį Vl-je Tautinių šokių 
šventėje Chicagoj specialiu pareis 
kimu pavergtai Lietuvai ir lais
vajam pasauliui. JAV LB Visuo-

kovą tęsti, kovodaimi nė akimir
kai nesuaibejos dėl laisvės Lietu
vai sugrįžimo ir visada ryžtingai 
tęs kovą prieš pavergėją. 

Pasaulio Lietuvių B-nės valdy-1 numatytos birželio 15 d. 3 vai. 
ba 40 metų okupacijos sukakčiai p.p. 

Posėdyje per diskusijas buvo 
nagrinėti įvairūs klausimai, kaip 
programa, lėšos, transportacija, 
informacija anglų ir lietuvių kal
ba , choro ar chorų klausimas ir 
nemažai kitų d a r nepramaty-
tu problemų, pvz. kaip visa tai 
atlikti per trumpą laiką. Šiems 
klausfanams išryškinti birželio 23 
d. 8 v.v. Jaunimo centro kavinėj 
ruošiama Chicagos lietuvių orga-

GRASILDA REŪTSTE — 
NAUJA MAGISTRE 

Šį pavasarį po įtempto dar
bo ir atliktų biocheminių tyri
mų bei tezės parašymo bioche
mijos magistro diplomą gegu
žės 18 d. Illinois Institute of 
Technologie gavo Grasilda Rei-
nytė. Diplomas jai buvo iškil
mingai įteiktas ta rp daugelių 
kitų baigusių aukštuosius mok
slus i r įsigijusių aukštojo mok
slo specialybę. 

Naujoji magistrė (master) 
gimusi Chicagoje, mokėsi Visų 
Šventųjų parapijos mokykloje 
Roselande. Baigusi viduriniąja 
mokyklą ir, tėvams persikėlus 
į Oak Lawn, lankė St. Xavier 
College, gaudama bakalauro di
plomą. Įstojusi į Illinois tech
nologijos institutą, studijavo 
uoliai, pasižymėdama moksle ir 
savo atliktuose biocheminiuose 
tyrimuose. Magistro laipsnį įsi
gijo kaip viena iš pirmųjų stu
denčių. 

Grasilda Reinytė nuo jaunys
tės dalyvavo ir lietuviškame 
gyvenime. J i lankė Roselande 
lituanistinę pradžios mokyklą, 
vėliau Chicagos aukštesniąją 
mokyklą, o po jo dar baigė Pe
dagoginį lituanistinį institutą, 
nors pati studijuodama, šešta
dieniais mokytojavo Lemonto 
lituanistinėje mokykloje. 

Nuo jaunųjų metų priklausė 
ateitininkams ir kurį laiką bu
vo Ateitininkų studentų sąjun
gos valdyboje, ne tik uoliai 
dirbdama, bet ir dalyvaudama 
vasaros stovyklose, įvairiuose 
kursuose ar vadovaudama jau

nesniesiems ateitininkams. Da
lyvavo ji i r spaudoje, ypač 
"Ateityje", "Draugo" ateitinin
kų skyriuje ir kitur. Gerai lie
tuviškai ne t ik kalba, bet i r 
rašo be priekaištų. 

Savo moksliniu laimėjimu di
plomuota biochemijos magistrė 
dar nėra patenkinta. J i žada 
toliau studijuoti, siekdama dak 
taro laipsnio. Get jos dabar
tiniu laimėjimu džiaugiasi jos 
tėvai Bernadeta ir dr. Jonas 
Reiniai, jos brolis dr. Jonas ir 
sesutė stud. Vita, jos giminės 
ir artimieji. Lietuviško įsitiki
nimų ir įsipareigojimų jauni
mas vyresniesiems teikia viltį, 
kad jų darbai bus tęsiami šiam 
krašte išsimokslinusio jaunimo. 
To jai ir linkėtina. Pa. 

meninių reikalų taryba tuo pa- nizacijų komiteto su visuomene 

; buvo tuojau paštu išsiųstos. 

Ciu reikalu ruošiasi atitinkamai 
paminėti Lietuvos okupacijos, 
1941 metų sukilimo sukaktis ir 
ryžtingai tęsti kovą už Lietuvos 
laisvę. 

Chicagoje Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba prieš keletą 
savaičių buvo sukvietusi lietuvių 
organizacijų ir LB apylinkių at
stovus 40-čio okupacijos atžy-
mėjimo reikalu. Organizacijų at
stovai čia išrinko Darbo prezidiu
mą paminėjimo koordinavimui, 
programos sudarymui bei jos vyk
dymui. 

Paskutinis Darbo prezidiu
mo ir organizacijų atstovų susi-

gegužės 23 d., nuo 5 iki 8 v. v. t u o J a u P° šv. Mišių. Susikaupi- j X Lietuvos Dukterų dr-jos 
baliuje, kuris rengiamas gegu
žės 24 d., šeštadienį, Jaunimo 
centre 7:30 v. v., programos at-

744 N. Wells St. Visi kviečiami 

X Apylinkėj 68-os ir Karlov 

mo programoj dvasiškio maldos, 
(pr.) I pasauliečio žodis, padėjimas vai-

1 niko mirusiųjų pagerbimui ir 
savininkas parduoda 6 kamb. ' ^ e s m ė s - Susikaupimo iškilmėse į likėjams sol. Margaritai Mom- j dinolą J. Cody, kad jis leistų lie-
mūr. "Georgian" namą. VA] J S S ? ! ^ v i s u o m e r i ė i r Vytauto j kienei ir Rimgaudui Kasiuliuil tuviams katedroj gedulo ir susi-
vonios, centr. vėsinimas, d 
lis porčius. 1 % maš. garažas. 
Skambint po 4 v. popiet 585-
3420. * (sk.) 

^ ^ - J Didžiojo šaulių rinktinė garbės : birbyne — akompanuos muz. j kaupimo pamaldomis atžymėti 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r . iki 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W 63 

sargyboje. Bendruomenės pašau 
liečiu komitetas ir sklypų savi
ninkų draugija kviečia visus da
lyvauti mūsų mirusiųjų prisimi
nimo iškilmėse. (pr.) 

x Advokatui Gintarui P. Če-

Alvydas Vasaitis. Dėl bilietų 
skambint tel. dieną — 925-3211, 
vakare — 476-5059. (pr.) 

X Karių Ramovėnų kapų 
lankymas numatytas gegužės 
26 d., pirmadienį, šda tvarka : 

penui už suteiktą nemokamai š v K a z i m i e r o k a p i n ė 9 e ramo-
teisinę pagalbą, pildant "Mini-

S t Chicago, DL Tel. 776-3189. - G r a n t g „ f o r m a g į į į į , ^ 
Parduodomi ir taisomi visų f i r - t ^ ^ nuoširdžiausiai 
mų klausos aparatai. Baterijos ; d ė k o j a ( p r •> 
už pusę kainos. Zenith firmos * 
ausiniai aparatai. Robert Stens-

vėnai renkasi 9 vai. ryto prie 
koplyčios pastato iš kur bus 
pradėtas kapų lankymas. Tuoj 
po pamaldų šv. Kazimiero kapi-

X A Jurgučio pianino, akor- nėse vykstama į Tautines ka-
land & Associates, 950 Lake deono ir vargonų studentų kon- ! pines ir renkamasi prie admi-
St», Oak Park, BĮ. Atdara tik oertas įvyks birželio 8 d., 2 vai. į nistracinio pastato. Abejose 

ir šeštad. popiet Jaunimo centre. Visi'., kapinėse lankymo vadovas V. 
j kviečiami pasiklausyti jaunųjų Valkavickas. Vaidyba 
talentų. (pr.) (pr.) 

x Izabelės Motekaitienės dai
navimo studijos tradicinis pa--
vasario koncertas įvyks gegužės 

pirmad., ketvirtad. 
TeL 848-7125. (ak.) 

X .VAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

prieš 40 metų raudonosios armi 
jos klastingai įvykdytą Lietuvos 
okupaciją. 

Laukaitis pranešė malonią ži
nią, kad kard. Cody sutiko bir
želio 15 d. leisti lietuviams turė
ti katedroj prašomas pamaldas. 
Yra vilties, kad toms pamaldoms 
vadovaus pats kard. J. Cody. Pra
šoma ir turima vilties, kad kar
dinolas visoj arkivyskupijoj per 
savo parapijas birželio 15 dieną 
paskelbs maldos diena už Lietu
vą. Turime pasidžiaugti geru ir 
neeiliniu laimėjimu lietuviams. 

Holy Name katedra yra 735 
North State St. Ten įvyks Lietu-

vakaronė 40-čio Lietuvos okupa
cijos atžymėjimo pokalbiui. 

Taip pat buvo diskusijų dėl pa
maldų ruošimo atskirose lietuviš
kų parapijų bažnyčiose. Sutarta 
tokiu pamaldų nekliudyti, o ska
tinti, kad su tai dienai pritaikyta 
programa tokios pamaldos būtų 
vykdomos. Turima vilties, kad 
ir Chicagos Akos skyrius daly
vaus pamaldose katedroj. Lietu
vos Vyčių atstovė Irena Šankus 
(Sar&utė) prižadėjo pakartotinai 
dar pakalbėti su Chicagos Altos 
skyriaus pirmininke ir kitais, tar
dama: „Altą jau ruošia Tragiš
kojo birželio pamaldas ir gali 
ruošti, bet į katedrą turi eiti visi 
ir Altą, o tie nesutarimai turi bū
ti užbaigti..." Ta i Lietuvos Vyčių 
atstovės Sankutės reikšmingi ir 
skatinantys žodžiai. Birželio 15 d. 
3 v.p.p. visi būkime Holy Name 
katedroj. Smulkesnė informacija 
bus skelbiama spaudoje ir per 
radiją. 

J. Šlajus 

CICERO ATEITININKŲ 
PAVASARIO BALIUS 

Cicero Vysk. M. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų kuopos 
pavasarinį balių parapijos sa
lėje pradėjo kuopos globėja Al
dona Zailskaitė, pasveikindama 
gausiai susirinkusius svečius. 
Meninę programos dalį atliko 
vyresnieji moksleiviai, suvaidin
dami A. Zailskaitės ir Arvydo 
Žygo vaidinimėlį "Ateitininkų 
proistorija". Vaidino Saulius 
Baronas, Dovydas Bliujus, Vi
tas Laniauskas, Irena Mickutė, 

Mutual Federal Savings. 2212 , 2 5 d"> sekmadHmį, 3 v a l . p . p. 
West Cermak Road - Telef.! J a u n i m o c e n t r 0 ^ ^ o J 0 ^ «**-
VI 7-7747 (ak ) ^ ' P1"0?1^1"* nauja. Solo ir ari

jos bus atliekami su kostiumais 
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik jr vaidyba. Pajėgiausių balsų 

X 100, 150, net 200 doL su
mažintos kainos Syrvaiua TV 
išpardavimai pas Gradinską, 
2512 W. St. Tel. 376-1998. Atd. 
9—6; pirm. ir ketv. 12—6. 
Sekm. ir t reč. užd. (sk.) 

X Kviečiame visuomene su 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' kvintetas ir duetai bus progra- mumis pabendrauti LDK Bi 

mos pradžioj — pirmojoje daly — INTERNATIONAL MEAT rutės draugijos vėliavos Knk s-
MARKET. Medžioklinės dešre- je . Akompanuos Manigirdas į tynose birželio 1 d., 3 vai. po- i ,J 
lės. kumpiai, aviena, veršiena, Motekaitis. Po programos — į piet Tautiniuose Namuose. P. 
dešros ir t. t. Užsakymus siun- Tėvų vaišės visiems. Visuomenė į Ragienė ir A. Kaminskas atliks 
4iame paštu bet kur Amerikoje, maloniai kviečiama atsilankyti ! meninę programos dalį.Dėl vie-1 
2913 West 68rd St., Chicago, II, ir paremti dainos atžalyną tų prašome skambinti 778-0383 1 £<,]< 
•0629. T«L (812) 436-4337 («k.) (pr.) i a rba 925-6193. 

entro tarybos nariu posėcGKo metu. K kairės: M. Marcin-
(pr.) Ikicnė. dr. A Liulcvičius ir pirm. dr T. Račkauskas. Nuotr. V. JasineviSaus 

Dana ir Rūta Norkutė, Andrius 
Padleckas, Laima ir Vytas Šu-
laičiai ir Balius Vabalaitis. Ri
ta Dagienė (Markelytė), pri
tardama gitara, padainavo vie
ną savo dainą, liaudies dainą, 
Dzūkų liaudies dainą apie Bal
tiją ir pritardamas pianinu "Ži
buokles". Solistė buvo labai šil
tai susirinkusiųjų sutikta. Pa
žymėtina, kad ji yra baigusi 
muzikos mokslus, dėsto muziką 
Šv. Antano parapijos mokyklo
je, o vakarais dainuoja ame-j 
rikiečiams šiaurės Chicagoje. 

Baliaus metu buvo atsisvei
kinta su šiais metais baigian
čiais gimnaziją kuopos nariais: 
Laima Šulaityte, Vitu Laniaus-
ku, Andrium Padlecku ir Baliu 
Vabalaičiu. Jiems kuopos gar
bės globėjas dr. P. Kisielius ir 
globėja Aldona Prapuolenytė 
įteikė atminimui po St. Ylos 
knygą "Vardai ir veidai". L 
šulaityte ir Vitas Laniauskas 
pasakė po žodį, dėkodami vi
siems ateitininkų globėjams ir 
rėmėjams, išreiškė viltį, kad 
d a r susitiks ateitininkų gretose. 
Moksleivių ateitininkų centro 
valdybos pirm, stud. Arvydas 
Žygas pasidžiaugė, kad Cicero 
ateitininkų kuopa vis gražiai te
beveikia, kad per ją perėjo de
šimtys puikių šiandien veikloj 
pasižyminčių jaunuolių, dėkojo 
tėvams, kurie rūpinasi, kad vai
kai veiktų šioj organizacijoje. 
Dėkojo globėjams ir vadovams, 
išreikšdamas viltį, kad iš ateiti
ninkų gretų ir toliau išeis daug 
žmonių, dirbančių lietuviškąjį 
darbą. 

Kuopos globėja Aldona Za
ilskaitė išreiškė padėką visiems 
atsilankiusiems ir ypač tėvų 
komiteto nariams: J. Končiui, 
V. Laniauskui, S. Vingeliui, J . 
Arštikiui, virtuvės talkininkėms. 
Vakaro metu buvo dovanų da
linimas, kurį pravedė L. Radvi
lienė ir A, Laniauskienė. Po
kylyje buvo svečių iš visos Chi
cagos ir visi turėjo progos pa
bendrauti ir pasišokti B. Pakš
t o orkestrui grojant. 

Tokie metiniai pobūviei suda
ro progą ne tik visiems paben
drauti, bet taip pat papildo kuo
pos iždą. Vakaro metu buvo 
platinamas ateitininkų laikraš
tėlis "Aštuntoji diena", kuri 
prirašo patys moksleiviai. Kū
riniai gana įdomūs, bet svar
biausia, kad taip jaunimas pra
tinamas prie lietuviško rašto. 

L. Augštys 

DIDELIS VIEŠBUTIS 

Šiaurinėj Chicagos miesto cen 
ro daly bus statomas 40 aukštų 
Hilton viešbutis su 1,800 kam
barių ir suvažiavimų centru bei 
parodų sale, kur bus 3,200 sė
dimų vietų. Miestas padidino 
2 mil. dol. savo paramą įsigyti 
žemę šiai statybai. Hilton ben
drovė tur i pradėti statybą per 
18 mėnesių, kitaip pražus jos 
2.5 mil. dol. užstatas miestui. 

KOLEGIJA UŽ 19 MIL. DOL. 

Chicagos statybų komisija 
patvirtino pasiūlymą už 19,320,-
000 dol. pastatyt i naujus kole
gijos rūmus miesto centre, Wa-
bash ir Lake gatvių sankryžoj, 
kur dabar y ra automobiliams 
s ta tyt i vieta. Statybos darbai 
prasidės birželio pradžioj. Pa
gal sutartį statyba turi būti 
baigta 1982 m. rugsėjo mėnesį. 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8706 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

miiiiimitmimmiiiiiiiiiiiiiiroiimmiiiii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai . : nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, M. 60629 

iiumiiiiiiiimiiiiiiiimiiiuiimimimiini! 

Under the Sword 
of Damocles 

A novel by 
ANATOLE KAIRYS 

Translated from the Littmaafeui 

NIJOLĖ GRAŽULIS 
This book is dedicated to all 

those vfao have suffered and died 
because of Comniunism. and Naz-
ism. 

This revised and enlarged edition 
wae published by the Lithuanian 
Iiterary Assn., Chicago 1980. 

Kaina su persiuntimu $10.95. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 

Chicago. IL 60629 
Illinois gyv. dar prideda 60 et. 

valstijos mokesčio. 
aB n " 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniuiHiiiiiiiiiii 
Sol. Praurlme Ragiene 

dainuoja 
Y R A Š A L I S 

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijos--6 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui. 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra Salia. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
Į 4545 W. 63 S t Chicago, IL 60629. 
1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
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