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TTG katalikų komitetas 
(Tęsinys) 

1977. XI. 1. Viduklės paukšti
ninkystės tarybinio ūkio direkto
rius E. Zaikauskas bandė sutruk
dyti procesiją, išvarydamas į gat
vę sunkvežimius ir mėšlavežius, 
kad sudarytų įspūdį, jog tikintieji 
sutrukdė judėjimą. Be to pats pa
leido kapinėse garsiakalbius, kad 
žmonės negirdėtu kunigo pa
mokslo. Bet Raseinių prokuratū
ra tylėjo. 

Pernai XI. 1 mokytojai Vaice
kauskas ir Mockus bėgiojo ties 
klebonija ir trukdė mergaitėms 
persirengti eisenai. Eisenos metu 
mokytojas Mockus (jis gi Viduk
lės vidurinės mokyklos partijos 
sekretorius) bėgiojo per žmonių 
eiles su foto aparatu ir fotogra
favo iš arti kunigą ir atskirus ei
senos dalyvius. Pasipiktinusiųjų ti
kinčiųjų jausmai galėjo pasireikš
ti nepageidaujamu būdu. Ir vėl 
viešosios tvarkos pareigūnai šito 
nepastebėjo, nes abu mokytojai 
veikė pagal nurodymą "iš vir-
saus . 

Š. m. rugsėjo 4 d. Raseinių Vyk
domojo komiteto pavaduotoja O 
Stonienė iškvietė bažnyčios ko
miteto pirmininką I. Paulauską ir 
ragino bažnyčios aktyvui susitar
ti ir neklausyti klebono ir per vė
lines neiti į kapines. 

Prieš Šiluvos atlaidus vienus 
vidukliškiečius kvietė apylinkė, 
kitus Melioracijos valdybos par
torgas ir reikalavo, kad žmonės 

savo lengvomis mašinomis ne-
vežtu žmonių, ypač vaikų, į Šilu
vą. 

Kaip kiekvienais metais, taip iiį 
šiemet, vidukliškiai rugsėjo 12 
dienos vakare važiavo į Šiluvąj 
pasimelsti, atlikti išpažintį ir pri-' 
imti šv. Komuniją. Tuo būdu no| 
rėjo pagerbti šv. Mergelę Mari 
ją ir savo sielą pašventinti nau
jomis Dievo malonėmis. Ties Si—I 
luvos bažnyčios durimis stovėjo] 
visa eilė "civilių" ir trukdė žmo 
nėms, ir ypač vaikams praeiti į 
bažnyčią. Vieną moterį nutvėrei 
už ranku, tempė iš šventoriaus] 
Tik pradėjus šaukti. "Gelbėkite. 
vagys užpuolė", paleido ir pasi
šalino. Žmonės atpažino šiuos 
bedievių "aktyvistus": iš rajono 
komiteto Kvietkienę ir mokytoją 
Mockų, Viduklės paukštininkyst-
tės tarybinio ūkio partorgą Ma-
čiulaitį, komjaunimo sekretorę Bru 
žienę ir kitus. Sakykite, ar jie ne-i 
pažeidžia LTSR Konstitucijos 52 

j str., ar jie nepažeidžia tarptauti 
į nių TSRS įsipareigojimų? Šie 

aktyvistai, o ne Tikinčiųjų tei
sėms ginti Kataliku Komitetas! 
duoda užsienio spaudai pakanka
mai medžiagos. Tik jie griauna! 
Tarybų Sąjungos prestižą pasau-J 
lio akyse. 

Šiluvos atlaidų metu įvairūsl 
"civiliai" eidavo per pamaldžiųf 
moterų butus ir darydavo kra-| 
tas. 

(Bus daugiau) 

ISLAMO ŠALIMS 
TRŪKSTA VIENYBĖS 

Nusivylė afganai — laisves kovotojai 

Japonijos premjeras Masayoshi Ohira neseniai aplankė Vakarų Vokietijos kanclerį Helmut Schmidtą. 
Sakoma, kad abu politikai sutinka ir mėgsta viens kitą Paskelbta, kad Japonijos olimpinis komitetas 
nutarė boikotuoti Maskvoje rengiamą 1080 m. Olimpiadą. Japonija ir V. Vokietija abi prisidėjo prie 

prezidento Carterio paskelbto boikoto, kuri iššaukė sovietų invazija Afganistane. 

Islamabadas. — Afganistano 
sukilėlių vadovybė nusivylė mu 
sulmonu valstybių ministeriu kon
ferencija, kuri atmetė pagrindi
nius afganų reikalavimus. Kairio
sios arabų valstybės: Libija, Pieti
nis Jemenas net protestavo, kad 
konferencijoje dalyvauja n e „le
gali" Karmalo vyriausybė", o su
kilėlių atstovai. Šie tačiau konfe-
rencijon atvyko ne kaip Afganis
tano delegatai, bet kaip Irano 
delegacijos nariai. 

Konferencijoje dalyvavo 38 
musulmonų šalių ministeriai ir 
Palestinos Laisvinimo Organizaci
ja. Nebuvo Afganistano valsty 
bės delegacijos, nes Afganistanas 
šių metų pradžioje buvo iš isla
mo organizacijos suspenduotas, 
nedalyvavo ir suspenduotas Egip
tas. Čadas, kuriame vyksta civi
linis karas, irgi delegacijos neat
siuntė. 

Afganų sukilėlių delegacijos va-
— Pasaulinis teismas Hagoje I cĮas _ Islamo Santarvės Af ganis-

nusprendė, kad Iranas tur i tuoj Į t a n 0 Išlaisvinimui vadas Abdul 
paleisti amerikiečius diplomą-! Sayef reikalavo konferencijoje šių 
tus, tu r i sumokėti pabaudą už' sprendimų: nutraukti ekonomi
jų kalinimą ir privalo nubausti\ nius ir diplomatinius ryšius su Į klausimu islamo valstybių atsto-
tuos, kurie kalti dėl šio pagro
bimo. 

— Prezidentas Carteris Kapų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

DAR APIE POPIEŽIAUS 
KELIONĘ AFRIKOJE 

(Tęsinys) su šio žemyno žmogumi, su af-
Aerodrome tartame trumpa-1 rikiečiu, kurio dvasinės gelmės pa-

me žodyje, išvykdamas į Afriką, j šauliui dar mažai pažįstamos. 
Jonas Paulius II-sis pasakė, kad | Viena yra neabejotina, kad afri-

Rusai nesirengia 
palikti Afganistaną 

Viską tvarko atsiųsti patarėjai 
Washingtonas. — Vyriausybės! gali laikyti jo miestus, kontro-

sluoksniai paskelbė raportą apie l liuoti tiltus, saugoti karinius san-
padėtį Afganistane, ypač jo sosti- j dėlius, tačiau krašto vidus, kai-
nėje Kabule. Iš įvairių šaltinių ; mai yra sukilėlių rankose. Salį 
surinktos žinios aiškiai rodo, kad į nuraminti, įvesti tail.ą rusams rei- j dieną planavo aplankyti lėktuv-
Sovietu Sąjunga rengiasi pasilikti į ketų apie 250,000 kareivių. Af-jnešj "Nimitz", kuris sugrįžo į 
Afganistane ilgesnį laką. Ka- ganistanas yra plotu dvigubai di-įNorfolko uostą po šešių mėne-
riuomenės bazėse vyksta plati sta-' dėsnis už Pietų Vietnamą, kurio , sių tarnybos netoli Irano. 
tyba, įrengiami karininkų klubai,! nuraminti Amerikai neužteko nė j — Tailandija, nors laikoma 
kasami šuliniai. Karininkai siun- j pusės milijono vyrų. { JAV sąjungininke, pardavė So-
čiami į Afganistaną dviejų metų! _ TT-T; Tr~* 

Prasidėjo Kristaus Į tonų kviečių. 
V " , - ^ . *,<*\A\*\m'%\ — Vienamo užsienio reikalų . .. . , 
K a n C l O S V a i d i n i m a i ! m i n i s t e r i s C o T h a c h i š k ė va i s ty tų konferenciją, teikti af-

-.-*,*-•. ^ A — - i ganų kovotojams ir afganams pa

kenkė afganų sukilėlių pozicijai. 
Kaip ir ne kartą anksčiau, kon
ferencija patvirtino, kad islamo 
šalims trūksta vienybės. Tas ge
rokai susilpnina ir konferencijos 
nutarimus. 

Komisija Afganistano reika
lams spręsti sudaryta iš trijų as
menų: Pakistano užsienio reika
lų patarėjo Agha Shahi, Irano 
ministerio Ghotbzadeho ir Isla
mo konferencijos sekretoriaus dr. 
Chatti. Stebėtojai abejoja, ar su 
čia komisija norės tartis Sovietų 
Sąjunga ir pats Karmalas. 

Dalyvių pasisakymuose paste
bėtas nekantrumas dėl Irano lai
komų amerikiečių įkaitų, nors 
Amerika ir buvo konferencijos 
griežtai pasmerkta už bandymą 
juos išvaduoti. Bandymas pa
vadintas „karine agresija". Re
zoliucijoje Iranas raginamas siek
ti įkaitų klausimo išsprendimo, o 
Amerika raginama nesiimti žy
gių, kurie tą sprendimą apsunkin
tų. 

Kiečiausi konferencijos žodžiai 
skirti Izraelio pasmerkimui. Šiuo 

Sovietų Sąjunga, kol sovietų ka- j vai parodė didžiausią vieningu-
riuomenė nepasitrauks iš Afga- j mą ir sutarimą. 
nistano, nutraukti diplomatinius j 
ryšius su Kabulo vyriausybe, ku! 
riai vadovauja Babrak Karmai, 

ši jo kelionė į Afrikos kontinentą 
yra esminiai religinio ir misijinio 
pobūdžio: sustiprinti brolius af
rikiečius vyskupus, kunigus, dija-
konus, vienuolius ir seseris vie-

lalkotarpiui. Tuoj po invazijos, 
užėmus didesnius miestus, pra
dėjo atvykti k karininkų šeimos, 
tačiau po dviejų sukilimų Kabule 
daugumas šeimų grįžo į Sovietų 
Sąjungą. 

Raporte nurodoma, kad prezi-

pripažinti sukilėlių, laisvės kovo
tojų organizaciją kaip vienintelę 
legalią Afganistano liaudies at-

„.». „^j , _._ __ stove, atidaryti oficialias laisvės 
vietų Sąjungai lloT tūkstančių I kovotojų atstovybes visose mu-

j sulmonų šalyse, priimti afganų 
laisvės kovotojus į musulmonų 

kietis yra giliai religingas. Šio 
nuostabaus religingumo versmių, 
reikia ieškoti dar priešistoriniuo- Centas Karmalas yra visisKoje so-
se laikuose. Afrikietis medžiagą'v i e t u kontrolėje. Prezidento ru-
ir dvasią suvokia tarytum vieną m u s s a u f 1 2 a f S a n u kareivių, ta-

nuoles, misijonierius, visus šio į nedalomą tikrovę. Afrikiečiui g y - | c l a u ™ u J e Paridento asmens 
kontinento vyrus ir moteris, ku- į vieji ir mirusieji, praėjusios ir bū-! ̂ rgybmis jo virėjas, gydytojas ir 

simos kartos, medžiaga ir dvasia, i5^1 pagnndmk: patarėjai — visi 
regimasis ir neregimasis pasaulis atshĮSti iš Sovietų Sąjungos, 
sudaro vieną vienetą... Nors Af-1 Afganistano vyriausybes mmis-
rikos pasaulyje ligi šiol dar yraterijose svarbiausiose vietose sėd: 
priskaityta apie 700 kalbų b e i , r u s a i i r ^ ų k a l b a S r e : t b u $ a n t " 
tarmių ir dar daugiau atskirų | « * valstybės kalba. Atsiųsti pata-
kultūrų. bet Afrikos siela yra | rėjai peržiūri šalies švietimo sis-
viena. Ta afrikietiškoji siela nuo!temą, verčia ' vadovėlius iš rusų 
pat pradžios suvokė, kad visatoje Raibos, daug afganų mokytojų 
veikia antgamtinė galia, kuri ap-| siunčiami į Sovietų Sąjungą spe-
ima ne tik gyvą ir negyvą gamtą, j ei aliam apmokymui. Neseniai iš 
bet ir žmogų. Toji antgamtinė,Maskvos sugrįžo 84 policijos val
gai i a kaip tik ir yra suteikusi jdininkai, baigę specialius kursus, 
žmogaus asmeniui neprilygstamą į Daugiausia sovietų patarėjų ap-
kilnumą... Su tokiu Afrikos žmo-'sėsta informacijos ir kultūros mi-
gumi susitiko popiežius Jonas j nisterija. Rusai parašo svarbesnių 

©berammergau. — Vakarų I Tailandijoje, kad Vietnamas 
Vokietijoj, Oberammergau mies p a s į r e n g ę s užmegzti normalius 
telyje, kur gyvena 4,700 žmonių, ryį[U3 s u j ^ V , tačiau VVashing 
prasidėjo garsus Kristaus Kan- t o n a g n e p a geįdauja . 

Olimpinis boikotas 

čių vaidinimai, kurie ruošiami i Sirijoje vėl buvo nušautas 
kas 10 metų. B ^ Į s g g s g e f c Į g , ^ g į į , . " ^ j ^ ^ „ . 

riuos jungia bendras tikėjimas į 
Jėzų Kristų, paaukotą dėl mū
sų nusikaltimų ir prikeltą mum 
nuteisinti, kaip sako Apaštalas Šv. 
Paulius. Popiežius taip pat vyks
ta į Afriką, siekdamas betarpiš
kai išreikšti savo pagarbą šio 
kontinento tautom ir valsty
bėm, savo pasigėrėjimą tų tau
tų tradicijomis ir kultūra, o taip 
pat palinkėti tom tautom gero
vės ir taikos. Šiuolaikinė Afrika, 
kalbėjo popiežius, dėl įvairių po
litinių, socialinių ir ekonomi
nių priežasčių, taip pat dėl savo 
dinamizmo ir gyvastingumo, tu
ri labai svarbų vaidmenį tarp
tautiniame gyvenime. Nepaisy
damas pasireiškiančių įtampų 
ir sunkumų, šis didžiulis konti
nentas šiandien kuria savo isto
riją. Siame afrikiečių kūrybos 
darbe, pažymėjo Popiežius, daly
vauja ir Afrikos katalikai, drau
ge su visais kitais tikinčiaisiais į 
Kristų ir į Dievą, kurie savo kon
krečiu įnašu trokšta įgyvendinti 
tarpusavio solidarumu, tvarka ir 
teisingumu pagrįstą visuomeninę 
santvarką. Tegu Dievas laimina 
žingsnius, baigė popiežius prana
šo Izaijo žodžiais, kurie skelbia 
ramybę ir taiką. 

Afrikiečių krikščionių bend
ruomenės, o drauge su jomis ir 
ištisos tautos, šį Romos popie
žiaus apsilankymą laiko istori
nės reikšmės įvykiu. Istorinės 
reikšmės įvykis tai ir visai Baž
nyčiai. Du šimtai 63-čiasis apaš 
talo 

Paulius II savo kelionėje.. 

Socialistai bandys 
gelbėti įkaitus 

Stokholmas. — Socialistų In
ternacionalas Švedijoje svarstė 

Irane laikomų amerikiečių ir 
diplomatų klausimą. Nutarta 
sudaryti komisiją, kuri vyktų į 
Teheraną ir tartųsi su Irano vy
riausybe dėl įkaitų sukeltos kri-1 
zės išsprendimo. Socialistų de
legaciją turėjo sudaryti: Aus
trijos kancleris Bruno Kreisky, 
švedų socialistų vadas Olof 
Palme ir Ispanijos — Felipe 
Gonzales. Socialistų interven
cija turėjo būti slapta, o repor
teriams apie ją sužinojus ir pa
skelbus, da r nebuvo aiškų, ar 
ji įvyks, nes Kreiskis ir Palme 

pareigūnų kalbas ir laikraščių re
dakcijose sėdi rusų pareigūnai, 
kurie nurodo, kaip apie 'ką rašyti. 
Aštuoni sovietų specialistai ruošia 
naują šalies konstituciją, šeši pa
tarėjai planuoja užs:enio santy
kius ir politinę liniją. Iš visų mi
nisterijų mažiausiai surusinta yra 
užsienio reikalų, kuri turi dau
giau kontaktų su užsieniečiais. Čia 
patarėjai laikosi labai atsargiai ir 
mažai matomi. 

Gan savot ška padėtis Afganis
tano kariuomenėje, kuri, rusams 
atėjus, turėjo apie 100,000 karių, 
o šiuo metu turi apie 35,000. Kai 
kurie daliniai su visais ginklais 
perėjo į sukilėlių pusę, 'k'ti, pa-

takliai, kurių kiekvienas t runka 
6 valandas. Spėjama, kad šiais 
metais spektaklių pamatyti at
vyks apie pusė milijono žmonių, 
kurie paliks 6 mil. dol. 

Vaidinimai prasidėjo 1634 m., 
kai gyventojai pažadėjo sureng
ti vaidinimą atgailos ir dėkingu
mo ženklan, kad jų kaimo nepa
lietė aplinkui siautusi maro epi
demija. Dabartinis vaidinimo 
tekstas sukurtas 1860 m. kunigo 
Alois Daisenbergerio. 

Šis vaidinimas sukėlė daug 
ginčų, kurie nesibaigė ir šian
dien. Pasaulio žydai buvo sukėlę 
triukšmą, kad vaidinime žydai 
kaltinami dėl Kristaus mirties. 
Vaidinimas 1975 m. buvo perra
šytas benediktinų vienuolio Fer-

tarėjas, jo žmona ir vienas si-
ras atentate sužeisti. Šiais me
tais Sirijoje jau žuvo t rys ru
sai. 

— Kenija išreiškė protestą 
dėl Ugandos prezidento pašali
nimo ir kalinimo. 

— Amerikoje politinės glo
bos paprašė pirmas Kinijos pi
lietis, delegacijos vertėjas F u 
Xukun, 36 m. Jis Kinijoje pa
liko žmoną ir 6 metų dukrą. J is 
gavo leidimą pasilikti Ameri
koje. 

ganų 
bėgėliams finansinę, ekonominę 
paramą. 

Afganų vadas pasakė reporte
riams, kad laisvės kovotojai ne
gauna jokios paramos. Iki šiol 
brolių musulmonų parama nu
kreipiama pabėgėlių reikalams. 

Generalinis islamo konferen 
rijos sekretorius Habib Chatti 
pripažino, kad Afganistano oku 
pacijos klausime nepadaryta pa
žangos. Ankstyvesni konferenci 
jos reikalavimai, kad' sovietai iš
eitų iš Afganistano, buvo igno
ruojami. Konferencija sudarė už
sienio reikalų ministeriu komite
tą, kuris ieškos Afganistano kri
zės sprendimo. T u o reikalu bus 
susisiekta su dabart ine, sovietų 
pastatyta Karmalo vyriausybe Ka 

— JAV pasirengusi parduoti I įu ] c p a d a r y t a (ft t o k i a mį^. 
Egiptui 40 modernių F-16 k a - į d a s m ė l i a m s , kad su Afganista-
ro lėktuvų. Kongresas turi šią 
prekybą patvirtinti. 

— Belgijos juristų delegaci-

labai pasipiktinę žinios išgar-
Petro įpėdinis aplankė Af-jsinimu. kuris Išėjęs iš ispanų 

rikos žemę; jis akis j akį susitiko' partijos. 

Irano valdžia 
išaiškino sąmokslą 

Teheranas. Irano žinių 

dinando Rosnerio. Tekste buvo j ja, aplankiusi Maroką, paskel-
išleistos tokios vietos, kaip Pilo- Į bė, kad ten kankinami politiniai 
to žodžiai žydams: "Kraujo p r a ; kaliniai, kurie dažnai miršta 
keikimas jums ir jūsų vaikams", j nuo kančių. 
Nebuvo ir kitų žydus pykinusių 
vietų, šiai versijai pri taręs 
Muencheno kardinolas Josef 
Ratzinger ir net Amerikos Žydų 
kongresas. Tačiau vietiniai ar t is 
tai ir miestelio vadai nesutiko , 

teksto. Miestelio ta ; agentūra paskelbė, kad kariuo
menės vadovybei pavyko išaiš
kinti sąmokslą, kurio vadas esąs 
užsienyje gyvenąs generolas 
Gholam Ali Oveisi. Kariuome
nės daliniai Kurdestane. k u r 
vyksta kovos su kurdais, gavę 
įsakymą žygiuoti į sostinę, už
imti svarbesnes įstaigas, bara
kus su revoliucijai palankiais 

suimti 

keisti senojo 
ryba, kuri 1977 m. suorganizavo 
naują vaidinimą, buvo rinkimuo 
se pašalinta, išrinkta nauja, ku
ri grįžo prie senosios dramos. 
Klausydami Vatikano 1965 m. 
deklaracijos, kad šių dienų žy-

sirodę nepatikimi sovietų politi- Į dų negalima kaltinti už Kristaus 
niams karininkams, buvo išfor-j nukryžiavimą, vaidinimo režisie-
muoti. Beveik nebeliko afganų' riai išleido daug žydus liečian-
aukštesniojo lapsnio karininkų.j čių dalių, sutrumpino vaidinimą j kareiviais. Numatyta 
Jie arba žuvo, ar sėdi kalėjimuo- Į iš 8 vai. į 6 vai. Įdėtas prologas, religinius vadus ir dabartinę vy 
se arba pabėgę į užsienį. Į.kur žiūrovai įspėjami nekaltinti riausybę. 

Paskelbta analizė rodo, kad da- Į žydų, nes visi buvę kalti dėl tuo Praėjusį penktadienį Irane 
bartinės rusų jėgos Afganistane | metinių įvykių. prasidėjo demonstracijos prieš 

no valdžia ministeriai tarsis ne 
kaip vyriausybių atstovai, bet 
kaip politinių partijų delegatai. 
Komitetas susitiks ir su afganų 
laisvės organizacijų vadais. 

Islamo konferencijoje darbo
tvarkė turėjo 101 punktą, todėl 
buvo skubėta, sprendimai atidė 
liojami, sudarinėjant komisijas, 
darbo grupes. Palestinos Laisvini-

Londonas. — Praėjusį savait
galį pasibaigė terminas atsaky
ti į Sovietų Sąjungos kvietimą 
dalyvauti 1980 metų Olimpia
doje. Paskutinę dieną teigiamai 
į pakvietimą atsakė Australi
jos olimpinis komitetas. I š Eu
ropos t ik Vakarų Vokietija ir 
Norvegija nutarė Maskvos žai
dimus boikotuoti. Šalia jų boi-
ketą paskelbė ir mažytės: Mo
nakas i r Lichtenšteinas. 

Baltųjų Rūmų spaudos se
kretorius Jody Powell, komen
tuodamas olimpiados boikotą, 
paminėjo žinias apie naujus ne
ramumus Afganistano sostinė
je Kabule, kur vėl demonstra
vo jaunos gimnazijų mokinės. Iš 
Indijos gautomis žiniomis, ka
reiviai šaudė į mergaičių būrį 
ir apie 20 sužeidė. Powell pa
sakė: "Sunku suprasti, kad 
žmonės atstovaują Vakarų de
mokratijoms, skrenda į Mas
kvą dalyvauti žaidynėse, kada 
rusai Kabulo gatvėse šaudo ne
pilnametes mergaites". 

Iki šiol Maskvos olimpiadą 
boikotuoja: Albanija, Antigva, 
Argentina, Bahamas, Bengali
ja, Bermuda, Kanada, Kinija, 
Čilė, Džibutis. Fidži, Haiti. Hon 
duras, Hong Kongas, Indonezi
ja, Izraelis, Iranas, Jordanas, 
Kenija, Liberija, Malaizija, Ma-
lavi. Marokas, Monakas, Nor
vegija. Papua, Pakistanas, Pa
ragvajus. Filipinai, Saudo Ara
bija. Singapūras. Somalija, Su-

mo organizacijos atstovai reika
lavo įsileisti į konferenciją Kabu- j d a n a s - R e t u K o r ė i a - Taivanas, 
lo vyriausybę rr pasalinti Sovie- i Tailandija, Turkija. Uganda, 
tų Sąjungos priešus — afganų 
laisvės kovotojus. Tokia palesti
niečių užimta linija gerokai pa-

Ameriką. Iraniečiai, išgirdę 
apie juodųjų riaušes Miami 
mieste, ragino JAV juoduosius 
sukilti, nuverst i juos spaudždan 
čią vyriausybę. 

Sirijos diplomatas Adib Da-
oudy, Jungtinių Tau tų vadovy
bės siunčiamas, a tvyko į I raną 
derėtis dėl amerikiečių įkaitų 
paleidimo. 

Urugvajus. Vakarų Vokietija ir 
JAV-bės. 

KALENDORIUS 

Gegužės 27 d.: Augustinas, 
Restituta, Gindas, Neringa. 

Gegužės 28 d.: Emilijus, Mar
garita, Jogirdas, Rima. 
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:13. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 75 L, naktį 
55 L 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIBCni EB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIU8, M J). 
KELIAS I SVEIKATA, ÔOl W«t Garfield Blvd., Oūcm&o, IL 60636 

VEIDO SPUOGŲ GYDYMAS (6) 
Gilinkimės nuodagniai ir 
giliai į jaunuoliams taip 
svarbios veido spuogų li
gos tvarkymo labirintus. 
Mediciniškas raginimas 

Vitaminas A (jo yra morkose, 
gausiai žuvies taukuose) ir iš jo 
pagamintas spuogų gydymui 
veiksmingas vaistas retinoic acid 
( vitamino A rūgštis) jau kuris 
laikas vartojamas spuogų gydy
mui. Daug tikslių — patikimų 
pranešimų apie tuo vaistu spuo 
gų gydymą yra paskelbta medi
ciniškoje spaudoje. Tik kiek ne
gerai su tuo vaistu gydant atsi
tinka, kai pacientai gauna per di
delį kiekį vitamino A (hypervita-
minosis A syndrome): tada jie 
ketveriopai sunegaluoja, jų lū
pos suskyla, oda pasidaro šiurkš
ti ir sausa, ima galvą skaudėti ir 
toks žmogus pradeda vemti. 

Todėl buvo ieškoma ne taip 
nuodingo išvestinio vaisto iš mi
nėtos retinoic rūgšties, kuris bū
tų lygiai veiksminga gydyme. 
Taip ir buvo surastas vadina
mas 13-cb — RA. Jo duodama 
po du miligramu kilogramui kū
no svorio per dieną. Gydoma ke-
turius mėnesius. Tuo vaistu buvo 
gydoma rki šiol vartotam gydy
mui nepasiduodančios spuogų 
formos (cystic ir conglobate ac-
ne). Pvz. iš keturiolikos paci
entų, nuo tokių spuogų gydy
tų, visai susitvarkė trylika, o 
vienas 75 procentais pagerėjo. Pai 
gerėjimas laikėsi — iki paskelbi
mo medicinos spaudoje — 20 mė
nesių. Vaisto nuodingumas pasi
reiškė tik odoje ir gleivinėse 
(sausumas, šiurkštumas, suskili
mas)—jis pranyko nustojus vais
tą vartoti. Tyrinėtojai mano, kad 
tas vaistas veikia mažindamas 
riebalinėse liaukose odos riebalų 
gamybą. 

Yra ir tokių tyrinėtojų, kurie 
pataria vaistą 13— eis — RA var
toti tik sunkios spuogų formos 
gydymui, nes jis veikia į bendrą 
riebalų apykaitą kūne ir pagau
sina kraujo plasmoje triglyceridų 
kiekį (tai viena riebalų rūšis). 

Spuogų gydymas vitaminu A 

Naujausias iš vitamino A iš
vestas vaistas yra tretinoin (retin 
— A). Jis spuogus tirpina, odos 
raginį sluoksnį minkština ir pa
gausina celių gamybą viršutinė
je riebalinės liaukos dalyje. Ne
žiūrint tų gerų to vaisto veiki

mo savybių, Jis taip pat erzina 
odą, todėl pradžioje tik vieną kar
tą per dieną ant veido turi būti 
užtepamas. Užtepus tą vaistą, 
veido oda parausta ir laike dvie
jų parų ima luptis. Toks odos 
lupimasis gali būti palaikomas, o 
odos suerzinimas sumažinamas 
pritaikant atsakantį vaisto kiekį 
ir tepimo dažnumą. Prof. dermo-
tologas Loren E. Golitz iš Colo-
rado universiteto saviems pacien
tams vartoja tretinoino vaistą pa 
vidale kremo 0.025 procentų stip
rumo ir tik vieną kartą per parą 
— einant gulti. Tokio stiprumo 
vaistas esti gerai paciento pake
liamas. 

Kiek pagerintas spuogų gydy
mas yra dviejų vaistų vartoji-
mas^ tretinoino ir benzyoyl pero-
xide. Juodviejų veikimas sumuo
jasi, todėl tiedu vaistai gali būti 
kombinuotai vartojami. Benzoyl 
peroxide vartotinas iš ryto, o va
kare, kaip anksčiau minėta, vita
mino A darinys — tretinoinas. 
Tik tiedu vaistai reikia vartoti at
sargiai. Patariama leisti odai pail
sėti nuo visų kitų vaistų varto
jimo — ir tik tada pradėti varto
ti tretinoiną. Už tai gydytojas, 
prieš vartojant tretinoiną, pata
ria pacientui plauti veidą tik du 
kartus per dieną ir nevartoti kito 
kių odą lupančių vaistų, nebent 
būtų jie specialiai patarti varto
ti. Taip pat pacientui pataria
ma kuo mažiausiai veidą saulėje 
laikyti ir kuo mažiausiai kvarco 
lempa naudotis. Taip pat atsimin 
tina, kad nereikia vietiniai nau
doti vaistų, turinčių alkoholio, 
sutraukiančių odą vaistų (ad-
stringents), prieskonių ir šar
mų (lime) — tie visi dalykai gali 
trukdyti tretinoino veikimui 

Išvada. Veido spuogai esti pas 
kiekvieną kitokio intensyvumo 
ir savitai pasiduoda gydymui. 
Užmirštinas lengvapėdiškas prie 
veido spuogų atsinešimas. Cia 
nepakanka gauti mostelės ir tikė
tis, kad ji spuogus sutvarkys. 
Taip nebūna gyvenime. Rei
kia spuogus visapusiškai gydyti ir 
atkakliausiais atsitikimais nau
doti labiau erzinančius odą vais
tus. Tada vaistai dozuojami pa
gal odos pakentimą tų vaistų. 
Visais atvejais reikia kantrybės 
tiek pacientui, tiek gydytojui. 
Daugiau apie tai kitą kartą. 

Dvi Onos: Butkienė (k.) ir Kriaučiūnienė klausosi sveikatos patarimų Lietu
vio sodybos pažmonio metu. tiuotr. M. Nagk> 

lUUDIMGA PATARIMĄ 
IGYVERDIRK — 

SVEIKESNIS BOSI 

SEPTYNIASDEŠIMTMEČIŲ 
KOJŲ APTIRPIMAS 

Pasiskaityti. Current 
bing, September 1979. 

presen-

Klausimas. Gerb. daktare, esu 
jau apie 70 metų. Prieš kurį lai
ką pradėjau jausti kojose lyg tai 
apmirimą, lyg tai aptirpimą. 
Kreipiausi pas savo šeimos dak
tarą. Jis man prirašė niaciną, po 
tris tabletas per dieną. Ir taip 
vartojau gal porą metų. Paste
bėjau, kad po niacino paėmimo 
tas paraudimas odos — tas lyg 
skruzdžių bėgiojimas daugiau 
jaučiasi nevalgius, o kartais ir vi
sai nesijaučia. Sakiau apie tai sa
vo daktarui. Jis sakė, kad yra ge
riau, kad tas veikimas jaučiamas 
didesnis. Patarė imti po vieną pi
liulę rytais, o vakarais imti pri
rašė kitų vaistų: cyclospasmol 

— po vieną piliulę. Nuo to vaisto 
jokio veikimo nejaučiu. Dar pa
stebėjau, kad po tos Niacin piliu
lės kurį laiką — apie 20 — 30 
minučių skrandyje jaučiasi koks 
tai nenormalumas. 

Labai prašyčiau Gerb. Dakta
rą daugiau paaiškinti apie šių 
vaistų naudojimą. Nors jau ilgas 
laikas šiuos vaistus vartoju, bet 
kad jausčiau kokį didesnį pagerė
jimą — negaliu pasakyti. 

Atsakymas. Niacino vaistas su
kelia odos paraudimą ir tarsi 
skruzdžių bėgiojimą po oda. Tas 
toks to vaisto veikimas skaitomas 
negeistinu, nes būna tokių pa
cientų, kurie nepakelia tokio ne
gerumo. Tas negerumas daugiau 
pasireiškia tuščiame skrandyje, 
nevalgius. Norint jo neturėti, ar 
mažiau tą negerumą jausti, rei
kia niaciną imti pavalgius ir at
sigulus. Nieko blogo nėra: tas 
jausmas praeina po pusvalandžio. 
Tik kiti žmonės pamatę — stebisi, 
klausia — kas tau atsitiko, kad 
tu toks raudonas pasidarei. Vei
kimas vaisto visada vienodas, ar 
parausta oda, ar ne. Todėl, jei 
nieko kitokio blogio nejauti — ne
kreipk dėmesio į tą paraudimą 

^ibei skruzdžių bėgiojimo jausmą. 
Niacino tabletės parduodamos 
po 60, 100 ir 250 mg. Didesnė 
dozė to vaisto — ryškiau minė
tai jaučiasi. Bus tokių pacientų, 
bus ir tam pačiam pacientui to
kių dienų, kada visai nieko ne
jaus paėmus tą vaistą. Veikimas 
visais atvejais tas pats — geras, ar 
rausta, ar ne. 

Antras vaistas — cyclospas
mol visai neturi savyje niacino — 
todėl ir neatsiranda paraudimo 
bei skruzdžių bėgiojimo. Jo irgi 
įvairaus stiprumo kapsulės par
duodama: mėlyna, raudona: turi 
400 mg. veiklios medžiagos vadi
namos cyclodelate; mėlyna kap
sulė: 200 mg., o oranžinė — 100 
mg. Tas vaistas ir niacinas skiria
mas išplėtimui kraujagyslių. 
Gal būt veiklus tokiam reikalui 
tas vaistas — taip apie jį kalba 
Mokslo akademijos tyrinėtojai 

Tie abu vaistai neatstoja pilno 
gydymosi nuo sklerozės, kurią 

SPORTO APŽVALGA 
KREPŠINIS 

— Šveicarijoje pasibaigė kva
lifikacinis krepšinio turnyras 
Maskvos olimpiadai, 16 Europos 
rinktinių kovojo dėl 3 vietų: 4 
grupės išaiškino po du pirmuo
sius, kurie sudarė 8 komandų fi
nalinę grupę. Visų rinktinių ly
gis labai pakilęs ir buvo nemaža 
staigmenų, Į finalinę grupę nepa
teko tokios rinktinės kaip Bulga 
rija, Turkija ar Graikija. Nuste
bino V. (Vokietija, Švedija ir 
Olandija, kurios su Italija, Pran
cūzija, Ispanija, Čekoslovakija, 
Lenkija ir Izraeliu pateko į fina
linę grupę. Labai aršios varžy
bos baigėsi karštomis rungtynė
mis tarp Čekoslovakijos ir Pran
cūzijos, kurios baigėsi čekų per
gale pratesime 114-112. Šios 
rungtynės Prancūzijai kainavo 
kvalifikaciją, nes ją pralenkė Is
panija, kuri su Čekoslovakija ir 
Italija ir buvo tų trijų laimingų
jų tarpe. 

Be šių trijų Maskvai kvalifika 
vosi Sov. Sąjunga, Jugoslavija, 
JAV, Puerto Paco, Kanada, Ar
gentina, Australija, Kinija ir Se
negalas. Kaip žinoma, JAV, Ka
nada, Argentina ir Australija 
boikotuoja ir į jų vietą bus pa
kviestos kitos, šiuo metu dar ne
aišku, kaip tas atrinkimas bus 
daromas. 

— Bulgarijoje vyksta pana
šus turnyras moterims, kur daly 
vauja net 23 rinktinės. Pirmoje 
grupėje pirmauja Bulgarija, Ku
ba ir Italija, o antroje Amerika 
ir Čekoslovakija. Amerikos rink
tinė, laimėjusi sidabro medalį 
Montrealyje, čia rado daug pasi
priešinimo. Laimėjusi prieš Ju
goslaviją 85-84, ji pralaimėjo P. 
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tamsta turi savo kojose. Todėl 
imki gydytis visapusiškai sklero- j BgtgtiiflMBL 

— Ispanijoje įvyko tarptauti-

Mankšta. K pratimas. Pradinė padėtis: gulėk aukštielninkas, rankos po sėdy
ne, delnai žemyn. Mankšta: įtempk pilvo raumenis. Pakelk galva, pakelk pe-
Sus ir alkūnes nuo grindų. Taip laikykis keturias sekundes. Sugrižk į pirminę 
padėti- Pakartok pamažu, didindamas skaičių iki tuzino. 

Mankita- X pratimas. Pradine padėtis: atsistok ant laiptų, dideles (telefono) 
knygos ar medžio gabalo pakeltais kulnimis — kūno svoris ant pėdos prie
kio. Mankšta: Nuleisk ir pakelk kulnis. Taip, pamažu didindamas skaičių, 
pakartok tuziną kartų. 

zę — kaip tai atlikti čia jau pa
kartotinai buvo priminta. Nege
rai, kad kai kurie žmonės į svar
bius reikalus žiūri pro pirštus, o 
tik tada (kaip anas rusų ūki
ninkas) žegnojas, kai perkūnas 
trenkia. Tokiems niekas negali 
reikiamai talkinti. Priedui prie 
tokio gydymosi reiktų imti tams 
tai cinko sulfato ir vitamino E 
kapsules. Tada nors pradėtumei 
jausti palengvėjimą, kurio trū
kumu dabar skundiesi. Pilną skle
rozės tvarkymą prisiminsi, kai pa 
siskaitysi šio skyriaus ankstyves
nius rašinius.Nekreipk dėmesio— 
nesigąsčiok, kad skrandis trupu
tį "burbena" tų vaistų paėmus. 

nis krepšinio turnyras, kuri lai
mėjo Sov. Sąjungos rinktinė, nu. 

galėjusi Prancūziją 111-75, Itali
ją 8fr67 ir Ispaniją 100-83. Ita
lai liko antri, nugalėję ispanus 
101-100, o prancūzai treti, nuga
lėję ispanus 98-90. 

— Amerikoje vieši Sov. Sąjun 
gos jaunių rinktinė-. Ji džiaugiasi 
amerikiečių vaisingumu ir gau
na geriausio pasaulio krepšinio 
pamokas nemokamai. Ir tai ne
žiūrint prez. Carterio olimpinio 
boikoto! 

Ta rinktinė pralaimėjo New 
Yorko gimnazistų rinktinei 96-
96, o laimėjo Portlande 101-78, 
Eire mieste 83-61 ir Marylando 
97-96. 

— Krepšinio antrojo rato Iie-

UETUV1SKOS GIROS 
RECEPTAS 

Olandiško alaus bonkos su sau
giais kamščiais naudojamos gi
rai supilti ir šaldytuve laikyti. 
Jos už kvoterį parduodamos smuk 
lėse. 

Juodos, stambių grūdu vieno 
kepaliuko duonos — "plytos" pa
kanka pagaminti 20 minėtų bon-
kų giros. Tokią (būtinai tokią) 
duoną supiaustyti, sudžiovinti, or

kaitėje puse valandos pagruzdin
ti apvartant 

Užvirinti vandens pustrečio 
galiono. Ataušinti iki drungnu
mo ir sudėti į tą vandenį minė
tai apgruzdintą duoną. Uždeng
ti ir per naktį palaikyti kambario 
temperatūroje. 

Rytą nusunkti duoninį skystį 
per sietelį, ar atsargiai be sietelio, 
juodą duoną laikosi gabaliukais, 
kitokia — suįra ir nieko neišei
n a Sudėti į duoninį skystį pusę 
pokelio mielių, ištrintų su trimis 
puodukais cukraus (arba pagal 
skonį) ir palaikyti 2 — 3 valan
das kambario temperatūroje 

Tada pilti į minėtas bonkas iki 
pradžios kaklelio (ne pilnas) tą 
duoninį skystį, įdėti į kiekvieną 
bonką po keturias džiovintas vy
nuoges (razinkas) ir tuojau dėti 
į šaldytuvą. Gerti tinka ant ry
tojaus. Geriama tiesiai iš tokios 
bonkos, nes kitaip putomis gira 
išeina. 

Paruošė Zenonas Šukys 

TIKRIAUSIAI SIU PLOKŠTELIU NETURITE! 
VAIDILŲ KANKLES Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

GROJAME JUMS įgrojo L A t Korp! Neo-Lithuank orkestras, va
dovaujama* Algirdo Modestavičiaui, Įdainavo Aru-

Gaaparaitis. 

SU ŠOKIU IR DAINA Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Iithuaaia orkestras. 

KALNUOS DAINUOJA Kvintetą* "BALTIJA" ir US.T. Korp! Neo-
Lithuania orkestras. 

KOKIAIS KELIAIS 
Aš KELIAUSIU 

įdainavo "BALTIJA" •yrų kviatetaa 

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakauskaite. Raganėle, Tevilkės 
v*jaa, Sugrįlk, ilgesy ir kitos. 

tuvos pirmenybės vyko Šiauliuo
se ir Klaipėdoje. Bus išaiškintos 
6 komandos, kurios kovos dėl ti
tulo. Geriausiai laikosi Kauno 
Drobė su dauguma Žalgirio žai
dėjų ir Vilniaus Statyba (nepil
nos sudėties!). 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUIS 

IB 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 6»th StrmC Oiioa*o, UL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
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DR. E. DECKYS 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
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J O K Š A 
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DR. A. JENKINS 
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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. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU 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. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS- CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO W AB ASM 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. 

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 *«št 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y l O J A 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
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 . - GR 6-0617 
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave. 

Ofiso tel HE 4 2123. namg GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai: pirm . antrad, ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namg 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7) Šeštadieniais pagal susitarimą 



Savos kalbos išlaikymas 

BŪTINAS TAUTINIS 
SAVITUMAS 

Nuolat kyla komplikuotesni 
klausimai jaunimo organizaci
jų vadams ir lituanistinėms 
mokykloms, kaip išlaikyti sa
vo kalbą jaunojoje kartoje ir 
kaip įdiegti joje tautinį sąmo
ningumą. Tai ir svarstė prieš 
daugiau kaip savaitę (gegužės 
17-18 d.) l ietuvių Skautų są
jungos taryba. Ja i rūpi skau
tiško jaunimo auklėjimas šiose 
nepaprastose sąlygose, kad t a s 
jaunimas išliktų kartu ir lie
tuviškas, kad jis jaustųsi lie
tuvių tautos dalimi ir imtųsi su 
augančiu amžiaus pajėgumu 
tautinių įsipareigojimų. Nors 
tuose posėdžiuose konkrečių 
nutarimų nebuvo daroma, bet 
tikrai buvo nustatytos gairės. 
Jos ateityje ir parodys geriau
sią kelią, kad pagrindinis klau
simas — sava kalba ir taut inė 
sąmonė — būtų visais skautiš
ko auklėjimo būdais spren
džiamas. 

Rimtas, net akademinis 
organizacijos gairių svars
tymas darė gerą įspūdį skautų 
sąjungos tarybai, bet jis turės 
įtakos ir visai lietuvių vi
suomenei. Jeigu ir ne visa vi
suomenė kartu išgyvena tuos 
pačius rūpesčius, ta i vis dėlto ji 
dar neužmiršta, kad jos t ikslas 
išeivijoje yra atstovauti savo 
pavergtai tautai, liudyti jos 
kančias ir paruošti naujus vi
suomenininkus, naujus lais
vės kovotojus ir visuomenės va
dovus. 

Šie vyriausios skautų orga
nizacijos vadovybes svars
tymai ne tik gali, bet ir tur i būti 
taikomi kuo plačiau skau
tiškam ir visam lietuvių jau
nimui, augančiam ir bręstan
čiam svetimoje aplinkoje, nors 
jiems ji yra tapusi sava. Tiek 
posėdžių vadovai, tiek visi 
pareigūnai su labai dideliu 
atsakingumu darė pranešimus 
ir svarstė, kokias išvadas iš jų 
ga l ima pada ry t i . P a s k a i 
tininkai taip pa t t inkamai 
supažindino su savo mintimis 
ir idėjomis, kad ir klausyto
jams sukeltų naujų minčių, 
galimų pritaikyti savo veikloje 
ir savo aplinkoje. Svarstymų 
vaisiai gal tepaiškės vėliau, kai 
iš jų vadovybė padarys konk
rečias išvadas ir duos nuro
dymus, kaip reikia veiklą orga
nizuoti, bet jau dabar galima 
džiaugtis tuo, kas ir kaip buvo 
tautiniais klausimais pasi
sakyta ir nuspręsta. 

Lietuviškoji skautija jau yra 
praėjusi savo subrendimo am
žių ir turi pakankamai patir
ties įvairiose sąlygose ir ap
linkybėse pritaikyti specifinius 
skautiškus būdus auklėti jau
nimą gerais žmonėmis, gerais 
ir ištikimais skautais, sąmo
ningais ir didelio ryžto lie
tuviais. Skautų stovyklos buvo 
pavyzdys kitoms organizaci
joms, kai jos j a s tik pradėjo. 
Skautų pasiaukojimas tau
tiniam reikalui, perteikiant jau
nai sielai paprastu būdu gi
l iaus ias min t i s . p i lnut i 
nį krikščioniškumą ir tautiš
kumą buvo paskatinimas dau
geliui, kuriems tik rūpėjo lie
tuvių jaunimo ateitis išeivijoje. 

Bet ir skautams reikia nuo
lat pergalvoti gyvenimo pasi
keitimus, kad jų veiklos me
todai nepasentų ir neatitrūktų 
nuo tikrovės. Reikia pasirūpin
ti ir jaunesniais vadovais, ku
rie užimtų iš gyvenimo besi
traukiančių idealistų ir savo 
tikra tautinę ir auklėjimo duok
lę atidavusiųjų vietas. Tai visų 
organizacijų išsilaikymo ir 
užsibrėžtų tikslų s iekimo 
pagrindas, kurį ir reikia nau
jinti, kad jis atlaikytų skau-

NEPAVYKĘS ĮKAITŲ IŠGELBĖJIMAS 
D a r viena tamsi dėmė vyriausybės darbu, sąrangoje 

BR. AUŠROTAS 

tijo8 ir skautdjoje lietuvišką 
pastatą. 

Ateitininkų federacijos vado 
vardu kalbėdamas, dr. P. Kisie
lius priminė, kad šiuo metu abi 
šios organizacijos neša atsa
komybę už jaunimą išeivijoje ir 
už jaunimo išlaikymą lietuvių 
eilėse. Tai sąmoningas ir įsi-
pareigojantis patvirtinimas. 
Šiandien nereikia ieškoti skir
tybių, bet savyje sutelkti visas 
pajėgas pažinti panašumus ir 
juos taikyti taip, kad jie tar
nautų jaunimui įjungti į lie
tuvišką gyvenimą, jį padaryti 
lietuviško kamieno žalia Saka, 
žaliuojančia ir nešančia tau
tinius vaisius savo ateičiai, 
skautijai ir savo tautai. 

Tauta vergijoje laukia pagal
bos ir paguodos iš laisvųjų. Ko
va už tautos laisvę dar nesibai
gia. Jos pabaigos dar net 
negalima nujausti. Užtat juo 
didesnę atsakomybę turi jau
nimo auklėtojai už tautinį išsi
laikymą ir už tautos idealus 
kovojančio lietuvių jaunimo iš
laikymą tautos ateičiai. Tai pri
klauso nuo jaunimo orga
nizacijų, nuo lietuviškų 
mokyklų, nuo tėvų ir artimųjų 
ir nuo lietuvių visuomenės 
sąmoningumo. 

Įdomu, kad skautų vado
vybė svarstė ne tik tai, kas ge
rai pavyko, kas buvo laimėta, 
bet ir tai, kas reiktų kitaip 
padaryti, kad organizacija bū
tų lankstesnė, kaip prieiti net 
prie lietuviškai nekalbančių ar 
mažai tekalbančių lietuvių vai
kų ar net jaunuolių. Čia ir iš
kilo klausimų, kuriuos vado
v y b e i r e i k ė s i š n a u j o 
persvarstyti, suformuluoti, 
pateikti visai tarybai, gal ir ki
tiems vadovams, kad būtų gali
ma pritaikyti tam laikui, ku
riame gyvename, ir tiems 
jaunuoliams, kuriuos turime 
patraukti į sąmoningą lie
tuvišką veiklą. Juos traukti ton 
veiklon skautiškais metodais 
nėra sunku, jeigu tik atsiras pa
kankamai naujų ryžtingų va
dovų tęsti skautišką gyvenimą 
lietuviškuose laukuose. 

Nereikia iš šalies siūlyti ne
įvykdomų patarimų ir rašyti re
ceptų. Skautų vadovybė tai ži
no. Ideologiškai jų vadovai yra 
užtenkamai pasiruošę ir stip
rūs. Pasiaukojimo dvasios bent 
vidurinio ir vyresnio amžiaus 
vadovai visiškai nestokoja. 
Tad su didele viltimi galima 
žvelgti į visus nutarimus, kad 
jie bus vykdomi, kiek bus gali
ma, į rezoliucijas, kad jas su
pras ir šalia skautijos esanti lie
tuvių visuomenė. Juk visų 
bendras tikslas — tautinį kelią 
nuolat lyginti ir švarinti, kad 
juo be baimės eitų nuo ma-1 

žumos iki vyriausio vadovo ir 
jaustų tikrą kelionę į tikslą ir į 
laimėjimus. 

Nubyrėj imų nebijo nei 
skautų, nei kitų ideologinių 
organizacijų vadovai, nes jie 
turi tiek patirties, kad apie to
kius nubyrėjimus — mora
linius, religinius, tautinius — 
visi gerai žino. Bet tai, kaip iš 
šio suvažiavimo galima spręs
ti, nenugąsdina nei vado
vybės, nei sąmoningų tautinio 
nusiteikimo lietuvių visuo
menės atstovų. Tik visi daro 
išvadą, kad sąmoningas savos 
kalbos išlaikymas yra sąmo
ningas tautinis išsilaikymas. 
Ir tų pastangų neturi niekas 
stokoti, nes tai auka savo 
jaunesniam broliui ir sesei, au
ka savo pavergtos tėvynės lais
vei ir auka lietuvių visuomenei 
ir jos veiklai išeivijoje. Lietu
vių Skautų sąjungos vadovybė 
tokį pasiryžimą čia ir yra paro
džiusi. P.S. 

Sių m e t ų balandžio 25 d. 
r y t e 6:46 vai . , kad ir nieko 
g e r o iš ž inių tarnybos ne
l a u k d a m a s , lyg koks auto
m a t a s pasukau TV aparato 
į j u n g t u v ą : pasiklausyti 
N B C v ie t in ių rytinių, dau
g iaus ia s u kriminaliniu 
pasau l iu susijusių žinių, 
ž ine l ių 

vykdyti tik su dviem atsar
giniais helikopteriais. Tik poli
tikierius būtų galėjęs leistis į to
kį neapgalvotą, rizikingą 
žingsnį," aiškino J. Singlaub. 
"Atrodytų, kad politiniai sam-

a t i d e n g i m a s s u k ė l ė 
aukščiausio laipsnio Sovietų 
elektroninių priemonių budru
mą Prisimintina, kad Sovietų 
žvalgybos satelitai tuose plo
tuose yra nukreipti Irano terito-
rijon. Šie satelitai gali lengvai 
pastebėti krašte net elektro
magnetinius svyravimus jiems 
paskirtose vietose. Aišku, kad 

protavimai kurstė šio užda-
Tačiau ekrane iš vinio vykdymą nuo pat jo už-

N e w Y o r k o centro jau kai- uomazgos ligi pat paskutinės JAV aštuonių helikopterių 
bėjo ir skeryčiojo T. Bro- minutės. Man atrodytų, kad skridimas Irano teritorijoje 

prezidento įsakymas nutrauk
ti uždavinio vykdymą, nelei
dus dėl jo įvykdytinumo apsis-

k o w , N B C ry t in ių žinių 
redaktor ius . Atrodė, kad 
l y g k a ž k a s ba i saus , neįti 
k e t i n o butų naktį nutikę, pręsti vietoje, yra buvęs ne 
N e j a u g i k a r a s , dingtelėjo vietoje." Taip aiškino gene-
m i n t i s ga lvoje , o gal tik rolas J. Singlaub (atsargoje) 
k o k s susidūrimas? 

" N e t r u k u s į kra i to 
v i s u o m e n ę prabils mūsų 
p r e z i d e n t a s " , pranešė 
redaktor ius . Ir tikrai. Ly
g i a i 7 v a i . r. vietoje lau-

Kaip žinome, taip pat ir JAV 
užs. reikalų vadovas Cyrus 
Vance, nesutikęs su savo pre
zidento užsimojimu išlaisvinti 
įkaitus Irane, atsiskė iš užsie
nio reikalų vairininko vietos 

k i a m ų ryt inių žinių TV Taigi, kai šiam kraštui taip rei-
e k r a n e pas irodė preziden- kia patyrusio ir griežto užsie-
t a s . J i s p r a n e š ė tada vi
s i e m s sus i rūp inus i ems 
ž i ū r o v a m s apie jau daug 
kar tų komentuotą, visiems 
ž i n o m ą J A V įkai tų Tehera
n e i šge lbėj imo katastrofą, 
į v y k u s i ą ap i e 230 mylių į 
pie tryč ius nuo Teherano. 

K a i p t o buvo ir galima 
laukt i , J A V prezidentas tei
s i n o s a v e už gelbėjimo 
organ izav imą ir prisiėmė 
v i s ą a t s a k o m y b ę už jo at
š a u k i m ą , kai "gamtos jė
g o s p a s t o j o kelią žmogaus 
r y ž t u i ir t e chn ika i įvykdyti 
b e v e i k ne įmanomą žyg
d a r b į " . 

G e n e r o l a s kritikas 
Tuoj po nepavykusio ban-

nio reikalų žinovo, į šį postą bu
vo pa r ink tas senatorius, 
p o l i t i k a s E d . M u s k i e . 
Konservatyvioji spauda Edm. 
Muskie vadina "balandžiu". 
Mat, jis visą laiką yra buvęs 
priešingas JAV karinių pajėgų 
stiprinimui ir labai artimas 
senatoriaus McGovern poli
tikai. 

Apie žiauriai nepavykusią 
įkaitų išlaisvinimo misiją dau
giau smulkmenų telpa "The 
Revievv of the News" nr. 19, ku
rių dalį čia perduodu. 

Prez idento praneš imas 
Savaitraštyje teigiama, kad 

jų skelbiamos žinios esančios 
visiškai patikimos: jos pasieku-

dymo, kurį galima palyginti su šios redaktorius iš patikimų 
įkaitų išvadavimu, dar netu- žvalgybos šaltinių. Žinia, šiuo 
rėjusiu sau lygaus pavyzdžio, atveju jų šaltinio pavardė, var-
tuoj atsirado garsių kritikų ir das yra neskelbiami, 
kaltintojų. Vienas jų tai buvęs "Netenka abejoti, kad aštuo-
J A V dalinių Pietų Korėjoje ka- nių JAV helikopterių skrydis į 
r iuomenės štabo viršin. maj. š a i u r ę nuo l ė k t u v n e š i o 
gen. J o h n Singlaub. "Nimitz" buvo pastebėtas So-

"Nė vienas atsakomybę jau- vietų sekimo laivų, stebinčių 
čiąs karininkas, tokio ar pana- JAV KaTo laivyno judėjimą 
šaus uždavinio vykdytojas, nie- Arabų jūroje. Taigi tuose 
k a d a nebūtų sutikęs jį pradėti geografiniuose plotuose toks 

JAV-bių įkaitai,Irano valdžios kankinami Teherane 

buvo Sovietų žvalgybos sateli
tų tikriausia pastebėtas. Tokį 
skrydį galėję pastebėti ir Irano 
elektroninių sekimų žvalgai, 
seką bet kurio galimo krašto 
lėktuvų skridimus per jų teri
toriją". 

Prilei8tina, kad Sovietų sekė 
jai galėję susidaryti nuomonę, 
kad "Amerika įsiveržia į 
Iraną". Kaip to ir buvo galima 
tikėtis, Sovietų karinė vado
vybė automatiškai aliarmavo 
savo karinius telkinius Azer
baidžane ir Irano šiauriniuose 
pasieniuose. 

Sovietų neįprastinis judėji
mas tuose plotuose taip pat bu
vo pastebėtas ir JAV elektro
niškos priešo sekimo tarnybos. 
Suprantama, kad ir JAV prezi
dentas buvo tuojau infor
muotas apie susidariusią nau
ją, gal ir nenumatytą būklę. 
Prieš akas visu nuogumu atsis
tojo galimybė: Sovietai gali ryž
tis sukliudyti C-130 transporto 
lėktuvų skrydžius. Jie taip pat 
gali pulti lėktuvnešį "Nimitz". 
Niekas šiuo metu negalėtų pa
sakyti, ar bent viena iš tokių 
galimybių buvo priimta dėme
sin, atseit, šiai visai sudėtingai 
operacijai nebuvo viskas kaip 
reikėtų apgalvota. Net nebuvę 
numatyta lėktuvų naikintojų 
apsauga nuo priešo puolančių 
lėktuvų, pasirengusiu sukliu
dyti JAV C-130 ne per greitų 
mašinų skridimus svetimoje 
teritorijoje. 

Prileidžiama, kad šios ne
lemtos padėties akivaizdoje J. 
Carteriui neliko kitos išeities, 
kad įtikinti Sovietų vadus, kad 
Irano nepuola, bet tik vykdo 
įkaitų išvadavimo akciją, kaip 
pasirodyti JAV žinių tarnybų 
TV ekranuose ir pranešti vi
sam pasauliui, apie Amerikos 
nepavykusį įkaitų išvadavimo 
užmojį. 

Būta pagelbininkų 
Tikima, kad apie 300 iranie

čių, nepritariančių aj atolų re
žimui, buvę apmokyti Ame
rikoje ir slaptai nusiųsti į 
Iraną. Taip pat ir amerikiečių 
specialios 12 asmenų grupės 
jau anksčiau buvusios permes
tos į Iraną. Iraniečiai turėję 
šias grupes slaptai apgyven
dinti ir teikti visokią globą. 
Spėjama, kad pirmosios gru-

JAV-bių prezidentas Jimmy Carteris ir naujasis Valstybės sekre
torius Edm. Muskie, demokratas senatorius iš Maino valstijos. 

pės joms pavestus uždavinius 
sėkmingai įvykdžiusios. 

Tačiau dabartinėje vyriau
sybėje yra įtakingų pareigūnų 
politikų, priešingų bet kokiems 
kariniams išpuoliams sveti
mose valstybėse. Pagal pir
mąjį planą, buvusį daug stam
besnės spimties, galėję būti ir 
žuvusių iš abiejų pusių. Taigi 
net ir prezidentas, nors išva
davimo idėjai pritaręs, pirmojo 
plano vykdyti neleidęs. Esą, 
amerikiečių įkaitų išvada
vimas turėjęs parodyti tik Žmo
niškąjį tokio vadavimo po
būdį. 

Kas išmokta 
Nors ateityje tokių ar pana

šių iškylų į svetimas teritorijas 
ir neteks vykdyti, bet pa
mokos, nors ir žiaurios, verčia 
kitus pasimokinti iš savo klai

dų. O svarbiausia, kad vienas 
helikopteris, vežęs chemikalus 
a m b a s a d o s s a r g y b i n i a m 
"užmigdyti", taip jau pasitai
kė, kad negalėjo nuskristi į jam 
skirtą susirinkimo punktą. Be 
šių chemikalų išlaisvinimas 
buvo neįmanomas. 

Be abejo, buvo sužinota, ko
kias sekimo ar nesekimo prie
mones naudoja iraniečiai, sek-
d a r a i s a v o " e r d v i ų 
neliečiamybę". Taip pat bu^ę 
sužinota, kaip Sovietai rea
guoti į pastebėtus tikrus ar ap
gaulingus JAV karinius pasi
rengimus toli nuo savo sienų. 

Kas tikrai svarbu, kad JAV 
prezidentas iš viso ryžosi prie 
tokio didžiai rizikingo žings
nio. Apie galimus pavojus jis 
geriau žino, negu bet kuris 
žurnalistas, nors ir specialiose 
žinių tarnybose. 

Japonija didina savo gamybos automobilių eksportą į užsienį. Pasta
ruoju metu siunčia daugiau kaip 40 modelių. „Toyotos" pakrovimas į 
laivą. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Garbinga taika 
Tauta be herojų — tauta be ateities 

— Esu laimingas, kad man užteko drąsos 
parodyti savo dabartinį veidą. Jums esu dėkingas už 
tai, kad mane ne tik supratot, bet ir nekaltinat, — 
pasakiau jam. Užtrenkiau duris. Pasukau į kitą 
gatvę ir pradėjau bėgti. Bėgau vis sparčiau ir spar
čiau. Nežinojau, nuo ko ir kodėl bėgu. Prie pirmos 
pasitaikiusios progos iškeičiau grąžintą žiedą į 

chirurgas skalpelio pagalba iš seno padaro jauną. 
Atstatyti jauną nebus problemos. Jūs atgausit savo 
buvusią išvaizdą. Tada ir pats pamatysit, kad be 
reikalo sieloj otės. 

— Daktare, bet ir mano rankų pirštai yra randų 
sutraukti. Negaliu juos atlenkti. 

— Terapijos ir rankų chirurgijos pagalba jūs 
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Šalmas — apsauginis ginklas, 
pasirodęs Lietuvoje tik II tūks
tantmečio pradžioje. Tai vienas 
rečiausių radinių archeologinėje 
medžiagoje ne tik Lietuvoje, bet ir 
kaimyniniuose kraštuose. Pasta
ruoju metu šalmu labai susidomė
jo tiek . tarybiniai, tiek užsienio 

archeologai. Apie šalmus nemažai 
rašyta ir darbuose, skirtuose 
apskritai ginklams. Ypač dėmesys 
atkreiptas į kūgio formos šalmus — 
pagrindinį Rytų Europos šalmų 
tipą ankstyvaisiais viduramžiais. 

R. Volkaitė-Kulikauskienė 

— Sutinku. Absoliučiai sutinku, nes esu vienas gydymo dėka dar daug ko galėsite pasiekti. Nenu-
nereikšmingiausių žmonių iš 200 milijonų Amerikos stokit vilčių. Jūsų rankose yra raktas į gražų ir lai-
gyventojų. minga gyvenimą. Mokėkit tik juo naudotis, — pasą-

— Palauk minutėlę, aš grąžinsiu tau tavo būvu- kiau ligoniui. 
šios sužieduotinės žiedą. 0 gal tu nori ją matyti? — Daktare, ar dar turit laiko išklausyti nerimo 

— Ačiū. Nematau reikalo. Mūsų keliai jau išsi- slegiančią mano širdį? — nuostabiai švelniai ir tyliai 
skyrė, — atsakiau jam. paklausė apdegusiu veidu ir kūnu ligonis. 

J i s atnešė žiedą toj pačioj dėžutėj, kurioj jai bu- — Ligoniams man niekados netrūksta laiko. 
vau padovanojęs, ir padavė man. Apstulbęs stove- — Nelengva man bus viską išdėstyti, bet paban-
jau. Tylėjau, nors širdis kažkodėl nerimo. dysiu. Matot, ką iš manęs karas padarė? Pavertė į 

— Būk vyras! Nepulk į pesimizmą! Kiekvieno baisiausią karikatūrą. Neturiu sveikos odos nei ant 
žmogaus gyvenime yra lietingų ir saulėtų dienų, veido, nei ant kūno. Vieni randai. Bijau net pasi-
Paimk save tvirtai į rankas. Pasiduok moderniam rodyti už ligoninės sienų. 
gydymui, kuris tau, kaip veteranui, yra lengvai pri- — Kaip tai atsitiko? — paklausiau ligonį, 
e inamas. Su gydytojų pagalba sugrįš tavo prieš- — Nakties glūdumoj kryžminėj patrankų ugny 
kar inė sielos būklė ir tu būsi laimingas. Atsimink, daug mano draugų paguldė savo galvas. Dar liku-
kad ir po didžiausios audros seka giedrios ir saulėtos sius gyvus bėgau gelbėti iš degančio tanko. Užsi-

narkotikus. Nuodijau jais save, kol be sąmonės pate- galėsit juos sulenkti ir atlenkti. Atsiminkit, kad jūsų 
kau į ligoninę. Dabar gyvenu tik su šia diena. Pra- padėtis yra geresnė, negu daugelio kitų. Jūs turit 
eitį jau užmiršau. Apie ateitį net negalvoju, — gūž- rankas ir kojas, o visa kita bus atitaisyta. Turėkit 
telėjęs pečiais, keistai blizgančiomis akimis, pasakė kantrybės, — guodžiau ligonį. 
ligonis. — Turėjau ir aš sužieduotinę, kurią nuo pat vai-

— Pone Loom, jūs turite koncentruoti visas savo kystės dienų pažinojau. Buvom nutarę, kai grįšiu iš 
jėgas į dabartį ir ateitį. Esate jaunas. Modernaus kariuomenės, susituokti, — žiūrėdamas į grindis, 

dienos. — kalbėjo jis. 
Paspaudęs ranką, jis palydėjo mane iki durų. 

„Linkiu tau gyvenime ištvermės ir visokeriopos 
sėkmės", pridūrė. 

degė mano rūbai. Draugų neišgelbėjau, bet pats 
pavirtau į geografijos žemėlapį. 

— Nenusiminkit, — raminau ligonį. — Siame 
amžiuje plastinė chirurgija yra tiek pažengusi, kad 

ilgesio pilnu balsu tęsė jis. — Vietname visą laiką jos 
ilgėjausi ir apie ją tik mąsčiau. Kūriau gražiausius 
ateities planus. Laukiau, kad greičiau pasibaigtų 
tarnybos laikas. Ach, kaip troškau tuo metu gyventi 
ir bijojau žūti. Vieną dieną paskambino ji į ligoninę, 
kad nori aplankyti mane. Apsidžiaugiau. Stipriai 
plakančia Širdim jos laukiau. Dabar man yra taip 
sunku, taip neapsakomai sunku apie tai prisiminti. 
Begalinis liūdesys plėšia mano krūtinę. Vaitoja ir 
verkia skausmo surakinta, sužalota mano širdis. 
Viskas išnyko, kaip gražus miražas. Pajutau, kad 
kažkas širdyje užgeso ir ten įsiviešpatavo tamsi 
naktis. Sunkumas užgulė mano krūtinę ir neatslūgo 
net iki šiol, nes po pirmojo vizito jį daugiau jau 
nebepasirodė. 

Kokia gyvenimo painiava! Argi tas berniukas 
galėjo būti mano priešas? Ką gi jis man blogo 
padarė? Kodėl aš su juo taip žiauriai pasielgiau? 

.(Bus daugiau) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
PIRMŪNĄ PRISIMENANT 

Ateinančiu metų vasario 16 d. 
„Amerikos Balso" lietuviu tarny
ba minės 30 m. sukaktį, kai per 
vieninteli JAV valdžios liesomis 
išlaikomą radiją, be kitu kadbų, 
kiekvieną dieną (Lietuvos laiku 
vakare) į Lietuvą transliuojamos 
dvi laidos, per abu kartus uži-
maincios visą valandą be jokiu ko
merciniu skelbimu, tik su labai 
trumpais muzikiniais įtarpais (iš
skyrus specialias progas). Kai me
tai turi 365 ar 366 dienas, tai 
reiškia, kad tiek valandų Ameri
kos valdžia skyrė tikslioms in
formacijoms apie politinius įvy
kiais pasaulyje ir išeivijos lietu
vių gyvenimą perduoti Lietuvai. 
Tą skaičių padauginę iš 30 me
tų, gausime apie 11,000 valan
dų. Taigi, štai, ką reiškia JAV 
valdžios lėšomis išlaikomos radi
jo laidos Lietuvai. 

Visa tai šį įkartą labai pavir
šutiniškai norėjau pastebėti, mi
nint vieno iš „Amerikos Balso" 
lietuvių tarnybos pirmūnu—pul
kininko Kazio Griniaus .mir
ties 15 m. sukaktį. Pulk. K. 
Grinius mirė 1965 m. ge
gužės 29 d. VVashingtone ir 
palaidotas Rock Greek kapinėse 
netoli Amerikos 'katalikų tauti
nės šventovės. Pulk. K Grinių 
laidojant religines apeigas kapi
nėse atliko kun. J. Giedra, atsi
sveikino Lietuvos atstovas W a -
shingtone J. Rajeckas, „Amerikos 
Balso" viršininkai ir eilė kitų. 
Šiemet norėta pulk. K Griniaus 
15 m. mirties sukaktį specialiai 
paminėti Washingtone, bet naš
lei Gražinai negalint šiuo metu 
atvykti iš Philadelphijos, minėji
mas atidėtas vėlesniam laikui. 
Įdomu paminėti tai, kad iš tų 
pirmūnų, kurie su pulk. K. Gri
nium pradėjo dirbti „Amerikos 
Balse", šiuo metu aktyvioj tar
nyboj belikęs tik jūrų kap. inž. 
P. Labanauskas, dabar dirbąs 
„AB" Pietų Amerikos tarnyboje, 
kaip ir a.a. pulk. K Grinius, tar
nyba pradėjęs „AB" lietuvių sky
riuje, bet vėliau perkeltas į rusų 
tarnybą, kurioje ir išdirbo *ki 

Ne šių užuominų tikslas at
skleisti pilną pulk. K Griniaus 
biografiją, jo raštus, kuriuos jis 
viešai paskelbė ar paliko archy
vuose. Pirma noriu tik pastebėti, 
kad Įo atminimas tebėra gyvas 
ne tik jo artimųjų, buvusių bend-
radaafcių, bet ir daugelio ilgiau 
sost:r:ėje, jos apylinkėse ir kitur 
gyvenančių lietuvių tarpe. Kodėl? 
Į tai gal geriausiai atsako I. And-
rašiūnc žodžiai, paskelbti „Dir
voje" pulk. K Griniui mirus: „Jis 
buvo gilaus takto, didelės tole
rancijos. Šaunus džentelmenas, 
visada optimistiškai ir praktiš
kai sugebėjo žvelgti į mūsų tau
tos svarbiųjų problemų sprendi-

"status quo". S u šiuo pulk. K. 
Grinius susidūrė ir tą suvokė, 
turbūt tik pradėjęs savo planą 
vykdyti. Jo planas rėmėsi pasau
lio padėties vertinimu, išvadomis, 
kurias jis darė iš didžiūnų kal
bų, įvykių ir Lietuvos valstybi
nių interesų gynimo taško...". 

Po kurio laiko pu lk K. Gri
nius, buv. Lietuvos respublikos 
prezidento dr. K. Griniaus vyres
nysis sūnus, perėjo į pedagoginį 
darbą ir nuo 1947 iki 1951 m. 
dėstė rusų kalbą Syracuse, N.Y., 
universitete, kol 1951 m. pradžio
je buvo pakviestas į JAV valdžios 
informacinę tarnybą .Amerikos 
Balse". Cia velionis išdirbo dau
giau kaip 14 metų, pradžioje lie
tuvių skyriuje JAV ir Miunchene, 
V. Vokietijoje, o vėliau rusų tar
nyboje, kurioje, be kitų, dirbo ir 
aktorius H . Kačinskas. 

C L A S S I Fl ED G U IDE 
B E A L E S T A T E P A R D A V I M U I 

P A S K U B Ė K I T 

Leonas Radvila, tautinių šokių šventės susipažinimo vakaro komisijos pirm., 
ir Nijolė Pupienė, šokių šventės vadovė. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJ 
DAILIŲJŲ MENU KLUBE 

Pulk. K. Grinius nemažai ra
šė kariniais bei politiniais klau
simais ir jo jaunesniojo brolio 
inž. L. Griniaus teigimu, palik
tas archyvas užima penkias pė
das. Archyve yra ir niekur ne
skelbtų rankraščių. Tarp jų atsi
minimai iš 1917-19 metų ir 
Amerikos Lietuvių informacinio 
centro apibūdinimas. 

Puflk. K. Griniaus asmuo, jo 
darbai bei palikimas reikalingi 
išsamesnių studijų, ką, tikiu, pa
darys kiti, o čia tebuvo pateik
ta tik viena kita užuomina. 

D A R TAIP NEBUVO.. . 

Kaip iš spaudos matyti, šiemet 
Chicagos Lietuvių opera, baigusi 
24-ąjį savo darbo sezoną (kas 
1956 m. galėjo patikėti, kad ope
ra tiek metų išsilaikys?), netikė
tai sėdo bene į 17,000 dol. nuos
tolį. Ir kaip iš pastarųjų „Drau
ge" skeUbiamų pranešimų maty
ti, tą nuostolį, be kitų, dengia ir 
patys choristai, kurie per metus 
repeticijoms ir įvairiems admi
nistraciniams darbams atiduoda 
šimtus laisvalaikio valandų, kar
tais net atsisakydami tiesioginio 
darbo ir atlyginimo, kuris garan
tuoja jiems ir jų šeimoms pragy
venimą. 

Man 22 metus labai iš art: 

stebėjusiam jų darbą bei pasiau
kojimą operai dabar širdį tiesiog 
suspaudžia, skaitant, kad be ge
rai atiduoto milžiniškos darbo 
aukos, jie turi aukoti net ir pini
gus, kad opera išbristų iš nuo
stolių. Kap žiūri į tai lietuvių vi
suomenė, metų metus stebėjusi 

1980 m. gegužės 4 d. Dailiųjų 
Menų klubo susirinkimo metu 
pas mirusio poeto Prano Lembar-
to žmoną Moniką Lembertienę, 
po susikaupimo minutės, pagerb
ti kai kurie mirusieji D M K na
riai. 

Apie rašytoją Juozą Švaistą 
spalvingai kalbėjo Bronys Raila. 
Iš juostos paleido J. Švaisto kal
bos dalį, pasakytą mirus P. Lem-
bertui. Dabar jau abiejų nėra 
gyvųjų pasaulyje. 

Alė Rūta poetiniai literatūri
niu raštu — kalba pagerbė ir pri 
siminė Juozą Švaistą. 

Ilgoką, keliolikos puslapių, i 
DMKbą įstojamąjį raštą — cre
do paskaitė architektas Edmun
das Arbas. Į jo spalvingą raštą 
gyvai, pakeliančiomis mintimis, 
raštu ir žodžiu atsakė Bernardas 
Brazdžionis. Tie raštai saugomi 
DMK metraštyje. 

Visi dalyvavusieji gražiai, pa
vaišinti šeimininkės. Padaryta 
filmas ir nuotraukos. 

Sekančiu Dailiųjų Menų klubo 
pirm. bus dr. prof. Marija Gim
butienė. 

-met-

FILMAS 15 POETO 
GYVENIMO 

Poeto Bernardo Brazdžionio 
filmo (tarp "12 didžiųjų lietu
vių" — Foto Archyvo filmų) 
paruošiamieji darbai jau pradėti. 
LB Vakarų apygarda rinkdama 
tam tikslui aukas, po filmo tiki-

dų, nebamatytų reikalo patys au
koti dar ir savo asmeniškus pi
nigus. Pagalvokime apie tai, artė-

choristų darbo bei aukos vaisius jant iškilmingai Chicagos Lietuvių 
operos 25 m. sukakčiai. — spektaklius? Ar ne laikas ta : 

lietuvių visuomenės daliai, kuri 
save laiko operos entuziastais ir 
mylėtojais, -padėti išlyginti susi-
darius:us nuostolius, kad niekad 
jokio honoraro negaudavę operos 
choro nariai, kaip minėjau, ope
rai kasmet atidavę šimtus valan-

VL.R. 

*P.S. „Draugo" g3gužės 12 d. 
„Dviejuose horizontuose" pasitai
kė korektūros klaida. Parašyta po
etė St. Šukytė, o turėjo būti: po
etė St. Šakytė. Atsiprašome. 

si eventualiai išleisti ir Brazdžio
nio (ar apie jį) knygą, kad reikš
mingiausias m ū s ų poetas būtų 
visapusiškai apibūdintas ir į am
žintas. 

Filmo komitetas dėkingas greit 
ir dosniai atsiliepusiems šiems po
eto gerbėjams. 

Mecenatai: po 1000 dol. Anta
nas Adomėnas, po 200 dol. Juozas 
Bubelis, Julija ir Emilius Sinkiai , 
po 100 doLAldona Audronis,Ele-
na ir Edm. Arbai, Gediminas 
Balanda, Caraco Kultūros Fon
das — Venecueloje, Stanley Da-
mulis, kun, V. Dabušis, Detroi
to ateitininkai (sendr.) , Algis ir 
Albina Gedminai , dr.J.Jusionis, J. 
S . Jurgila, M.D. , Juozas ir Elena 
Kojeliai, Antanina Lukšienė, So
fija Liubartienė, Jurgis Mikai
la, J. Mikulionis, Rūta ir Petras 
Sakai. J. M. Šimoniai, J. O . A. 
Vitėnai, Vaclovas Valys J. 2irgu-
lienė, M. D . 

Aukotojai: A. Aistienė, Stasys 
Alšėnas, Feliksas Andriūnas, L. 
M. Bajorūnai, R. Budreika, Adol
fas Darnusis, J. Dabrila, Jurgis J. 
Gliaudys, B. V. Galiniai , J. Gim 
butas, A . Girnius, A . Gustait is , 
V. Izbickas, Gražina Juodeikienė, 
Juokalauskas, E . ir R. Kulikaus
kai, Linas Kojelis, O n a Kliorytė, 
Valerija Kundrotienė, V. Liau-
gva, M. ir A. Maskoliūnai, Ignas 
Medžiukas, V. ir O. Mikuckiai, 
E. Manomaitis , Kostas Nenortas, 
R ir R. Radai, Juozas Rašys, Ig
nas Skirgaudas, D . Svaikienė, S t 
Santvaras, G. A. Treiniai, E. P. 
Vilkai, B. Veitas, R. Veitas, B. Zu 
meris, Australija. 

Skirtas aukas J A V lietuviai 
į gali nurašyti nuo mokesčių, jei 

čekiai įrašomi tokiu būdu: 
Lithuanian American Gom-

munity of U S A Western Division 
c) o Lithuanian Educational, 
Concil of USA, Inc. 

Aukas siųsti: 
Antanas Adomėnas 
2319 Michigan Ave., 
Santa Monica, Ca. 90404. 

7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. D6: ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio maro Z2-Jų matu. bun-
galow. 2 miegami. Pulų sausas beis-
manta*. Graži vonia ir akctra tuale
tas. Cantr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpatai. 2 auto. garalas. Tuoj ga
nte užimti. Marąuette Parke. — 
$52,509. 

Platus sklypas. Geroj* vietoje m 
vsstuoti ateičiai, ir kaina nudergta. 

Ofise veikia automatinu telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

Sakmbint 779-5295 

mSCELLANTEOUS 

M I S C E L L A N E O P I 
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SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, UI. 60632, t»L 927-5880 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraueto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A &3063 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitmiiniiu 
!; įvairiu prekių pasirinkimas ne-

| brangiai Iš mošų sandelio. 
Lietuviškas restoranas su namu ir j COSMOS PARCELS EKPRESS 

įrengimais Marquette Parko rajone. \ 2501 W. 69 St., Cbicago, HL 60829 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

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

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tsz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel, 436-7878 ar 839-5568 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinaa 
llilIlilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllUlilIlUUIUUlU 

V A L O M E 
KILIMUS ffi BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. • 

B U B N Y S — Tei. B E 7-5168 

VIZITIHIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Visatinių kortelių naudojlmaa yra 
grasus paprotys. Btaniaciai jas pla
čiai naudoja. Bat tinka Ir visų luo
mų atstovams turėti grs l las viaV 
tinas korteles. 

Kreipkite* i "Draugo" adminis
traciją Tisais panašiais reikalais. 
Busit* patenkinti mflsa patarnavi
mu. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiitiniiiiiHiui 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge' 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: m s -
džio, keramikos, drobės, taip 
pat g r a n a i papuoštų lėlių. 

t f 

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

-Draugo" adresas: 4 5 4 5 W«*» 

68rd S t . Ohieaco, HL 80Os9. 
iiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiHi 

Kaip žinome iŠ „Lietuviu en
ciklopedijos" ir kitu šaltiniu, 
pulk. K. Grinius buvo baigęs ka
ro mokyklą Prancūzijoje ir vėl iau 
generalinio štabo karo akademiją 
Belgijoje Lietuvos kariuomenėje 
ėjo įvairias aukštas paireigas ir 
pas-ratinis jo postas neprikl. Lie
tu' -s metais buvo karo attache 
V '-uetijai. Būdamas Berlyne suse
kė ir pranešė Lietuvos vyriausy
bei apie gresiančius Lietuvai pa-
v r JS. Kai bolševikai okupavo Lie
tuvą, pulk. K Grinius apleido 
Vokietiją IT 1941 m. atvyko į 
JAV. Jam pasiūlius, Amerikos lie-
tuviu taryba įsteigė Lietuvių infor
macijos centrą, xur jis buvo vie
na? vadovaujančiu direktorių, kaip 
stebėtojas 1945 m. dalyvavo Jung
tiniu Tauty konferencijoje San 
Francscc. Apie tuos laikus bu
vusiu jo V T C - ^ ~ V Ž : U palikti to-
k.e -užrašą:: „Atvykęs į JAV pir
miausia pradėjo rūpintis su dide
liu užsidegimu, energija ir strate
giškai apgalvotu planu Lietuvos 
politinės 'bylos reikalais. JAV ir 
aplamai lietuviu gyvenamam pa-
sau.yje pulk. K Grinius rado ga
rą daug bejėgiškumo, negebėji-
n- b į;- į vertinti padėtį si ypač 
ta.-r. beėgiškumas pateisinamas 

noru išlaikyti srovinį 

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ 
L LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ — 

Lietuvos, Latvijos Ir Estijos himnai, Lietuviais esa
me gimę, Mes su rotom, Lietuva brangi, Kada no
riu verkiu, Ištraukos i5 Verdi operos "Trubadūrai" 
ir kitas. 

| 1 ŠOKIME — 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia 
mergina, Meilės istorija ir t. t. 

i. TYKUS BUVO VAKARĖLIS — 
Siū raktely (Dzūkų daina), Kas bernelio sumislyta. 
Oi taukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoliok, Dėdės Jo
no polka ir kitos. 

4. ANTANAS KUČINGIS -
Kur lygūs taukai, snaudžia tamsūs miškai. Tyliai, 
tyttai NemuoėHs teka, IS operų "Eugenijus Orae-

"Don Juan" fru 

%. SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTĖ — 
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
tytė: EilėraiČiai. 
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai 

L LEONAS BARAUSKAS — 
Sandaros skrynia, žemaičių pasveikinimas, Naujiesi 
nadektousl. Žemaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys. Po gimtuoju dangum. Opera "Lokys" ir kiti... 

7. SKAMBĖKITE, DAINOS — sol. Juzė Krikštoiairytė-
Ko vėjai pučia, Pamiėjau vakar. Treji gaidžiai ne
giedojo. Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto. 
Banaičio ir kitas dainos 

Kalni kiekvienos plokštelės $8.00 

A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų 
labai malonu. 
1. Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — Tango 
8. Daina padės gyventi — Fokstrotas 

n pusė 
1. Bučkis — Valsas 
2. Širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
6. Turiu dvi merginas — Fokstrotas 

Kaina tik tt.00 

TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 
Skaito savo kflrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr. 
H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė ir L. Sutema-Katiliš-
kiene. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
sinį malonumą. Kaina tik $8.00. Ją įsigydami, pa
gerbsime mflsy kultūrininkus, rašytojus 

Prisiminkime Joną Aistį. Jis pats savo kūrybą įkalbėjo 
į plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Ottcago, tL 60628 

Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokStelę per
siuntimui Elinois gyventojai moka 5% mokesčių. 
Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 175 pašto 
išlaidoms. 

We'll help you make me right movė. 

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

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY G0. 
6600 S. Putaski Road 

Tel. _ 767-0600 
Iruiependently owned and operated 

•mHHiHinmiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiinii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
mmtHHHiHuiHHummiumuuinuimu 

itiiinuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiuuiiuiiiui« 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo usnies i r automo
bilio pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
Telef. — G A 4-8654 

32Q8!4 vVest 95m Street 

iiiiiuimiiiiimiimmiiiiinmiiniiniimii! 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , teL 7761486 

iiHumiHniHimuHiHiimiuiimmiiHiiii 

D £ M E S I O 

iiiiiimiiiimiiimiiiiiiimmimmimimit 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrinio vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didelio rormato, 180 ps3.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus si ųsti : Drau g a s 
4545 W. 63rd St., Chicago, D! 

j 60629. 

MMItHimmilIttlIlIUMIlMumiiniitfffftfMi 

UHHIlllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIUIlllIUUHIHI 

P L U M B I N G 
Iicensed, Booded, fasored 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass Mocks. Sinkos vamz
džiai iivilomi elektra. I automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikitt pavar
de ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
iiiiiiiHiiiniiuiiminmmitiiiuiiiiiiimiHi 

PACKAOK KXPREfl8 AOENOT 
MARIJA KOREIKIEKft 

S4UNTINIAI 1 UETUVą 
IAbai pageidaujamos geros p&Slee 

prekes. Maistas Iš Europos sandeliu. 
260S W. 8» St., Cbicago, IL 6062* 

TEL. — WA S-2787 

fiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitnniiiiiiiiiiiuiaH 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1^0 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir MagdutCs pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo-
rists — gilių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dlenraJtis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą lietuvišku kny-
gų. 
IIIIIIIHIiUIIIHIIIIIIIIUlUllUIlUlIlIiUIIIlilI 

Amerikos Lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas I iofevi&ag 

Išleido Pedagoginis Lituanis
t ikos Inst i tutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė . 

K n y g o s kaina s u persiunti
m u t8.85. 

Užsakymus s iųst i DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai prideda 48 et 
valstijos mokesčio. 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KELIU 
Prisiminimai 1905-1977 

Didelio formato, 45b pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na BU persiuntimu $13.80. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DBATJGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, I1L S0628 

miMiiniiiiiiiiiiiiiimiiiifiutiiiiiiiiinnai 
M.A. Š I M K U S 
nrcoMi: TAX SKRVTCE 

NOTARY PFBL1C 
4259 So. Maplewood, teL 254-7458 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ ^kvietimai, pildomi 
PIUETTBftS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiniiinminiiiimunuinuiiiiiumunui 

POVILAS KAUPAS 
(Spaudai panose Bronius Murina*) 

Redakcinė komisija — Vytautas 
Kasniūnas, Aleksandras Marčiulio
nis, Juosas Mieliulis, Bronius Mu
rinas. 

Išleido dsil. Povilo Kaupo paro
dos rengimo komisija 1979. Spaus
dino Morkūnas. Didelio formato. 
kieti viršeliai. Kaina su persiunti
mu — J6£4. 

Ulinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. Užsaky
mus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. «Srd S t , 
Chkmgo. m. 66829 

IHIIIHIIIIIIIIiiUlllilIIIililHIl 

S & W C0NCRETE W0RK 
Ali type of oonerete work aad 

brick work. 
Free estimates. 24 hr. tel. service 

768-2tll or 994-7684 

M I M M I I M I M M H ' 

Apsimoka akelbtis dien. DRAUGM. 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuviu, mėnraštis, gi skelbimu VraJ-

*oa yra riaiaois prieinamos. 

B A L S A I 
19 PASAUUNtS POEZIJOS 

Sudarė ir iSverte 

Toma* Venclova 
Knyga sudaryta i š dviejų da

lių: pirmoje surinkti trumpesni 
eilėraščiai, antroėe pateikiamos 
dvi žinomos X X amžiaus poem

os. 

Išleido Ateitis 1 9 7 9 m. Spau
dė Draugo spaustuvė. K n y g a «u 
persiuntimu $6.85. 

Užsakymus s iųs t i D R A U G O 
adresu. 

rUinoU gyventojai dar prideda 36 
et valstijos mokesčio. 



čiy atstovai dalyvavo Altos kong-, dalyvavimu kun. Juozas Damb-
rese Clevelando mieste Altos i rauskas, Marijonu vienuolijos pro -

Ciurlioniečiai gieda per pamaldas Sv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje Clevelande 
kulskienė. Ansamblis atšventė 40 m. sukaktį. 

Antra iš kairfts muz. O. Mi-
Nuotr. VL Bacevičiaus 

ŽYGIS 1 LIETUVA ~ OKUPACIJA IR TRĖMIMAI 
LEONARDAS KERULIS 

Sią vasarą okupantai rusai švęs I biro taigas ir kitus Rusijos plo-
keturiasdešimtmetį nuo mūsų I tus vergu darbams ir mirčiai. 
Lietuvos valstybės pavergimo, su- i Okupuantų įvykdytas mūsų tau-
žlugdymo ir tautos naikinimo.; tos genocidas skaudžiai nusiaubė 
Jau ruošiasi būsimai dainų šven- Į Lietuvos miestus, kaimus ir šei-
tei, tai džiugi jiems šventė, va- i mas. Daugelis net dabar dar ne-
rovų suvarytieji dėkos už „išlais-1 žino, kur jų artimieji surado am-
vinimą", tarybiniai istorikai klas- į žino poilsio vietą. Išskaičiuoto-
tos istorinę tiesą, šmeiš mūsų Į mis pavardėmis sudarytame sąra-
tautinio nepriklausomybinio ju- še suregistruoti 19,285 išvežtieji, 
dėjimo vadus ir dalyvius, bol
ševikinėje spaudoje pasipils melo 
srautas, kad „Lietuvos darbo žmo
nės, komunistų partijos vadovau
jami 1940 m. birželio 15 d. nuver
tė Lietuvoje buržuazinę valdžią", 
kad ,,lietuvių tauta pasirinko Le
nino nurodytą kelią".. Nors tai 
aiškus melas, bet jie yra melo, 
klastos, propagandos ir teroro spe
cialistai. 

Daug apie ką, kaip ir ligi šiol, 
nutylės: apie visas Lietuvos su Sov. 
Rusija pasirašytas ir jų sulaužy
tas sutartis, apie Molotovo-Ri-
bbentropo 1939 m. rugp. 23 d. 
ir rugsėjo 28 d. 'Maskvoje pasi
rašytus slaptus susitarimo paktus 
— protokolus, kurių pasėkoje Lie
tuva, Latvija ir Estija neteko savo 
nepriklausomybių ir pagal ku
riuos Sov. Rusija į Lietuvą įvedė, 
lyg Trojos arklį, 20,000 raudono
sios armijos dalinį ir kad jau 
tada buvo nusprendusi okupuo
ti Lietuvą. 

Nutylės ir apie 1940 m. b?rže-

jų tarpe 691 išvežtas iš kalėjimų, 
nors tų aukų skaičius yra daug 
didesnis. 

Išvežtieji pagal apskritis, jų 
tarpe kaliniai iš kalėjimų 

Apskritis žmonių 
skaičius 

iš 
kalėjimų 

Biržai 
Kaunas 
Kėdainiai 
Kretinga 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Panevėžys 
Raseiniai 
Rokiškis 
Seinai 
Sakiai 
Šiauliai 
Švenčionys 
Tauragė 
Telšiai 
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai 
Nenustatyta 

548 
2593 

445 
409 
865 
418 
851 
730 
872 
426 
526 

1764 
1034 

498 
522 
659 
587 
666 
655 

2387 
469 
468 

8 
127 

7 
28 
28 
18 
28 
34 
9 

H 
13 į 
46 j 
16 
12 
13 
23 

9 
10 
22 

190 
16 
12 

centro valdyboj Liet. Vyčių at
stovai yra dr. Leonas Kriaučeliū-
nas, Irena Šankus ir dr. Leonar
das Šimutis. 

Vyčių Illinois-Indianos apskri
tis padovanojo gana didelę auką 
centrui Vyčių istorijos atnauji
nimui. 

Šiemet garbės nario žymuo bus 
įteiktas Antanui Dainiui iš 79 
kuopos Detroite 1981 m. visuoti
name seime rugpiūčio 6—10 d. 
Bostone, Mass. Seimo centras bus 
Park Plaza viešbutyje, kur 17 
kuopa ir 17 seniorų kuopa iš So. 
Bostono šeimininkaus. Seimo ko
miteto pirmininkai yra Albertas 
Jaritis ir Juozas White. Jau su
ruošta daug parengimų palinks
minti delegatus ir svečius. Posė
džiuose bus įvairių svarstymų: 
Liet. reikalų komitetas praves sa
vo programą, Loretta Stukas kal
bės apie Vyčių istoriją ir dr. Al
girdas Budreckis kalbės apie da
lį Amerikos lietuviu istorijoje. 

Buvo pranešta, kad 1981 metų 
seimas įvyks Scrantone, Pa., ku 
riam šeimininkaus 74 kuopa. 

Paskutiniuose dviejuose susi
rinkimuose Vyčius 

vincijolas. Nariai buvo paragin
ti nenustoti rinkimo peticijų ir 
parašų dėl arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos. 

Kitas centro valdybos susirinki
mas bus New Yorko mieste bir
želio 7 d, 

iks 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 27 d. 

Futbolo pirmenybėse Klai
pėdos Atlantas su Magiliovu bai
gia 0-0, o prieš Gomelį pralaimi 
2-0 ir lentelėje krenta į 7-tą vie
tą. Dar blogiau sekasi Vilniaus 
Žalgiriui, kuris savo aikštėje su 
Vorošilovgradu padaro tik 0-0 ir 
po 8 ratų teturi vos 6 taškus ir 
stovi 19-je vietoje. 

— Motociklų lenktynėse po 4 
metų pertraiukos vėl dalyvavo 
moterys! 125 ccm. motociklais 
iš 8 dalyvių pirmoji atvažiavo 
biržietė B. Morkvėnienė. 

Kauno Žalgiris be keletos pa
grindinių žaidėjų viešėjo Lenki
joje, kur įveikė Lodzės LKS 
103-86 ir 104-76, bet Varšuvoje 
pralaimėjo Lenkijos olimpinei 

pagerbė savo l rinktinei 86-95. 

Alytus 
Ašmena 

823 
70 

11 

Mylimai motinai, senelei ir prosenelei, Sibiro 
kankinei 

A. f A. VERONIKAI GAIDELIENEI 
Latvijoje mirus, sūnums: valdybos sekretoriui VITALIUI 
GAIDELIUI, KUN. STASIUI GAIDELIUI, SJ, dukteriai 
MARIJAI MILAŠIENEI ir jų ŠEIMOMS bei artimiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

'RAMOVĖS" SKYRIUS 
Omaha, Nebraska 

K viso 19,285 691 

Liet. Vyčiu centro valdybos veikla 
Lietuvos Vyčių centro valdyba j Lietuvos Katalikų Kronikos Nr. 

susirenka kas tris mėnesius įvai- j 37. Jame Liet. Vyčiams ir vysk. 
riuose miestuose duoti tų a py-; Kelly buvo padėkota už 1979 me-
linkių nariams progą susitikti suj tų paskelbtą JAV maldos dieną 
valdyba ir pasikalbėti ypatingais už Lietuvos katalikus. Vyskuoas 
reikalais. Pirmas susirinkimas bu- Kelly prižadėjo tęsti šias pastan-
vo Chicagoje tuoj po seimo. Mas- i gas lietuviams katalikams, 
peth, New Yorko 110 kuopa Į Taipgi buvo pranešta, kad Vy-
(pirm. Jonas Adomėnas) ir Mid-į 
-Atlantic apskritis (pirm. Larryj 
Janonis) surengė du susirinki- • 

lio 15 d. Minske Gudijos atskiros; mus. Ketvirtas buvo Bostone, kur į 
karo apvgardos vado tankų ge-į rūpinosi l/_ k- semorai (pirm. 
nerolo pulkininko Pavlovo. III ir J * * * White). 
XI armijų vadams pasirašytą! Centro valdybos pirm. Pilypas! 
slaptą įsakymą Nr. 0483, dar. Skabeikis raportavo apie dalyva- { 
prieš žygiuojant okupuoti Lietu- į vimą įvairiuose suvažiavimuose Į 
vą, kad apygardos kariuomenė, Į įr konferencijose, atstovaudamas Į 
pasiremdama vyriausios vadovy- j Liet. Vyčių organizacijai. Jam te-
bės įsakymu ir vykdydama ope- j ko didelė garbė dalyvauti popie- j 
ratyvinį įsakymą, pradėjo žygį įįžiaus Jono Pauliaus II priėmime Į 
Lietuvą. „Paaiškinkite raudonar- \ JAV Baltuose rūmuose. „Vytis" Į 
mieeiams ir visai komanduojan- j plačiai aprašė popiežiaus kelio-
člai sudėčiai, kad raudonosios ar- j nę JAV, ypač jo sustojimus Bos-
mijos daliniai, žygiuodami į Lre- j tono, New Yorko, Philadelphijos, 
tuvą. vykdo istorinį mūsų sočia- j Chicagos ir Vvashingtono mies-
listinės tėvynės uždavinį — mes j tuose, kur gyvuoja Vyčių kuopos. 
laiduojame Sovietų šiaurės vaka- Vyskupas Paulius Marcinkus iš 
rų sienų saugumą ir užimame 
naudingą strateginę sieną, kuri 
leis Sovietų Sąjungos tautoms tęs
ti savo taikų darbą". Ir dar: „Vi
si karai, kuriuos veda darbinin
kų ir ūkininkų valstybė, yra tei
singi karai, išlaisvinamieji ka
rai". 

Ir tada, 1940 m. birželio 15 
d., visais Lietuvos keliais pradė
jo slinkti bolševikų kariuomenė 
iš Minsko karo apygardos ir iš 
1939 m. rudenį įvestų Lietuvoje 
rusų įgulų bazių. 

Iš Sov. Sąjungos atvyko spe
cialus įgaliotinis Dekanazovas. 
1940 m. lieoos II į 12 d. suim
ta apie 2,000 vadovaujančių as
menų prieš vadinamus liaudies 
seimo rinkimus, surežisuotu vai
dinimu įvyko Lietuvos inkorpo
ravimas į Sov. Rusiją ir taip smur
tu ir jėga įvykdyta Lietuvos oku
pacija ir prasidėjo lietuvių tautos 
naikinimas. Siautėjimas ir teroras 
pasiekė aukščiausią laipsnį prasi
dėjus 1941 m. birželio 14 d. di
diesiems trėmimams, kai ilgi eša-
lonai į prekinius vagonus sukimš
tu, be oro dūstančių, be vandens 
trokštančių ir raudančių visai ne
kaltų žmonių buvo išvežti į Si-

Romos parašė gražų padėkos 
laišką redaktorei Loretai Stukas 
už platų paminėjimą tuose 
straipsniuose. 

Pirm. Skabeikis atstovavo Vy
čių organizacijai Baltuose rūmuo
se 200 Amerikos Etninių bend
ruomenių vadovų konferencijoje. 
Etninių reikalų departamentas 
gavo daugybę laiškų ir telegra
mų, prisiųstų kongreso atstovams 
ir kitiems JAV valdžios nariams 
Liet. Vyčių organizacijos vardu. 
Jie ragino Vyčių narius tęsti šį 
svarbų darbą informuojant vy
riausybę apie reikalus, liečian
čius lietuvius čia ir užsienyje. 

Konferencijoj kalbėjo daug žy
mių JAV kabineto vadovų ir prez. 
Jimmy Carteris. Vyčių pirm. P. 
Skabeikis susitiko su prezidentu 
Carteriu ir įteikė jam „Vyties" 
segtuką, kurį Carteris maloniai 
priėmė ir pareiškė, kad jis įver
tina ir didžiuodamasis dėvės. 

Pirm. Skabeikis taip pat susi
tiko su vyskupu Thomu Kelly 
generaliniu sekretorium JAV vys
kupų konferencijos. Pagal rezo
liuciją, priimtą Vyčių 1979 seime 
Chicagoje, jis įteikė vyskupui Ke
lly įrėmintą dupiikatą įžangos 

Brangiai mamai 

A. f A. SOFIJAI KLYGIENEI mirus, 
jos vyrą PETRĄ, ZENE ir MINDAUGĄ su ŠEIMOMIS 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Bronė ir Vladas Rimavičiai 
Sofija ir Adolfas Jelioniai 
Irena ir Antanas Rimavičiai 

Mylimai motinai, senelei ir prosenelei 

A. f A. VERONIKAI GAIDELIENEI, 
Sibiro kankinei, Latvijoje mirus, sūnums VITALIUI 
GAIDELIUI, KUN. STASIUI GAIDELIUI, SJ, dukrai 
MARUAI MILAŠIENEI ii' jų ŠEIMOMS bei artimiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Jonas ir Regina Smailiai 
ir šeima 

Omaha. Nebraska 

Chicagos ledo ritulio klubo Black 
Hawk žvaigždė Keith Magnuson lan
kėsi Šv. Kryžiaus ligoninėje, kur kal
bėjosi su pacientais ir davė autografus 
pacientams ir personalui. Ypatingą dė
mesį skyrė 17 m. mergaitei Toni Par-
son, kuri prarado koją, kai ją užkliu
dė automobilis ir pabėgo. Magnuson 
sakosi jo labiausiai mėgiamas aforiz
mas yra: "Verkiau, kad neturėjau ba
tų tol, kol sutikau žmogų, neturintį 
kojos". 

imiiiHiiiimiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiimiiii 

B I T C S 
Liuda Germaniene 

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

Išleido Lietuvių Montessori 
Draugija. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $385. Blinois gyventojai dar 
prideda 18 e t 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd S*. 

Chicago, IL. 60629 
tllHMIlUUlIlHIIIIIHIIUlItlIUlUIIIIIIUIIUUi 

A. t A. ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus, 
žmoną ELEONORĄ, sūnų VIKTORĄ, dukras NIDĄ ir 
VIDĄ, seseris T. ZALESKIENE ir L. LAZAUSKIENĘ, 
gimines ir artimuosius su gilia širdgėla nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi 

JAV LB San Frandsco Apylinkės 
Valdyba 

Mielą "Rambynietį" 
V I T A L I G A I D E L Į 

ir jo šeimą, brangiai Motinai Latvijoje mi
rus, nuoširdžiai užjaučia 

Omahos Lietuviu Choras "Rambynas" 

Myliniai seseriai 
A. f A. ALBINAI KEŽENIENEI 

mirus, Aldone Biliūnienę su šeima nuošir
džiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Juno Beach Skyrius 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 1 

Jr 

\ : 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggla for religioua freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
MICHABL BOURDEAUX} M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesnio. 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELC 
LA8A LAKO LASAI. . . Diriguoja komp. Julius Gaidelis 
(Brocktono miirua choras) stereo 
Malda oi tėvyne, Teviikes laukai, 2otele lydėjo. Ant 
kalno kleveli*, Augo putina*, Plovė lankoj Beną Ir 
MM 

Gaunama ''Drauge" 
Kaina su persiuntimu M-50 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 27 H. 

CH1CAG0S ŽINIOS 
NAUJAS LEIDĖJAS 

Nauju "Sun-Times" leidėju 
nuo birželio 10 d. vieton Mar-
shall Field V, 39 m., išrinktas 
James Hoge, 44 m. Jis bus pir
mas to dienraščio leidėjas ne iš 
Field šeimos. Iki šiol jis buvo 
šio dienraščio vykdomasis vi
ceprezidentas. 

NAMAI PO DOLERĮ 
Federalinis iždas duoda 1,-

681,576 dolerius ir su ta para
ma 150 neturtingų šeimų Chi-
cagoje galės pirkti apleistus na
mus už dolerį- Ši% programą 
vykdant nuo 1976 m. jau taip 
parduota 178 namai. 

PAPLŪDIMIŲ SARGAI 
Chicagos parkų distriktas 

samdo 700 paplūdimių sargų. 
Jau gauta 1200 prašymų ir dau 
giau jau nebepriimamą. 

UNIVERSITETO DEFICITAS 
Chicagos universitetas šių 

mokslo metų pabaigoje numato 
turėti 3.75 mil. dol. deficito. 

AUTOMOBILIŲ LJPLNUKAI 

X Poerijos dienos Chicagoje 
įvyks ateinantį savaitgalį — 
gegužės 30 d. (penktadienį) ir 
gegužės 31 d- (šeštadienį), abi 
dienas 8 vai. vak. Jaunimo cen
tro kavinėje. Pirmoji diena sku
ta Kristijono Donelaičio mir
ties 200 metų sukakčiai, antro
sios dienos vakare bus gyvųjų 
poetų kūrybos rečitalis. Visi 
kviečiami. 

X Moz. AUce Stephens va- i 
dovaujamas Liros dainininkių j 
ansamblis įdainavo plokštelę su j 
Chopino, Moniuszkos ir liaudies j 
dainomis. Ansamblį sudaro len- Į 
kaitės, kai kurios iš jų dainuo
jančios ir lietuvių operoj. Li
ros ansamblio pirmininkė yra 
Lucyna Migala, kuri vadovauja 
V7CEV radijo stočiai Chicago
je. 

X Akademinio skautų sąjū
džio Studijų dienos ruošiamos 
rugpiūčio 21-24 dienomis Three 
Rivers vietovėje, • Michigane. 
Bus 6 paskaitos, 2 simpoziumai, 
vakaronės, pažinčių atnaujini
mas. Kartu tuo pačiu metu 
įvyks ir akivaizdinis A SS su
važiavimas. 

X Stasė Izokaitienė, Los An
geles, Calif., mums atsiuntė 
laišką, kuriuo užsisakė įvairių 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių Katalikų Spaudos draugijos Parengimų komisijos sukviestas komitetas, posėdžiavęs gegužės 22 d. Iš kairės 
(sėdi): kun. V. Rimšelis, S. Džiugienė, X Dočkienė, B. Jasaitienė, M. Remienė ir "Draugo" administratorius 
knu. P. Cinikas: (stovi): K. Laukaitis, V. Šoliūnas, S. Džiugas, V. Lapiene, K. Milkovaitis, K. Dočkus ir komi 
sijos pirmininkas dr. A. Razma. ' Nuotr. J. Duobos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
"DRAUGO" PARENGIMU. 

KOMITETO POSĖDIS 
Nuo birželio 2 d. automobilių Į Liet. ^zX.. Spaudos komisijos, 

ĮDOMI DOKUMENTINE 
PARODA 

Pasaulio Lietuvių 
lipinikai, įmokant Chicagos j leidžiančios "Draugą", Parengi- Į (PLA), išlaikomas 

archyvas 
Lietuvių 

miesto mokestį, bus gaunami 
įvairiose vietose: miesto rotu
šėje, Ulinois leidimų (numerių) 
gavimo vietose, net ir Talman 
bendrovės padaliniuose. 

KISSLNGERIS CHICAGOJE 
Buvęs valstybės sekretorius 

mų komiteto buvo sukvies- Bendruomenės institucijų ir vei 

lietuviškų knygų už 50 dolerių. į Henry Kissingeris ketvirtadienį 
X Česlovas Grincevičius, ra-Į dalyvavo kongresmano E. Der-

šytojas, buv. "Draugo" redak- Urinskio finansinio vajaus pie-
torius, užsukęs į "Draugą" do- i tuose Chicagoje. O'Hare aero-
mėjosi lietuviškomis knygomis drome jis pareiškė, kad turįs 
ir įsigijo jų didesnį kiekį. nuojautą, jog dabar vyksta ak-

X Kun. Rapolas Krasauskas, cija ir amerikiečiai įkaitai Ira-
žinomas istorikas, yra iš Ro- ne gali būti šią vasarą paleisti, 
mos į Putnamą, Conn., atvykęs. Į 
Domėdamasis lietuviška kny
gomis, užsisakė jų "Drauge". 

X Vladas Ir Eleonora VeJžai, 
žinomi čikagiškiai, lankėsi 
"Drauge", domėjosi spaudos 
darbais, tarėsi su dienraščio va
dovais. Šia proga paliko 25 do
lerių auką. Už didelę paramą 
maloniai dėkojame. 

x Aukų po 5 doL atsiuntė: 
Jonas Jurkūnas, Viktoras Ma-
son, Elena Arlauskienė, Milda 
Matuzienė, Petras Dirda, Al. 
Smilga. Visiems esame dėkingi, 

X Antanas Masaitis, Delran. 
N. J., atnaujino prenumeratą, 
pratęsė prenumeratą dar vie
nam asmeniui, užsakė knygų 
už 35 dolerius ir dar pridėjo 

tas pasitarimas gegužės 22 d. 
vienuolyno svetainėje. Posėdis 
prasidėjo 7.30 vai. vakaro. Va
dovavo Liet. Kat. Spaudos dr-
jos direktorių pirm. dr. Anta
nas Razma. Dalyvavo Marija 
Remienė, Vilhelmina Lapienė, 
Sofija Džiugienė, Stasys Džiu
gas, Jadvyga Dočkienė, Kostas 
Dočkus, kun. Petras Cinikas, 
Birutė Jasaitienė, Vytautas Šo
liūnas, Kazimieras Laukaitis, 
Karolis Milkovaitis, kun. Vikto
ras Rimšelis. 

Dė įlvairių priežasčių į susi
rinkimą negalėjo atvykti Faus
tina Mackevičienė, Stasė Se
mėnienė, Stasys Baras, Matil
da Marcinkienė, Aldona Gasne-

J. A. VALSTYBIŲ 
— Marija ir Jonas Mackevi-

čžai šiemet įsigijo naują patogią 
nuosavybę Pompano Beach, bet 
vasarą dar mėgsta išvykti į 
Cape Code, Mass. 

— lietuvių Tautinių šokių 
į instituto pirmininkė Galina Go-
bienė rūpestingai seka Vl-sios 
tautinių šokių šventės progra-

j mos pasiruošimo darbą, daly
vaudama šventės rengimo ko
miteto posėdžiuose, pasitarda
ma su vyr. meno vadove Nijo
le Pupiene, JAV LB pirmininku 
Vyt. Kutkum, šventės leidinio 
redaktorium Jonu Bariu ir kt. 
JAV LB pakvietė G. Gobienę 
įeiti į šios šventės garbės ko
mitetą. Detroito "Šilainės" jau
nių, studentų ir veteranų gru
pių šokėjai sparčiai ruošiasi 
ateinančiai šventei. 

— Jonas Paškus, gyvenda
mas Pompano Beach, Floridoj, 
padeda namų ir kondominijų 
nuosavybes įsigyti lietuviams 
dirbdamas su Keyes bendrove. 

švietimo įstaigų pažymėjimų, j , 
atestatų, diplomų kolekcija, žy- Į m ė g __ beveik kiekvienas atliko 
mių lietuvių dailininkų korės-1 s a v o uždavinį nuo patenkinamo 
pondencija ir daugybė kitų įdo- į^į virtuoziškumo laipsnio, šio 
mių dalykų. Mažiau turtingas; daugybės jaunučių pianistų kon-
Amerikos lietuvių veiklos sky- ' i c e r to vaizdai kaleidoskopiškai 
rius. Bet ir čia buvo retų do- J keitėsi vienas po kito — nuo vai-
kumentų, raštų, plakatų, atsi-lkučių iki paaugėlių: Gailė Saba-
šaukimų iš senosios emigraci- j liauskaitė grakščiai atliko Guess 

VVhat? — Garrow ir Lonely — 

kiąs Jaunimo centre, per eilę 
metų yra sukaupęs daugybę ar
chyvinės medžiagos, nepriklau
somos Lietuvos ir vėlesnių l a i - , , _ . . _ _ -.. ^ e . 
kų dokumentų, lietuviškų feap-U, v e i k ė j _ ^ f c ų fc d o k u . 
gų, laikraščių, žurnalų ir kitų 
dalykų rinkinius. Šia medžia
ga dažnai naudojasi mūsų kul
tūrininkai, mokslininkai, stu
dentai, ruošdami savo srities 
darbus. Tačiau plačiajai vi
suomenei šie lietuviški turtai 
yra mažiau žinomi. Taigi labai 
gerai padarė PLA vadovai — ' j , , 
rašyt. Česlovas Grincevičius 
(direktorius) ir L. Kerulis, pe
reitą savaitgalį Čiurlionio gale
rijos patalpoje suruošę retes-

mentų autorių jau nėra gyvųjų 
tarpe, tačiau ši paroda suteikė 
galimybę lankytojui arčiau pa
žinti jų pastangas Lietuvos 
laisvės reikalu. 

Glover, Julija Narbutytė — 
Hush a bye Dolly — Bastien, Vi
da Damijonaitytė paskambino 
Feather in My Cap — Boetel-
.uan. Ilgesnį kūrinėlį paskambi
no Monica Samoska — Home, 

Senų lietuviškų knygų sky-iSweet Home! — Bishop, arr. 

nių dokumentų ir knygų paro-
nenė, Leonora Radvilienė irjdą, kuriai buvo paimta tik ma-
Irena KriaučeUūnienė, pernai'ža dalis medžiagos iš archyve 
metais buvusi komiteto pirmi- laikomų dalykų. 
rinkė. Irena KriaučeUūnienė' P a r o d a tikrai buvo įdomi ir 
šiemet išrinkta Jaunimo centro įvairi visos galerijos sienos 
administracijos valdybos pir- b u V Q a p k a b į nėtos kartono sky-
mininke. Šiose pareigose bus U ^ m k u r i ų pateikti reti do-
jai daug darbo ir rūpesčių. b e t ; k u m e n t a L B J ų paminėtini ori-
ji pažadėjo ir L. K. Spaudos d r - ; g i n a l ū s l a i š k a i < dokumentai: vi
jos parengimų komitetui pagel-'jgų t r i j ų jjetuvos prezidentų — 

A. Smetonos, Al. Stulginskio, 

rius, nors ir nebuvo labai gau
sus, tačiau įdomus, nes buvo ant 

stalų pateikta tikrai reti 
ir seni lietuviški leidiniai, kny
gos. 

Rimbault. Suzanne Miller su ma
žais "apsimąstymais" paskambi
no sonatiną Enjoue — Clarke 
Jau pažengęs Jonas Gražys užim 
ponavo kūTinėlio Joyous *-— 

Ši PLA suruošta paroda yra! Gwynn atlikimu. James Gestau 

bėti. 

bene pirmoji, tačiau ji jokiu bū
du neturėtų būti paskutinė. Mi
nėta institucija tikrai turi ne
maža lituanistinės medžiagos ir 
todėl būtų gerai, kad bent kar
tą metuose ji būtų "pravėdina
ma". PLA vadovai užsipelnė 
Chicagos lietuvių visuomenės 

x Antanas Adomėnas yra 
priimtas į Chicagos universite
tą studijuoti daktaro laipsniui, 

ramą esame labai dėkingi" ir j J o s r i t i s 3™ intelektualinė Eu-! gėjams. komitetui, ypač jo pir-
skelbiame A. Masa i t i Garbės 

Kun. V. Rimšelis įnaemfa K Griniaus, vyskupų — Pr. 
apie "Draugo" romano premi- i K a r e v i č i a us , M . Reinio, Pr. Ra-
jos įteikimo iškilmes ir koncer-; m a n a u s k o > ^ 0 3 eilės valstybi-
tą St. Petersburge, Fla. Visais • rdvkų ^ ^ m a t ų , jų tarpe 

15 dolerių auką. Už didelę pa-! 

atžvilgiais koncertas ir iškilmės 
labai gerai pasisekė. "Draugo" 
romano premijos iškilmių ren 

prenumeratorium. 
x Juzė Vičkis, čikagiškė, at

naujindama prenumeratą auko
jo 10 dolerių. Esame jai dėkin
gi. 

x Zigmas Navickas, čikagiŠ-
kis. mums atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

x lietuviškų knygų "Drau-

ropos istorija. Tai nauja un-to į mininkui Kazimierui Gimžaus-
programoje šaka, kurios apim-įkui, parengimų komitetas reiš-
tyje yra ir giminingos kultūri- Į kė nuoširdžią padėką. 

E. 
čio 

Galvanausko, Pr. Dovydai-
V. Čarneckio, J. Vileišio, 

tas atrodė kiek išsigandęs, skam 
bindamas Woods at the Dawn 
— Kerr. Tvirtai išmokęs John 
Grabs paskambino Dune Buggy 
— Senter. John Gestautas gerai 
atliko Denver Sonatina — Per-
dew. Meniškiau už kitus paskam 
bino Vytas Saulis March of the 

0KUP. LIETUVOJE 
— Storostų,- rašytojo Vydū

no giminės kapai buvo pereitais 
metais aptikti Jonaičių apylin
kėje, buvusiame Klaipėdos kraš 
te. Mažių kaimo kapinėse buvo 
rastas kryžius — krikštas su 
tokiu įrašu: "Czon ilsis Kūno 
Sanarelei Katarina Storost d. 7. 
Mai 1835 d. 23 Februar 1913. 
Jonaičių kapinėse aptiktas įau
gęs į seną, dabar su Žmogaus 
ūgiu nupiautos tujos kamieną 
metalinis krikštas, kuriame iš
šifruotas toks įrašas: Hier ru-
het in Gott mein lieber Mann 
David Storost, 23.5.1846, 14.12. 
1903. Esą dar keli kiti kapai 
su paminklais, kuriuose lietu
vių ir vokiečių kalbomis įra
šytos Storostų pavardės. Lau
cių kaimo kapinėse rastas krik
štas su įrašu: "Elske Gerulis, 
g. Storost". Kapinės esančios 
labai apleistos ir joms gresia 
sunaikinimas. 

ŠVEICARIJOJE 
— Luzerne, Šveicarijoje, vei 

kiančios organizacijos "Europi
nės žmogaus teisių ir apsispren
dimo konferencijos" vokiečių 
sekcija su būstine Bonnoje su
rengė sostinėje balandžio 24 ir 
25 d. simpoziumą ryšium su Va
karų Vokietijos suverenumo at
gavimu 1952 metais. Referentais 
pakviesti kompetetingi asmenys, 
nušvietę Vokietijos valstybinio 
suverenumo problemą iš ameri
kiečių, anglų, prancūzų ir vokie
čių požiūrių. 

Į Luzerno organizacijos vokie 
čių sekciją įeina kaip nariai Vo
kietijos parlamento (Bundes-
tag) 15 narių, keli buvę minist
rai, ambasadoriai, universitetų 
profesoriai ir kiti pasižymėję as 
menys. Bonoje įvykusiame sim
poziume dalyvavo iš Berno, švei 
carijos atvažiavęs Lietuvos dip
lomatinės tarnybos narys dr. A. 
Gerutis. Simpoziumui pirminin
kavęs parlamento narys dr. C. 
Jaeger pasveikino posėdžio me
tu mūsų tautietį, kaip Luzerno 
organizacijos valdybos narį. 

„ , . , , Astronauts — Curzon. Įdomus 
padėką uz dideų darbą, k u r * j i e i ^ ( > g t a u t ų s k a m b i n i . atlieka ateities Lietuvai. (bk) mas keturiom rankom — This 
MOTERAIČIO FORTEPIJONO o l d M a n — Bishop. Gražiai pa-

STUMJOS KONCERTAS įžengusi Aleksandra Gražytė Aleksandra 
I skambino Pinocchio — Naką-

Jau eilę metų Manigirdas Mo- Į mūra. Mene mažiausia ir jauniau 
tekaitis kas pavasari surengia! sia Vita Žukauskaitė muzikaliai 
Jaunimo centre savo fortepijono j atliko nelengvus jos amžiui So-
studijos koncertus. Tai daugiau į natina in G — Beethoven ir 
šeimyniniai koncertai. į kuriuos į Greensleeves — Schaum. Žymiai 

^ . . . . atsilanko studentų tėvai, gimi-! pažengusi Saulė Brakauskaitė 
M. Krupavičiaus, J. Purickio, ir į n^ fc m y l i n t į muziką visuome- Į atliko 4 daUų sunkesnį kūrinėlį 
kt., rašytojų, mokslininkų, kai-, n ė s t u d e n t a m s tokie koncertai i Let Us Suite — Ganz. Lengvą 
bininkų, profesorių — V. Krė- į reiSkia egzaminą ^ m e t ų darbo. Į techniką parodė Beatriče Sturo-
vės, J. Tysliavos, visų trijų Bir- R u r i e ^pegtingai parengdavo naitė s u Mon Petit Oiseao! — 

nes sritys ankstyvoje istorijos 
raidoje ir moderni Europa, įs
kaitant ir Sov. Rusiją. Anta
nas Adomėnas yra baigęs žur
nalistiką A. S. laipsniu Becker 
kolegijoje, Worcester, Mass., B. 
A. laipsniu universitetą Hart
forde, kur įsigijo ir MA — ma

ge", pasinaudodami jų atpigini-: gistro laipsnį iš pedagogikos. 
mu, užsisakė: Marija Vidūnie-
nė (Worcester), Marija Vasi
liauskienė (Toronto), Jonas Ve-
degys (Chicagoje). 

X Pasinaudodami knygų iš
pardavimo "Drauge", jų dides-

Dabartiniu metu Antanas Ado 
menas yra istorijos mokytojas 
Evanston High School Chica
gos priemiestyje Evanston, UI. 

X J. Mačiulis, Lakewood 
Ohio, atnaujindamas prenume-

nį kiekį užsisakė: D. Petrutytė j ratą atsiuntė 12 dolerių auką. 
(Chicaga). Petras Didelis (Phi- ; Nuoširdžiai dėkojame. 
ladelphia), M. Karaška (AJex-
andria). Jonas Adomaitis (Pres 
cott), B. P. Stankus (Santa 
Calra), V. Sabataitis (Brock-
tonas), J. Steponaitis (Detroi
tas), A_ Mickevičius (Burlint-
game), V. Strolis (Grand Ra-
pidsi, GaUna Valeikienė (Belle-
ville), G. Kažemėkaitytė (Ra-
cine). 

X Už mirusius kyhartiečiuH 
vysk. Vincentas Brizgys atna
šaus šv. Mišias T. Jėzuitų kop
lyčioje (5620 S. Claremont 
Ave.) birželio 1 d., 12 vai. Kvie
čiame visus kybartiečius da-

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
P. Sideravičius, M. Šlegaitis, 
Antanas Sakalas, Br. Dapkus, 
Elena Mikšienė. Visiems malo
niai dėkojame. 

X lietuvišku knygų "Drau
ge", pasinaudodami jų išpardavi 

Dr. A. Razma pastebėjo, kad 
šiemet parengimų komitetas 
neturi pirmininkės, nes Irena 
KriaučeUūnienė iš tų pareigų 
atsisakė. Buvo pasiūlyta Mari
ja Remienė ir ji išrinkta vien
balsiai pirmininke. 

Toliau sekė pasitarimai apie 
pikniko ir metinės vakarienės 
ruošimą. Piknikui ruošti suti
kimas yra gautas Vitalio ir Mo-
destos Umbrasų sodyboje prie 
Lemonto, EI., liepos 27 d. Ap
tariant visus reikalus, pasirodė, 
kad prie pikniko ruošimo bus 
daug darbo. Komiteto nariai 
pasidalijo darbų sritimis. Visi 
jie turės kiekvienas sau pasi
kviesti talkininkų. Taip tvar
kantis, atrodo, piknikas turė
tų pasisekti. 

Vakarienės programą komi
tetas nutarė pakeisti. Banketas 
buvo numatytas rugsėjo 20 d. 

žiškų. A. Salio, Pr. Skardžiaus, savo muzikos gabalėlius, tie ir 
St. Šalkauskio, Stp. Kolupailos, s c e n o j e tmAtpi kaip jaunučiai 
K. Pakšto, E. Volterio ir dau- į p i anįstai . šįmet geg. 16 d. Mo-
gybės kitų laiškai. J tekaičio studentai, atrodo, išmo. 

Parodoje matėsi graži įvairių i kyti pamokų paruošimo draus-

mu, užsisakė: Kunigunda šilienė Į Jaunimo centre. Dėl susidariu-
<New Buffalo). Mikas Cesasjsių nepatogumų banketas at-
(Chicagoje), Stasys Kemežys j keltas į rugsėjo 14 d. Prasidės 
B. Misius (Kanadoje). 

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— Rožė Kriaučiūnienė, Juozas 
Kariūnas; Marija Vidūnienė; 
po 3 dol. — K. Širvinskas, A. 
Jockus; po 2 do' — L. Venc-

lyvauti. Po šv. Mišių trumpos! kus, J. Miegaitis, M. Bonatienė, 
vaišės Jaunimo centre. (pr.) Romas Gintautas. Ačiū. 

4 vai. p. p. koncertu. Apie kon
certą ir banketą bus paskelbta 
vėliau, kai komitetas bus paruo
šęs visą programą. Sekantį ko
miteto susirinkimą nutarta su
kviesti liepos 11 d. 7:30 vai. 
vakaro vienuolyno svetainėje. 

V. R, 

Egghard. žavingai skambėjo 
trio: Sunlight on Water — Ris-
tad, kurį atliko trys pažangiau
sios studentės — Marilyn Ejma, 
Valerie Maze ir Alvyde Eitutytė. 

Po pertraukos antroj koncer
to daly išgirdome skambinančius 
jaunuolius. Audrė Budrytė 
skambino gana nelengvą maršą 
iš operos "Aida" — Verdi. Leng 
vai techniškai nugalėdamas kū
rinio sunkumus, žavingai skam
bino Andrius Narbutis — Varia-
tions on a Theme by Paganini — 
Bastien. Lygiai lyrišką liniją iš
laikydama gražiai atliko Lina 
Saulytė Air de Ballet — Thomp 
son. Truputį apsistodama. Mari. 
lyn Ejma atliko nelengvą Mozar-
to sonatą KV 312 (189 i ) . Nors 
ir iš lapo, bet labai subtiliai Vio
leta Sturonaitė paskambino Ka-
mennoi Ostrow — Rubinstein. 
Techniškai pažengęs, bet neper-
tvirčiausiai pasiruošęs Marijus 
Keiečhis skambino Taranteila —-
Glinka. Su pianistės įsijautimu 
Valerie Maze atliko Rondella 
Aragonesa — Granados. Tvirtai, 
pažangiai paskambino Jose Ma-
naligod Beethoveno Sonatos g-
minor, Op 49, No. 1 antrą dalį. 
Virtuoziškai atliko Alvyde Fitu-
tytė The Maiden's Wish — Cho-
pm-Liszt. ši dar labai jaunutė 

delio masto pianistę, jei bus li
kimas palankus. Pabaigai, kaip 
kiekvieneriais metais, pats stu-
jos vadovas Manigirdas Mote-
kaitis virtuoziškai parodė, kiek 
dar reikia keliauti, siekiant pia
nisto kelio viršūnių, paskambin
damas Impromptu in F major, 
Op. 36 — Chopin, 

Koncertas praėjo šventiška 
nuotaika. Dėkingi tėvai padova
nojo savo mokytojui elektrini 
metronomą ir atsilankiusią vi
suomenę skaniai pavaišino sudė
tinėm maisto gėrybėm. Vaišes 
parengė Eglė Narbutienė, talki
ninkaujant Gražinai Damijonai-
tienei ir kitoms mamytėms ir tė 
veliame. B, M. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
$247 So. Kedzie Avenne 

Tel. - TT6-870t 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vaL d. 

5 S ^ 

imiuirmiminmiiiHiinmiiiroiiiHinitm 
Advokatai 

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

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

2649 W. 65 Street 
Chicago, ID. 60629 

tiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiimii 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Ui savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI MELAI 
Tel. — 4S4-96M 

Viena scena iš Lictuviy operos statytos Pajacų operos: Nedda — Margarita 
MorrJcienė ir Tonio — Algirdas Brazis. Nuntr. V. Jarincnri&au* j p ian i s t ė te ikia viltfe* išaugti į dl- j -


