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KRATOS IR TARDYMAI
(Tęsinys)

Po visos dienos tardymo Gied 
rė Striokaitė buvo paleista namo, 
o sekančią dieną vėl turėjo prisis
tatyti į Vilniaus KGB. Vėl buvo 
klausinėjama apie G. Navickaitę, 
taip pat tardė dėl “LKB Kroni
kos” ir t t.

Tą pačią dieną iš Vilkaviškio 
į Vilniaus KGB tardymui buvo iš 
kviestas G. Striokaitės tėvas 
Valentinas.

Š. m. gegužės 14 d. tardymui į 
Vilniaus KGB buvo iškviesta 
auklėtoja Ona Šarauskaitė. Tar 
dytojas Rainys ją klausinėjo apie 
suimtąją O. Vitkauskaitę. Teira
vosi, ar ji neduodavo skaityti 
“Kronikos”, ar į Vitkauskaitės bu 
tą užeidavo vadinamas “Anta
nas” — suimtasis A. Janulis, ar 
pažįstanti P. Buzą, ar lankydavo 
si suimtoji G. Navickaitė? Rainio 
nuomone, O. Šarauskaitės draugės 
Bernadetos Mališkaitės vieta ten, 

kur yra G. Navickaitė ir O. Vit
kauskaitė — kalėjime.

Tardytojas Rainys prasitarė, 
kad suimtosios — O. Vitkauskai
tė ir G. Navickaitė nepasirašinė- 
ja protokolų. Tardoma Šaraus
kaitė tardymo metu taip pat nie
kur nepasirašinėjo.

_____ — >

Gegužės 15 d. tardymui buvo 
iškviesta mokyt. Bernadeta Ma
liškaitė. Tardytojas Rainys klau
sinėjo apie suimtuosius — P. Bu 
zą, A. Janulį, G. Navickaitę ir O. 
Vitkauskaitę, kaltino kun. S. 
Tamkevičių, kad jis esąs kaltas, 
kad tie nekaltieji kenčia kalėji
me, be to, jis prikalbėjęs kun. 
Virgilijų Jaugelį nusinuodyti, o 
dabar jį skelbiąs kankiniu ir 
šventuoiu. Tardvtoias Rainvs dv-

STAČIATIKIŲ KUNIGAS 
GLĖBAS JAKUNINAS

Rugpiūčio 28 d. sovietų teis
mas Maskvoje nuteisė rusų stačia
tikių kunigą Glėbą Jakuniną 5- 
-kerius metus kalėti ir 5-kiem 
metam tremties. Jis buvo apkal
tintas tariamu šmeižikiškos lite
ratūros platinimu, antisovietine 
propaganda ir tariamos dabarti
nės valstybinės santvarkos Sovie
tų Sąjungoje ardomąja veikla.

Praėjus vos 24-riom valandom 
po nuosprendžio paskelbimo ku
nigui Jakuninui, Maskvoje buvo 
taip pat nuteista viena žymiau
sių Sovietų Sąjungoje žmogaus 
teisių gynėjų — Tatjana Velika- 
nova. Glėbas Jakuninas ir Tat
jana Velikanova buvo suimti 
1979 metų lapkričio 1 dieną.

Pateikiame keletą biografinių 
faktų iš stačiatikių kunigo Gle
bo Jakunino gyvenimo:

Glėbas Jakuninas gimė 1935 
metais Maskvoje. Jis yra vedęs ir 
turi tris vaikus. Irkutsko mieste 
Jakuninas baigė biologijos moks
lus, tačiau instituto vadovybė, 
sužinojusi, kad jis palaiko ryšius 
su Bažnyčia, atsisakė jam išduo
ti biologijos fakulteto baigimo 
diplomą. Vėliau Jakuninas įstojo 
į Maskvos teologinę seminariją, 
bet buvo iš jos pašalintas už tai, 
kad kritikavo valstybės kišimąsi 
į seminarijos vidaus reikalus. 
1962 metais Gleb Jakuninas 
Maskvos patriarchato vyskupų 
buvo įšventintas kunigu be rei
kiamo Religijų Reikalų Tarybos 
įgaliotinio patvirtinimo.

1965 metais kunigo Jakunino 
iniciatyva, patriarchui Aleksejui

ko, kuomet B. Mališkaitė atsisa
kė bet kur tardymo metu pasi
rašyti. Galutinė tardymo išvada 
tokia: “Jeigu tokiu keliu eisi, baig 
sis blogai”.

1980 m. kovo 6 d. Šiaulių Šv 
Jurgio bažnyčioje vikaras kun. 
Feliksas Baliūnas buvo iškvies
tas pokalbiui į Šiaulių KGB. Keli 
saugumiečiai klausinėjo kun. F. 
Baliūną apie J. Petkevičienę, M. 
Jurevičių (Helsinkio grupės narį) 
ir kt. Čekistai kaltino kun. F. Ba 
liūną, kad jis remiąs “veltėdį' 
Jurevičių, renkąs medžiagą Kro
nikai, kaltinąs tarybinę santvar 
ką, kad ji nekovojanti su alko
holizmu ir vertė kunigą pasirašy 
ti pasiaiškinimą. “Nekiškite 
mums pagalio į ratus ir mes 
jums nekišime”, — pastebėjo sau 
gumietis.

Ryšium su vilniečiams — An 
tanui Terleckui, Juliui Sasnaus
kui, Algirdui Statkevičiui ruošia
ma byla 1980 m. kovo 6 — 8 die 
nomis Šiauliuose buvo tardoma 
eilė asmenų. Atvykusi iš Vilniaus 
grupė saugumiečių su m j r. Pile
lių priešakyje tardė Oną Lukaus 
kaitę-Poškienę, Jadvygą Petkevi
čienę, Mečislovą.Jurevičių ir kun 
Feliksą Baliūną. Tardytojas išsi
reiškė, kad trims vilniečiams ke
liama baudžiamoji byla už “an
titarybinius išsišokimus ir propa 
gandą” ir kad galimas daiktas, 
jog prie šios bylos būsią prijung
ta ir daugiau asmenų. Saugumie 
čius labai domino 45 pabaltiečių 
pasirašytas memorandumas dė 
Molotovo-Ribentropo pakto. 
“LKB Kronika”, “Aušra” ir pro
testai dėl areštų Lietuvoje.

(Bus daugiau)

buvo pasiųstas „Atviras laiškas“. 
Šiame kreipimesi, kurį buvo pa
sirašęs taip pat kunigas Nikolaj 
Ešliman, buvo išdėstyta tragiš
ka rusų stačiatikių Bažnyčios, pa
jungtos valstybės diktatui, padė
tis. Minėtas „Atviras laiškas“ pa
triarchui Aleksejui iššaukė soli
darumo sąjūdį stačiatikių tarpe, 
tačiau pats patriarchas uždraudė 
laišką pasirašiusiem eiti kuni
giškas pareigas, apkaltindamas 
juos siekimu suardyti draugiškus 
santykius tarp Bažnyčios ir Vals
tybės ir pažeisti bažnytinę taiką. 
, 1975-1976 metų laikotarpyje 

Glėbas Jakuninas drauge su ki
tais stačiatikiais pasirašė pareiš
kimus sovietų vyriausybei, Pasau
linei Bažnyčių Tarybai, įvairių 
kraštų krikščionim gindamas ti
kinčiųjų teises Sovietų Sąjungoje.

1976 metais Glebo Jakunino 
iniciatyva buvo įkurtas Tikinčių
jų Teisių Gynybos Sovietų Sąjun
goje Krikščionių Komitetas. Nuo 
komiteto įsteigimo iki jo arešto 
kunigas Glėbas Jakuninas rašė 
straipsnius, kuriuos siuntė po
grindžio spaudai, rengė konfe
rencijas, Komiteto narių susirin
kimus tikinčiųjų teisių gynybos 
klausimais.

Viename straipsnyje Jakuni
nas rašė: „Šiandieninėje Rusijoje 
vyksta religinės sąžinės atgimi
mas. Religija patraukia į save 
tuos, kurie iki šiol buvo netikin
tys. Tai ypač liečia intelektua
lus ir jaunimą, kurie atsigrįžia į 
Dievą. Šis religinio atgimimo pro
cesas vyksta nepriklausomai nuo

Sovietų Sąjungos komunistų partijos gen. sekretorius Leonid Brežnev priėmė 
Kremliuje- Lenkijos delegacijos vadą, vicepremjerą Mieczyslaws Jagielskj, ku
ris pažadėjo Brežnevui, jog Lenkija neiškryps “iš socialistinio kelio”.

IRANO ĮKAITAI 
IR JA V RINKIMAI
Iranas bijo Carterio, dar daugiau — Reagano

Teheranas. — Irano parlamen- įkaitų problemos. Pastaruoju me 
tas, kuriam ajatola Khomeini tu, gyvėjant Amerikos prezidento 
pavedė išspręsti amerikiečių rinkimų kampanijai, keliamas 
įkaitų klausimą, gaišina laiką ir klausimas, ar įkaitų paleidimas 
įkaitų paleidimo greit nenuma- padėtų prezidentui Carteriui lai
tomą. Parlamentas nutarė suda
ryti specialią komisiją, bet ir jos 
sudarymas užsitęsė. Debatuose 
parlamento narys Jaafar Moha 
mmadi pasiūlė greit suruošti 
įkaitams teismą ir šnipinėjimu 
kaltus amerikiečius sušaudyti. 
Kitas atstovas pareiškė, kad tarp 
įkaitų yra vienas, kuris dalyvavo 
Vietnamo kare. Jis ragino kvies
ti Vietnamo liudininkus ir per
duoti amerikietį Vietnamui, kur 
jis būtų teisiamas.

Įkaitų klausimas nebus greit 
išspręstas, ir dėl prasidėjusių Ira 
ko pasienyje karo veiksmų. Val
džios pareigūnai ir kariuome
nės vadai turi pakankamai rū
pesčių su Iraku.

Irano revoliucijai gresia ekono 
minis chaosas, rašo užsienio 
spauda. Po revoliucijos labai 
daug iraniečių suvažiavo į mies
tus. Teherano gyventojų skai
čius pakilo iš 4 milijonų iki 6 
mil. Trūksta ne tik butų, bet 
miestas jau pergyvena vandens, 
elektros stoką. Juodoji rinka žy
di, vyksta spekuliacija. Valdžia 
bankams uždraudė duoti pasko
las namams pirkti, uždrausta sa
vininkams priimti naujus gyven
tojus be vyriausybės leidimo. Už
daryta daug mokyklų ir univer
sitetų, statyba sustojo. Irano laik 
raščiai dėl visų trūkumų kalti
na “Amerikos imperialistus”, ku
rie siekia nuversti revoliucinę vy 
riausybę. Beveik visai sustojo 
spaustuvių darbas. Uždaryti 42 
laikraščiai, sustabdytas knygų 
leidimas. Prieš šachą ilgai kovo
jęs garšus poetas Rėza Baraheni 
ne tik negali išleisti savo naujų 
knygų, jis pasodintas kalėjiman.

Stebėtojai rašo, kad tarp protin 
gesnių revoliucijos šalininkų 
vyksta debatai dėl amerikiečių

Maskvos patriarchato ir kas tra
giškiausia, Maskvos patriarcha
tas yra tapęs šio religinio atgi- miniais ir psichologiniais gink- 
mimo kliūtimi ir stabdžiu". I lais.

TRUMPAI 
1$ VISUR

— Irakas paskelbė, kad ko
vose su Iranu numušti du Ira
no lėktuvai, vienas jų nukrito 
Irako teritorijoje.

— Teherane lankosi Sovietų 
Sąjungos ekonomistų delegaci
ja, kuri siūlo pirkti daugiau 
Irano naftos.

— Rytų Vokietija paskelbė, 
kad, besiruošiant Madrido kon
ferencijai, Sovietų Sąjunga ban
dys susitarti su Vakarų šalimis 
apriboti praeities nagrinėjimą 
ir daugiau laiko skirti ateities 
programoms.

— Po 14 mėn. pertraukos 
Kipro saloje vėl įvyko graikų ir 
turkų pasitarimai, vadovaujant 
Jungtinių Tautų diplomatui.

— Čilės prezidentas Augusto 
Pinochet, gavęs viso ministeriu 
kabineto atsistatydinimą, jo ne
priėmė ir paliko tuos pačius aš
tuonis civilius ir septynis kariš
kius ministerius.

— Vak. Vokietijos anglių ka
sykloje prie Saarbrueckeno įvy
ko sprogimas, kuriame sužeista 
18 darbininkų.

— Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius Ženevoje paskelbė atsi
šaukimą į visą pasaulį, ragin
damas padėti kenčiantiems af
ganams. Sovietų Sąjunga ir Af
ganistanas atmeta organizacijos 
pastangas padėti nuo karo nu- 
kentėjusiems gyventojams.

— Buvęs Nikaragvos prezi
dentas Somoza palaidotas Flori
doje, Woodlawn Memorial Par- 

' ke. Jo kūnas buvo pašarvotas 
Coral Gables priemiestyje, ku- 

, biečių laidotuvių koplyčioje.
— Alžire Vakarinės Sacha

ros sukilėlių polisario štabas 
paskelbė, jog kovose praėjusią 
savaitę nušauti 300 marokiečių 
ir 54 paimti nelaisvėn.

— Texas teisėjas uždraudė 
iškasti Lee Harvey Osvaldo 
kūną. To reikalavo britų rašy
tojas, pasiryžęs įrodyti, kad ne 
Osvvaldas. bet sovietų agentas 
nušovė prezidentą Kennedy.

— Pietų Korėjos kariuomenės 
štabo viršininkas atmetė nuteis
to politiko malonės prašymą ir 
patvirtino kariuomenės teismo 
skirtą mirties bausmę.

— Jungtinių Tautų maisto 
paramos agentūra skelbia, kad 
reikalinga skubi pagalba maistu 
26 Afrikos valstybėms. Penk
tadienį šaukiama speciali kon
ferencija svarstyti, kaip gelbėti 
Afrikos žmones iš bado. Ypač 
sunki padėtis Etiopijoje ir So
malijoje, kur prie sausros prisi
dėjo ir karo veiksmai.

— Pietų Afrikoje jauni juo
dieji akmenimis užmušė poli
cininką.

__ Sovietų karinė brigada su
2,600 kareivių baigė karinius 
pratimus Kuboje.

mėti rinkimus. Daugelis anksčiau 
manė, kad Carteris yra didžiau
sias Irano priešas, nes jis įsakė 
karinėms jėgoms bandyti išva
duoti įkaitus. Buvo planuojama 
laikyti įkaitus iki lapkričio 4 d. rin 
kimų, kad pakenkus Carteriui 
laimėti rinkimus. Tačiau pasta
ruoju metu kilo klausimas, o kas 
laimės rinkimus, jei Carteris pra 
laimės. Atsakymas aiškus — res
publikonų kandidatas Ronald 
Reaganas. Prieš kelias savaites 
jis pareiškė, kad, jam tapus pre
zidentu, įkaitų klausimas būtų 
išspręstas per 24 valandas. Tarp 
iraniečių, kurie anksčiau norėjo 
laikyti įkaitus ir pakenkti Car
teriui buvo ir įtakingas Islamo 
respublikos partijos vadas ajato
la Muhammad Beheshti. Sakoma, 
kad jis pakeitęs nuomonę ir siūląs 
įkaitus paleisti prieš rinkimus, 
kad prezidentu netaptų Reaga
nas. Beheshti pasakęs, kad Rea
ganas gali imtis karinių veiks
mų ne tik įkaitams išvaduoti, 
bet jis bandytų visai pakeisti da
bartinę vyriausybę, siektų pa
statyti Amerikai draugišką reži
mą.

Ironiška, sako stebėtojai, kad 
Reagano pareiškimai prieš Irano 
valdžią gali daugiausia padėti jo 
konkurentui Carteriui laimėti rin 
kimus.

Islamo valstybių
konferencija

Fe z. — Maroke vyksta islamo 
valstybių ministeriu konferenci
ja. čia Sirija ir PLO delegatas 
pasiūlė skelbti šventąjį karą ne 
tik Izraeliui, bet ir jį remiančiai 
Amerikai. Suvažiavime dalyvau
ja 39 valstybių ministeriai, ku
riuos priėmė Maroko karalius 
Hassanas. Jis siūlė tą karą — 
“Jihad” vesti politiniais, ekono-

Jei rinkimai šiandien
Washingtonas. — Opinijos ty

rimų įstaigos skelbia, kad, jei rin
kimai būtų šiandien, prezidentas 
Carteris nedaug atsiliktų nuo 
respublikono Reagano. Gallup 
Poli skelbia, kad Reaganas gau
tų 40 nuoš. balsų, Carteris — 38 
nuoš. ir 15 proc. gautų neparti
nis Andersonas.

Kitame tyrime, pravestame 
CBS televizijos žinių skyriaus ir 
New York Times laikraščio, Car
teris nugalėtų Reaganą 38—35 
nuoš., o Andersonas gautų 14 
nuoš. balsų.

Sirijos ministeris Farouk 
Shraa ragino naftos valstybes 
tuoj nutraukti naftos pardavi
mą Amerikai.

Nikaragvoj suimti 
keli karininkai

Planai nuversti komunistų valdžią
Miami. — Buvęs Nikaragvos 

prezidentas Anastasio Somoza, 
nužudytas Paragvajuje praėjusį 
trečiadienį, turėjo būti palaido
tas Miami. To reikalavo jo žmo
na, Amerikos pilietė, gyvenanti 
Miami. Somoza buvo baigęs 
VVest Point karo mokyklą.

Paragvajaus policija, gaudy
dama Somozos žudikus, prie 
Argentinos sienos nušovė Ar
gentinos revoliucinės grupės 
narį Hugo Alfredo Irurzun, va
dinamą “Captain Santiago”. 
Įtariama, kad jis vadovavo So
mozos atentatą įvykdžiusiai gru
pei

linis karas. Senosios vyriausy
bės jėgoms vadovauti buvo nu
matytas prezidento Somozos 
sūnus, kariuomenės majoras 
Anastazio Somoza Portocarrero. 
Tuo metu, kada komunistai puo
lė jo tėvą, majoras buvęs Ame
rikoje, Miami miesto apylinkėse, 
kur gyvena daug buvusios Ni
karagvos karininkų. Miami mie
ste atidaryta didelė parduotuvė, 
kurią finansavo Somozos šeima.

Miami gyveną Nikaragvos ka
rininkai nėra dideli prezidento 
Somozos gerbėjai, nes jis, išsi
vežęs dideles sumas pinigų, nė 
kiek nerėmė tautinių Nikarag
vos organizacijų, neprisidėjo

Dar prieš Somozos nušovimą. , prie jų veiklos prieš komunizmą. 
Nikaragvoj buvo suimti keli1 Somoza pirko Paragvajuje ne- 
karininkai, kurie planavę nu- j mažus žemės plotus, steigė 
versti revoliucinę sandinistų vy- ūkius, investavo į kitus biznio 
riausybę. Tarp suimtųjų yra planus, tačiau neprisidėjo prie 
pulk. Bernardino Larios. Civili- egzilų prieškomunistinio judė- 
nio karo metu Larios pabėgo iš. jimo.
Nikaragvos ir gyveno Costa Ri- Tarp Amerikoje apsigyvenu- 
coje. Sandinistams laimėjus šių Nikaragvos pabėgėlių labai 
valdžią, jis grįžo atgal ir buvo gerbiamas respublikom} kandi- 
paskirtas revoliucinės vyriausy- datas į prezidentus Ronaldas 
bės gynybos ministeriu. Reaganas, iš kurio laukiama pa-

Vidaus reikalų ministeris, la- ,ramos Nikaragva «
bai įtakingas Nikaragvos vai- į omunJS U ran U-
džios narys Tomas Borge pa- j
reiškė spaudai, kad ministeris 
Larios nenutraukė ryšių su bu
vusiais Nikaragvos karininkais, 
gyvenančiais Miami mieste. Jis 
palaikęs kontaktą su Nikarag
vos Opozicijos vadu pulk. Enri- 
que Bermudez. • Buvo planuoja
ma pirmiausia pulti sandinistų 
kalėjimus ir išvaduoti apie 6,000 
kalinių, buvusios Somozos Na
cionalinės Gvardijos narių. Tuo
met būtų pradėtas naujas civi-

Sovietų daliniai 
prie Lenkijos

sienos. Rytų Vokietijoje kari
niai manevrai jau turėjo pasi
baigti, tačiau sovietų jėgos pali
ko kai kuriuos dalinius netoli 
lenkų sienos, pranešė žvalgybos 
šaltiniai. Kaip susitarta Helsin
kyje, abi pusės: Vakarai ir Ry
tai praneša apie planuojamus 
manevrus. Vienas valstybės 
departamento pareigūnas iro
niškai pastebėjo, kad sovietai 
įpareigoti pranešinėti apie ma
nevrus, tačiau invazijas gali 
pradėti be jokių pranešimų.

Lenkijoje iš pareigų atleisti 
Katowicų komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Zdislaw 
Grudzien ir Poznanės sekreto
rius Jerzy Zasada.

Teis imperatorių
Paryžius. — Centrinė Afrikos 

respublika paskelbė, jog greit 
įvyks teismas už akių buvusiam 
imperatoriui Bokassai, kuris bu
vo pašalintas pernai rugsėjo mėn. 
Dramblio Kaulo Krantas atsi
sakė išduoti ten apsigyvenusį Bo- 
kassą. Jau ne vienas imperato
riaus vyriausybės narys buvo nu
teistas mirti už nusikaltimus prieš 
žmogaus teises, už nekaltų pilie
čių žudymą ir kitus sunkius nusi
kaltimus. Buvęs imperatorius pa
tvirtino prancūzų satyriniam 
laikraščiui, kad jis 1973 m. pado
vanojo Prancūzijos prezidentui 
apie 30 karatų deimantų.

Nemanoma išduoti
pabėgusio kareivio

Washingtonas. — Amerikos 
spauda kritikuoja valstybės de
partamentą, kad ambasadoje 
Afganistane nėra nė vieno di
plomato, kuris mokėtų rusiškai. 
Ambasadoj priglaustas pabėgęs 
rusų kareivis negali su ameri
kiečiais susikalbėti.

Departamento šaltiniai ati
dengė nepasitenkinimą, kad šį. 
incidentą spauda išgarsino. Bū
tų buvę galima sutvarkyti šį 
klausimą per “diplomatinius 
šaltinius”. “New York Times”

VVashingtonas. — Valstybės nigsėjo 16 d. rašo, jog departa- 
sekretorius Muskie pripažino, men^° pabrėžimas, kad nepla- 
kad rūpestį kelia žvalgybos nuo jama išduoti kareivio, ati- 
pranešimai apie sovietų kariuo- dengia jautrumą, kad nepasi- 
menės judėjimą prie Lenkijos j k.artot^ simo Kudirkos, lietuvio

jūreivio, atvejis. Čia pakarto
jama istorija apie jo pabėgimą, 
išdavimą, kalinimą ir leidimą po 
4 metų atvykti Amerikon.

Susprogo raketa
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris įsakė patikrinti visas 
53 Titan tarpkontinentines ra
ketas ir išaiškinti, kodėl spro
go prie Damascus, Arkansas 
įrengta raketa. Sprogime žuvo 
aviacijos karys ir 21 buvo su
žeistas. Sakoma, kad į raketos 
lizdą nukrito sunkus darbinin
ko vartotas atsuktuvas, jis per
kirto dujinio kuro tanką ir du
jos ėmė veržtis, kol, susimaišiu
sios su oru, sprogo. Dar neiš
aiškinta, ar sugadintas branduo
linis raketos užtaisas. Gyny
bos departamentas tvirtina, 
kad — ne, tačiau spauda skel
bia, jog sprogiklis sužalotas. 
Bijoma, kad apylinkėje nepa
sklistų radioaktyvios dujos.

KALENDORIUS

Rugsėjo 22 d.: Tomas Vii.. 
Emetira, Tarvinas, Virma.

Rugsėjo 23 d.: Linas, Teklė. 
Galintas, Taga.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:52. 

ORAS
Debesuota, gali lyti, tvanku, 

temperatūra dieną 75 L, naktį 
60 1-
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1980 m. rugsėjo 7 dieną išei
vijos lietuvių padangėje 
užgeso dar viena žvaigždė — 
raSytojo ir redaktoriaus 
Aloyzo Barono gyvybė. Ją 
užpūtė laiko vėjai, kaip užpus 
ir kiekvieno iš mūsų gyvybę. 
Žvaigždės mūsų, bent išeiviS- 
koje padangėje, nebuvo daž
nos. Įvairiaspalvis Aloyzo 
Barono talentas mums buvo 
žvaigždė. Bent tiems, kurie jo 
talentu tikėjom ir džiaugia
mės. O kad tokių buvo dau 
įsitikinom atsisveikindami su 
juo Cicero šermeninėje, paly
dėdami jį į Šv. Antano liet. 
parapijos bažnyčią ir vėliau į 
S v. Kazimiero kapines.

Vabalninko mūrininko 
sūnus, vaikystėje ganęs ūki
ninkų galvijų bandas, anks
tyvoje jaunystėje pėsčias 
nukeliavęs į laikinąją 
Lietuvos sostinę ieškoti pir
miausia darbo, o turint litą 
kišenėje, siekti ir mokslo švie
sos, buvo palaidotas kaip 
kunigaikštis, penkiems kuni
gams atnašaujant konceleb- 
racines Mišias, solo ir duetą 
giedant vieniems iš ryškiau
sių išeivijos solistų — D. Stan- 
kaitytei ir J. Vazneliui ir 
grabą iš bažnyčios išlydint 
pačiam aukščiausiam mums 
pasiekiamų lietuvių Bažny
čios dignitorių — vysk. V. 
Blizgiui. Grabą, šalia žmonos 
Nijolės, sūnų Gintaro ir Sau
liaus, šalia giminių bei arti
mųjų, lydėjo PLB pirm. inž. V. 
Kamantas, Lietuvių Fondo 
tarybos pirm. dr. A. Razma, 
LFB tarybos pirm. dr. K.

. Ambrozaitis, dienraščio 
„Draugo“ redakcijos bei 
administracijos štabas ir daug 
daug kitų tituluotų bei neti
tuluotų tautiečių. Tokios 
pagarbos nusipelnė Vabal
ninko mūrininko sūnus, bene 
30-ties veikalų ir begalės 
straipsnių autorius, išeivijai 
pragydęs „Žvaigždžių ir vėjų“ 
knyga ir savo literatūrinę 
giesmę kol kas užbaigęs 
„Draugo“ atkarpoje spaus
dintais „Antrojo pasaulio“ 
fragmentais. Per laidotuves 
girdėjau, kad tai dar ne 
viskas, dar esą palikta dau
giau rankraščių.

Štai dėl ko Vabalninko 
mūrininko Mykolo ir jo žmo
nos liaudies poetės Anelės 
Baronų sūnus paskutinėje 
kelionėje susilaukė tokios 
pagarbos. Apie 30 knygų, 
begalės vedamųjų dienraš
tyje, publicistiniai straipsniai 
ir reportažai, jo redaguojami 
..Spygliai ir dygliai“, humo
ristinė poezija ir ypač nepa
prastai geras jo būdas padarė 
jį žinomą bei mielą išeivijos 
lietuvių didžiuliam būriui.

SODAS UŽ HORIZONTO

Kai Chieagos priemiestyje 
Cicero du vakarus stovėjau 
prie Aloyzo grabo, kai vėliau jį 
nešėm į Šv. Antano liet. baž
nyčią ir Šv? Kazimiero kapi
nėse į amžinojo poilsio vietą, 
man vis prisiminė Aloyzo jau
nystė tame nedideliame Aukš
taitijos miestelyje, kurį jis 
įamžino romane „Sodas už 
horizonto“. Miestelis buvo ne 
iš didžiųjų, gal tik penkios 
gatvės, bet valsčiaus plotas 
lenkė tuometinę Trakų 
apskritį, ir parapija buvo 
viena didžiausių, nors vals
čiaus ribose dar buvo keturios 
filijos, turėjusios anais laikais 
savo klebonus: Alizavos, 
Antašavos, Kupreliškio ir 
Salamiesčio. O miestelis gar
sėjo savo gatvių pavadi
nimais, kaip Paryžiaus, šunų 
ir tt

Toje šunų gatvėje, beveik 
pačiame jos gale buvo ir Ba
ronų nameŲs. Tame „Sode už 
horizonto“. Iš pavadinimo

nepamanykite, kad tai buvo 
kokia užkampio gatvelė. Ne! 
Šunų (oficialiai Martišiūnų) 
gatvėje dar ir man teko lan
kyti ten seniau buvusią pra
džios mokyklą, vėliau jau 
kitame name mergaičių žemės 
ūkio mokykla, teismas, toliau 
medicinos prof. A. Jurgeliūno 
Tezidencija, kurioje profe
sorius apsigyveno, pasitrau
kęs pensijon. Bet tą palyginus 
romantišką gatvelę liaudis iš 
seno pavadino Šimų gatve, 
kadangi ten .Rusijos carų 
okupacijos metais gyveno caro 
šnipai. Tai ar neįrodymas, 
kiek Al. Barono gimtojo mies
telio žmonės turėjo liaudiško 
sąmojaus, o viena iš to sąmo
jaus skleidėjų buvo Aloyzo 
motina Anelė.

Anais laikais, kai nuo bota
go atitrūko ir iškeliavo į Kau
ną įvairiose įmonėse darbo ieš
koti, kad, turėdamas litą 
kišenėje, galėtų siekti mokslo 
šviesos, Aloyzas tėviškėje reto
kai pasirodydavo — gal tik 
porai savaičių vasarų metu. 
Bet, žiūrėk, jam atvykus, jau 
burdavosi ateitininkų, pava
sarininkų būriai, o prie jų pri
sidėdavo ir vienas kitas ange
laitis. Kokios šaunios būdavo 
ateitininkų gegužinės, laužai 
su savos kūrybos skaitymu, su 
literatūrinėmis atošvaistėmis. 
Pasirodydavo čia kiek vyresni 
Leonardas Žitkevičius, 
Mamertas Indriliūnas (žuvęs 
partizanų kovose; kaip ir Bro
nius Krivickas), Pranė Aukš
tikalnytė, Leonardas Matu- 
zevičius ir daug kitų. Juk ir 
dabartinio Ateitininkų fede
racijos vado J. B. Laučkos 
šaknys taip pat Vabalninke. O 
kai atėjo okupacijų metai, 
pirmuosius pogrindžio eilių ar 
dainų posmus iš Vilniaus ar 
Kauno į Vabalninką parvež
davo jų autoriai: Leonardas 
Žitkevičius ir Aloyzas Baro
nas.

Laimei Gestapas nesugavo 
„Pogrindžio kuntaplio“ redak
torių. Jei taip būtų įvykę, 
mūrininko Mykolo ir liaudies 
poetės Anelės Baronų sūnus 
Aloyzas vargu būtų išvengęs 
nacių lagerio ir galimo sunai
kinimo. Bet kuo gi buvo nusi
kaltęs ramusis Aloyzo jaunes
nysis brolis Benjaminas, taip 
pat vaikystėje ganęs ūkininkų 
bandą, o vėliau išėjęs į Kauną 
darbo ir mokslo šviesos ieš
koti, kad pokario metais jam 
buvo lemta žūti Lietuvos par
tizanų eilėse? Juk ir jis buvo 
tikras „liaudies sūnus“, 
kuriam sovietinis „rojus“ turė
jo atnešti geresnį gyvenimą. 
Beje, principingai Baronų 
šeimai laisvė reiškė daug dau
giau negu geresnis gyve
nimas. Ta principingumą iki 
mirties ypač savo rašytuose 
vedamuosiuose „Draugo“ 
dienraštyje skelbė Aloyzas. 
Tas principingumas atsispin
dėjo ir jo parašytuose gro
žinės literatūros veikaluose. 
Dėl savo principų jis niekad 
nenusileido, bet kartu niekam 
blogo nelinkėjo ir, kaip atsi
sveikinimo kalbose bei pa
moksle bažnyčioje buvo paste
bėta, jis tur būt, niekam neliko 
nusikaltęs.

Su tokiu žmogumi Cicero 
priemiestyje atsisveikino ir į 
amžinojo poilsio vietą paly
dėjo minios lietuvių. Prieš iš- 
skrendant į laidotuves vienas 
novatoriškųjų režisorių — 
Jurgis Šlekaitis — 
Washingtone štai ką papa
sakojo: .^Aloyzas pakvietė
mane kartu apsigyventi su juo 
Hanau stovyklos apgriautoje 
pilyje. Kai atsikėliau į jo 
kambarį kiek apskuręs po 
karo audrų, Aloyzas man 
būtinai norėjo atiduoti vieną ir 
patį geriausią iš jo turėtų 
poros švarkelių".

Toks buvo a.a. rašytojas

AfGHAMiSTAN
MUŠT
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Lietuviai studentai demonstruoja už Lietuvos laisvę san Francisco 
mieste. x Nuotr. A Ambrazaitytės

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

LABAI PASIGESIM ALOYZO BARONO

Pranešimas per Los Angeles 
Lietuvių radijo valandėlę 
1980.IX.13.

Mano pranešimas šiandien, 
deja, bus liūdnas, nes įvyko per 
ankstyva, nebeatitaisoma ir 
lietuvių kultūrinės kūrybos dir
voje labai nuostolinga nelai
mė. Š.m. rugsėjo 7 d. Chica
goje mirė rašytojas Aloyzas 
Baronas, kiek žinom, po 
neilgos smegenų uždegimo 
ligos ir ją lydėjusių fatališkų 
komplikacijų.

Rašytojas buvo rytų aukš
taitis, gimęs prieš- pat Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą, 1917 metų gruodžio 12 
dieną Vabalninke, Biržų 
apskrityje. Literatūriškai 
reikštis pradėjęs dar prieš karą 
ir vėliau tremtyje (Vokietijoje) 
daugiausiai eilėraščiais, Baro
nas plačiai atsiskleidė jau 
Amerikoje, maždaug nuo 1951 
metų, kaip beletristas — dau
gelio vienas kitą kasmet seku
sių romanų, apysakų ir nove
lių rinkinių autorius, kelių 
literatūrinių konkursų ir 
premijų laimėtojas.

Šiandien būtų gal dar per 
greitai tiksliai atrūšiuoti ir 
kritiškai pasverti atskirus jo 
rašytus veikalus, bet daugiau
siai skaitančios visuomenės 
dėmesį, rodos, bus atkreipę du 
premijuoti jo romanai: „Laip
tai ir bedugnės“, o ypač „Tre
čioji moteris“. Šiedu romanai 
buvo išversti ir išleisti angliš
kai ir, kiek žinom, plačiai buvo 
skaitomi ir kitakalbės publi
kos skaitytojų. Taipgi ir dau
giau Barono trumpesnio 
metražo kūrinių buvo išversta į 
anglų ir kitas kalbas, — tad jis 
plačiau įėjo, kaip sakom, į tarp
tautinius vandenis.

Lietuviai skaitytojai ir ypač 
visuomenė aplink Chicagą 
Aloyzą Baroną pažino ir gal 
labiausiai mėgo jo satyrinę— 
humoristinę poeziją. Įvai
riuose renginiuose su tais 
šmaikščiais „numeriais“ jis 
dažnai pasirodydavo, o vėliau, 
kas jam pačiam labiau patiko, 
išleido du „valerijono lašų“ ir 
„trejų devynerių“ rinkinius. 
Kaip vienas iš „Draugo“ 
ilgamečių redaktorių, jis ten 
redagavo ir daug pats prira
šydavo į labai populiarų

Aloyzas Baronas kaip 
žmogus. Kitą kartą sugrįšime į 
išeivijos dienas, į savo laiku 
buvusią ypač garsią Cicero 
padangę. VL. R.

dienraščio šeštadieninį humo
ro priedą, vardu „Spygliai ir 
dygliai“...

Baronas su savo kūryba, 
daugiausiai su tais satyriniais 
eilėraščiais, bene jau tris kar
tus yra rodęsis ir mūsų saloje. 
Jei tai čia pažymiu, tai kad 
šimtai prelato J. Kučingio šią 
vasarą ruoštos Lietuvių dienos 
klausytoj ų tikriausiai prisi
mins poetą ir jo kandžius, bet 
visiem patikusius humoro 
gabalus, kariuos jis dekla
mavo Marshall mokyklos sce
noje. Atrodė, taip dar nese
niai, jis buvo štai mūsų tarpe 
— žvalus, petingas, rausvų 
skruostų, sveikut sveikiau
sias.

Ir staiga jo nebetekom... 
Savo kūriniuose Baronas vaiz
davo daugiausia išei’'\ios — 
tremtinių, karo pabėgėlių, 
paskui jau Amerikoj įsikū
rusių ankstyvesnių ir vėlesnių 
išeivių buitį, tačiau protar
piais užgriebdamas karo metų 
ir jau sovietinės Lietuvos įvy
kius — realistiškai, intri
guojančiai, paprasta ir gyva 
kalba, dažnai pridėdamas iro
nijos ir humoro spalvų. Ypač 
tuo pasižymi „Draugo“ atkar
poje dabar spausdinamos jo 
vėliausio romano ištraukos, 
vardu .Antras pasaulis“.

Barono mirtis labai per 
ankstyva. Jis atrodė stipres
nis ir jaunesnis, negu jo eitieji 
63-tieji metai. Tai didelis ir 
neatpildomas nuostolis lietu
vių literatūrai apskritai ir 
Amerikos lietuvių kultūrinės 
kūrybos dirvonuose specialiai. 
Jis buvo rašytojas, stiliaus, 
kalbos ir dvasios atžvilgiais 
dar organiškai jungęs lietuviš
kąjį europinį ir amerikinį lietu
vių išėjūnų pasaulį. Jis visada 
uoliai, gabiai, pareigingai 
dalyvavo išeivijos kultūrinia
me ir visuomenės srovių 
šurmulyje, kaip bekompro- 
misinis patriotas, rezistentas, 
kietų kiečiausias priešsovie- 
tininkas.

Pagaliau tam tikrą laiko
tarpį anksčiau Baronas buvo ir 
Lietuvių Rašytojų draugijos 
valdybos pirmininkas. Kai 
dabar L.R.D-jos valdyba nuo 
Chieagos per New Yorką vėl 
narių rinkėjų buvo atkelta į 
Los Angeles, naudojuosi čia 
proga, kaip josios vicepirmi
ninkas, pareikšti užuojautą
a.a. Aloyzo šeimai ir kartu 
visiem lietuviško rašto kole
gom, kurie velionį mėgom,

vertinom ir jo labai pasigesim 
— mes visi, ir dar labiau mūsų 
literatūra.

/ Bronys Raila

graži Šeimos Šventė

Rugsėjo 13 dieną rašytojos 
Alės Rūtos ir architekto Ed
mundo Arbų rezidencijoje buvo 
nepaprasta šeimos šventė. Tai 
buvo Arbų sūnaus Arimanto ir 
jo žmonos Onutės-Nancy suti
kimas ir išleistuvės. Ariman
tas apvainikavo savo bio
logines studijas Colorado 
universitete doktoratu (PhD), 
atvyko pas tėvelius tik trum
pam, nes pakviestas dirbti 
mokslinį darbą į Harvardo uni
versitetą Bostone, Mass.

Šventėje dalyvavo laimingi 
tėveliai, abi Arimanto sesutės 
Vijolė ir Rasa ir Arbų anūkas 
Jonelis. Vijolė taip pat nese
niai grįžo į Santą Moniką iš 
studijų su magistrės laipsniu ir 
pradėjo dirbti Fullertono vals
tybinėje kolegijoje; Rasa yra ži
noma dailininkė.

Į šią gražią šeimos šventę 
susirinko net šimtas dešimt 
Arbų šeimos draugų, kurie pra
leido vakarą iki vėlumos 
vaišindamiesi, šnekučiuoda
miesi ir linkėdami į Bostoną iš
vykstantiems jauniesiems Ar- 
bams visokeriopos sėkmės.

Savo turiningame žodyje į 
Arimantą žurnalistas ir redak
torius Juozas Kojelis priminė 
įdomų garsaus disidento 
Sacharovo pavyzdį, kad moks
lininkui turi rūpėti netiktai 
grynas mokslas, bet ir skau
dūs visuomeniniai reikalai ir 
kova dėl laisvės.

Trumpą žodį taręs kompozi
torius Bronius Budriūnas, Ari
manto krikšto tėvelis, vado
vavo vokalinei šventės daliai, 
pravedęs jo pagarsėjusio 
„Valio-Valio!“ dainavimą.

Arbų šeimos šventė buvo 
šiltas plačios lietuviškos kolo
nijos pareiškimas, kad Arbų 
šeima vertinama dėl jų šakoto 
visuomeniškumo ir dėl jų 
visiems mielo širdingumo. 
Svečių tarpe buvo atvykusių 
net iš tolimų, už 100 mylių, 
apylinkių. Tokiu būdu ši 
šeimos šventė buvo ir jaukus 
visuomeninis įvykis.

Marija Gliaudienė

Lietuvos atsiminimai 
★

o ‘
Radijo Valanda jau SS metus tar
nauja New Jersey, New Tork lr Con- 
nectlcut lietuviams !
Kas šeštadlenj nuo ♦ iki t vai. po- 
pi»t iš WEVD Stoties New Yorke 

kil., AM lr nuo 7 iki S vai 
vak. 97.9 me<. FM.

Direkt. DR- JOKŪBAS STUKAS

234 Snlit Drive

Watdran«, N. J. 07068

TEL. — 75J-5O6 (281)
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DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
UŲ aprašoma dr. J. Vaišnoro*. MIC, 
knygoje:

“MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE”

Knyga yra tik teologinė, ji dėl įoc 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausto* istorinė* medžiagos tinka pa 
dsfeaityti kiekvienam lietuviui, besi- 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
jovėmls. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00 Galima ją įsigyti 
•■Drauge”.

Re-elect

Fmley

Cook County Circuit Court Clark
HE RUNS THE COURTS 

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

DRAUGO mokama B anksto
metams ’/2 metų 3 mėn.

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00
Užsienyje 40.00 22.00 1500
Kitur ............. 38 00 20.00 13.00
Savaitinis ............... 25.00 15.00 —-

• Administracija dirba kas- ■ 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinj neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 

j prašymą.

dieniais nuo 8:3C iki 12:00.

• Redakcij-. dirba kasdien 
8:30 — 4:00. šeštadieniais
8:30 — 12:00.

— Knyga — veidrodis: kai į ją 
spokso beždžionė, iš jos negali 
žvelgti apaštalas. Mes dar netu
rime žodžių pasikalbėti su kvailiu 
apie išmintį. Jau tas išmintingas, 
kas supranta — išminčių.

— Penkias tonas sveriąs dramb
lys gali pakelti 1,5 tonas. .

50 miligramų sverianti 
skruzdėlė tempia 10 kartų už save 
sunkesnį 500 miligramų vabalą.

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TėL 778M363

J.&J.PHARMACY
\feMal vftamhal fcnportuoB feapatai gydomos ftoMė Hl 

Vfežkiojsmos Udfe. remontai Ir kt, pirkti ar nuomos
Nemokamai atšokuojame dmanaa.

nerte* •*r • • ' ft* į
Pristatymas nemokamai 

ANGEL A lr VYTENIS DIRK1A1 aadrtnkal

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

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

Tet. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We$t 71st Street
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
/ai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel RE 71168: rezid. 239-2919

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

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 Avė. kampas)
Vai pirmad .antrad .ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel- BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

TeL sės mi, sis-san, aae eero
Dr. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:

111 NO WABASH AVĖ.
4200 NO CENTRAL AVĖ

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JO K S A

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses"

2618 W 71*t St. - Tet. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta trečOfs PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 We*t 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
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PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tet. 776-2889. rezid. 448-55456132 S Kedzie Avė Chicago

WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos Dagai susitarimą

Įstaigos ir buto tet. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

140> So. 49th Court. Cicero. IK.
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

Ofiso tet HE 4-2123. namų GI $-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 We*t 7 lst Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
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DR. PETRAS ZUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7) šeštadieniais pagal susrtarimaDR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
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Vakarų ir Sovietų

VARŽYBOS DĖL NAFTOS
JAV SUKURĖ SOVIETU KARINĘ JĖGA

Prekybininkai ir detentininkai atsakingi už Amerikos nusilpnėjimą

Kad Amerika neturi energe
tikos planų ir perspektyvos 
tolimesnei distancijai, parodė 
1973 metai, kai arabai ją 
pradėjo Šokdinti su nafta. 
Pasirodo su energetikos prog
rama nė kiek negeriau ir So
vietų Sąjungoje. Sovietai kol 
kas yra didžiausi pasaulyje 
naftos teikėjai, bet maždaug 
1985 m. pradės naftos trūkti ir 
jiems patiems, skelbia JAV 
centrinė žinybos agentūra — 
ČIA. Vietoj naftą eksportuoti, 
patys pradės pirkti. Sau ir sa
vo Rytų Europos satelitams 
1985 m. reikės importuoti apie 
200 milijonų tonų per metus. 
Kai naftos pareikalavimas vi
sur didėja, kai dėl jos pra
dedama vis daugiau varžytis, 
sovietai politinį spaudimą ir 
kampaniją prieš Viduriniuo- 
siuB Rytus dar daugiau išplės, 
teigia anglų “The Observeri 
Vid. Rytai jau dabar sukrėsti 
Afganistano okupacija, chao
su Irane ir ardomaisiais veiks
mais veik visuose jų kai
mynuose.

Praėjusiais metais sovietų 
naftos produkcija buvo 586 mi
lijonai tonų. Šiais metais ti
kisi gauti 606 mil. t 1985 tu
rėtų kristi iki tarp 400 ir 500 
mil. tonų. Britai kiek padi
dina jų tonažą iki 600, o pran
cūzai pakelia net iki 700 mil. 
tonų, bet pareikalavimas vis
vien bus didesnis negu pro
dukcija. Apie so vietų naftos 
nepanaudotus rezervus tikrų 
žinių nėra. Amerikos eksper
tai pritaria Centrinei žval
gybos agentūrai, jog turėtų bū
ti apie 40 bilijonų statinių; 
britai ir čia pakelia iki 70 bi-

*0lijoąų>/O ."švedai įsitikinę, jog 
sovietų požemiai juodo^ skys
to turto turi iki 150 bilijonų 
statinių.
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' ^Skaičiai apie naftos rezer
vus dar ne viskas. Reikia prie
monių ją ištraukti, o tų prie
monių kaip tik trūksta. Senieji 
šaltiniai f— Baku. ir apie Vol-

'gąwpriė lįfralo, duoda vis ma
žiau .^naftos, išsenka. Dau- 

t : giausia gaunama Tjumeno 
rajone, retai apgyvendintoje 
pelkėtoje tundroje. Svarbiau
sias laukas — Samotlor, lai
komas ketvirtu didžiausiu pa
sauly e, duoda per metus 130 
mil. tonų. Nežinoma, ar jo 
gamybą dar galima pa
didinti. Ta pati ČIA turi žinių, 
kad sovietai, bandydami 
paspartinti pumpavimą, persi
stengė. Naudodami vandens 
Spaudimo metodą, prileido per 
daug vandens, ir iš požemių iš
traukia mišinį, kuriame dau
giau vandens negu naftos, ir 
nieko negali padaryti.

Potencialiai sovietai turi 
daugiau žemės turtų nei bet 
koris kitas kraštas. Turi treč
dalį viso pasaulio natūralių 
dujų rezervų, o anglies ištek
liais yra pirmieji. Dar gali 
įkinkyti milžiniškus vandens 
rezervus, turi plačią prog
ramą plėsti atominėms jėgai
nėms. Sovietijoj nereikia nei 
atsiklausti gyventojų suti
kimo, nei paisyti nepasitenki
nimo, kaip Amerikoje, tai sta- 

u- to dar trisdešimt naujų 
branduolinių jėgainių. Nežiū
rint tų gamtos išteklių, dai
rosi ir planuoja naftą impor
tuoti. Esamus neišnaudotus 
natūralius rezervus pavesti 
energijos šaltiniu neturi žmo- 
nių ir per daug brangu. Lieka 

. tik žvalgytis į 'Vid. Rytus, 
spausti politiškai, o evan- 
tualiai ir karines jėgas panau
doti. Afganistanas — pada
rytas didelis žingsnis pirmyn. 
Dabar belieka tik pailsėti ir

palaukti, kol Vakarų reakciją 
pritils.

Kalbant apie Viduriniuo- 
sius Rytus, turtingus nafta, 
dėmesys pirmiausia krypsta į 
Saudi Arabiją, svarbiausią 
naftos eksportuotoją. Kad te
nai bręsta panašūs reiškiniai 
kaip Irane, buvo pastebėta 
prieš kelerius metus. Kieno tai 
darbas, nereikia aiškinti. S. 
Arabija jaučia, kad ją supa la
bai priešiški kaimynai. Kadai
se šachas žadėjo ateiti į pagal
bą, jei S. Arabija būtų 
pavojuje, dabar ir pats Iranas 
yra priešo pusėje. Tikėtis 
Amerikos pagalbos per daug 
negali. Neturi net formalios 
karinės sutarties. Belieka pasi
tikėti savomis jėgomis, stip
rinti kariuomenę. Kariuomenė 
suorganizuota savanoriškais 
pagrindais. Šalis turi pinigų 
perteklių, kareiviams atly
gina labai gerai, bet visvien 
karių trūksta. Privačios įmo
nės moka darbininkams dar 
daugiau. Galvojama apie pri
valomą karinę tarnybą, bet 
čia susiduriama su dideliu reli
ginių fanatikų, intelektualų, 
ekstremistų pasipriešinimu. 
Jeigu valdžia imtųsi griežtų 
priemonių prieš visus karinės 
prievolės priešininkus, gali kil
ti chaosas. Nedrįstama nei per 
daug karių kviesti iš kitų ša
lių, samdyti specialistų, pata
rėjų. Prieš .svetimšalius šiau
šiasi vietiniai kariai. “Neue 
Zuercher Zeitung” kažkada ra
šė, jog Irane prieš šachą la
biausiai sukilo kaip tik tie 
daliniai, kuriuos instruktavo 
amerikiečiai. To kaip tik ir bi
jo . monarchas. Musulmonai 
jaučiasi per daug pažeminti, 
jei juos “moko” užsienietis ir
dar kito tikėjimo. Didelio pa
sitikėjimo neturima ir savais 
samdytais kariais. Ne taip se
niai šventajame Mekos mieste 
buvo sukilimas. Malšinimas 
buvo nevykęs, padaryta di
delių klaidų, buvo daug aukų 
iš abiejų pusių. Dabar pra
deda aiškėti, kad prie suki
limo prikišo pirštus ir kai ku
rie kariškiai. Teko padaryti 
nemaža pakeitimų vado
vybėje.

Ne tik šiais rinkiminiais, bet 
ir visais kas ketveri metai pa
sikartojančiuose krašto pre
zidentiniuose rinkimuose, opo
zicinė partija aštriai kritikuoja 
valdančiuosius, šiais metais ši 
‘garbė” tenka Respublikonų — 

GOP partijai su jos kandidatu į 
prezidentus p. R. Reagan prie
šakyje. /

Tiesą pasakius, prezidento J. 
Carter vyriausybė yra didžiai 
nusidėjusi amerikiečiams, nu- 
stumdama ūkinį gyvenimą ir 
krašto gynybą į II-ją svars- 
tybų plotmę. Pirmoje galvoje, 
kaip visiems gerai žinoma, da
bartinis prezidentas tesirūpi- * 
no savo perrinkimu sekančių 4- 
rių metų terminui. Taigi, 
napoleoniškai nusiteikusiam 
p. R Reagan ir jo pirmajam 
‘maršalui” George Bush yra 
gana nesunku rikiuoti savo 
pulkus prieš demokratinius 
priešus: mat, pastarieji yra tik
rai atsakingi už per 12% ant 
mūsų pečių užkrautą infliaciją 
ir vis grėsmingiau mauro j an
čių bolševikinę mešką.

Atsiranda talkininkas

Kiekvienoje grupinėje 
(politinėje) kovoje besigru- 
miantieji stengiasi patraukti į 
savo pusę kuo daugiau ša
lininkų. Ir ne vien tik tokių, ku
rie moka “garsiai šaukti, bet jų 
niekas neišgirsta”, bet ypač to
kių, kurių rimtą nuomonę pri
versta priimta ir visa galinti 
šio krašto šališkoji žinių tar
nyba — media.

Sunku žinoti, kas nuteikė 
‘Reader’s Digest” leidėjus - re

daktorius š. m. rugpjūčio mėn. 
savo keliasdešimts milijonų 
skaitytojų mėnraštyje at
spausdinti straipsnį “Soviet 
Military Might: Made in USA” 
Sovietų Karinė Galybė — 
Amerikoje sukurta”.. Tiesa, 
šiame straipsnyje neieškoki
me “naujos planetos atsiradi
mo”. Anaiptol ne. Straipsnio 
autorius p. Ralph K. Bennett 
teigia, kad “šiandien Amerika 
stovi su Kremliumi prieš daug 
stipresnes ir brangesnes gink
lavimosi lenktynes. Mat, iš es
mės imant, mes patys ame
rikiečiai lenktyniaujame patys 
su savimi”. (Past.: tik kažin ar 
su tokiu reikalų apibend
rinimu būtų galima besąlygiš
kai sutikti — aut)

Senos istorijos...

Lyg tas persenęs anekdotas 
‘už kurį Kainas Abelį už-

mušė”, juokaudavome tarpu
savyje išgirdę iš draugų seną 
juoką.

Taip ir šio straipsnio au
torius rašo, kad “kada kur tik 
nors Sov. S-ga iššauna, mėgin
dama savo tolimojo skridimo 
raketą, tai prie šių bandymų 
yra pakinkyta amerikiečių 
technologija; tokiose raketose 
tiksliai surikiuoti vidiniai vai
ravimo įrengimai atspindi 
JAV planavimą ir gamybą. Gi 
tuomet kai SSSR kariuomenė 
vežama sunkvežimiais per 
okupuotus Afganistano kai
mus atneša tiems žmonėms 
okupaciją, tai šie įsiveržėliai 
važiuoja su amerikiečių paten
tais gamintomis mašinomis. 
Sovietų tankų pabūklų aptar
nautojai naudoja balistinius 

kompiuterius, pasisavintus iš 
amerikiečių technologijos; ir 
net miniatiūriniai branduoli
niai užtaisai, naujausiuose 
artilerijos sviediniuose yra pa
gaminti pasinaudojant su
dėtingais amerikiečių kompiu
terių apskaičiavimais,” 
dejuoja autorius. (Senai žino
mi faktai — aut.)

Toliau straipsnyje aimanuo
jama, kad per pastarąjį vadi
namąjį detentės dešimtmetį, 
SSSR naudojasi Amerikos 
technologija tobulindama sa
vo karo mašiną. Per visą 70-jį 
dešimtmetį, kai JAV nu
siginklavo ir plėtė socialines 
gyventojų gyvenimo pageri
nimo programas, SSSR išmetė 
ginklavimuisi $150.00 bilijonų 
daugiau, negu Amerika. Su
prantama, kad SSSR gyven
tojai negavo reikalingiausių

Kitos Viduriniųjų Rytų naf
tos šalys didelio pasiprieši
nimo galimai 'sovietų eks
pansijai negalėtų parodyti. 
Buvo dėta daug vilčių į šachą 
ir jo Iraną Šachas su Ameri
kos pagalba buvo pradėjęs di
delę apsiginklavimo prog
ramą. Dabar viskas žlugo. 
Lyg nujausdami, kad ne
trukus kažkas negero * gali 
įvykti, naftos eksportuotojai 
kainas kelia lenktyniaudami. 
Nuo 1978 kai kurios šalys pa
kėlė trylika sykių, net iki 200 
procentų. Pasaulyje didėja 
ekonominis neramumas ir in
fliacija. Vienintelė viltis — 
skubiau organizuoti sintetinį 
kurą. Programa pradėta vyk
dyti, bet ir čia pavėluotai ap
sižiūrėta. Tik 1990 metais tiki- 
masi sintetiniu kuru 
patenkinti 25 procentus viso 
pareikalavimo. Apie tą patį 
laiką laukiama ir naftos 
sumažėjimo pasaulio rinkoje.

Didžiosios valstybės vi
sados varžėsi ir kraują liejo 
dėl. teritorijų, naujų žemių, 
gamtos turtų, kartais ir dėl 
idėjų. Mūsų laikais energijos 
šaltiniai lieka svarbiausiu var
žybų objektu; o iš jų svarbiau 
sias — nafta. Iš tų varžybų ko 
nors labai gero ir taikaus su
laukti labai maža vilčių. 
Nereikia užmerkti akių ir ra
mintis, kad mūsų generacijoj 
negali įvykti katastrofa, čg.

DVI SAVAITĖS 
PRANCŪZIJOJE

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS

Per tas keturias 
I dienas mes išklausėme kelioliką koncelebruotų 
mišių, prancūzų, anglų, vokiečių ir italų kalbomis. 
Mišioms vadovavo tų kraštų vyskupai. Tiesa, prie 
giedojimų negalėjome prisidėti, bet aiškia kalba 
skaitomus skaitymus ir vyskupų pamokslus supra- 

|tau neblogai.
Šventovės aikštėje kasdien susitelkia žmonių,

I šimtais ar tūkstančiais, bent- dviem procesijoms, 
kurios su maldomis ir giesmėmis žygiuoja į Grotą. 
Mačiau tokių procesijų keletą, jas sudaro ekskursan
tai su jų pasiimtais ligoniais, vežamais veži
mėliuose. Daugiausiai tai prancūziškai kalbančiųjų 
procesijos, toliau — italų ir ispanų, bet mačiau ir 

Į vieną anglų bei vieną lenkų.
Netoli šios šventovės yra vietos vyskupo buvei- 

Įnė. Vyskupo katedra įdomi, nes po žeme. Sekma
dienį, grįždami iš Liurdo šventovės užsukome į tą 
katedrą ir dar radome vyskupą su asista baigiantį 
pamaldas. Katedra labai erdvi, galinti talpinti 
kelioliką tūkstančių žmonių, apskrita. Altorius yra 
bevei’i jos viduryje, prie išorinės sienos, aukštai, 
visur aplink platus balkonas. Visa katedra padengta 
skliautu, kurio tik vidurys truputį prasikišęs virš 
žemės paviršiaus. Visi įėjimai ir vidus primena 
garažą, nes ir sienos beveik be papuošimų. Kitsia

BR. AUŠROTAS liais SSSR ginklavimosi in
žinieriai panaudojo JAV 
“atsilikusius”, kurie buvę 
daug tobulesni už naujausius 
sovietiškus”.

Gi šiandien, po 4-rių J. 
Carter valdymo metų, pradėtų 
R. Nixon ir tęsto G. Fordo bro
liavimosi ir detentės gadynės, 
paruoštų “architekto” H. Kis- 
singer, Amerika ruošiasi pa
sivyti... SSSR!

Ginkluokimės ir varžykime

Šių metų Respublikonų par
tijos vadai smerkia J. Carter 
vyriausybę, kad ji per pas
taruosius 4-ius metus nualino 
krašto ūkį ir ginkluotas jėgas. 
Teigiama, kad kai R. Reagan 
bus išrinktas prezidentu tada 
ginklavimosi sparta būsianti 
perkelta ant greitųjų bėgių, 
kad “kuo greičiausia pralenkti 
SSSR, ir vėl pirmauti pasauly
je”.

Tai, žinoma, verti dėmesio 
tolimos ateities planai. Tačiau 
prieš pradedant ginklavimosi 
varžybas, kurias dabar atsi
minė ir J. Carter ir demokratų 
kontroliuojami Kongresas - 
Senatas, ar nevertėtų suvar
žyti tobulųjų kompiuterių ir ki
tos technikos pardavimą so
vietams ir jų kontrolėje 
esantiems kraštams?

Toliau tame straipsnyje ra
šoma, kad “Amerika privalės 
gerokai pasitempti, lenk
tyniaudama su SSSR per
siginklavimo varžybose. Net ir 
dabar, įvedus kai kuriuos su
varžymus į SSSR išvežamos 
specialios paskirties prekėms, 
daug aukštos techniškos ver
tės gaminių, nereikalingų taip 
vad. licencijų ir toliau plaukia į 
SSSR. Užsienių Prekybos M- 
joje yra mažiausia tūkstantis 
prašymų (kai buvo rašomas 
minėtas straipsnis — aut) leis
ti išvežti į SSSR jau parduotas 
prekes. Šiuo metu kaip tik lau
kia išvežimo į SSSR elektroni
nio spindulio metalų suvi
rintojas, galįs sulydinti 
lėktuvų sparnų lenktas vietas 
ar net erdvės ginklų plat
formas! Dar daugiau: ištisos 
plieno įmonės, žibalo gręžimo 
ir iš žemės gelmių iščiulpimo 
technika, visa kas tik svarbu 
SSSR- karo mašinai dar la
biau sustiprinti siunčiama ar 
greit iškeliaus į SSSR,” prane
šama visuomenei.

Patarimai

Autorius, lyg patardamas 
būsimajam Prezidentui ir nau

gyvenimo prekių, kai 15% visų 
tautinių pajamų, vadinamųjų 
GNP, buvo paaukota ginklų 
kalimui. Ir ne bet kokių pap
rastų, bet greitą ir neabejotiną 
mirtį atnešančių Vakarų preki
jams.

Žinojo, bet...

Šios aukštosios, išdavi
kiškos technologijos prekybos 
kritikas šen. Henry M. Jack
son (D. — Wash.) sako, kad 
“daugeliui atrodytų, kad iš es
mės imant, Baltieji rūmai pre
kybos santykiuose su SSSR ne
įžiūri nieko blogo. Detentės 
iliuzijų trumparegiški pre
kybos skatinimai labai pa
vojingai pragraužė mūsų tau
tinio saugumo pamatus. Rusai 
galvoja, kad mes esame nei 
daugiau, nei mažiau kaip bū-, 
rys kvailių”.

Jau nuo 1970 dešimtmečio 
pradžios Prezidento Nixon 
vyriausybė skatino prekybą ir 
detentę su barbarais. Didžio
sios JAV bendrovės kaip IBM, 
Central Data ir Sperry varžėsi 
tarpusavyje, kad tik galėtų 
bolševikams parduoti... tą vir
vę, ty. tuos jų ginklavimuisi 
reikalingus išradimus, ku
riais jie dabar žudo Afganis
tano ir Afrikos tautų žmones. 
Pastebėtina, kad minėtų b-vių 
vadovai, parduodami bolševi
kams šią svarbią ginklavi
mosi techniką, teisindavosi, 
kad “girdi, jie teparduoda tik 
atsilikusios technikos kompiu
terius, gi savo reikalams jie 
pagaminsią dar tobulesnius. 
Tačiau ir su tokiais atsilikė-

Sovietų tankai jų kariuomenės manevruose. Jų dėka Sovietų vadai 
tikisi palaužti vakariečių pasipriešinimą

metais šioje katedroje ir aplinkui kaupais daugybė 
žmonių, nes mačiau skelbimus, kad čia vyks Eucha
ristinis Kongresas.

Devodonalų ir suvenyrų krautuves laiko ir 
žydai, mat vis prekyba. Dažnai tokiose krautuvėse 
yra skelbimai, kad kalbama vokiškai ir angliškai. 
Čia krautuvėse prekių kainos yra tokios pačios, kaip 
ir Paryžiuj*, vaisių kainos net brangesnės, matyti, 
pardavėjai naudojasi didesniu pareikalavimu. Pvz.: 
svaras obuolių kainuoja 1,25 dol. (Amerikos krau
tuvėse apie 70 cn.).

Paskutinę Liurde buvimo dieną apžiūrėjome iš 
mūsų viešbučio lango matytą pilį. Ji pastatyta ant 
stačiais šonais uolos, tik viename krašte yra nuožul
numas. Turėdami laiko patys lipome stačiais laip
tais uolos šonu į pilį. Nežinojome, kad kitoje pusėje 
yra keltuvas, kuriuo nusileidome pilį apžiūrėję. Pilis 
erdvi, aukštos storos sienos su šaudymo langeliais, 
už mūro sienų randasi erdvūs rūmai ir aukštas bokš
tas, iš kurio toli matyti. Pilį valdė Prancūzijos kara
liaus vietininkai ir ji buvo viena apsigynimo pilių 
prieš Ispaniją.

Pilyje yra nemažas istorinis ir buities muziejus. 
Eksponatai liečia ne tik pilies praeitį, bet ir aplin
kinių kalniečių gyvenimą. Seniau tie kalniečiai buvo 
baskai, dabar turbūti mišinys visokių žmonių. Kai 
kuriuos baskų kilmės žmones ir dabar galima 
pažinti: jie tamsios spalvos, nedidelio ūgio ir pana
šūs į čigonus. Žinoma, yra ten ir čigonų, kurių 
moterys miesto gatvėse dažnai tiesia rankas į geriau 
apsirengusius, prašydamos išmaldos.

Muziejuje atkreipėme dėmesį į kalniečių nešio
tas klumpes, kurių galai smaili ir aukštyn riesti. Jos 
medinės, o viršus apkaltas oda — peretku. Taip pat 
įdomu buvo palyginti senovinės kalniečio trobos 
vidų su praėjusio šimtmečio Lietuvos kaimiečio 
vidumi. Matėme daug panašių rakandų ir apyvokos 
daiktų. Panašiame puode ant „vaškaros“ kamine ir 
valgį virė. Viskas tilpo viename kambaryje, vienas 
trobelės kraštas dažnai buvo priglaustas prie kokios 
uolos ar kalno statumos.

Pilyje laikė ir arklius, jiems buvo tvartai ir pabė
gioti kiemas. Vandenį turėjo cisternose po pilimi ir jį 
semdavo mediniais kibimais, pritvirtintais prie gran
dinės ant volo. Prie pilies rūmų yra ir sodelis, net su 
altana. Sodelio krašte randasi etnografiniai tro
besiai kokio šeštadalio normalaus dydžio. Matoma: 
kalniečio sodyba, kur po vienu stogu viskas telpa, 
dvarininko sodyba, turinti kelis jau didesnius tro
besius ir aptverta aukšta mūryta akmenų tvora, ir 
miestelio dalis, siauromis gatvelėmis, trobų mažais 
langais. Miesto trobesiai dengti čerpėmis, o ūkininkų 
— šiaudais ar nendrėmis..

Grįžę iš pilies dar kartą aplankėme Grotą ir 
vakare pradėjome kelionę atgsd. Per naktį pasiekėme 
Paryžių, čia iš geležinkelių stoties skubiai į aerodro
mą ir namo.

Mums buvo pasakyta, kad prancūzai nemėgsta 
užsieniečių, bet mes to nepastebėjome. Man susidarė 
įspūdis, kad prancūzai labai paslaugūs. Pagaliau, tą 
jų paslaugumą galima lengvai pasiekti. Nors ir pras
ta prancūzų kalba užkalbintas prancūzas stengiasi 
suprasti, ko kalbantis nori. Matydamas, kad klau
siančiam sunku prancūziškai kalbėti, jis lengvai 
pereina prie anglų, ar kurios kitos kalbos, jei jis ja 
nors kiek kalba. Jei pats nekalba, tai ieško kito, 
suprantančio, žinoma, yra ir prancūzų labai aro
gantiškų. Bet bendrai, reikia tik pradėti prancūziš
kai, o baigti jau dažnai galima ir kita jo suprantama 
kalba. Nemėgsta prancūzai nemandagių turistų, o 
tokių amerikiečių pasitaiko. Dažnai amerikiečius 
galima pažinti iš jų labai margų rūbų, brangių foto
grafijos aparatų ir dažnoko arogantiško elgesio. 
Tokių „tautiečių“ ir mes stengėmės vengti.

Priedui reikia pasakyti, kad Prancūzijoje arbat
pinigių (tipe) duoti nereikia, nes tai automatišksLi pri
dedama prie kiekvienos pateikiamos sąskaitos, 
Arbatpinigių paprastai priskaitoma 12—15 "nuo
šimčių.

Nežiūrint patirto nuovargio ir nemažų išlaidų, 
Paryžiuje ir Liurde pabuvoti buvo verta. 
_____________________ (Pabaiga) ______________________

jam išrinktam Kongresui siū
lo:

a. atimti išvežamų prekių 
kontrolę iš Prekybos M-jos,

b. įvertinti kiek JAV padeda 
SSSR ekonomijai ir kariniam 
sektoriui išveždama viską ką 
tik SSSR pageidauja;

c. kartu su visais sąjun
gininkais sudaryti išvežamų į 
SSSR technologinių gaminių 
sąrašą ir tų gaminių jiems ne
parduoti.

Straipsnis baigiamas pri
minimu, kad “JAV neprivalo 
užsimerkti prieš faktą, kad 
SSSR yra totalitarinė sto
vykla, kurioje viskas tarnauja 
vien kariškai politiniams tiks
lams. Nepadėkime (bolševi
kams) su mums blogai pa
tariama prekyba ir toliau 
stiprintis pasaulyje,” bai
giamas R. Reagan’o dėmesio 
vertas straipsnis.

Tai kas čia patariama jau se
niai, labai seniai derėjo pritai
kyti SSSR — JAV prekybos 
politikai. Bet kaip tikrai yra? 
Žinantieji teigia, kad šimtai 
prekybininkų kasdien skraido 
tarp Maskvos ir JAV aerod
romų ir pardavinėja bar
barams ginklus pasauliui 
užkariauti.

MAIRONIO MIRTIES 
PRIEŽASTIS

Poetas gydės pas prof. dr. Kuz
mą. Liga tai palengvėdavo, tai pa
sunkėdavo. 1932 m. birželio pra
džioj raginau dainių važiuoti 
drauge vasaroti, būtent, į Pa
langą, kadangi ten, ligai pablo
gėjus, būtų galima lengvai 
pasiekti gerą gydytoją. Bet Mai
ronis besąs pasiryžęs pirma vykti 
pas vieną savo mokslo draugą 
kleboną Panevėžio apylinkėse, o 
paskui būtinai atvyksiąs ir į 
Palangą. aojj

Tačiau liga lėmė kitaip: kaip tik 
ten, gilioj provincijoj, ištiko krizė. 
Bičiuliai jam patarė sėst į 
automobilį ir skubiai dumt į 
Kauną pas savo Kuzmą Bet Mai
ronis pabijojęs, kad pakeliui au
tomobilis galįs sugesti, o kas tuo
kart? Tad Panevėžy sėdęs į 
traukinį. Gi tai jau ilgoka kelionė. 
Taip tatai urinos nuodai stipriai 
apnuodijo visą poeto organizmą, 
ir, nepaisant visų daktarų pastan
gų, atėjo mirtis.

M. Vaitkus
(iš Nepriklausomybės saulėj)

-08
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Y"
Bernardą Šo kartą paklausė, 

kokioje epochoje jis norėtų gyven
ti, jei negyventų dabar. — Prancū
zijoje, Napoleono Bonaparto 
epochoje, — ilgai negalvodamas, 
atsakė Šo. — Kodėl? — nusi
stebėjo klausiantysis. — Todėl, 
kad tada tik vienas žmogus laikė 
save Napoleonu.

Jei išdavikai ii tavęs tyčiosis, 
Vadindami tavo sūnų ,,banditu“,
Tu širdim džiaukis ir veidu šypsokis, 
Kad jis netapo tautos išdaviku.

(Iš Sibiro lietuvių poezijos)
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Kristinos Pareigytė* su lomi Naku

Rugpjūčio mėnesio 30 dieną
Sv. Anatno parapijos bažnyčioje,
Cicero III. Kristina Pareigytė ir
Jonas Nakas priėmė moterystės 
sakramentą. Nors oras pasitaikė 
gina tvankus ir lietingas, bet ste
bėtojų prisirinko gana daug. Mu
zikai Antanui Skriduliui atlie
kant iškilmingą maršą prie alto
riaus pradėjo artėti 8 porų ves
tuvinė palyda. Visiems užėmus 
vietas Kristinos vyriausias brolis 
dr. Aleksandras Pareigis atvedė 
jaunąją busimajam vyrui Jonui.

Moterystės sakramentą suteikė 
ir ledelius sumainė kun. Domi
ninkas Lengvinas iš Windsoro, 
Canados. Iš jo trumpo pamokslo 
paaiškėjo, kad šioje pačioje baž
nyčioje vyko Kristinos krikštynos 
kurias atliko kun. Lengvinas, 
Kristinos dėdė. Pirmąjį iškilmin 
gų Mišių skaitinį atliko jaunojo 
hrolis Viktoras Nakas, antrąjį 
I»of. dr. V. Vardys, Kristinos de
di Daug iškilmingumo visoms 
apeigoms suteikė solisto Jono Vaz 
nelio sodrus balsas, net tris kar
tus girdėtas pritariant muz. Ant 
Skriduliui. Pamaldų pabaigoje 
kuo. D. Lengvinas pranešė, kad 
jaunųjų vardu iš švento Tėvo 
gautas specialus moterystės pa
laiminimas.

Vestuvinė puota vyko Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Apie 300 
svetelių iš visos Amerikos ir Ka
nados buvo vaišinami brangiau- 
siais gėrimais ir skaniausiais lie
tuviais valgiais. Bichnevičiaus 
kipėTa staiga trenkė maršą ir sa
lės tarpduryje pasirodė jaunieji 
s* visa. savo svita. Jaunuosius su
tiko tėvai su duona, druska .jlr 
vynu. Šiuo prasmingu lietuviam 
papročiu lyg norėta jauniesiems 
priminti, kad gyvenime jų lau
kia ne tik vynas, bet ir druska, o 
Kll ir karčios ašarėlės...
‘Jaunieji ir palyda su jaunat

viška energija du kartu apskriejo 
salę ir svetelius apsėjo saldai
niais. Muzikantams tebetęsiant 
maršą jaunieji ir visa palyda viso 
net 19, užėmė jiems skirtą gar-i 
bps stalą, kuris nusitęsęs per visą 
stlės galą, buvo padengtas lietu
viškomis aštuonianytėmis ir še- 
holikanytėmis lininėmis staltiesė 
mįs. "Puošnios žvakidės, gėlių

Vėliau jaunosios “nuvainikavi
mas” ir kitos jaunimo išdaigos, 
jei tikėti prietarais, tai sekanti 
vestuvių turėtų tikėtis Genutė 
Gilytė, kuri pagavo jaunosios vai 
nikelį. Laimė nusišypsojo ir Det
roitu!: Linas Mikulionis pagavo 

keliaraištį. Tikėkim, kad likimo 
pirštas šį kartą tikrai pataikė...

Po vestuvių išdaigų visi kau
pėsi prie šokių ir dainų. Jei tik 
muzikantai sustodavo atodūsiui, 
tai, žiūrėk, balsingieji detroitie- 
čiai kampe jau ir pradeda... “ga
landa kirvius, kalavijus aštrius”... 
Žinoma, nenusileidžia ir lietu
vių sostinės gyventojai ir pasi- 
girsta...“žalias vynas ne vanduo 
agronomas ne piemuo”... Ir taip 
iki pirmųjų gaidžių!

Kuo šios vestuvės skyrėsi nuo 
kitų? Kuo jos retos?

Pirmiausia abu jaunieji sulau
žė teiginį, kad daugelis mūsų jau 
nimo tuokiasi su svetimtautėmis 
ar svetimtaučiais, patenka į sve
timtaučių jūrą, su jais dirba, ben
drauja ir pagaliau susituokia. 
Tiesa, kad tai būna, bet gali ir 
kitaip atsitikti. Aiškus ir neginčy 
tinas pavyzdys yra Kristina ir Jo 
nas. Kristina pačioje jaunystėje, 
tėvui išsikėlus dirbti į Moline, 
III. miesto ligoninę gydytoju, bu
vo atskirta nuo Cicero lietuvių 
ir neturėjo progos nei lituanisti
nės mokyklos lankyti, nei tauti
nių šokių šokti, nei, pagaliau, I 
lietuvių socialiniame ir kultūri
niame gyvenime dalyvauti, nes 
iš Moline į Chicagą apie 200 ki
lometrų. Visgi užaugo sąmonin
ga lietuvaite, išmoko lietuvių 
kalbą ir dar su ryškia žemaitiška 
tarme. Netekėjo, kol nerado lie
tuvio. Dar daugiau: ji Lietuvos 
vardą išgarsino daugiau negu tie, 
kurie dalyvauja lietuviškose or
ganizacijose tik todėl, kad jų drau 
gai ten dalyvauja. Kristina nuo 
pat jaunystės buvo apdovanota 
grožiu, elegancija ir išmintin
gumu. Netenka abejoti, kad tai 
yra didžiausias nuopelnas jos tė
velių. Jie su žemaitišku užsispy
rimu didelę ir gražią šeimą auk
lėjo sąmoningais lietuviais ir to 
pasiekė.

Kristina savo meilę Lietuvai, 
kurios ji net nemačiusi, parodė

Pranešimas socialiniais klausimais LFB studijų savaitėje Dainavoje. Iš kai
rės: Jonas šoliūnas, prof. dr. R. Kulienė ir LB sočiai, reikalų vicepirm. dr. 
Ant. Butkus. Nuotr. V. Maielio

LIETUVIAI FLORIDOJE
Miami, Fla.

tautos šventės
MINĖJIMAS

Pietinėj Floridos daly per visą 
vasarą gyventojų skaičius nedaug 
sumažėja. Jei turtingieji vietiniai 
gyventojai išvažiuoja į šaltesnio 
klimato sritis, tat čion privažiuo 
ja daug laikinų gyventojų arba 
atostogautojų iš pietinės arba lo
tynų Amerikos, kaip iš Venecu- 
elos ir kitų atogražinių kraštų. 
Taip pat labai daug atostogau
tojų privažiuoja iš Airijos, Ang
lijos, Vak. Vokietijos, nes pagal 
jų pasakojimą, čia pragyveni
mas žymiai pigesnis, negu jų 
kraštuose Tą patį tvirtina iš čia 
nuvažiavę lankytojai į Vakarų 
Europos valstybes. Beja, vieti
niai gyventojai grįžę iš apsilan
kymo šiaurinės Amerikos valsti
jose, pasakoja, kad ten pragyve
nimas pigesnis, negu pietinėj 
Floridoj.

Lietuvių skaičius per vasarą 
čia kiek sumažėja, bet jau dabar 
pradeda sugrįžti.

Rugsėjo 7 d., sekmadienį į Mi-

ami Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo patalpas susirinko kiek di
desnis lankytojų skaičius ir prieš 
pradedant pietauti, klubo pirmi
ninkė Sofija Šeputienė pakvietė 
klubo direktorių tarybos pirmi
ninką Paulių Leoną pradėti Tau
tos šventės minėjimą. Prelegen
tas P. Leonas paskaitėlės pradžioj 
priminė, kad Tautos šventės bu
vo pradėta švęsti nepriklausomo 
je Lietuvoje — 1930 m. — Vytau 
to Didžiojo metais, tai yra tais 
metais metais, kai buvo minima 
500 metų nuo Vytauto Didžiojo 
metais, kada buvo minima 
jau 50-jį kartą Tautos šventę ir 
550 metų nuo Vytauto Didžiojo 
mirties. Toliau prelegentas trum
pai suminėjo faktus apie pasiruo
šimą vainikuoti Vytautą Didįjį 
Lietuvos karaliumi, vainikavimo 
sutrukdymą ir greitą jo mirtį. Po 
paskaitos pirm. Sof. šeputienei va 
dovaujant, visi dalyviai sugiedojo 
‘Lietuva brangi’.
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.. — e ▼_ _ __ ___ __ .J— I ▼ « • . »r ~--- -- v
na' Ir Jonu pačiame centre suda 
rė .tikrai gražų vaizdą. Už stalo 
pulki muzikantų kapela, o scenos 
šonuose - du lietuvių liaudies 
motyvais stilizuoti ornamentai 
Vfa tai sudarė iškilmingą ap
linką ir nuotaiką. Prie vestuvinio 
stalo su jaunaisiais džiaugėsi šie 
pajauniai ir pamergės, susirinkę iš 
visos Amerikos ir Kanados: pir
moji pamergė Nancy Hendrick, 
Moline, Ilk Pirmasis pabrolys — 
Paul LeClair, Detroit, Mich.; Rū 
ta Vardytė —Norman, Okla., 
Jonas Juozevičius — Cicero, III., 
Vida Žvirgždytė — Olympia, 
Wash., Vaidotas Vaičiūnas — To 
roflto, Kanada, Marytė Pareigy- 
tė-Lujomski — Downers Gro- 
ve, III., Alfonsas Pareigis — Cice 
RKlll.. Genutė Gilytė — Olym
pia, Wash., Rimas Kuliavas — 
Toronto, Canada, Ina Vardytė 
— Dalias, Texas, Viktoras Nakas 
—.Washington, D. C., Regina 
Balutytė — Cicero, III., Kęstutis 
SuSnskas — Vilią Park, Ilk, Vi
da • Nakaitė — Detroit, Mich., 
Ramūnas Underys — Toronto 
Canada, Elzytė Vardytė — Nor
man, Okla.

Trumpu žodžiu svečius pasvei
kino Kristinos vyriausias brolis 
dr. Aleksas Pareigis kartu supa
žindindamas visą Pareigių šei

mą. Viktoras Nakas, jaunojo bro- 
lis pakvietė visus vaišintis ir links
mutis. Puotai vadovavo Almis 
Koolas iš Toronto, o kun. D. 
Lengvinas sukalbėjo vaišių mal
dą. Toliau jaunųjų garbei skir
tas šampano tostas, kurį pravedė 
pirmasis pabrolys Paul LeClair. 
Dėmesio vertas jaunųjų valsas, 
kurį dažniausiai jaunieji vos, vos 
mbiutę teišprakaituoja. Kristina 
ir Tonas buvo išimtimi. Jie taip 
elegantiškai šoko “Mėlynąjį Du
nojų”, kad visi grožėjosi ir plojo.

Iowa, vyko tarptautinis festiva 
lis. Festivalio atidarymo metu ji 
viena su lietuviškais tautiniais 
rūbais dalyvavo parade ir nešė 
Lietuvos trispalvę. Pati būdama 
grožiu apdovanota ir dar pasi
puošusi gražiu lietuvišku rūbu 
tuojau atsidūrė žiūrovų dėmesio 
centre, o rytojaus dieną televizi
jos programoje ir spaudoje. Lie
tuvos vardas, jos istorija ir tau
tiniai drabužiai su Kristina mir
gėjo spaudos puslapiuose. Kristi
na ryžosi daugiau išgarsinti Lie 
tuvos vardą.. Ji pakvietė iš Chi
cagos Nijolę Pupienę su tautinių 
šokių grupe ne tik eisenoje daly
vauti, bet ir tautinius šokius šo
ko. Tai buvo retenybė vietinei 
visuomenei, kuri kalbėjo apie tas 
gražuoles lietuvaites, jų palvin 
gus rūbus ir grakščius šokius. 
Tai vienos sąmoningos lietuvai 
tės įnašas Lietuvai.

Jaunojo situacija buvo geres
nė. Jis gimė ir augo Detroite. 
Čia lankė ir baigė lituanistinę 
mokyklą, nuo jaunystės dalyvavo 
ateitininkų veikloje ir net kelio
se grupėse šoko tautinius šokius. 
Dar ir universitetą baigė besisu
kinėdamas tarp lietuvių. Magis
tro laipsniui jau teko išvažiuoti į 
Ann Arbor, Mich., kur lietuvį re

čiau besutiksi. Baigęs mokslus ir 
įgijęs mokytojo ir bibliotekinin
ko specialybę, išsikėlė dirbti į 
šiaurinį Michiganą apie 400 ki
lometrų r*uo Detroito. Ten lietu 
vio su žvake nerasi. Netrukus ry
žosi geriau keisti profesiją, negu 
trankytis po užkampius, kur nie
kas apie lietuvius net nėra girdė 
jęs. šiandien jis studijuoja teisę 
garsioje Chicagos John MarshalI 
teisės mokykloje. Jam tarp pat 
nuo pat jaunystės širdin buvo 
liejama Lietuvos meilė ir pareiga 
savai tautai. Tai irgi tėvų — žur Į

nalisto Alfonso ir Bronės Nakų 
nuopelnas. Jonas taip pat ieško
jo lietuvaitės ir rado. Štai kodėl 
šios vestuvės skirtingos nuo dau
gelio kitų.

Jūsų, Kristina ir Jonai, vestu
vėmis džiaugiasi tėvai ir visa 
lietuviškoji visuomenė. Mes jus 
sveikiname šia proga ir tikimės, 
kad jūs abu, būdami sąmoningais 
lietuviais ir taip gražiai pasidar
bavę savo tėvų kraštui, Lietu
vos vardą ir toliau garsinsite. 
Tiek Kristinos, kaip medicinos 
daktarės, tiek ir Jono, kaip advo-, 
kato, profesijos yra nepaprastai' 
dėkingos Lietuvos bylos kėlimui 
svetimųjų tarpe, ir jums terei-J 
kia tik noro ir trupučio pastangų.

K. Karvelis

minėjimo vaišintasi ge
rųjų šeimininkių paruoštais pie 
tumis ir mėgėjai gurkšnojo šaltą 
alų. Nuolatinei šeimininkei 
dėl sveikatos stovio negalint su
grįžti į virtuvę, darbščioji klubo 
pirmininkė S. Šeputienė, jau nuo 
rugpiūčio mėn. pradžios kiekvie- 
narn^šekmadieniui suranda vis 
naujas, pasiaukojančias šeiminin 
kės. Padėka joms.

Susirinkimas ir kovojančių 
prisiminimas

Po vasaros atostogų Miami ir 
apylinkių lietuviai rugsėjo 9 d., 
susirinko į savo klubo patalpas. 
Apsvarsčius einamuosius klubo 
reikalus, į klubo narius buvo 
priimta visa p. p. Žadeikų šei
ma — Sofija, Jonas ir Alfonsas. 
Jie nesenai atvykę iš Chicagos ir 
įsigiję Bali Harbor Island, Fl. vie 
tovėje apartamentinius namus. 
Baigiantis susirinkimui, direkto-

(Nukelta j 5 psL)

Antanas R u b i y s

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
( Antroji dalis )

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina į pasaulį, Bendrija 
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos 
lauke, Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas, Tikroji 
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois 
gyventoja dar prideda 45 ct. valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:

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

A M B E R
The Golden Gem oi the Ages 

By PATTY C. RICE. Ph.D.
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE- 
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.)

Knyga dideho formato, 290 pust. kieti viršeliai.

Pubtished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu 428.18. IUinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 We*t 6Srd St.f Chicago, IL 60€t9

C L A S S I F I E D G U I D E
KKAL K 8 T A T E miscellaneous HELP WANTED — MOTERYS

Marųuene Parke — 2838 Wect Lith- 
uanian Piaza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismectas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui.

Skambint — 776-4956

We'll help you make the right movė

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės į

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tai. _ 767-0600
Independently owned and operated

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2951 V. 63id Street
Tel. 438-7878 ar 839-5588

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J. B A C E V I C I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

---------- - ■„>. -—.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. (nuo spal. 1 d.) moderniš
kas 5 kamb. (2 mieg.} butas 2-me 
aukšte. 1*4 vonios. Kabinetinė virtu
vė, elektr. plyta. 250 dol. mėn. Tik 
suaugusiems, jokių gyvuliukų. 72-ros 
ir Francisco apylinkėje.

Skambint — 825-2198

IEŠKAU PASKOLOS

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu 

15% NUOŠIMČIŲ
Galiu užstatyti Real Estate.

VACYS — 436-9667 
arba vakarais — 769-6259

iiiiiiiimimiiuiiiiiiiiiiiiimiiuiHiiiiiiiiiiii

SKELBKITES “DRAUGE“. I

lllllllllllllllllllhllltlIilIlIlUUHUUUIIIIUI

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
I automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIB

A. VILIMAS 
MOVI N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

Tek 876-1882 art* 376-5996 

lllllllllPUIIIIIIIIIIIIIIIIIlUUUUUIlllIlIUIt 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiit

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimai ir Taisymas.
MIGLINAS TV

2346 W. 69 St, tek 776-1486 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

SIUNTINIAI j UnUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4056 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632, teL 927-5980

We Have An Immediate 
Opening For

QUALIFIED COOK 
For St. Chrtetlna Catholic rectary

PLAIA COOKIAG — For Severai 
Priešu.

You Will Have Beautifully Decorateit 
Modern Apartment. wlth TV, Etc. 
wltb EzceUent Benefits.

For further information 
Please Call FATHER CURRAN

779-7181

Small downtown Office needs pleas
ant, bright woman to train for 
medical - legal work. Salary $3-75 
plūs per hour.

Hours 8:30 a.m. to 5 p.m. Mon. 
thru Fri.

Call Kathy Baliūnas 
KOPCO 346-4305

D KM ES IO

NAMŲ APŠILDYMAS
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius.

ALBIN BANYS, Tei. 447-8806

VALOME
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — Tek RE 7-5168

liiHittiiiHiiiiiiHiiiimiiiimiiiiiiiimmiti

DAŽAU NAMUS
tt LAUKO IR tt VIDAUS 

Darbą atlieku grašiai fa- sąžiningai,
Nemoiauni apskaičiavimai.

JONAS KLEINAITIS 
TEL. — 429-0772

ttHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIlllUUUlIllUUUUUUUU

ĮSIGYKITE DABAR

mnntnmnffniiimiinniimiiiiiniinniii
M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplew**od, teL 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ itkvietimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai.
iimiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiuuiuuuuuuuuui

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiuimiinnii
1; įvairiu prekių paslrinlri mas ne

brangiai Iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

2501 W. 69 St, Chicago, DL 60629

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Telef. — 925-2737

Vytautą^ Valantinas 
iiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiiiiuuui

ui apdraudą nuo ugnies Ir aatomo- 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
bilio pas mua

FRANK ZAPOLIS
32081/, Weat 95th Street 

Telef. — GA 4-8654

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

TeL — WA 5-8063

Popukr Lithuanian 
R E C I P E 5

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA

Suredagavo
Joozapina Daušvurdlenė

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie- 
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais.

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose.

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimuL 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. «Srd Street 
Chicago, Illinois 60629

Kaina su persiuntimu $4.75

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams.

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?
TIK TAU VIENAI Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 

Algiu Modestu, Vytautu Paikum ir Zigmu Mi
kuliu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju. Negerk, 
Bali laukai. Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga teėupė. Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
asams aass gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika Kaina $5.00

— Alfonsas Mikulakis — dirigentas Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis Kaina $5.00

Užsakymas siųsti žiuo adresu:

, DRAUGAS
4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629

Uė—kint pridėti 50 et už kiekvieną plokštelę persiuntimui. HHnob gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidom*

IEVYNE ATTKQJA l<

AUKURAS

Split by PDF Splitter



Gub. Ronakl Reagan kalbasi su lietuviais, 
toliįus MUOnaa ir Juozas Bacevičius.

Vidury Algis Regis, dešinėj Ana-

LAIŠKAI "DRAUGUI"
VLIKO ESME IB VEIKLA

Mano brangus kolega Bronius 
Nemickas savo laiške veiksnių 
viešųjų pareiškimų skirtumų 
reikalu be kita ko ir šitaip pa
rašė:

“1. Šios rūšies pareiškimus 
pavergtiesiems ir laisviesiems 
lietuviams Vlikas skelbdavo 
atskirai, su jokia kita visuome
nine organizacija nesusidvaili- 
jęs, tuo būdu pabrėždamas savo 
lyg ir valstybinį pobūdį ir ypa
tingą kilmę. Tačiau dabartinė 
Vliko vadovybė skelbia pareiški
mą bendrai su Altą (jau nebe 
pirmas kartas), ši naujovė gal 
ir tinkslinga. Nepriklausomos 
Lietuvos partijų likučiai ir iška
bomis besiramsčiojančio Vliko 
sąsaja su Altą byloja .tikrovės 
suvokimą, jjebebandant išsiaukš- 
tinti virš visuomeninės organi
zacijos”. "11980. «. 30: ”Drau-

Reikalas svarbus. . Nesulau
kęs spaudoje kitų pasisakymų 
ar paties kol. Broniaus Nemic- 
ko pataisų, reiškiu ..savą nuo
monę: šitoks laiško autoriaus 
degradavimas Vliko į visuome
ninę organizaciją yra neteisė
tas, netikslus ir klaidingas, ken
kiąs Lietuvos laisvinimo,, ^pas
tangoms. Vlikas — ne visuo
meninė organizacija, bet paverg
tosios lietuvių tautos atstovybė. 
Jeigu Vlikas, sudarytas dar ne
priklausomoje Lietuvoje politi
nių partijų ir kovos organizaci
jų, būtų tik paprasta visuome
ninė draugija, tai jis būtų visai 
nereikalingas. Visiškai kas kita, 
kai Vlikas per nepriklausomos 
Lietuvos politines partijas bei 
kovos sąjūdžius atstovauja lie
tuvių tautai ir gali teisėtai kal
bėti jos vardu. Prisiminkime 
Vliko teisinius ir politinius pa-

grindus, paskelbtus 1944 m. va
sario 16 d. deklaracijoje “Į Lie
tuvių Tautą”, kurios įžangoje 
rašoma:

“Lietuvių tauta, siekdama iš
laisvinti Lietuvą iš okupacijos ir 
atstatyti Lietuvos valstybės 
suvereninių organų svetimos jė
gos laikinai sutrukdytą veiki 
mą, yra reikalinga vieningos po
litinės vadovybės. Tam tikslui 
politinės lietuvių grupės, kaip 
tautos politinės minties reiškėjos 
ir vykdytojos, nutarė sujungti 
visas savo jėgas bendram dar
bui ir sudarė Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą — 
VLIK”. (Liet. Encikl. L I, psL 
378).

Pabrėžiu: lietuvių tauta buvo 
reikalinga vieningos • politinės 
vadovybės ir tik šiam tikslui 
politinės lietuvių grupės, kaip 
tautos politinės minties reiškė
jos ir vykdytojos, nutarė su
jungti visas savo jėgas bendram 
darbui ir įkūrė Vliką! Vlikas, 
jo nariai — politinės grupės per 
savo organizacijas ir pogrindžio 
spaudą, slaptąjį radijo paskelbė 
Vasario 16 d. deklaraciją visoje 
Lietuvoje ir jai tada pritarė 
mūsų tauta. Taigi Vlikas yra 
lietuvių tautos atstovybė ir kal
ba jos vardu!

Šiais laikais, kuomet nesigai
lima pastangų Lietuvai iš oku
pacijos laisvinti, ar tikslinga 
Vliko teisinę esmę siaurinti, jo 
kompetenciją mažinti ir patį 
Vliką laikyti tik visuomenine 
organizacija, bet ne vyriausiu 
palitiniu centru? Kodėl prirei
kė neigti ir Vliką įkūrusias 
nepriklausomos Lietuvos politi
nes partijas, kurios sunkiausio
se sąlygose savo darbą dirba ir 

remia?Lietuvos laisvinimą 
Taip pat nė viena demokratinė 
valstybė neišsiverčia be politi
nių partijų, jas persekioja bei 
naikina tik nedemokratinės vy
riausybės.

Tos pat 1944 m. vasario 16 
d. deklaracijos 7-me punkte Vil
kas dar skelbė:

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas vadovaudamas 
tautos kovoms ir darbams Lie
tuvai išlaisvinti, Lietuvos val
stybės suvereneninių organų 
veikimui atstatyti, demokratinei 
Lietuvos santvarkai atkurti ir 

basados Washingtone ir vėliau! kraštui nuo bolševizmo ir kitų 
priminė dar kad jiems bylai vesti: jo gyvenimą ardančių veiksnių

FLORIDOJE
(Atkelta iš 4 psl.)

rių tarybos pirmininkas P. Leo
nas ragino susirinkusius rašyti 
laiškus prezidentui, kad jis nu
trauktų bylą prieš 18. lietuvių 
jaunuolių, kurie buvo suimti dėl 
demonstarcijų prie Sovietų am

reikalingi pinigai
Susirinkimo dalyviai įgaliojo 

P. Leoną tuojau pasiųsti prezi
dentui telegramą tuo reikalu ir 
nutarė paskirti 100 dol. iš klubo 
iždo bylos vedimo reikalams, o 
po susirinkimo, besivaišindami 
kavute, apie 50 pensininkų dar 
suaukojo virš 100 dol. tiems pa
tiems reikalams.

ŠAULIU KUOPOS VEIKLA

Pietrytinio Atlanto pakraščio 
Aušros šaulių kuopa ruošiasi ru 
dens ir žiemos veiklai plačioje 
Miami apylinkėje. Daugiau į šiau 
rę gyveną šauliai Pampano Beach 
rajone numato suruošti Kariuo
menės šventės minėjimą lapkri
čio 22 d. 1 vai. po pietų, toj pačioj 
vietoj kaip pernai. Metinis kuopos 
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 30 d. 1 vai. p. p. Miami Lietu 
vių Amerikos piliečių klubo pa
talpose. Kuopos įsigytos vėliavos 
šventinimas numatomas 1981 m. 
sausio mėn. gale. Dar tariamasi 
dėl vietos ir laiko.

Krp.

ravimas - gegužinė. Sodyba tuo 
patogi, kad nei lietus, nei kaitri 
saulė negali jos sutrukdyti, nes 
nuo lietaus galima pasislėpti erd 
viose patalpose, o nuo saulės so
de.

Negausi apylinkė nariais, bet 
jos užmojus lanko ir remia buvę 
jos nariai ir svečiai. Buvęs valdy
bos pirmininkas Vyt. Mažeika su 
žmona atvyko net iš Iowos ir at
vežė dovanų stalui papildyti savo 
gaminių: alučio, midaus ir vy
no. Kitas apylinkės narys A. 
Venckus su žmona ir sūnumi iš 
Michigano valstybės su dovano
mis. Net ir toli gyvendami neat
sisakė iš apylinkės narių.

Daug svečių atvyko iš Chica
gos ir Melrose Parko bei kitur, j 
Jie atvežė skilandį, degtinės ir ki-1 
tų dovanų. Tikrai reikia džiaug
tis Melrose Parko lietuvių gausiu 
dalyvavimu ir jų vertingomis do- j 
vanomis. Auroros apylinkė jiems 
ir kitiems nuoširdžiai dėkoja už 
daugybę dovanų.

Žinomas čikagiškis rankdar
bių meistras J. Vizgirda padova- 

3- mojo vertingą paveikslą, kuriame 
i- [irėmuota labai įdomi medžiaga, 

ir dar dvi dovanas, o iš Auro
ros J. Kakšteinas — verpti rate
lio mažą pavyzdį, gražiai išdro- Į 
žinėtą ir tulpėmis .papuoštą žva
kidę, baravykų grupę bei kiauliu
kės pavidalo virtuvei lentą.

Kai suvežė visi dovanas, nuo jų 
net stalas linko. Šis lietuviškas 
dosnumas man primena mano 
gimtąjį kapsų krašto kaimą. Kai 
svečiai rinkdavosi į sutuoktuves 
ar kuria kita proga pas įvykio kai 
tininką, nešdavosi su savim mė
sos, kumpio, dešrų ar kitokių do
vanų, vadinamų ‘‘pavi##^

Jei dovanos būtų dalinamos, o 
ne laimėjimų keliu traukiamos, 
jų būtų veik daugumai svečių už
tekę. Vieni laimėjo po kelias, b ki 
ti po vieną, treti nieko. Ir aš pa
tekau į pastarųjų skaičių.

Apylinkės moterys D. Vizgir
dienė, M. .Vizgirdienė, A. Vizgir
dienė, S. Kakšteinienė pagamino 
skanius pietus ir skanių kepsnių 
prie kavutės. Vytautas ir Petras 
Vizgirdai parūpino įvairaus sko
bo šaltų gėrimų, kurie labai pra
vertė karštoką dieną.

Geros ir smagios nuotaikos pa
gauti svečiai gavo ir pasišokti, 
nes atsirado muzikanta^jsu akor
deonu. Šokiai sulaike i svečius iš 
artimesnių apylinkių ligi.vėlumos. 
Tik iš toliau skirstėsi anksčiau.

Šis pabendravimas dar daugiau 
papildė apylinkės kasą didesniu 
skaičiumi dolerių, kurie bus paau 
koti lietuviškai veiklai, šalpai ir 
kitiems degantiems bei svarbiems 
reikalams-

Apylinkės vaidyba ir nariai dė
koja atsilankiusiems į pabendra
vimą, o daugiausia dėkingi Ade
lei ir Petrui Vizgirdams, leidžian
tiems kasmet pasinaudoti jų sody 
bos kiemu ir patalpomis.

Te Dievas laimina juos ir jų 
atžalyną.

apginti, vykdys kuo plačiausią 
visuomenės konsolidaciją, ly
gins politinių grupių savitarpio 
nesusipratimus”.

Ar šiais laikais dabartinė Vli
ko vadovybė vykdo kuo pla
čiausią visuomenės konsolida
ciją, ar lygina politinių grupių 
tarpusavio nesusipratimus, ar 
neremia skaldymą mūsų išeivi
jos — palieku apsispręsti 
tiems skaitytojams ir atsakyti j 
šiuos svarbius Lietuvos laisvini 
mo darbo klausimus.

Liudvikas Šmulkštys

Mūšy kolonijose
Aurora, IU,

APYLINKES
PABENDRAVIMAS

Adelės ir Petro Vizgirdų jau
kioje ir patogioje sodyboje VHI. 
24 vyko Auroros apylinkės narių 
ir kviestų svečių jaukus pabend-

0R. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Telef. — 337-1285

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas:

700 North Mkfeųaa, Saito 409 
Valandos pagal susitarimą

APYLINKES AUKOS

Auroros apylinkės valdyba IX 
3 savo posėdžio metu paskirstė 
iš veiksniams, šalpai ir kitiems 
reikalams aukų. įstojo į antrąjį 
LF milijoną su 100 dol. ir pasky
rė JAV LB švietimo reikalams ir 
kitai veiklai paskyrė Vasario 16- 
-jai gimnazijai įsigyti mokymo 
priemonių, pagerinti mokinių pa
talpas ir kita, drąsiesiems lietu
viams, kurie sugebėjo apgauti JA- 
V policininkus, saugojusius So
vietų ambasadą ir prisirakinti re 
težiais prie jos geležinės tvoros, 
jų teismo išlaidoms pagelbėti, Vy
tauto šaulių rinktinės vyrams ir

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

LJetuvių Kh,>>a: nuo pu u.auietuc ,<1 
penktadieniu perou<xlaina nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa 
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma-' 
dieniau nuo »:3u iki rf:3O vm. ryto. 

Teiet 4*4-2413 
1490 AM.

7159 & MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAOO, DLL. 80029 
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Selling Your Jewelry?

Tou mar be aaaured of the hl*fceat 
prlcee for antlque and other >ew»lry.

The HOUSE of KIRCHBERG
Founded 1867

25 E. Waahlngton. Rm 1001 
TeL ST 2-0648

Meet Mr. PhtUln Klrcfcbers. naUon- 
ally known for r.llabllity. He wlll be 
rlad to (tre you an ezpert appralaal.

jų šokių grupei, atstovavusiems 
liepos 4 d. JAV iškilmingame Au
roros parade, labdaringą darbą 
vykdančioms moterims Dukterų 
sąjungoje. Operos vadovybei ir 
jos nariams, sugebantiems nuga
lėti sunkius jos parengimo trū
kumus ir pastatyti kasmet po nau 
ją operą. Iš viso paaukota 300 
dol. Su šiomis aukomis dar nesi
baigė apylinkės užmojai paremti 
ir kitus. B. Jablonskis

Puikybė angelus pavertė vel
niais, nuolankumus žmones pa
verčia angelais. Š. Augustinas

SESUO M. 

PATRICIA
DAINELICTE

Šešerių Metų Mirties 

Sukaktis

Jau suėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tąrpo mylimą seserį, tetą ir švogerką.

Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 
23 d., Šv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje ir kitose baž
nyčiose-

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Seselę M. Patricią savo mal
dose.

Giliai nuliūdę: Brolis John Daniels su šeima
ir sesuo Agnės Petkus su šeima.

Nepamirštamam bičiuliui

A f A. ALOYZUI BARONUI mirus,

melsdami mirusiajam Dangaus malonių, su žmona NIJO
LE, sūnumis GINTARU ir ŠAULIU ir kitais artimaisiais 
liūdesiu dalijasi .,, -,

ALĖ RŪTA ir EDMUNDAS ARBA! 
ELENA ir JUOZAS KŪJELIAI

A. -J- A.

ALGIRDUI MKUL UI mirus,

giliai užjaučiame jo motiną A. MTKULIENĘ, seserį VE
RUTĘ MYKOLAITIENĘ ir jos ŠEIMĄ.

PETRAS ir BRONĖ MARTINAIČIAI

LAND OF CROSSES
The struggle for religioua freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by
MICHAEL BOURDEAUXt MA, B.D.

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

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

Illinois gyventojai dar prideda 48 ct. valstijos mokesčio.

TEATRINIO VARGO KELIAIS
Juozas Kaributas

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudi Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kainą su persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti —

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SL, Chieago. DL 9009.

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 22 d.

P A D Ė K A
A f A. ADOLFAS GASIONAS

Mūsų mylimas brolis mirė 1980 m. rugsėjo 13 dieną ir buvo; 

palaidotas rugsėjo 16 dieną šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas 

koplyčioje, atlaikiusiam gedulingas pamaldas bažnyčioje už jo sielą 

ir palydėjusiam velionį į kapines. ,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jot

sielą ir pareiškė užuojautą. ?-
»• a

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, dėkojame grab-J 

negiams, laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo pagelbininkams už ma

lonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdžiai dėkojame.

Broliai STASYS ir JURGIS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID-1

T*

4330-34 So. Califomia Avenue

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

ui n
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

! eįyiubąisJ t >1

OtP

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. 422-2000 7

X u i 
iukI

? šrnėšu / ' 
, ' ■ ' n a'iTj'A

i ovvri ,p(6§

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th A v.. Cicero 

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

1

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672,
2424 VV. 6Oth STREET Tel. REpublic 7-1213 ,,'J

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL Tel. 974-4410

-u ė J
PETRAS BIELIŪNAS

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572.

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
į f

1446 So. 50th A»e.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

&

•

T..
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 22 d.

X “Draugo” atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti dr. 
Juozo Kriaučiūno “Dvi savaitės 
Prancūzijoje”. Rytoj pradėsi
me trumpus Igno Malėno atsi
minimus “Kovojama už lietu
viuką”.

X Penktame JAV ir Kanados 
Teatro festivalyje dalyvauja 
penkių miestų sceniniai vienetai: 
Los Angeles, Hamiltono, Chica
gos, Toronto ir Rochesterio. 
Neužilgo bus paskelbtas pilnas 
festivalio repertuaras. V-tas 
Teatro festivalis įvyksta Padė
kos savaitgaly, Chicagoje.

x Vilniaus krašto lietuvių są
jungos centro valdyba praneša, 
kad spalio U d., 12 vai. Jauni
mo centre yra šaukiamas JAV 
ir Kanados skyrių atstovų su
sirinkimas. Susirinkime bus 
renkama nauja centro valdyba 
ir sprendžiami kiti reikalai. 
Vakare 5 vai. bus dalyvių va
karienė, o 7:30 vai. vak. kny
gos “Rytų Lietuvos” pristaty
mas lietuvių visuomenei. Tuo 
pat metu bus atidaryta dr. J. 
Šalnos šaknų paroda, kurią su
sirinkusieji ir svečiai galės ap
lankyti.

x Jaunimui steigiamas pro
zos - poezijos kūrybos ratelis. 
Bandantieji lietuviškai rašyti 
poeziją ar prozą, yra kviečiami 
įsirašyti į šį ratelį. Susirinki
muose pakviesti rašytojai ir li
teratūros specialistai vertins 
jūsų kūrybinius bandymus, pa
teiks geros kūrybos pavyzdžius, 
o psichologas duos praktiškų 
sugestijų apie kūrybos procesą. 
Įsirašyti gali kiekvienas patele
fonuodamas Daivai Markelytei 
(652-9297) arba dr. Kęstučiui 
Trimakui (366-2446), arba pa
rašydamas,-a jam 850 Dės Plai- 
nes Avė., Apt. 409, Forest Park, 
Illinois 60130.

X Grąžindami “Draugo” lai
mėjimų knygeles, aukų po 10 
dolerių atsiuntė:

D. Polikaitis, Los Angeles,
J. Prakapas, Bakersfield,
Jonas Kelertas, Brookfield,
M. Balčiūnas, Woodhaven,
Vacį. Mažeika, Park Ridge,
J. Valys, Hebron.
Visiems esame labai dėkingi.

. X Spalio 25 d. bus didelis 
įnašas į mūsų lietuviškos visuo
menės nusistovėjusį kultūrinį 
gyvenimą. Tą dieną įvyks kon
certas ir bus išpildyta kompozi
cijos muziko Jeronimo Kačins
ko. Nepraleiskite šios retos pro
gos ir įsigykite bilietus iš anks
to J. Vaznelio prekyboje, (pr.).

x “Dainavos” ansamblio sta
tomos lapkričio mėn. 8 ir 9 die
nomis A. Jurgučio operos “či- 
čirt&kas” reikalams po 100 dol. 
paaukoja šie mūsų rėmėjai: 
Vincas Bazis. .Aleksandra Buivy
dienė, dr. V. ir dr. J. Dubins- 
kai, Petras Grigaliūnas, M. ir 
dr. K. Jablonskiai. Nuoširdi 
ansamblio padėka. (pr.).

• x Įdomi madų paroda ir
toms kurios siuva ar mezga ir 
toms kurios ne. Įvyks spalio 5
d., 3:00 vai. p. p. J. centre. Bi
lietai J. Vaznelio prekyboje.

(pr.).

X Visi kviečiami. Prašome 
atsilankyti į rugsėjo 28 d., 4 
vai. popiet į Margučio rengia
mą koncertą Jaunimo centre. 
Programą atliks solistai Neri
ja Linkevičiūtė ir Vytautas Pau- 
Honis. Akompanuos Darias La
pinskas. (pr.).

x Visuom*inė<; dėmesiui. Dar
yra laisvų vietų autobuse, va
žiuojančiam į Clevelandą, į skau
tininkių suvažiavimą rugsėjo 
26 d., 6 v. v. nuo Jaunimo centro. 
Grįžta nigs. 28 d. apie 9—10 v. 
vak. prie Jaunimo centro. No
rintieji važiuoti skambina tel.
D. Vakarei tei- 7764)085. (pr.).

X Tėvai, kurių vaikai lanko 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų na
melius, kviečiami į susirinkimą 
ketvirtadienį, rugsėjo 25 ČL, 8 
vai. vak. nameliuose, 2743 W. 
69 St.

X Antanas Bertulis, Hot 
Springs, Ark., dažnai paremia 
savo dienraštį. Ir dabar savo 
malonius sveikinimus parėmė 
15 dolerių auka. Labai ačiū.

X August Bartulis, Aurora, 
Bl., ilgesnį laiką buvo ligoninė
je. Dabar atsiuntė sveikinimus, 
kuriuos parėmė 20 dolerių auka. 
Už didelę paramą esame labai 
dėkingi.

X Prof. dr. Alg. ir Vida Ka- 
bailai iš Australijos, lankyda
miesi “Drauge”, gėrėjosi dien
raščiu ir jo įrengimais. Įvertin
dami leidėjų pastangas išlaikyti 
gyvą lietuvybę, paliko 20 dole
rių auką. Esame labai dėkingi.

APIE LATVIJA 
ATSTOVŲ ROMUOSE

Rugsėjo 8 d. JAV kongreso 
narys Edward Derwinski iš Il
linois valstijos Atstovų rūmuo
se perskaitė žurnalisto John Tif- 
fany straipsnį apie Latviją. 
Anot Denvinskio, straipsnio 
perskaitymas yra reikalingas, 
nes “Jau 40 metų praėjo nuo 
to laiko, kai Pabaltijo valsty
bes — Estiją, Latviją ir Lietu
vą — pagrobė Sovietų Sąjunga. 
Daugumas amerikiečių mažai ži
no apie didvyriškų pabaltiečių 
likimą”.

Straipsnyje, kuris buvo at
spausdintas “Spotlight” laikraš
čio rugpiūčio 15 d. laidoje, glau
džiai bet išsamiai išdėstyta Lat
vijos istorija, kurios vėlyviau
siuose tarpsniuose atsispindi 
viso Pabaltijo likimas: laisvės 
kovos po Pirmojo pasaulinio 
karo, valstybinis vystymasis, 
nepriklausomybės netekimas.

Baigiant straipsnį autorius 
užklausia: “O kas prieš akis 
Latvijai ? Nežiūrint pusės šimt
mečio sovietų komunistinio dik
tatūrinio valdymo, etninis anta
gonizmas, ypač tarp rusų ir ne- 
rusų, yra didesnis Tarybų Są
jungoje, negu bet kada anks
čiau. Pabaltiečiai ir kitos pa-, 
vergtos tautos tebetrokšta ne
priklausomybės; jie yra vieni iš

JAV aliantų prieš rita ir Vaclovas Momkai, jiemsgeriausių 
Kremlių. Yra neįsivaizduoja, 
ma, kad civilizuotas kraštas 
kaip Latvija tebeturi mažiau 
nepriklausomumo, negu Mon
golija”.

“Istorija yra parodžiusi, kad 
galingos imperijos gali įper 
naktį subyrėti. Sovietinės im
perijos atveju, sienose jau ma
tosi sutrūkinėjimų”.

Kongresmano E. Denvinskio 
trumpas įvadėlis ir straipsnis 
atspausdintas rugsėjo 8 d. Kon
greso darbų protokolo (Kon- 
gressional Record, Vol. 126, 
No. 138) laidoje.

—Saudi Arabija gali suma
žinti savo naftos produkciją, 
pareiškė Londono laikraščiui 
šeikas Žaki Yamani. Spalio 25 
d. Bagdade įvyks naftą ekspor
tuojančių valstybių konferenci
ja. kurioje Saudi Arabija ir pa
skelbs apie gamybos sumaži
nimą.

SVEIK/'S
įcov REAGAN 
Į N E/.T 

Į FRESiCEN-T

Gub. Ronald Reaganas, kandidatas į JAV-bių prezidentus, atvykęs j Mar
ąuette Parką. Chicagoje, buvo lietuvių nuoširdžiai sutiktas.

Nuotr. P. Maletoa

“Draugo” draugai bankete rugsėjo 14 d. Jaunimo centre. 
Grinienė.

IS kairės: dr. A. Sliažas, S. Džiugienė, dr G. Grinis, A.
Nuotr. Jono Kuprio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KVIEČIAME

Orui atšalus, visi grįžtame 
prie darbų, lankome koncertus, 
gėrimės suruoštomis parodomis. 
Praėjusios šiltos vasaros metu 
naujam sezonui ruošėsi ir Lie
tuvos Dukterų draugijos centro 
valdyba. Planavo ir daug po
sėdžiavo, svarstė, kaip geriau ir 
sėkmingiau suruošti Lietuvos 
Dukterų draugijos dvidešimties 
metų veiklos paminėjimo seimą.

Seimas vyks Jaunimo centro 
kavinėje spalio 3—5 d. Numa
tyta plati darbotvarkė, laukia
ma atstovių iš skyrių, kurių 
jau yra septyni. Kviečiami gar
bės svečiai bei spaudos atsto
vai.

Seimo metu, penktadienį, 6 
vai. vak. bus atidaryta tauto
dailės paroda. Matysime lie
tuvių menininkų dar niekur 
nerodytų gintaro papuošalų, pa
veikslų iš gintaro, įvairių medžio 
drožinių, smūtkelių, juostų, ta
kelių, rankšluosčių, staltiesių ir j 
lovatiesių.
nėti, todėl visus kviečiame ap
lankyti parodą Jaunimo centro 
žemutinėje salėje. Po parodos 
atidarymo skaunūs pyragaičiai 
ir kvepianti kavutė. '?*• 

šeštadienuį, spalio 4 dieną, 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
ruošiamas banketas. Meninę 
programą atliks solistai Marga-

gegužinė negalėjo išvysti saulė
tos dienos šviesos. Valdyba 
greitai sudėjo , galvas, ir nu
tarė, kad reikia gegužinę ban
dyti suruošti už savaitės — 
rugsėjo 14 dieną. Savaitės vi
dury valdyba susirinko aptarti 
paskutines detales ir planus. 
Drebėjo visi, kad tiktai nepasi
rodytų koks nors juodas debe
sėlis. Sekmadienio rytas išau
šo saulėtas ir be debesų. Žmo
nės pradėjo rinktis į Umbrasų 
sodybą. Maisto buvo daug, ir 
nepaprastai skanaus. Vyriau
sias virėjas Antanas Goode jau 
daug metų dirba per Lemonto 
gegužinę. Virtuvėje taip pat 
sunkiai dirbo valdybos narė Lai
ma Trinkūnienė. Jai daug pa
dėjo Gražina Valavičienė, Bi
rutė Navickienė, Mėta Burbienė, 
Modesta Umbrasienė ir kt. Di
delė padėka visom poniom, ku
rios ir šį kartą paruošė tokį 
puikų maistą.

Prie baro be poilsio dirbo 
Runku viską sumi- Juozas Urbonas ir Linas Gylys, 

su jau veteranu bendruomeni- 
ninku ir buvusiu valdybos nariu 
Kaziu Balčiūnu. Prie įvažiavi
mo dirbo Lemonto jaunimas, 
Arūnas Navickas, Morkus Shre- 
ckengost. Jie ne tiktai rinko 
įvažiavimo mokestį, bet ir išda
lino svečiams paruoštus laiškus 
prezidentui Carteriui ir JAV 
vyriausiajam prokurorui Civil-

akompanuos muzikas Alvydas į Laiškuose valdžios parei- 
Vasaitis. i gvnai prašomi atkreipti dėme-

Pasidžiaugę puikiu dainavimu, • si i Washingtone suimtą lietu- 
vaišinsimės skania vakariene jaunimą. Žmonėms reikėjo 
ir, sušilus kraujui, pralinksmė- • tiktai pasirašyti šiuos laiškus 
jus širdžiai, jaunatviškai pasi-1 ir išsiųsti. Laiškus paruošė

Lietuvos Reikalų komiteto pir
mininkas Vytenis Milūnas.

šoksime.
Sekmadienį, spalio 5 d., 12

vai. šv. Mišios Jėzuitų koply-1 Gegužinė vyko puikiai, bet 
čioje, po jų pusryčiai ir seimo lietutis nutarė vėl aplankyti Le-
užbai girnas.

Jau visi žinome, kokius dar
bus atlieka Lietuvos Dukterys.

montą. Lietus, nors nesmar
kus, nenustojo per visą dieną. 
Tačiau susirinkę nepabijojo lie-

Vargšą sušelpiant, jam tuščios taus ir narsiai žaidė tinklinį, 
rankos nepaduosi lr vien gra- Vaikams žaidimus pravedė Ra
žais žodžio neužtenka. Čia jam sa goliūnaitė. žmonių nuotaika 
reikia pinigėlio. Todėl laukia- buvo gera, ir tie, kur susirin- 
me svečių į seimą, balių ir pa- jęO §j sekmadienį, tikrai smagiai
rodą

Iki pasimatymo.
Ona Jagėlienė

PAGALIAU... LEMONTO 
LB GEGUŽINE

Šią vasarą lietus buvo negai
lestingas, tad ir Lemonto LB 
valdybos ruošiama tradicinė

ir nuotaikingai praleido dieną. 
Tarp svečių gegužinėje matėme 
Romualdą Kroną, buvusį Vidu- 

! rio Vakarų apygardos pirmi
ninką, dabartinį Apygardos pir
mininką Kazį Laukaitį su žmo
na Juze Laukaitiene ir Lemonto 1 
Maironio Lituanistinės mokyk
los direktorę Militą Milašienę. 
Taip pat, lietuvius aplankė Pat- 
ricia Traubridge, kuri kandida
tuoja į Du Page apygardos ta
rybą. Ji šiuo metu yra labai 
veikli Downerg Grove mieste
lyje, ir taip pat lankėsi Mairo
nio lit. mokyklos Vasario 16-tos 
minėjime.

Lemonto LB valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką Rasai šaraus- 
kienei, kuri jau kelerius metus 
praveda labai įdomią ir sėmin
gą loteriją. Ir šiais metais, ji
nai mums pranešė, kad visi bi
lietai buvo per gegužinę išpar
duoti, visos dovanos išskirsty
tos. Valdyba taip pat dėkoja 
visiems, kurie tiek dirbo per 
pereitas dvi savaites. Taip pat 
dėkojame visiems svečiams, ku
rie nepabijojo lietaus, ir atvy-

, ko pabendrauti ir paremti Le
monto LB.

Agnė Katiliškytė 

LIETUVIS
MIESTO KOMISIJOJE

Chicagos merė Jane Byrne 
įteikė Miesto tarybai sąrašą siū
lomų kandidatų į Chicagos Ko
misiją žmogiškiesiems santy
kiams skatinti (Chicago Com- 
mission on Human Relations). 
Kandidatus rekomendavo komi
sijos pirmininkas Rachel R. Rid- 
ley. Jų tarpe yra vienas lietu
vis, Stanley Balzekas, Jr., Lie
tuvių prekybos rūmų ir dauge
lio kitų organizacipų narys. Ki
ti kandidatai yra Jose R. Sal- 
gado, Anita M. Villarreal, Mi
nam Apter, Joan Harris, Cleve- 
land Walker, Katherine Zart- 
man ir Lucius V. Thomas.

Chicagos Komisija žmogiškie
siems santykiams skatinti buvo 
įsteigta 1947 m. Iš pradžių ska
tinusi susigyvenimą rasinių ir 
tautinių grupių tarpe, šiuo me
tu deda daug pastangų skatinti 
kultūrinius ryšius tarp įvairių 
grupių.

Pasiūlius kandidatus, merė J. 
Byrne pareiškė; “Mes esame pa
rinkę aštuonis žmones, kurie 
yra parodę gilų susirūpinimą 
savo visuomenėmis. Esu įsiti
kinus, kad jie tęs savo nepails
tamą darbą pagerinti santykius 
tarp įvairių grupių”.

Iš ARTI IR TOLI
L A. VALSTYBĖSE

— Rugsėjo 6 dieną Los An
geles Šv. Kazimiero bažnyčioje 
kun. dr. V. Bartuška pakrikšti
jo Ričardo ir Silvijos Rukšėnai- 
tės-Asplund sūnų Andėjaus Jo
kūbo vardu. Krikšto tėvai buvo 
Mykolas A. Rukšėnas ir Patri
cija Trujillo. Ta proga tėvelių 
namuose, Torrance, Cal., įvyko 
jaukios krikštynų vaišės, daly
vaujant šeimos artimiesiems.

— Sigita Kazakevičiūtė, prieš 
kelerius metus baigusi Los An
geles šv. Kazimiero parapinę 
mokyklą su lietuvių kalbos di
plomu ir metus pastudijavusi 
aukštesnėje mokykloje, rugsėjo 
6 dieną išvyko toliau mokytis į 
Vasario 16-tosios gimnaziją Vo
kietijoje. Ji ten įstojo į 6-ją 
klasę.
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ALFRED ERICH SENN

Jonas Basanavičius
The Patriarch of the Lithuanian 
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nere, Mass. 1980. Kietais virše
liais. Kaina su persiuntimu $10. 
Illinois gyv. dar prideda 57 ct. 
valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629

imiiiiHiiitmiiiiitiitfiiitmmhti miinnm

LIETUVOS OKUPACIJA IR PASIPRIEŠINIMAS JAI
Mokytojų studijų savaitė (10)

JUOZAS MASILIONIS

Prie lygiagrečių temų tenka sius. Daugelis vengė mobilizaci- 
priskirti ir paskaitas, skirtas Lie- jos, tikėjo, kad sovietai bus grei-
tuvos .okupacijos 40 metų su
kakčiai paminėti: Dainavoje dr. 
L. Sabaliūno ir dr. B. Kaslo, o čia 
dr. T. Remeikio — apie Lietuvos 
okupaciją ir dabartinę padėtį; 
apie literatūrą — Dainavoje dr.
R. šilbajorio, o čia dr. Br. Vaške
lio. Šių prelegentų ir temose, ir 
jų interpretavime buvo ir pana
šumų, ir skirtumų. Panašumas, 
kad ir vienų ir kitų prelegentų 
buvo galima klausyti su dideliu 
įdomumu.

Dr. Tomas Remeikis skaitė 
iš viso penkias paskaitas. Pirmą
sias dvi jis skaitė sekmadienį ir
pirmadienį, jų neteko girdėti, pasaulinio karo, kai pajuto Sovie 
nes tas dienas praleidau kelionė-' tų pavojų. ČIA gavo uždavinį
je. Trečioji buvo “Kaip Lietuva 
neteko nepriklausomybės”. Savo
paskaitoje prelegentas smulkiai ’ pagandą, kovoti su sovietais ju 
nupasakojo paskutiniuosius neprif pačių kraštuose. I tą darbą buvo 
klausomojo Lietuvos gyvenimo’ įtraukti ir egzilai. Tai buvo defen 
metus. Sovietai, pasirašę 1939; zyvinė programa, kurią betgi

, m. spalio mėn. savitarpinės pa daugelis tiek išeivijoje, tiek ir Lie
galbos sutartį, draugiškai elgėsituvoje laikė pirmaisiais žings-
su Lietuva ligi suomiu karo pa- į niais j išvadavimą.

i baigos. Po to pajustas pasikeiti-i , . ........... ___• • -• Antisovietimai judėjimai nesumas, ypatingai 1940 m. gegužes , , . -- . _i ., . , ° ,....% 6 ...prato vakariečiu sulaikyme po-
. m uryje, ai \o iečiai uzpuoe, laikydami ją išlaisvinimo
maząs.ąs valstybes -Belgiją |jtika į vakarieėių politi-

... . , , . . . į. ' ką aiškinosi ir partizanai,pareiškė, kad mažųjų valstybių „ , . ,, .r f ...- i Prelegentas smulkmeniškai'neutralumas yra fantazija. Visi: . . . T T . T D_ .I v. • t • • - i nušvietė J. Luksos ir I. Butėno[gegužes men. Lietuvai sovietui ... . t - . • • • ••
kaltinimai (kareivio pagrobimas, i 16 ^Vą ' pmiSI-^’

, .. ', , . H ° ’ Baigdamas dr. T. Remeikis verPabaltijo valstybių susitarimas) t . . . . . ............... , -- • , Vi • • • tino partizanini judėjimą įs tei-vra išsigalvoti. Detaliai nagnne-i . . ’ — .. giamos puses. L- Turėta apie jo ultimatumo svarstvmą prezi- ,nnnnn „ . i- o< _ . , i. •' 100.000 gyventojų nuostolis. 2.denturoie, charakterizavo pas- „ . . : ., , . . . Partizaninis judėjimas prrside okutinės vyriausybes narius ir . . . , .. . , . ..., . , : . , . prie intensyvios krašto mdustrahveiksnius, vedusius prie uloma- stabd tu0 čiu K,
tunto priėmimo. | vengė mas-^s svetimųjų imi-

Kitose dviejose paskaitose . gracijos. Vėliau ekonominiai pla- 
“Ginkluotas pasipriešinimas ok. Į naį buvo sudaryti, atsižvelgiant j 
Lietuvoje” dr. Tomas Remeikis; vietos reikalus nesukoncentruoti 
plačiai apžvelgė partizanini ju- vienoje vietoje. 3. Stabdė kolek- 
dėjimą, kuris prasidėjo bolševi- tyvizaciją, rusai kolonistai bijojo
kams 1944 m. užėmus Lietuvą ir 
tęsėsi ligi Stalino mirties. Parti-
zanų eilėse, manoma, dalyvavo! reikšmės tautiniam identitete

' apie 100,000, žuvo apie 20,000. j Psichologinis efektas tebesijaučią
Partizanų judėjimas buvo didelė jr dabartiniame' disidentiniame
problema sovietams, buvo suda
rytas Maskvoje net specialus 
šiam reikalui biuras, buvo du pa 
grindiniai miškų valymai, gy
ventojų išvežimai.

Motyvų eiti į partizanų ei-,

judėjime. Tautiniu požiūriu par
tizaninis judėjimas buvo pozity
vus dalykas.

Po paskaitų pasisakė E. Juciū
tė ir Vaškelienė, kurios partiza
ninių kovu metu gyveno Lie- 

les buvo įvairiausių. Daugumą ' tuvoje ir buvo tų kovų gyvos liu 
sudarė ūkininkai ir įvairūs žem- dininkės. Jos teigė, kad partizani- 
dirbiai, kurie nebuvo jokie “buo-1 nis judėjimas buvo visos tautos 
žės”. Mažesnius uždėtos pyliavos Į judėjimas, turėjęs daug teigiamų 
labiau slėgė negu stambesniuo- ■ dalykų ateičiai.

Sol. Praurlmė Ragienė 
dainuoja

YRA ŠALIS
14 skirtingų lietuvių kompozi

torių dainos ir arijo®-8 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari- 
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
Mylėk lietuvį ir kitos) Advokatas JONAS GIBAITIS

Diriguoja; Arūnas Kaminskas.

Plokšteles kaina su persiunti
mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 ct. Illinois vals. mokesčio.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, D*1*150 val- nu0 9 7 val- vak
4545 W. 63 St Chicago, IL 60629. Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
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LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija
BRONIUS KVIKLYS

Telšių vyskupija yra l-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždekumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę’’—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje.

Leidinys gerai paruoštas Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.M. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.

Užsakymus siųst):

DRAUGAS, 451,5 West 63rd St.f Chicago, IL 60629

tai išstumti. Buvo ir patriotinis 
motyvas, ir asmeninio saugumo 
siekimas. Visa susumuodamas, 
prelegentas iškėlė tris svarbesnes 
aplinkybes, kurios vertė partiza
nus griebtis ginkluoto pasiprieši
nimo: 1. vertybių paneigimo in
tensyvumas ( buvo paneigta 
daug vertybių: tautinių, religi
nių, ekonominių); 2. sovieti
nio režimo radikalumas, teroras, 
nebuvimas alternatyvų; 3. vil
tys, nukreiptos i Vakarus. Buvo 
tikimasi, kad padėtis laikiną.

Toliau prelegentas dėstė, kokia 
buvo amerikiečių padėtis po II

sustabdyti komunizmo slinkimą 
į Vakarus, atremti sovietinę pro

kurtis kaimuose ir kolchozuose.
4. Pasipriešinimas turi didelės

Advokatu
GINTARAS P. 6EPENAS

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 
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