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Sovietinėse respublikose
(Tęsinys)

Ukraina. Byla Nr. 2-71,1981 
m.

ištrauka iš 
nuosprendžio

Ukrainos Tarybų Socialis
tinės respublikos vardu, Lvovo 
sr. kriminalinių bylų teisminė 
kolegija, pirmininkaujant 
Romaniukui P.O., dalyvau
jant liaudies tarėjams: Zabaz- 
novai K.S., Michailovui V.J., 
sekretoriaujant Bordun A.J., 
dalyvaujant prokurorui Dora- 
šai V.M., visuomeniniam 
kaltintojui Grigorjevui J.M. ir 
advokatams: Sotenskovui B.V. 
bei Žolubakai M.V., 1981 m. 
spalio 28 d. atvirame išvažiuo
jamajame posėdyje Lvove 
iSnagrinėjo baudžiamąją bylą, 
kaltinančią:

1. Ravacivą Vasilijų Michai- 
lovičių, gim. 1934 m. Lvovo sr. 
Strijsko r. Jablunivkos km., 
ukrainieti, TSRS pilietį, nepar
tinį, turintį spec. vidurinį 
iSsilavinimą, nevedusį, anks
čiau neteistą, dirbusį trečioje 
Lvovo miesto ligoninėje kūri
ku, gyv. Lvovo m. Jankos 
Kupalos 36-3, kaltinamą 
Ukrainos TSR BK 138 str. Ild. 
ir 209 str. Id.

2. Esipą Romaną Stepano- 
vičių, gim. 1951 m. Lvovo sr., 
Pustomitivsko r. Vodeno km., 
ukrainietį, TSRS pilietį, 
nepartinį, turintį spec. vidu
rinį iSsilavinimą, karo 
prievolininką, nevedusį, anks
čiau neteistą, areSto metu 
niekur nedirbusį, gyv. Lvovo

Amerikos vyskupų 
konferencija

Chicaga. — Vakar Chica
goje prasidėjo Nacionalinės 
katalikų vyskupų konferen
cijos debatai dėl Taikos ir 
Karo komiteto, kuriam vado
vauja kardinolas Bernardin, 
raporto. Paruoštas Bažnyčios 
pareiškimas liečia atominius 
ginklus.

Sekmadienio lietus suardė 
tikinčiųjų organizuotą „taikos 
žygį“. Įvyko maldų ir 
meditacijų susirinkimai, kurie 
išreiškė tikinčiųjų pritarimą 
vyskupų pareiškimui 
branduolinių ginklų moralu
mo klausimu.

Chicagoje vieši 288 
vyskupai, paskutinis balsavi
mas dėl pareiškimo įvyks 
antradienį. Kai kurie katali
kai mano, kad vyskupams 
nereikėtų eiti į konfliktą su 
vyriausybe. Notre Dame 
universiteto prof. Charles 
Rice, teisininkas, pasakė, kad 
vyskupų rengiamas gany
tojiškas laiškas liečia karinius 
reikalus ir politiką, kada 
vyskupai yra moralės moky
tojai, neturį kompetencijos 
spręsti specifinius politinius 
ar karinius reikalus.

Gegužės 1 dienos 
demonstracijos

Maskva. — Tradicinį Mask
vos gegužės 1-mos paradą 
priėmė visi politbiuro nariai, 
išskyrus Konstantiną Černen
ką. Kremlius sako, kad jis 
serga, užsienio stebėtojai 
mano, kad Černenka yra 
stumiamas iš valdžios 
Andropovo. Tarp portretų, 
iškabintų šventės proga ant 
Kremliaus sienų, Andropovo 
buvo už visų didžiausias.

Paradai, demonstracijos 
vyko daugelyje pasaulio sosti
nių. Paryžiuje darbininkai

m. Jankos Kupalos 36-3, 
kaltinamą Ukrainos TSR BK 
138 str. IID. ir 209 str. Id.

Teisminė kolegija 
nustatė:

Teisiamieji Kavacivas V.M. 
ir Esipas R.S. pasisakė esą 
graikų-katalikų apeigų kuni- • 
gai.

1974-81 m. laikotarpyje 
Kavacivas ir Esipas, nebo
dami valdžios draudimo, 
organizavo draudžiamą reli
ginę veiklą tarp ukrainiečių 
katalikų, pravesdami dieną ir 
naktį, darbo ir išeiginėmis 
dienomis Lvovo sr. kaimuose 
nelegalias pamaldas valdžios 
neregistruotose tikinčiųjų 
bendruomenėse, kapinėse ir 
butuose, taip pat valdžios 
registruotose pravoslavų 
cerkvėse, nesuderinę su 
pravoslavų bendruomene.

Teisiamieji Kavacivas ir 
Esipas ne tik organizavo ir 
pravedė pamaldas, bet ir mokė 
nepilnamečius vaikus tikėji
mo tiesų bei, pasinaudodami 
ifipažintimi, tikintiesiems kaip 
atgailą liepdavo daug kartų 
kartoti įvairias maldas, kad 
jas išmoktų atmintinai.

Be to, teisiamieji Kavacivas 
ir Esipas, pasinaudodami 
išpažintimi, žalojo nepilname
čius, už atgailą įpareigodami 
juos pasnikauti (Susilaikyti 
nuo mėsiškų valgių), o gavė
nios metu draudė vaikams 
lankytis klube, žiūrėti televi
zorių, eiti į kiną.

(Bus daugiau).

protestavo prieš valdžios 
ekonominę politiką. Įvyko 
muštynės tarp iraniečių išei
vių grupių. Viena rėmė ajato- 
lą Khomeinį, kita agitavo 
prieš jį. Čilėje policija suėmė 
25 studentus jų ruoštoje 
demonstracijoje. Graikijoje 
parade buvo pasmerktos nau
jos NATO raketos. Panačios 
„taikos“ demonstracijos įvyko 
Vokietijoje, Britanijoje, 
Olandijoje, Belgijoje. 
Skandinavijoje šalia naujų 
branduolinių ginklų minios 
smerkė sovietų povandeninių 
laivų pasirodymą Švedijos ir 
Norvegijos pakraščiuose.

Izraelio darbo unijų de
monstracija pasmerkė val
džios ekonominę politiką. 
Washingtone įvyko
demonstracija, kuri parėmė 
Lenkijos darbininkus. Prezi
dentas Reaganas pasakė, kad 
jis atleis Lenkijai uždėtas 
prekybos sankcijas tik tada 
kai Lenkijos vyriausybė įves 
reikšmingų palengvinimų 
savo varžymuose. Reaganas 
pareiškė, kad „Solidarumo“ 
dvasia tebešviečia visame 
pasaulyje kaip laisvės švy
turys.

Naujosios unijos 
verbuoja narius

Varšuva. — Lenkijos 
valdžios įsteigtos darbininkų 
unijos labai sunkiai verbuoja 
narius. Unijų centras paskel
bė privilegijas oficialios uni
jos nariams. Darbininkai, 
sulaukę šeimoje naujo kūdi
kio, gaus iš unijos po 275 dol. 
Mirus šeimos nariui, unija 
sumokės 375 dol. Unijos padės 
nariams gauti valdišką butą. 
Unijos parūpins advokatus 
įvairiems patarimams, teikti, 
vedybų proga unijų vadovybė 
irgi parūpins įvairių dovanų, 
organizuos nariams atostogas 
ir teiks kitus patarnavimus.

Ok. Lietuvos vyskupai su pop. Jonu Paulium II 
po „ad limina“ vizito balandžio 22 d. Iš kairės: 
kun. Algirdas Gutauskas — Vilniaus arkivysku
pijos valdytojas, vysk. Vincentas Sladkevičius — 
Kaišedorių vyskupijos apaštalinis administra
torius, vysk. Liudas Povilonis — Kauno arkiv. ir

Vilkaviškio vysk. ap. administratorius, pop. 
Jonas Paulius II, vysk. Antanas Vaičius — 
Telšių vysk. apašt. administratorius ir Klaipėdos 
prelatūros valdytojas, vysk. Romualdas Krikš
čiūnas — Panevėžio vysk. apašt. administra
torius ir kun. Vladas Michelevičius.

Izraeliui nelengva 
išeiti iš Libano

Beirutas. — Sekretorius 
Shultz toliau tęsia savo 
diplomatinį skraidymą iš 
Jeruzalės į Beirutą ir — atgal. 
Siekdamas svetimų kariuo
menių išvežimo iš Libano, 
Shultz susiduria su Izraelio 
reikalavimu, kad šiaurinė jo 
siena būtų saugi. Izraelis 
reikalavo teisės palikti savo 
karines įgulas septyniose 
Libano vietovėse. Derybose 
tas įgulų skaičius buvo 
sumažintas iki dviejų. Vėliau 
kalbėta apie jungtinius Liba- 
no-Izraelio karinius patrulius. 
Kaip žinoma, Sirija, remiama 
sovietų, atmeta bet kokias 
Izraelio sąlygas. Pats Liba
nas irgi nelinkęs per glau
džiai bendradarbiauti su 
Izraeliu, nes tas pakenktų 
Libano ekonominiams 
ryšiams su kitomis arabų 
valstybėmis. Izraelis reikalau
ja, kad Libanas atvirai 
prekiautų su Izraeliu. Saudi 
Arabija neseniai nustojo 
importuoti prekes iš Libano, 
nes įtariama, kad kartu su 
Libano gaminiais atsiunčia
mos ir Izraelyje gamintos 
prekės.

Libane veikia libaniečio 
karininko Haddado karinė 
brigada, gerai apginkluota 
Izraelio. Libane jis buvo 
paskelbtas išdaviku, tačiau 
derybose Izraelis reikalauja, 
kad Haddado brigada būtų 
formaliai įjungta į Libano 
armiją, o Haddadas būtų 
paskirtas, kad ir laikinai, 
Libano armijos vado pavaduo
toju. Po vienerių metų, Izrae
lis derybose pasiūlė, Hadda
das galėtų būti išsiųstas kaip 
ambasadorius į kurią užsienio 
valstybę.

Nors Izraelis tęsia derybas, 
jo statybos ir kariniai įrengi
mai Libane kelia įspūdį, kad 
Izraelis greit nesirengia 
pasitraukti. Jei sekretoriui 
Shultzui pavyktų laimėti susi
tarimą, užtruktų mažiausiai 
pora mėnesių, kol Izraelis 
sugebėtų išvežti savo 
sandėlius, ginklus ir išardytų 
savo karines statybas.

Izraelis stengiasi sudaryti 
sau palankių Libano gyvento
jų organizaciją. Panašiai, kaip

okupuotame Vakarų krante, 
Izraelis steigia „kaimų seniū
nijas“. Jau 40 Libano kaimų 
turi Izraelio paskirtas 
valdžias, o 30 kaimų ginami 
„tautinės gvardijos“ mili
cininkų paruoštų ir apginkluo
tų izraelitų karių. Šios arabų 
politinės ir karinės jėgos turės 
prižiūrėti Izraelio interesus 
ištraukus Izraelio kariuo
menę. Tautinė Gvardija veikia 
atskirai nuo Haddado briga
dos. Gvardiečiai vadinami 
,,savisaugos“ kariais. Jų 
uždavinys ginti savo kaimus. 
Šią savaitę gvardija turi 
perimti ir Sidono miesto 
saugumo ir tvarkos priežiūrą. 
Gvardiečiai turi ne tik 
rankinius ginklus, bet nešioja 
ir granatas, automatinius 
šautuvus. Šiai gvardijai 
vadovauja Mustafa Al 
Gharamty, kuris pripažino, 
kad gvardijoje jau yra 500 
vyrų, tačiau bus 1,000.

Arabų spauda rašo, kad 
Izraelis įsteigė „Vakarų kran
tą“ iš Jordano atimtose žemė
se. Dabar pradėtas kurti ir 
„Šiaurės krantas“, iš kurio 
Izraelis neplanuoja trauktis. 
Izraelis planuoja Libane turė
ti apie 12,000 libaniečių 
kariuomenę, kuri prižiūrėtų 
Izraelio interesus Libane. Šios 
Haddado ir Al Gharamty 
vadovaujamos jėgos trukdo 
Libano prezidentui Aminui 
Gemayeliui sujungti visą 
Libaną į vieną suvereninę 
valstybę. \

Kinijoje nuteisti 
keturi kunigai

Pekinas. — Kinijoje nuteis
ti keturi senyvi katalikų kuni
gai, apkaltinti ryšių su 
užsieniais palaikymu, šmeižtų 
skleidimu, agitacija prieš 
sistemą. Jų didžiausia kaltė, 
kad nepripažino „tautinės“ 
Kinijos katalikų Bažnyčios, o 
toliau pripažįsta Vatikaną ir 
popiežių, kaip Bažnyčios 
vadą. Kinija nutraukė santy
kius su Vatikanu 1957 m. 
Atskilusi Bažnyčia skiria savo 
vyskupus, laiko Mišias lotynų 
kalba. Oficialiomis žiniomis.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Vakarų diplomatai boiko
tavo Kremliaus gegužės 1 
paradą. Po Afganistano 
okupacijos tai jau tapo tradici
nis boikotas.

— Libane dvi „Katiušos“ 
pabūklo raketos pralėkė pro 
namą, kuriame buvo apsisto
jęs valstybės sekretorius 
Shultz.

— Popiežius Jonas Paulius 
II sekmadienio kalboje gynė 
darbininkų teises, kalbėjo apie 
darbo orumą, ragino siekti: 
„solidarumo, laisvės, broliš
kumo“. Jis neminėjo Lenkijos 
įvykių.

— Senato komitetas patyrė 
iš valdžios liudininkų, kad 
Fidel Castro 1980 m. pasiuntė 
į Ameriką ne tik tūkstančius 
kalinių, kriminalinių nusikal
tėlių ir bepročių, bet atsiuntė ir 
7,000 šnipų, komunistų agen
tų ir narkotikų pirklių.

— Šeštadienį karinis JAV 
transporto lėktuvas nukrito 
Floridoje, žuvo 14 karo laivy
no karių.

— Italijos premjeras Fan- 
fani pasitraukė iš pareigų. 
Laukiama naujų parlamento 
rinkimų.

— Tailandijos premjeras 
Prem buvo pagrasinęs pasi
traukti iš politikos. Karalius jį 
vėl patvirtino premjero parei
goms. Jį remia trys politinės par
tijos ir kariuomenės vadai.

— Sirijoje valdžia parodė 
užsienio korespondentams 
filmą, kur matomi du Izraelio 
kariai, patekę į arabų nelais
vę. Nesakoma, kur jie laiko
mi.

— Afganistano laisvės kovo
tojai paskelbė, kad praėjusią 
savaitę buvo numušti trys 
sovietų helikopteriai ir vienas 
transporto lėktuvas, užmušti 
13 sovietų karių ir 9 Afganis
tano kareiviai.

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrand šiandien skrenda į 
Kiniją. Manoma, kad kinai 
prašys parduoti modernių 
Mirage kovos lėktuvų.

Kinijoje yra apie 3 milijonai 
katalikų, kurie buvo persekio
jami Mao Tse Tungo kultū
rinės revoliucijos dienomis, 
tačiau dabar veikia laisviau. 
Keturi nuteistieji, visi jėzuitai, 
yra jau praleidę kalėjimuose 
daug metų.

Centro Amerikoje 
plečiasi kovos

Washingtonas. — Šią sa
vaitę du Kongreso komitetai 
nuspręs JAV politiką Centro 
Amerikoje. Lėšų komitetas 
svarstys lėšų Salvadoro 
kariuomenės reikalams klausi
mą. Žvalgybos reikalų komi
tetas planuoja atimti lėšas 
slaptiems ČIA žygiams 
Nikaragvoje. Prezidentas 
Reaganas praėjusią savaitę 
pasakė Houstone, kad jo poli
tikos Centro Amerikoje 
priešininkai siūlo pražūtin 
vedančią politiką ir išstato į 
pavojų valstybės interesus.

Atsiliepdami į praėjusio 
penktadienio Kongreso jung
tinėje sesijoje prezidento 
Reagano pasakytą kalbą, 
Salvadoro marksistiniai 
sukilėliai paskelbė „karą 
prezidentui Reaganui“. Radio 
Veneceremos pasigyrė laimė
jimais visame Salvadore. 
Didžiausias smūgis buvo 
nukreiptas prieš Salvadoro 
valdžios įgulą Santa Rosa de 
Lima mieste, kur sukilėliai 
nušovė 40 kareivių, paėmė 10 į 
nelaisvę, susprogdino svarbų 
tiltą ant Salvadoro Hondūro 
sienos. Iš viso sukilėliai 
susprogdino 6 tiltus trijose 
apskrityse.

Prezidento Reagano min
tims Centro Amerikos reika
lais nepritarė Meksikos ir 
Brazilijos prezidfetftų komu
nikatas. Prezidentai tarėsi tris 
dienas. Jie pareiškė, kad 
sukilimas Salvadore nėra 
tarptautinio komunizmo planų 
dalis, bet yra iššauktas 
ekonominių ir politinių sąly
gų. Brazilija pareiškė norą 
prisidėti prie „Contadora 
grupės“: Meksikos, Panamos, 
Kolumbijos ir Venecuelos. 
Tos valstybės ieško būdų 
taikingai išspręsti Centro 
Amerikos problemas. Ši grupė 
reikalauja primiausia išgaben
ti iš Centro Amerikos kraštų 
visų užsienio šalių karinį 
personalą ir tada pradėti 
pasitarimus.

Nikaragvos valdžia paskel
bė žinią apie kovas su revoliu
cijos priešais rytinėje krašto 
dalyje. Sakoma, kad ten du 
sukilėliai nušauti ir 40 paimti 
nelaisvėn. Pirmą kartą 
Nikaragvoje įvyko sandinistų 
kariuomenės kovos su buvu
sio sandinistų karo vado Eden 
Pastora, žinomo „Comen- 
dante Zero“ vardu vyrais. Jis 
neseniai paskelbė, kad jis 
apsigyveno pietinės Nika
ragvos kalnuose, iš kur kovos 
prieš Managvos valdžią 
pagrobusius komunistus.

Nikaragva, Pentagono ži
niomis, turi 22,000 kareivių ir 
25,000 atsarginių bei 30,000 
milicininkų. Pastora tikisi 
patraukti į savo pusę daugelį 
buvusių sandinistų, kurie 
nusivylė chuntos veikla.

Valstybės depratamento 
tarpamerikinių reikalų vedė
jas, pasekretorius T. Enders 
neseniai pasakė senato komi
tete, kad Nikaragvoje veikia 
2,000 kubiečių, 50 sovietų, 30 
rytų vokiečių ir 50 PLO ir Libi-

— Prancūzijos Korsikos 
salos laisvės sukilėliai 
susprogdino 14 bombų. Poli
cija greit atentatus išaiškino ir 
suėmė 8 korsikiečius.

— Kambodijoje įvyko 
egzilinės vyriausybės posėdis, 
kuriame dalyvavo ir princas 
Sihanoukas. Nutarta, lietaus 
sezonui prasidėjus, pradėti 
naują ofenzyvą prieš okupa
cinę vietnamiečių kariuo
menę.

jos karinių patarėjų ir žvalgy
bos bei saugumo specialistų. 
Pentagono žiniomis, 
palestiniečių Nikaragvoje gali 
būti apie 25, jų tarpe esą keli 
lakūnai. Šalies aviacija susi
deda iš 16 lėktuvų, keturių 
helikopterių. Armija turi 50 
sovietų tankų, apie 1,000 Rytų 
Vokietijos sunkvežimių. 
Tankai esą seni, be to 
Nikaragvos teritorija netinka 
tankų kovai.

Nikaragvos sukilėliams 
pradėjus puolimus iš Hondū
ro, kilo pavojus, kad susikirs 
Honduro-Nikaragvos jėgos. 
Kariniai stebėtojai neabejoja, 
kad Hondūras turi stipresnes, 
geriau ginkluotas ir geriau 
paruoštas (Argentinos, Čilės ir 
Amerikos karininkų) karo 
jėgas. Žymiai stipresnė 
Hondūro aviacija. Nikarag
vos visi lėktuvai yra propele- 
riniai. Nors buvo kalbama 
apie sovietų MIG lėktuvus 
Nikaragvoje, tačiau jie dar 
neatsiųsti.

Lenkijos milicija 
išardė eisenas

Varšuva. — Gegužės 1 d. 
Lenkijos miestuose įvyko nele
galios „Solidarumo“ de
monstracijos, kurioms mili
cija buvo iš anksto pasiruo
šusi. Užsienio korespondentai 
matė ir nufilmavo milicijos 
mušamus lenkus. Varšuvoje 
daug sužeistų buvo nuvežti į 
ligonines. Lenkijos žinių 
tarnyba skelbė, kad nelegalio
se demonstracijose dalyvavo 
apie 40,000, tačiau liudininkai 
mano, kad demonstravo dau
giau 100,000.

Gdanske milicija buvo 
apsupusi Lech Walesos namą, 
vaikė susirinkusius žmones. 
Didelės minios vaikščiojo, 
giedojo patriotines giesmes 
Poznanėje, Krokuvoje, Lodzė
je, Gdynioje ir kt.

Lenkijos primas kardinolas 
Glemp pasakė pamoksle, kad 
idealai, kurie gimė 1980 
rugpiūčio mėn., negali mirti ir 
nemirs.

Generolas Jaruzelskis oficia
liame gegužės 1-mos minėjime 
pasakė, jog kontrrevoliucija 
nelaimėjo 1981 m., o dabar jai 
dar mažiau vilčių laimėti.

Chicagoje didelė lenkų 
minia susirinko prie Lenkijos 
konsulato. Kalbose buvo 
raginama boikotuoti Lenkijos 
prekes, buvo išreikštas soli
darumas Lenkijos darbinin
kams ir visai tautai. Buvo 
reikalaujama uždaryti Lenki
jos konsulatą Chicagoje.

Daugelyje vietų darbininkai 
mėtė į milicininkus akmenis ir 
butelius. Milicija atsakė van
dens srovėmis ir ašarinėmis 
dujomis. Oficialiame valdžios 
parade šaligatviuose sustoję 
lenkai šaltai stebėjo žygiuo
jančius. Kai kur plojimai paly
dėdavo milicijos dalinius, 
kurių lenkai nekenčia.

KALENDORIUS
Gegužės 3 d.: Pilypas ir 

Jokūbas Ap., Arvistas, Diva.
Gegužės 4 d.: Florijonas, 

Monika, Beržas, Mintautė.
Saulė teka 5:46, leidžiasi 

7:49.
ORAS

Debesuota, temperatūra die
ną 60 1., naktį 40 1.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Avė., Chicago, IU. 60628
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

AMERIKOJE KUKURŪZAI 
60% VISOKIU ALERGIJŲ 

SUKĖLĖJAI
Klausimas. Gerbiamasai 

Daktare, mane labai vargina 
jau kelinti metai kūno išbėri
mai. Esu pusamžis ir nuolat 
dirbantis — tai neprisėjo rei
kiamai pasišvęsti gydymui. 
Daugiau kaip 10 metų kaip tas 
mane sunkiai vargina. Ap
silankau pas gydytojus (der- 
matologistus), duoda mosties 
patepimui. Tam sykiui gelbė
davo, bet dabar jau daug sku
biau reiškiasi. Vasaros metu 
gelbsti geriau, o kitokiu laiku 
blogiau. Jie kiekvienas mane 
negydo iki pasveikimo. Esu 
buvęs ir Fantus Clinic — te
nai gydytojai visai jauni ir 
niekur pagalbos. Pripažįsta vi
si, kad tai ekzema, bet neran
da man pagalbos. Man atro
do, kad išsigydyčiau tik 
ligoninėje per kiek laiko visą 
kūną nuolat ištepant. Namuo
se tokių sąlygų negaliu turėti.

Vartojau visokius vaistus,
k.a. Fluonid, Hydrotex-1% ir 

_ su Penicilinu kombinacijas. 
Kai pavasaris, tai tiesiog šo
nai sutinę ir niežėjimas stip
rus, tam specialios tabletės ir
gi negelbsti. Kai kas man 
pataria, kad kreipčiausi į aler
gijos žinovą.

Nenoriu Gerb. Daktaro var
ginti savo aprašymais, bet bū
siu didžiai dėkingas už Jūsų 
galimus man patarimus. Bu
vau ir pas lietuvį dermatolo
gą. Tas pats kaip ir pas kitus. 
Su tikra pagarba.

*’ Atsakymas. Joks gydyto
jas negali gydyti odos ligos jos 
savo akimis nematęs. Todėl 
aptarsime bendrai Tamstos 
reikalą. Laikykis vieno gydy
tojo — dermatologo. Eik į 
Cook County Fantus Clinic —

-■reikalui esant, jie paguldys 
ligoninėn, savo skyriuje ir 
tvarkys reikalą kaip reikiant. 
Ten nors jauni gydytojai, bet 
stiprūs savo srityje — priima
mi tik konkurso keliu.

Neparašei, koks tikras ligos 
vardas — egzemos yra viso
kių rūšių. Prileiskim, kad 
Tamsta, Amerikoje gyvenda
mas ir nuo kukurūzų (com) 
niekur neišbėgdamas, gavai 
kukurūzams įsijautrinimą — 
alergiją. Tada niekas nepadės 
— tik visiškas kukurūzų ne
valgymas padės odai tvarky
tis.

Gydytojų suvažiavimuose 
Chicagoje dermatologai rodo 
savo patirtį gydant odos egze
mas vengiant kukurūzų bent 
per pusę metų. Net 60% visų 
odos egzemų, čia žmonių gau
namų, yra sukeliamos kuku
rūzų. Jų visur yra valgiuose, 
vaistuose, saldainiuose... To
dėl Tamsta pamėgink bent per 
šešis mėnesius nevalgyti — 
neragauti įvairiuose pavida
luose (ir paslėptuose — nema
nomuose) kukurūzų. Vietoje 
duonos naudok bulves. Kiau
šinio baltymus, pupos, pupe

Vėžio gydymo būdo dar nie
kas nesurado. Laetril nėra 
vaistas, sutinku, bet jis yra 
vienas iš “vitaminų”, kurie pa
deda organizmui kovoje prieš 
vėžį. Laetrill ir atitinkama die- 

. kurią Jūs minėjote, dar nie-
■■■■■» ko nenužudė, bet prailgino 

Dvi Zitos: aštuoniametė Du- žmonėms gyvenimą, o radia- 
bauskaitė ir jos mamytė dainuoja cijos “treatment” jau daugelį 
“Pučia vėjas” Sodybos pažmony- nuvarė į kapU8 per anksti gu.

Nuotr. M. Nagio degindami radioaktyviaisje.

lės, ^žirniai suteiks Tamstai 
pakankamą kiekį baltymų. 
Pieną gerk liesą ir tik virintą.. 
Vaisiai, daržovės visokiausios 
Tamstai bus naudingos. Ne
naudok aštrių prieskonių. 
Aliejų naudok be kukurūzų 
priemaišos. Duonoje čia yra 
kukūruzų dalis. Jei tokią be 
kukurūzų rasi pas Bruno Ma- 
čianskį (Bruno Bakery) — 
naudok. Po pusmečio dermato
logai pataria pradėti po trupu
tį naudoti kukurūzus. Vėl pa
rašyk.

TIK PILNU
GRŪDU JAVAINIAI 

VARTOTINI

Klausimas. Gerb. Dr. 
Adomavičiau, Jūsų straips
niuose randu žodį “Javai
niai”. Ką Jūs javainiais 
vadinate, ar tai reiškia tą patį 
kaip amerikiečių Cereals (pvz. 
Life, Totai, Chex etc.). Malonė
kite konkrečiai parašyti, ko
kius javainius Jūs patartumė
te naudoti. Ačiū. Jus gerbiąs 
skaitytojas.

Atsakymas. Iš javų grūdų 
pagamintas valgis lietuviškai 
dabar vadinamas javainiu, 
angliškai — Cereal. Visus iš 
javų gaminius dabar mes nau
dokime tik pilnų grūdų (su 
sėlenomis). Angliškai — ALL 
Bran Cereals. Ar tai bus kvie
čių, ar kitokių javų — naudo
kime tik nepikliavotus, su sėle
nomis. Dar yra kviečių daigų 
javainiai “Wheat Germ Ce
real” — jie irgi naudingi, var
totini. Bruno Bakery kepa 
kviečių daigų ragaišį.Jis vi
siems labai patartinas naudo
ti.

GYDYKIMĖS 
DABARTINIU 

MEDICINOS PAJĖGUMU
Gerbiamas Ponas Daktare, 

Važiuojant į Midway aerod
romą, pereitą vasarą mašina 
sustojo prie Sodybos, kad man 
parodytų Jūsų “botanikos” so
dą. Pastatai ir sodas mane nu
stebino savo grožiu. Ten 
gyvenantieji gali greičiau 
sveikti ir mažiau sirgti tokioje 
aplinkoje gyvendami.

Pranešu apie save: visą sa
vo gyvenimą dirbau elektroni
kos srityje, tyrinėjimuose, pu
siau laidininkų ir integruotų 
mikro schemų srityje ir tele
vizijoj. Buvau ir Medical Elec
tronics IEEE SM narys. Ži
nau kokį perversmą padarė 
medicinos srityje elektronika, 
be kurios medicina būtų labai 
atsilikusi.

Deja, Amerikoje galima ras
ti daktarų, kurie išnaudoja sa
vo padėtį, prisidengę Daktarų 
sąjungos globa, ir padaro žmo
nėms žalos, vietoje to, kad 
jiems padėtų. Aš turėjau blo
gų patyrimų mano giminių bei 
pažįstamų tarpe.

Dalinai sutinku su ponu 
Daktaru dėl Jūsų atsakymo 
Poniai, vasario „Draugo“ 
straipsnyje — “Mediciniškas 
klajojimas”. Pasakyčiau, kad 
daktarai taip pat “klajoja”, 
ypač vėžio srityje, kaip ir ne 
daktarai.

M. Cicėnienė (kr.), Emilija ir Povilas Kontai patenkinti Sody
bos pažmonyje kultūrine programa. Nuotr. M. Nagio

spinduliais sveikus kūno or
ganus ir pribaigdami žmogų 
per kelias savaites po radia
cijos “bombardavimo”.

Su Laetril (ar be jo) ir atitin
kama dieta, toks žmogus galė
tų dar keletą metų gyventi. Su
prantu, kad Laetril ne naikina 
vėžį, bet daugeliui padėjo, kaip 
pvz. aktoriaus “Red Button’’ 
žmonai, kurią, kaip jis rašė, 
išgydė.

FDA yra biurokratinė ir kai 
kada naivi įstaiga. Pavyz
džiui, FDA rūpinasi televizi
jos lempų radijacija ir nelei
džia importuoti be inspekcijos 
lempų. O tų lempų radiacija yra 
mažesnė negu kosminių spin- 

’ dūlių.
' Stebuklų srityje, kurias 
minėjote, yra apgavikų mūsų 
televizijoje ir kitur. Nežiūrint 
to, stebuklai egzistuoja ir žmo
nės yra pagydomi, hors mes 
nežinome kokiu būdų. Pagal , 
Kristaus pasakymą, tikėjimas 
gali net kalnus perkelti) Tikė
jimas gydo žmones. Kas yra 
toji stebuklinga jėga — tikėji
mas — mes nežinome, bet gali 
būti daug įvairių spėliojimų. 
Kaip tikėjimas gali veikti į 
materiją, ją pakeisti? Iš dvasi
nės jėgos pereina į fizinę, iš, 
dvasios į materiją. “Dievas su
tvėrė pasaulį iš nieko”. Kris
tus parodė žmonės su “duona 
ir žuvimis” materijos multipli- 
kaciją, o su “vynu-vandeniu” 
materijos transformaciją. Taip 
pat, vaikščiodamas vandens 
paviršiuje ar pereidamas per 
sieną, dingimas iš mokinių 
akių. Tie pavyzdžiai parodo, 
kad materijos transformacija 
egzistuoja.

Nekalbėsiu apie sukčius, ku
rie vartoja hipnozę ir suges
tiją “stebuklams”, bet stebuk
lai egzistuoja ir šiandien ir 
žmonės yra pagydomi ta pa
čia jėga, kurią Kristus nau
dojo prieš du tūkstančius me
tų — tikėjimą.

Po karo, aplankęs Konners- 
reuth, Bavarijoje, kur gyveno 
žinoma Theresė Neumann, 
kalbėjau su vietiniais gyven
tojais. Kritikos apie ją nesu 
girdėjęs, ją laikė kaip šven
tąja. Atrodo, kad ir jos gy
venimas buvo materijos mul- 
tiplikacija. Ji nenustojo 
svorio, nors nevalgė 25 metus, 
priimdami tik Ostiją, kuri ne
va “ištirpdavo” ant jos liežu
vio. Kunigas Nabers, kurio 
priežiūroj ji buvo, atrodė, ypa
tingas žmogus ir, matyt, turė
jo įtakos į tuos įvykius.

Stebuklų mes negalime at
mesti, nors jų nesuprantame. 
Bet kiek mes iš viso supranta
me? Labai mažai! Nors daro
me patys didelius stebuklus vi- 
sose mokslo srityse. 
Dovanokite, kad truputį nu
krypau nuo temos. Man yra 
įdomu skaityti Jūsų straips
nius ir praktiškus patarimus 
sveikatos srityje. Su pagarba.

SlO SKYRIAUS 
PASTABOS

Kiekvieno žmogaus elg
sena, kalba, raštai, nusiteiki
mai, darbai bei kitiems pa
tarimai didžia dalimi 
priklauso nuo jo asmenybės 
sveikatos. Asmenybė yra su
dėtingos smegenų veiklos 
pasireiškimas išorėje. Ji gali 
būti sveika, brandi, žmoniška 
— žodžiu, tokia, kokią ją Kū

rėjas pramatė būsiant. Tokia 
asmenybė yra į tikrą žmogų 
išsivysčiusioj o Dievo tvarinio 
pati vertingiausioji nuosavy
bė.

Tokios asmenybės žmogų 
apšviesk dabartinio mokslo 
pagrindais, jį tokį patalpink į 
atsakingas — raktines vietas 
— ir kuo greičiau ir gausiau 
taip normalių ir šviesių asme
nų išsiaugink ir neužilgo pa
saulis taps žemės rojumi, ku
riame mums visiems bus 
laimingas gyvenimas ir ge
riausias pasirengimas atei- 
nančiam — tenykščiam gyve
nimui. ’ ’

Kol žmonija minėto — žmo
gui galimo stovio — nepasie
kė, mums priseina gyventi 
įvairiuose nępritekliuosę. Vie- 

' nas tokių nepriteklių, žmo

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla., , . . • X- r t r

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Gegužės gražiausios dienos 
jau artėja ir kartu Motinos die- 
riosminėjimai. Didesnėse ko
lonijose, kur yra suorganizuo
tos ALR Katalikių moterų 
kuopos, tose parapijose be iš
imtis kuopos ruošia tradici
nius minėjimus. Šiemet ji yra 
gegužės 8 d.

Mūsų 76 kp. vėl šiemet ruo
šiasi tą dieną paminėti. Mūsų 
kuopos dvasios vadas kun. V. 
Zakaras ir Šv. Kazimiero mi
sijos vadovas, atlaikys šv. Mi
šias 1 vai. p. p. Šv. Vardo baž- 
nyčioje, kuopos narių 
intencija.

Po pamaldų visos su šeimo
mis ir draugėmis vyksime į 
Amerikos Lietuvių klubą pie
tums. Klubo pirm. A. Gudonis 
sutiko rezervuoti ilgą stalą vi
dury salės vien sąjungietėms 
ir jų draugams bei šeimų na
riams. Kartu visos papietausi
me ir išklausysime programą, 
specialiai paruoštą tai šven
tei.

KATALIKIŲ MOTERŲ
76 KP. PAVASARINIS 

SUSIRINKIMAS

Mūsų Moterų sąjungos cent
ro valdyba savo posėdyje pa
skyrė mūsų kuopai birželį mal
dos mėnesiu. Tikslas — 
maldauti Visagalį Dievą grei
tesnio pripažinimo bei paskel
bimo šventuoju a. a. arkivys
kupą Jurgį Matulaitį. Todėl 
kuopos susirinkime pirmą 
penktadienį, birželio 3 d., 9 
vai. ryto Pranciškonų koply
čioje visos kuopos narės ir 
draugai dalyvaus šv. Mišiose, 
kurias atlaikys kun. V. Zaka
ras.

Po šv. Mišių visi vyksime 
pusryčiauti į restoraną, kuris 
yra visai arti koplyčios. Po 
pusryčių grįšime pas pranciš
konus posėdžiui ir susirinki
mui.

Numatoma rimta dieno
tvarkė. Viena, nutarti, kaip 
reikšmingiau įvykdyti maldos 
mėnesį — birželį. Antra, ka
dangi mūsų organizacijos dvi- 
metinis seimas vyks rugpjū
čio 17, 18, 19 ir 20 dienomis 
Putname, reikia seimui pasi
ruošti. Mūsų organizacijoje 
numatomi labai rimti ir svar
būs pasikeitimai, pertvarky

gaus asmenybei susilpnėjus, 
yra neskirimas esminio reika
lo nuo pašalinio ir to pašali
nio laikymas esminiu. Saky
sim, su vėžiu kovojimas 
vitaminu Laetril, paliekant 
nuošaly dabartinę medicinoje 
vartojamą su vėžiu kovą yra 
esminio reikalo pakeitimas 
antraeiliu. Todėl toks pakei
timas atmestinas.

Nors ta dabartinė medici
nos kova su vėžiu nėra pilnai 
sėkminga ir kartais labai 
nemaloni, bet ji tokia yra vie
nintelė dabartiniu metu žmo
gui prieinama. Kol neturi pir
kios su kaminu, priseina 
gyventi dūminėje pirkioje — 
tai vis geriau, negu visai be 
pirkios. Todėl nuo dabartinio 
mediciniško vėžio gydymo nė 
vienas neatsisakykime, nes 
geresnio neturime. Laetril vi
sai neveiklus prieš vėžį — taip 
tvirtina atlikti nuodugnūs ty
rimai. Visada yra visokių su 
tiesa nesirišančių tvirtinimų 
visose srityse. Netrūksta jų ir 
Laetrilio reikalu. Nori — gali 
Laetrilį naudoti, bet neatsisa
kyk šalia reikiamos mitybos 
dabartinio (conventional) me
dicinos patarnavimo vėžio gy
dyme. Tai bus normalios as
menybės ir šviesaus žmogaus 
elgesys.

Kalbant apie stebuklus, 
žmogus yra vienas didžiausių 
'stebuklų. Juo gilinies į žmo
gaus sudėtį giliau, juo nusitei
ki ^tvirčiau, kad žmogus yra 
stebuklų stebuklas. Tik nesu
gadinkime stebuklingą žmo
gaus kūno, proto ir jausmų 
veiklą savais niekdarbiais ir

mai ir prie to klausimo reiks il
gai apsistoti, nes tai palies 
visas apdraudos nares, tai ne
praeis ir nepaliesti visi kultū
ros bei švietimo reikalai.

Numatoma svarstyti ir leng
vesnius klausimus, kurie lie
čia tik mūsų pačių kuopos rei
kalus. Didelius darbus lietuvės 
katalikės moterys yra atliku- 
sio8 ir jų darbams galo nėra. 
Prieš akis katalikybės ir lietu
vybės bei lietuvių dvasios iš
laikymas gyvenimo sūkuryje. 
Bet čia yra rūpestis visų lietu
vių katalikų be išimties ir jau 
laikas visiems organizuotai ta 
linkme rimtai dirbti.

Darbų, darbelių prieš mus 
daug ir įvairių. Šie visi klausi
mai laukia pasišventusių vei
kėjų, o mūsų plačioje visuome
nėje jų skaičius nedidelis. Vis 
prašome ir kviečiame katali
kes moteris įsijungti į mūsų 
gretas ir vėl lauksime — vi
suomeninis darbas turėtų rū
pėti visiems.

Donna Kamm

Daytona Beach, Fla
L. Ž. S-gos centro v-bos 

pirm. Jurgis Janušaitis var
dadienį atšventė balandžio 23 
d. savo rezidencijoje, Port 
Orange, Daytona Beach va
sarviečių rajone. Svečių atsi
lankė daugiau 60. Visi čia ne
toliese yra įsikūrę pastoviam 
gyvenimui. Prieš vaišes pri
taikytą momentui maldą su
kalbėti kun. dr. Ruibys, ku
ris čia pastoviai gyvena. 
Puikiai paruoštos vaišės, V. 
Janušaitienės ir šeimininko 
nuoširdus priėmimas kėlė vi
sų gerą nuotaiką. Susirinku
sių vardu solenizantą pasvei
kino p. Abraitis, iškeldamas 
Jurgio Janušaičio geras infor
macijas spaudoje apie šios 
apylinkės lietuvių įsikūrimo 
sąlygas ir dabartines pastan
gas lietuvius sujungti kultūri
nei veiklai. Dėkingumo ir pa
garbos ženklan svečiai 
solenizantui palinkėjo sugie
dodami “Ilgiausių metų!”.

Lietuvių klubo sekrt. p. Ši
leikis pareiškė, kad Daytona 
Beach apylinkėje jau apsigy
veno arti 200 lietuvių. Jurgio 
ir Veronikos Janušaičių sve
čiai palankiai galvoja apie kul
tūrinės veiklos būtinumą. J i pra
sidėtų nuo lietuviškų pamaldų 
įvedimo sekmadieniais.

S. Sližys

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (U8PS - 161000)

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, 
Dec. 26th, and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Second class postage paid at Chicago, IL.

Postmaster: Send address changes to Draugas 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629.

Subscription Rates $47.00 — Chicago, Cook County, Illinois and • 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $45.00. Foreign countries $47.00

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams i/2 metų 3 mėn.

Chicago ir Cook County $47.00 $28.00 $20.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $47.00 $28.00 $20.00
Užsienyje $47.00 $28.00 $20.00
Kitur — Amerikoje ... $45.00 $27.00 $20.00
Savaitinis (šeštad. pried.) $30.00 $19.00 —

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie- 
niais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 8:30 —

12:00.

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iŠ anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą.

mes pajėgsime kuo geriausiai 
žmogui padėti ir Kūrėją pa
gerbti. Ne stebuklų laukime, 
bet nustokime trukdę stebuk
lingai žmogaus veiklai ir mes 
geriausiai pajėgsime atsispir
ti įvairioms dabar žmogų var
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DR. JONAS MAŽEIKA
DANTŲ GYDYTOJAS

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn
Tfl. 423-8380. T,

Valandos pagal susitarimą.

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS

4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv-1’2—4
6—8: antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—e.

Dr. Ant. Rudoko kabinetu perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51»t Street

Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; Ještad. 10-3 vai. Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120

Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K Š A
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Tėl. 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Avė.

Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest b3rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road

1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimą į

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
V alandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contaet lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr , ketv ir penkt. 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak 
Treč ir šešt. uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

2659 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč , ketv. ir šeštad.

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 7Ist Street

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos 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 5ešt. 12 iki 4 vai. popiet

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

ginančioms negalėms, įskai
tant ir vėžį.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimu 
Tel. — 337-1285



Ar Šventasis Tėvas

PABUČIUOS 
LIETUVOS ŽEMĘ

VIENYBĖJE SU 
KOVOJANČIA TAUTA

Pasikalbėjimas su dr. Antanu Razma, Pasaulio Lietuvių 
dienų vyriausio komiteto pirmininku

Didžioji Vakarų spauda pap
rastai būna Šykšti okupuoto
sios Lietuvos problemų atžvil
giu. Ji stengiasi mūsų opių 
klausimų neliesti, kad kartais 
neužrūstintų raudonosios meš
kos, kuriai vakariečiai jau 
daugelį metų sąžiningai pa
taikauja. Jau puskapį metų 
sekdami didžiausią ir geriau
siai informuotą Vak. Vokieti
jos žurnalą “Der Spiegei”, pa- 
sigesdavom rašinių Lietuvos 
reikalu. “Spiegei” daug rašė ir 
rašo apie naujų tolimos Afri
kos valstybių, Azijos kraštų 
reikalus bei problemas, tačiau 
labai retai užsimindavo, ir tai 
tik prabėgomis, apie Vokieti
jos artimų kaimynų---- Pabal-
tijos kraštų reikalus. Taigi 
mus savotiškai nuteikė jo š. 
mėn. nr. 16 paskelbtas ilgas ir 
išsamus (trijuose puslapiuose 
per 5 skiltis) paskelbtas raši
nys apie kat. Bažnyčios padė
tį okup. Lietuvoje antrašte 
“Sekmadieniais perpildytos” 
(bažnyčios).

Atrodo, kad “Spiegelio” žur
nalistinis flirtas su sovietinių 
rusų vadais plečiasi. TASSo 
žinių agentūra neseniai pa
skelbė pranešimą, kad IV.19 
Jurijus Andropovas priėmė 
žurnalo “Der Spiegei” leidėją 
R. Augsteiną ir vedė su juo po
kalbį, kuriame dalyvavo cent
ro kom. gen. sekretoriaus 
padėjėjas A. Aleksandrovas ir 
tarptautinės informacijos ve
dėjas L. Zamieatinas. Taigi 
lauktina naujų Sovietų vadų 
pareiškimų. Atrodo, kad “Spie
gelio” žurnalą jie panaudos 
savo propagandai perduoti. 
“Ir pigu ir gera”. Bet ką ir 
kaip rašo “Der Spiegei” apie 
Lietuvos katalikų reikalus?

Pirmiausia pasikalbėjimo 
šaltiniai. “Der Spiegei” remia
si kun. dr. Viktoro Butkaus, 
dabartinio Kauno kunigų se
minarijos rektoriaus, pareiški
mais. V. Butkus okup. Lietu
voje ir išeivijoje žinomas kaip 
“okupacinei valdžiai palan
kus kunigas”, jau ne pirmą 
kartą darąs Sovietams palan
kius pareiškimus. V. Butkus 
dalyvavo eilėje tarptautinių 
“Taikos konferencijų”, prieš- 
branduoliniuose judėjimuose, 
yra pasirašęs keletą sovieti
nių propagandos įstaigų pa
ruoštų pareiškimų bei me
morandumų. Tai viena 
informacijos pusė. Įdomu ir ki
ta pusė. “Der Spiegei” remia
si ir Lietuvos pogrindžio me
džiaga. Taigi bent trumpai 
susipažinkime su rašinio turi
niu.

Kun. V. Butkaus suteikto
mis žiniomis dabar okup. Lie
tuvoje kat. Bažnyčios būklė 
gerokai pagerėjusi “laisvėji
mo” kryptimi: veikia kunigų 
seminarija, kurioje dabar mo
kosi 91 studentas, 20 metrų 
atstu nuo seminarijos vei
kianti neseniai atgauta Švč. 
Trejybės bažnyčia. (Deja, jos 
remontui reikia milijono mar
kių). Metinė seminarijon sto
jančių klierikų kvota padidin
ta nuo 22 ligi 30 klierikių. 
Pagal V. Butkų, “tai ilgos ko
vos vaisius”.

Tolimesnės Sovietų “malo
nės”: valdžia leidusi paskirti 
naujus vyskupus, nors vysk. J. 
Steponavičiui neleidžiama eiti 
Vilniaus arkivyskupijos ad
ministratoriaus pareigų. Ketu
riems vyskupams leista nu
vykti į Romą pas Šv. Tėvą. 
Valdžia leidusi atspausdinti 
maldynų knygas, nebesą drau
džiama jaunuoliams būti 
ministrantais, o taip pat klau
syti Šv. Rašto aiškinimų baž
nyčiose. Cituojamas V. But
kaus pareiškimas:
“Paskutiniais trejais metais 
religinis gyvenimas lengves
nis. Čia daro įtaką Lenkija”.

Komunistų partija žinanti, 
kad iš 3,3 mil. gyventojų esą 
du milijonai krikščionių. Ypač

giliai tikį Lietuvos lenkai. Ta
čiau rusų lietuviai nemėgstą, o 
jų esą 8,9% visų gyventojų. 
Greta gausių komunistinių 
propagandinių plakatų mies
teliuose dominuojančios baž
nyčios, greta raudonarmiečių 
vaikštą sutanuoti kunigai ir 
moterys su rožiniais. Net bu
vusioje Vilniaus katedroje 
(dabar paveikslų galerija) So
vietų “socialistinio realizmo” 
stiliaus paveikslai kabą greta 
Kristaus ir Marijos paveikslų.

Komunistų partijos centro 
kom. sekretorius Dybenko, su
rusėjęs ukrainietis, faktiška
sis Maskvos komisaras Lietu
vai, pareiškęs, kad viename 
rajone bolševikų surinktomis 
žiniomis 82 proc. visų sutuok
tinių dar tuokiasi bažnyčioje ir 
90 proc. vaikų krikštijami. 600 
veikiančių Lietuvos bažnyčių 
sekmadieniais esančios per
pildytos. Tačiau trūksta kuni
gų, nes pokario metais 248 ku
nigai buvę apšaukti “nacių 
kolobarantai”.

Toliau “Der Spiegei” rašo: 
1981-82 m. 3 kunigai buvo nu
žudyti. Yra liudininkų, kurie 
matė, kaip 4 vyrai pastūmė 
kunigą po važiuojančiu sunk
vežimiu. Panašiu būdu kai
myninėje Latvijoje buvę nužu
dyta 12 kunigų iš bendro 120 
kunigų skaičiaus. Sausio 26 d. 
suimtas kun. Alfonsas Sva
rinskas, apkaltintas “prieš
valstybine veikla”, Lietuvos 
Tikinčiųjų teisėms ginti komi
teto įkūrėjas. Tačiau tikinčių
jų tokios priemonės nebaido. 
Jie protestuoja. Taip 1978 m. 
Lietuvos katalikai pasiuntė 
prašymą L. Brežnevui grąžin
ti iš jų išplėštą Klaipėdos baž
nyčią. Šį pareiškimą pasirašė 
148,000!Iš 522 kunigų 466 pasi
rašė rezoliuciją tikinčiųjų tei
sių reikalu. Reikalauta teisės 
kunigams lankyti ligonius, 
mirštančius, grąžinti katali
kams Vilniaus katedrą, leisti 
daugiau klierikų į seminariją 
priimti ir pan.

Bažnyčios persekiojimą ro
do ir toks pavyzdėlis: visi Lie
tuvos gyventojai už sunaudo
tos elektros kilovatą moka 4 
kapeikas, o bažnyčios turi mo
kėti 25 kapeikas... Dar rašo
ma apie persekiojamus — Ni
jolę Sadūnaitę, Vytautą 
Skuodį.

*

Ateinančiais metais Lietu
vos tikintieji minėsią savo 
šventojo Kazimero 500 metų 
mirties sukaktį, o 1987 m. suei
sią lygiai 600 metų nuo Lietu
vos krikšto. “Der Spiegei”: 
“Galimas dalykas, kad popie
žius Jonas Paulius II tada pa
bučiuos ir Lietuvos žemę”...

“Labai galimas dalykas, 
kad Lietuvos Bažnyčios vado
vai ieško būdų baigti ginčą su 
komunistais”. V. Butkus pa
sakęs: “Mes norime likti apo
litiškais”. Toliau “Der Spie
gei” aiškina, kad Lenkijos 
“Solidarumo” sukelti įvykiai 
smarkiai veikią lietuvius. La
bai dažnai kalba apie Lenkiją 
ir lenkų kovą. Katalikų Bažny
čia vis dėlto nesanti laisva. 
Pavyzdžiui, 129 parapijos 
neturinčios kunigo, kunigai 
negali suimtųjų aplankyti.

Žurnalo “Der Spiegei” duo
menis paliekame įvertinti pa
tiems skaitytojams. Iš savo 
pusės norime pastebėti, kad vi
si suvaržymai tikintiesiems iš
eina ne iš katalikų Bažnyčios 
ir jos vadovybės, bet iš oku
pacinės valdžios, iš Maskvos. 
Taigi ir atsakant į klausimą, 
“Ar popiežius 1987 m. pabu
čiuos Lietuvos žemę”, tektų 
pridėti: “jei Andropovas ne
trukdys jam tai padaryti”.

Baigdamas neiškenčiu neiš- 
kėlęs “Spiegelio” žurnalo pas
tangų teisingai rašyti lietuviš
kus vardus bei pavardes, 
respektuojant mūsų kalbos 
spaudos ženklus.

6, kv.

Jau artėja antrosios Pasau
lio Lietuvių dienos. Susidomė
jimas visais renginiais, pasi
ruošimo įkarštis ir lietuvių 
visuomenės keliami klausi
mai, kas bus svarbiausia, kas 
numatoma spręsti ir ko pa
siekti tokiu dideliu lietuvių iš 
viso laisvojo pasaulio subuvi
mu. Daugelio akys yra nu
kreiptos į pačią šventę, bet iš 
anksto domisi pasirengimu, lė
šų tokiam dideliam užsimoji
mui telkimu ir Lietuvių dienų 
nauda.

Tie klausimai rūpi visiems 
— šventei pritariantiems ir jai 
besipriešinantiems. Vieni žiū
ri į Pasaulio Lietuvių dienas 
kaip į naują išsisklaidžiusių 
lietuvių suvedimą draugėn. Ki
ti žvelgia tik kaip į mėginimą 
surengti didelę manifestaciją, 
iš kurios mažai bus naudos lie
tuviškam gyvenimui. Pritaria 
tie, kuriems rūpi visos tautos 
ateities užtikrinimas ir pra
tęsimas laisvės kovos, kiti. yra 
priešingi bet kuriam dides
niam pasireiškimui, iš kurio 
mažai naudos laukia. Juo 
labiau priešingi yra tie, kurie 
priešingi visam, kas yra nau
ja ir primena lyg ir “kovą” 
tarp vyresniųjų ir jaunimo.

Kad tai, kas rengiama ir ko 
tikimasi pasiekti, paaiškėtų, 
keliame keletą klausimų vy
riausiojo rengimo komiteto 
pirmininkui dr. A. Razmai.

— Jūs esate antrųjų Pasau
lio Lietuvių dienų vyriausiojo 
komiteto pirmininkas. Ar 
daug darbo, rengiant tas die
nas, ir ar manot, kad Lietuvių 
dienos turės pasisekimą ir tau
tinę naudą?

— Vadovauju vyriausiajam 
komitetui, kurį sudaro 17 at
skirų renginių komiteto pir
mininkų, egzekutyvinis pre
zidiumas, PLB valdybos 
atstovas, JAV LB ir Kanados 
LB pirmininkai, ŠALFASS 
centro valdybos atstovas, Pas. 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
pirmininkas ir dar keli rinkti
niai organizatoriai. Iš viso 28 
žinomi lietuviai darbuotojai. 
Sis antrųjų Pas. Lietuvių die
nų vyriausias komitetas 
sprendžia visus reikalus, įskai
tant organizavimą Jaunimo 
kongreso, kuris tęsis dar be
veik tris savaites J.A. Valsty
bėse ir Kanadoje po II Pas. 
Lietuvių dienų.

Per 1982-83 metus šis vy
riausias komitetas posėdžiau
ja kas mėnesį. Turime daug 
darbo, bet yra ir bus daugia- 
riopos naudos lietuvybei ir
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Valandėlę žiūrėjomės į vienas kitą, paskum, gal 

net kiek susigėdęs nusisukau eiti savo keliu, o jis 
pasuko į pakrūmes, vis pauostinėdamas, gal ieško
damas kieno pėdų, o gal ir kitokiųačenklų. Juk ir šuo 
šalia tarnybos žmogui turi dar ir savo gyvenimą.

Rytą viskas buvo labai aišku, dabar vėl susi- 
vertė į krūvą. Jeigu žinočiau, kur Danutė, nueičiau, ir 
daug kas paaiškėtų. Gal ir jai būtų lengviau išlaiky
ti tėvo spaudimą. Bet jeigu išeis taip, kad reikės 
rinktis tėvą ar mane, ar ji bus pakankamai stipri 
nutraukti ryšį su namais? Ir Antanas. Rytą man jo 
kaip ir nebebuvo, o dabar jis vėl lindo į mintį ir lindo 
kiekvieną sykį vis stipresnis. Praeitą naktį jis visiš
kai nebeteko pasitikėjimo savim, bet ar tas taip ir 
pasiliks? Ar jis vėl nesuglaus pečių su Skubu? Tarp 
jų ir piktumas kitoks. Ne toks, kaip Skubo man. Juo
du vieną dieną gali ir apsimušti, o kitą vėl bičiuliau
tis, bet ne su manim. Aš jiems ne žmogus. Jeigu ir 
ne visai ne žmogus, tai bent ne visiškai žmogus, nes 
neturiu nei ūkio, nei pinigų, nei savo valioj būrio 
darbininkų, kurių skaičium būtų galima žmogaus 
vertę pamatuoti. Proto ir širdies jiems neužtenka. 
Ypač širdies, kuria nei pasisotinsi, nei apsirengsi.

Ir Danutė pati. Kiek vertybių sampratos, iš tėvo 
paveldėtos, srūva jos kraujuje? Ar ji nepersvarsto šio 
rytmečio nuotykio? Gal net priekaištauja, kam 
ramiai bebėgantį jos gyvenimą sumaišiau. Tėvas 
pas daktarą veždamas irgi netylėjo, o dabar jai 
vienai reikia apsispręsti: tėvas ar pamiškės bimbilo 
vaikas. O gal jau ir apsisprendė. Gal todėl ir namo 
negrįžo.

mūsų kovojančiai tautai.
— Ar Lietuvių dienos turi tik 

meninę, pramoginę, susipaži
nimo ir pabendravimo dalį, ar 
bus ir studijinė dalis, kurioje 
bus numatoma ir ateities veik
la?

— Antrosios Pas. Lietuvių 
dienos, Jaunimo kongresas, 
kaip minėjau, dar po to vyks 
beveik tris savaites, tad visa 
programa yra plati, sudėtinga 
ir labai turininga. Bus kelios 
meno parodos, ypatingas lite
ratūros vakaras, “Aušros” 
šimtmečio paroda, sporto žai
dynės (septynias dienas), liau
dies muzikos, tautodailės ir fil
mų demonstravimas. Patys 
didieji darbai, studijos ir 
sprendimai lietuvybei ir tau
tos labui vyks per PLB seimą, 
kuris tęsis keturias pilnas die
nas Jaunimo centre su išsa
miomis paskaitomis, analizė
mis visai lietuviškai veiklai, 
visai lietuvių išeivijai visuose 
laisvuose kraštuose.

“I Lituani” opera su 4000 
klausytojų, Dainų šventė su 

18000 dalyvių, didysis vyres
niųjų ir jaunųjų banketas su 
daugiau kaip 3000 svečių bus 
antrųjų PL dienų užbaigimo 
kulminacinis pasididžiavi
mas.

Pirmąjį ir antrąjį skemadie- 
nį turėsime kardinolo ir vys
kupų laikomas iškilmingas šv. 
Mišias, o evangelikai — liute
ronai savo pamaldas. Kaip 
matome, bus ir maldų, ir rim
tų studijų, ir parodų, ir pramo- 

į gų, ir sporto, ir pasilinismini- 
mų. Vienu žodžiu, Pas. 
Lietuvių dienos angažuojasi 
viskam. Specialiame renginių 
kalendoriuje, kuris pasiųstas 
kiekvienam “Pasulio lietuvio” 
skaitytojui, visi renginiai yra 
detaliai išvardinti.

— Kokios naudos labiausiai 
laukiat iš Lietuvių dienų — 
įvairių kraštų lietuvių pa
bendravimo, didesnio bendros 
veiklos konsolidavimo, kultū
rinės manifestacijos ar ir ko
vos uždegimo prieš Lietuvos 
okupantą?

— Suvažiuoti į Chicagą iš 
devyniolikos kraštų šimtams 
rinktų PLB atstovų 
spręsti lietuvybės reikalus bei 
tautos išlaisvinimo problemas 
ir išsirinkti naują PLB vado
vybę ateinantiems penke- 
riems metams yra įrodymas, 
koks pajėgus yra LB susi- 
organizavimas. Suburti tūks
tančius jaunimo į Jaunimo 
kongresą, Sporto olimpiadą, 
Dainų šventę garantuoja LB

organizacijai ir mums visiems 
šviesią ateitį ir veiklos 
gyvybingumą. Įvairūs kultū
riniai parengimai dar labiau 
įprasmins II Pas. Liet. dienų 
reikšmę. Kiekvienas veikėjas, 
kūrėjas, dalyvis psichologiš
kai pajus sustiprėjimą ne
pavargti savo veikloje, kai pa
matys, kad jis ne vienas, bet 
tūkstančiai iš įvairių kraštų 
kartu su juo Pas. Lietuvių die
nose. Po to kiekvienas, grįžęs į 
savo krašto apylinkę, dar la
biau pagyvins lietuvybės ir 
Lietuvos išslaisvinimo veiklą, 
ir tokiu būdu mūsų organi
zatorių darbai, vargai ir fi
nansai bus šimtu procentų pa
teisinti.

— Ar Jums neatrodo, kad 
numatoma per daug renginių, 
ar manot, kad visus renginius 
užpildys Chicagos ir iš kitur 
suvažiavę lietuviai?

— Priešingai, mes susirū
pinę, kad vietų nepritrūktų į 
įvairius renginius, suvažia
vus tūkstančiams lietuvių iš 
visų laisvųjų kraštų.

— Ar Pasaulio Lietuvių die
nos taikomos daugiau lietu
viškai veiklai išjudinti, ar taip 
pat ir reprezentacijai prieš 
svetimtaučius? Ar bus taip pat 
Amerikos valdžios pareigūnai 
ir kas yra pažadėję dalyvauti?

— Pasaulio Lietuvių dienos 
turės nepaprastą reikšmę lie
tuviškai veiklai. Bus išna
grinėta atskirų kraštų lietu
viška veikla, po to surastos 
bendros gairės ir koordinavi
mas prasmingai ateities akci
jai lietuvybės darbams ir tau
tos išlaisvinimo misijai. 
Reliatyviai ir maža tautinė 
grupė gali pasiekti milžiniškų 
laimėjimų, kai dirbama koor
dinuotai, gudriai ir pasišven
tusiai. Lietuvių dienose daly
vaus aukšti amerikiečių 
svečiai iš Baltųjų rūmų, kong
reso, Illinois valstijos, Chica
gos miesto vadovybės, Illinois 
universiteto ir kitataučių 'or
ganizacijų.

— Kaip žinome iš spaudos, 
yra daug komisijų paskiriems 
renginiams, bet ar vyksta tas 
komisijas ir jų darbus koordi
nuoti, kad jos neužbėgtų vie
nos kitoms už akių?

Kaip minėjom, yra 17 ko
misijų su dar atskiromis komi
sijomis, kurių bendras organi
zatorių skaičius siekia 
daugiau kaip du šimtus. Vyr. 
komitetas atvirai išdiskutuoja 
visus darbus, po to daro spren
dimus ir veikla yra koordinuo

Trakais apsukau pusę Genių lauko, pastovėjau 
ant tako į jų namus. Juose irgi buvau daug sykių 
buvęs. Dabar jie tapo labai tolimi. Nebepasiekiami. 
Tarp plikų beržų ir aukštyn išbėgusių tuopų pilkavo 
talpių trobų stogai. Iš jų dvelkė pasitikėjimas savim 
ir negailestingas sotumas. Ypač negailestingas man. 
Žiūrėjau į juos, ir nejučia suėmė šypsulys. Juk ateis 
diena, kai iš manęs irgi dvelks pasitikėjimas, gal net 
sotumas, nors ir ne tam ryžaus dirbti, bet su Genių 
namais vargu ar kada rasiu nuoširdžios kalbos. 
Vargu.

* * *

Namo grįžau išvargęs, mintimis į visas puses 
blaškydamasis. Nebenorėjau sutikti nei tėvo, nei 
motinos. Tenorėjau susirinkti daiktus ir tyliai išeiti, 
bet lyg tyčia tėvą susitikau kieme.

— Tai ką Skubąs? Ne? — tiesiai paklausė.
Motina jam jau viską buvo išpasakojusi.
— Ne, — vienu žodžiu atsakiau.
— Jeigu rytą būčiau žinojęs, kad rengiesi tenai, 

būčiau sakęs — neik. Nuėjai, irgi nieko neatsitiko. 
Gal net ir geriau: žinai, ką senis galvoja. Dėl galvo
jimo, tai galvoja gal kiek ir kitaip, bet negi pasisa
kys, kai pataikei į patį karštumą. Būtų buvę geriau 
palaukti, leisti seniui vienam pervirti, tada gal būtų 
ir kitaip šnekėjęs. Dabar juk žmogui didelė gėda, 
jeigu vestuvės tikrai griūva. O ką Danutė?

— Nemačiau. Pats nuvežė pas daktarą ir kažin 
kur paliko.

— Gal ligoninėj?
— Ne. Kur kitur. Net ir motinai nepasakė kur. O 

pagaliau, ką gali žinoti. Gal ir ligoninėj, tik šneka, 
kad nesužinočiau.

— O ką motina?
— Nieko. Su ja galima ir šnekėti, ir susišnekėti. 

Manęs ji visiškai nesibaido.

Dr. Antanas Razma, II Pasaulio Lietuvių dienų vyriausio
komiteto pirmininkas.

ta. Kiekvienas renginys turi 
savo vietą, prasmę, papildy
damas vienas kitą. Didžiuo
juos visų Pas. Lietuvių dienų 
darbuotojų kooperavimu.

— Ar manote, kad finansiš
kai išsiversite, kai ekonominė 
padėtis šiuo metu yra gana 
sunki? Kaip sekasi rinkti lė
šas, kurios papildytų išpar
duodamų bilietų pajamas?

— Iki dabar finansų organi
zavimas vyksta labai pavyz
dingai. Dėkingas esu organi
zatoriams, mecenatams, 
rėmėjams, LB apylinkėms, ki
toms organizacijoms, kurios 
taip nuoširdžiai vykdo finan
sų vajus savose vietovėse Chi
cagoje ir jos apylinkėse, ypač 
gražiai įsijungė jaunimas į au
kų organizavimą. Balandžio 
mėnesio “Pasaulio Lietuvyje” 
ir “Drauge” yra aprašytas ši
tas nepaprastai pavyzdingai 
pravestas per vieną dieną jau
nimo piniginis vajus. Tikiuo
si, kad kitos LB apylinkės pa
naudos Chicagos jaunimo 
organizacinį metodą ir pritai
kys savoje apylinkėje ir išpil
dys prašomą sumą su kaupu. 
Tokie pavyzdžiai mus visus 
stiprina.

— Koks Jūsų pageidavimas 
lietuvių visuomenei, kuri do
misi Lietuvių dienomis ir ku

— Tai ir nesirūpink. Senis kur nors paliko, kad 
vėl tuoj nesusitiktumėt. Jeigu ne ligoninėj, tai gal 
pas savo seserį. Bet to neimk į galvą. Mergaitė ne 
višta, po kubilu nepavoš. Prabėgs savaitė, kita, 
pasimatysit, o dabar važiuok ir pamėgink dirbti. 
Taip jau išeina, kad ir jaunam kartais būna sunku. 
Senam gelia strėnas, jaunam kur kitur, bet dėl to 
nereikia mesti darbo. Nieko nėra lengvesnio, kaip į 
šalį pastumti darbą.

Padėjęs ranką ant peties dar pridėjo:
— Atsimink to nemokyto senio žodžius: ką pats 

pasidarysi, tą visada tikrai turėsi. Savo darbu, ne 
kitų žadais. O skausmų ir skausmelių, kentėjimų ir 
kentėjimėlių visada bus. Kai koks užeina, nebe
miela, rodos, taip bus ligi grabo lentos, bet paskum ir 
vėl praeina. Po kiek laiko net užmiršti, kad skaudė
jo.

Kai šnekėjo apie Skubą, žodžiai buvo daug 
lengvesni, ir lūpų kampučiuose tarpais pasiroydavo 
šypsenėlė, tokia, lyg norėtų parodyti, kad senis neži
no nei ką šneka, nei ką daro, o dabar buvo labai 
rimtas ir kiekvienas žodis toks sunkus, kaip kūdroje 
mirkęs linų slogtis. Taip šnekant jo niekada nebu
vau girdėjęs, ir pirmą sykį pajutau, kad jis ne tik 
tėvas, bet ir didelis draugas.

— Kitaip ir nebus. Beveik tris savaites nuleidau 
vėjais, bet dabar važiuoju dirbti. Visa kita nueis, 
kaip nueis, — mėginu parodyti palengvėjimą.

— Valgyti motina tai įdės, o kaip su kišene? Ar 
dar turi užsimokėti už kambarį? Dar už kokį samtį 
karštimo?

— Tiek dar turiu, — pajėgiau net nusišypsoti.
— Jeigu nesutenki, sakyk. Siek tiek sukrapšty-

sim.
— Ne, tuo tarpu dar nereikia.
— Kaip žinaisi. Kada važiuosi?

(Bus daugiau)

rie yra abejingi? Ką norėtu
mėt pasakyti apie Pasaulio 
Lietuvių dienų tikslus, — ar jie 
daugiau yra kultūriniai, poli
tiniai, visuomeniniai, pasau
lio lietuvių jungtis ir bendrų 
darbo planų apsvarstymas?

— Abejojančių bet kokiomis 
idėjomis, darbais ar manifes
tacijomis buvo, yra ir bus, bet 
jie neturi stabdyti gyvosios lie
tuviškos visuomenės aktyvu
mo. (Kristus tai parodo aki
vaizdžiai savo evangelijose).

Atsimenate, kaip daug kas 
juokėsi prieš 29 metus iš mili
joninio Lietuvių fondo, kai tą 
idėją iškėliau “Drauge” 1960 
m. gruodžio 8 d. Šiandieną L. 
fondas jau pasiekė du ir pusę 
milijono ir priedo daugiau 
kaip 1 milijoną išdalino lietu
viškiems reikalams. Ar tai nė
ra geras argumentas abejo
jantiems! Baigdamas noriu 
nukreipti visų širdis į kovo
jančią tautą, kad mums vi
siems vėl atsirastų naujų jė
gų, kūrybos ir aukų lietuviškai 
veiklai.

Per 43 metus lietuvių tauta 
nepalūžo prieš žiauriausią 
Maskvos okupaciją. Dešim
tys tūkstančių partizanų pa
guldė savo galvas už laisvę 
Lietuvos miškuose. Šimtai

(Nukelta į 4 psl.)
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Worcester, Mass.

KONCERTUI PRAĖJUS
Balandžio 17 D. Sv. Kazi

miero parapijos salėje įvyko 
ALRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos ruoštas solisto Kazio 
Yakučio koncertas. Daininin
kui akompanavo Mary V. 
Lynch.

Svečius lietuvių ir anglų kal
bomis pasveikino 5-tos kuo
pos pirm. A. Shumway ir pa
kvietė G. Kaneb, kuri rūpinosi 
koncerto muzikine dalimi. Ji 
šiltu žodžiu supažindino sve
čius su solistu ir akompania- 
tore. Scenoje pasirodžiusį so
listą — baritoną Kazį Yakutį 
publika sutiko gausiais ploji
mais. Pirmoje koncerto dalyje 
padainavo: ariją iš “Sodiečių” 
kantatos “Good fellows, be 
merry” —- J. S. Bach. Ariją iš 
“Semele”, “Where’er you 
walk” — G. F. Handel. Rečita
tyvą ir ariją iš “Orfeo”, “Ahi 
met dove transcorsi, Che faro 
senza Euridice” — C. W. Von 
Gluck. “Morgen” — R. Strause 
“Die Lotosblume” — R. Schu- 
mann, “Widmung” — R. Schu- 
mann, “Zueignung” — R. 
Strause. Rečitatyvą ir ariją iš 
“Les Pecheurs De Paries”,

, .L’orage s’est calme“, O. Nadi ir 
„Tendre ami de mon jeune age“ 
— G. Bizet.

Po pertraukos antrą kon
certo dalį pradėjo lietuviško
mis dainomis. Prieš pradėda
mas dainuoti perskaitė a. a. 
kun. prof. Stasio Ylos laiškutį, 
kuriame velionis rašo, kad ti
kisi dalyvauti koncerte Wor- 
cestery. Pirmąją dainą “Kas 
per visą kelionę lydės”, V. Ja- 
kubėno, skyrė a. a. kun. prof. 
Stasio Ylos atminimui. Padai
navo keturias liaudies dainas: 
“Siuntė anyta”, “Šėriau, šė
riau”, “Vai toli toli”, “Už ža
lios girelės”. Visiems entu
ziastingai plojant, pavyko iš 
solisto išprašyti dar vieną, jis 
padainavo: “Stasys”.

Pabaigoje koncerto — dvi 
arijas iš operos “Don Pasqua- 
le“, „Rita Bella siccome un an
gelo” ir “Let me give you an 
example of happy married li
fe”. — G. Donizetti. Per visą 
koncertą gražiai skambėjo 
sodrus baritono balsas pui
kiai valdomas prityrusio so-

VIENYBĖJE SU

(Atkelta iš 3 psl.) 
tūkstančių aukšto išsimoks
linimo buvo išvežti gyvuli
niuose traukiniuose Sibiran 
žiauriam likimui ir dažnai 
mirčiai. Tauta nepalūžo, kri
tusiųjų didvyrių kraujas išau
gino naujus didvyrius, kurie 
šiandieną leidžia pogrindžio 
spaudą, skleisdami tiesą ir 
auklėdami patriotišką jauni
mą, kuris laukia laisvės auš
ros.

Mes, į laisvės kraštus pasi
traukusi tautos dalis, nega
lime jų užmiršti ir numoti ran
ka į visa tai, kas mūsų tautos 
senolių iškovota, sukurta ir 
įamžinta.

Kovojanti tauta tenai, 
sąmoninga lietuvių išeivija 
čia, kartu veikdami ir papil
dydami vieni kitus, laimės 

ateitį kartu. Toje dvasioje yra 
organizuojamos antros Pa
saulio Lietuvių dienos pras
mingu šūkiu: “Vienybėje su 
kovojančia tauta”.

Reiškiame padėką dr. Anta
nui Razmai, Pasaulio Lietu
vių dienų rengimo vyriausiojo 
komiteto pirmininkui, už šios 
didžios šventės prasmės nu
švietimą ir linkime sėkmės at
gaivinti, atnaujinti ir sustip
rinti ryžtą dar didesniems 
darbams, kurie būtų viltis pa
vergtiesiems ir naujas užsi

degimas darbams laisvėje 
gyvenantiems lietuviams.

P. S.

lieto K. Yakučio, kuriuo visi 
buvo sužavėti. Mielas, nuošir
dus, paprastas, turintis humo
ro ir malonią šypseną.

Į koncertą susirinko solisto 
draugai, pažįstami, giminės, 
gi kiti jo gerbėjai atvyko net iš 
kitų miestų.

Solistas K. Yakutis gimė, 
augo ir mokėsi Worcestery. 
Baigė Clark universitetą. Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje krikštytas, pirmąją šv. 
Komuniją priėmęs, visą laiką 
savo parapiją labai mylėjo. Su 
tokia pat meile myli ir dabar. 
Buvo žmonių, kurie koncerto 
rengėjų klausė, kodėl tokioje 
paprastoje salėje, nors sąjun
gietės įdėjo daug pastangų ir 
darbo, kad ją pagražintų ren
giamam koncertui, kada 
mes Worcestery turime kon
certams gražių salių?

Jausdamas meilę savo gim
tajai parapijai — Šv. Kazimie
ro, solistas K. Yakutis norėjo 
koncertuoti tik šios parapijos 
salėje. Tai gražiausias pavyz
dys visiems, kurie tolsta nuo 
lietuviškų parapijų. Jeigu mes 
turėtume daugiau taip mylin
čių savo parapiją žmonių, tai 
ir parapijos veidas atrodytų 
kitaip, nes lietuviška parapija 
priklauso tik lietuviams ir tik 
lietuviai, o ne ispanai, portori- 
kiečiai ar kitokios tautybės žo- 
nės ją išlaikys.

Solistui akompanavo jo bu
vusi pirmoji mokytoja Mary 
V. Lynch, kuri po koncerto bu
vo apdovanota gėlėmis. Įspū
dingas momentas, kada moky
toja ir mokinys po daugelio 
metų vėl kartu Šv. Kazimiero 
parapijos salėje koncertuoja. 
Nežiūrint jos amžiaus, rankų 
pirštai labai judriai ir švelniai 
spaudė pianino klavišus. Bu
vo atvykęs iš Putnamo prela
tas V. Balčiūnas, prof. Masai
tis, Tėvų Marijonų namų 
viršininkas kun. V. Parulis iš 
Marianapolio, Šv. Kazimiero 
vienuolijos seselės, dirbančios 
mūsų mokykloje, kai kurių lie
tuviškų organizacijų pirmi
ninkai ir kiti.

Po koncerto sąjungietės vi
sus pavaišino skanumynais ir 
kavute. Visi šeimyniškoje nuo
taikoje linksmai praleido kele
tą valandų su mielu solistu K. 
Yakučiu, kuris gražiu koncer
tu atgaivino ir suteikė mums 
dvasinio džiaugsmo. Galima 
turėti gerą nuotaiką, būti 
linksmiems ir be bonkų skam
bėjimo. Kuopos pirm. A. 
Shumway padėkojo visiems.

J. M.

VALDYBOS IR 
DIREKTORIŲ 
PRIESAIKA

Balandžio 16 d. Lietuvių Pi
liečių klubo valdybos nariai ir 
direktoriai susirinko į klubo 
salę priesaikai. Prisaikdino 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, kun. A. Miciūnas. Pro
gramai vadovavo valstijos at
stovas Glodas, kuris tarė 
sveikinimo žodį ir palinkėjo 
valdybos nariams ir direkto
riams sėkmingai dirbti. Svei
kino klebonas kun. A. Miciū
nas, klubo pirmininkas 
Albertas Vieraitis, Maironio 
Parko pirmininko Kazimiero 
Adomavičiaus vardu svei
kino jo žmona T. Adomavičie
nė. Klubo valdybą sudaro: pir
mininkas Albertas Vieraitis, 
vicepirm. Robert Aleknas, pro
tokolų sekretorius Algirdas 
Zenkus, iždininkas Jack Kas- 
per, finansų sekretorius John 
Yurkinas, antras fin. sekret. 
Juozas Matulevičius; revizo
riai — Wirold Ivaška ir Vi
tas Ilgūnas. Tvarkdarys Jonas 
Ramonas.

Direktoriai: Jonas Vidūnas, 
Edwardas Tamulevičius, Mar
tin Bankit, Charles Stanley; 
Vemon Bagdis.. Po priesai
kos ir sveikinimų visi, gausiai 
susirinkę buvo pavaišinti šil
tais, skaniais patiekalais. Va
karienę paruošė klubo šeimi-

Spaudos kioske susitikę mintimis dalinasi „Mūsų kaitė ir Clevelando žinių „Draugo“ korespon-
Žingsniai“ laikraštėlio redaktorė Nijolė Kersnaus- dentas V. Rociūnas. Nuotr. V. Bacevičiaus

PARDAVIMUI

Parduodama “ligoninės" lova ir sta
las, važiuojama kėdė, ir Hoyer keltu
vas. Kreiptis j Robert Balzeką telef. 
847-1515.

Parduodami seni lietuviški “piano 
rolls” mechaniškam pianinui—“play- 
er piano". Kreiptis tel. 312-448-7599

MISCKLLANBOUS

ninkė, buv. mokytoja Br. 
Sviklienė su savo talkininkė
mis. Bronislava Sviklienė tu
ri didelį patyrimą valgių ga
minime. Kol klubo virtuvėje 
šeimininkavo ne lietuviai, klu
bo valdybos narių priesaika 
būdavo sausio pradžioje, o kai 
klubo virtųyėje pradėjo šeimi
ninkauti Br. Sviklienė, tai pra
džioje metų negalima buvo 
gauti klubo salės tam reika
lui. Iš to daroma išvada, kad 
klubo virtuvės šeimininkė sa
vo valgių gaminiais sugeba 
patraukti publiką, todėl klubo 
salė yra gausiai užpildyta ren
ginių užsakymais.

Esant šeštadienio vakarui, 
visi sočiai pavalgę šoko ir 
linksminosi iki pusiaunakčio, 
nes šokiams groju labai geras 
orkestras.

Antanas Bušmanas

Philadelphia, Pa.

MUGĖ

Tai buvo penktoji Lietuvių 
namų suruošta tradicinė mu
gė, sutraukusi gana daug lie
tuvių kilmės žmonių ir jų drau
gų ne tik iš Philadelphijos, bet 
ir iš tolimesnių apylinkių. Vi
sas trijų aukštų namas pa
naudotas mugės reikalams.

Šeštadienį, balandžio 9, kul
tūros centre Genovaitė Mačiū
nienė demonstravo tautinių 
juostų audimą, o Gema Krei- 
vėnaitė ir Daina Krivickaitė — 
velykinių kiaušinių dekoravi
mą.

Žemutinė salė buvo skirta 
kavinei, kurios pakraščiuose 
organizacijos ir pavieniai as
menys turėjo prekystalius 
su rankdarbiais, knygomis, 

plokštelėmis, įvairiausiais su
venyrais. Didžiausia atrakci
ja buvo Popelių stalas, nu
krautas įvairiais tautodailės 
dirbiniais, gautais iš ok. Lie
tuvos. Ten matėsi medžio dir
biniai, gintariniai papuošalai, 
audiniai, keramikos darbai. 
Minėtoje tautodailėje atsis
pindėjo lietuvių kūrybiniai po
lėkiai.

Kavinė buvo turtinga įvai
riais moterų kepsniais: tor
tais, napoleonais ir kitokiais 
skanumynais. Be to, išsineši
mui buvo pardavinėjama lie
tuviška duona, sūriai, dešros.

M. K. Čiurlionio salėje buvo 
įruošta valgykla, baras ir šo
kiams vieta.

Sekmadienį čia gražiai pa
sirodė taut. šokių grupė “Va
karinė”, pašokdama audėjėlę, 
šustą, ketvirtainį, subatėlę. 
Dailūs judesiai skoningi įvai
riaspalviai drabužiai ypač ža
vėjo tuos, kuriė mūsų tauti
nius šokius stebėjo pirmą 
kartą. Grupei, kurią sudarė 
jau subrendę žmonės, vado
vauja Kazys Razgaitis.

Dera paminėti, kad, mugę ir 
kitus renginius ruošiant, daug 
gelbsti jaunimas. Jis nesibijo 
ir vadinamų juodų darbų. Tai 
vienintelis sambūris Philadel- 
phijoj, kuriame giliai šaknis 
yra įleidę jauni žmonės. Be to, 
daugelis jų dalyvauja “Vaka
rinėje” ir chore. Pamažu į Lie
tuvių namų veiklą įsijungia ir 
Lietuvos Vyčiai. Mugė, spren
džiant iš žmonių minios, pra
ėjo su gražiu pasisekimu.

Bronius Vaškaitis

LIETUVOS
KLAUSIMAS

EUROPOS
PARLAMENTE

Dr. L. Kriaučieliūno 
iniciatyva kilo sumanymas 
atsikviesti į Chicagą didelį 
Lietuvos reikalų gynėją, Eu
ropos parlamento narį dr. Otto 
von Habsburgą. Jam kvie
timą atvykti pasiuntė kun. J. 
Prunskis. Gavęs laišką, Otto 
von Habsburgas balandžio 17 
d. parašė, kad jis dėkoja už 
kvietimą kalbėti JAV lietu
viams, bet pranešė, kad šiuo 
metu atvykti negali dėl daugy
bės darbų. „Aš tikiu, rašo jis; 
— kad mūsų bendram reikalui 
aš galiu dabar daugiau 
pasitarnauti, pasilikdamas 
savo pareigose, užuot vykęs 
lankyti savo draugus, kuriuos 
aš mielai norėčiau vėl pama
tyti. Kovos laukas dabar yra 
čia“.

Toliau dr. Habsburgas 
pranešė, kad jis teiravosi pas 
Europos parlamento prezi
dentą, kokių imamasi priemo
nių ryšium su rezoliucija 
pabaltiečių klausimu. Tas 
klausimas parlamento posė
dyje dar negalėjo būti 
diskutuojamas balandžio 
mėnesį, todėl jis turėjo būti 
atidėtas gegužės mėnesio sesi
jai. Toliau dr. Habsburgas 
rašo: „Kad neliktų tas reika
las nejudinamas, mes visi, 
kurie dalyvavome šio 
klausimo diskusijose, parašė
me laišką parlamento prezi
dentui, klausdami, ką jis yra 
padaręs iki šiol. Laukiu jo 
atsakymo. Aš noriu Jums 
pranešti, kad mes neleisime
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Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti 
atostogas Kennebunkport, Maine 

VASARVIETĖJE.
SEZONAS PRASIDEDA LIEPOS 2 D.

IR BAIGIASI RUGSĖJO 5 D.
Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — 

prie pat Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, 
teniso aikštė, vėsinami kambariai, gražus parkas, rengia
mi kultūriniai vakarai. Buto ir maisto kainos žemesnės 
negu kitur.

Informacijos adresas:

FRANCISCAN GUEST HOUSE 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (2074 967 - 2011
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7 Drive-in Tellers|
I Open 6 days a weekS • 8

Open Friday eveninga, 5 P. M. to 8 P. M.

Inatead of Tbursday eveninga

i i
Į MARQUETTE NATIONAL BANK | 

64th and So. VVestern Avenue
S 3

i Main Bank — 6316 South Wostern GR 6-5100 I
s =

- =
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šiam reikalui užsigulėti ir kad 
šis reikalas yra toks, kad mes 
jo sieksime su ta pačia dvasia, 
kokią mes pareiškėme pradžio
je. Sausio mėnesio nutarimas 
yra tik pirmas žingsnis ilgame 
kelyje į Europos išlaisvinimą.

Dar kartą dėkodamas Jums 
už malonų kvietimą ir prašy
damas perduoti mano šilčiau
sius sveikinimus visiems lietu
viams mano draugams 
Chicagoje, pasilieku Jūsų, 
nuoširdžiai brangus kun. 
Prunski, Otto von Habsburg“.

Nmiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinmiiiiiiiiiuiiiiiiiii
SOPHIE BARČUS

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniai! nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Stotie YVOPA 1490 AM 
Traneliojaina if nuosavos studijos

Marųuette Pke., vedėja Aldona Daukus.

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago, IL 80629 
TEL. — 778-1543

hhhiuiiiiihihhuhuihiiiiiiiiiiiiiihiihh
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SVETIMI VEJAI
Karolė Pažėraitė

Romane Svetimi Vėjai autorė vaiz
džiai lengvu stiliumi, pavaizduoja at
sikuriančios Lietuvos gyvenimų laiki
noje sostinėje ir provincijoje. Ramų 
kūribingą valstybės gyvenimą ūmai 
sugriauna okupantai įsiveržę j kraštą 
lf Rytų ir Vakarų...

Romanas turi 200 psl. Viršelis: Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė. Spaudė Morkū
no spaustuvė. Kaina su persiuntimu
$0.95.

Užsakymus siųBti:

DRAUGAS, 451,5 W. 63rd St. 
Chicago, IU. 60629

oooooooooooooooooooooooooc

PARDAVIMUI

Master Plumbing
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės.. Karito vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai.

SERAPINAS — TeL 636-2960

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas
Namų pirkimas — Pardavimas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimas

BELL REALTORS
J. BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Ava. — 778-2233 
Miiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuimiuuiiuiuuiiuii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis.

BUBNYS
Tel — RE 7-5168

jvairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandėlių.

COSMOS PARC.F.l-S EXPRESS 
2501 W. 69 St„ Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ.
Tel. — 925-2737

Vytautas Valantinas

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IL 60632, tel. 927-5980

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Telef. — WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii,
M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra
šymai ir kitokie blankai, 
■■■iimaninnniiiiiiiiiuuiiuuiiiiiiiiiiiiii
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St, tel. 776-1486 
iililllliilllilliillliliililiiiiiuiiiiimuiiiiiit
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A. VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUilIlIlIlI

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos.

Gražus mūrinis — 5 kamb. 2 mieg. 
Aukšta pastogė. Rūsys. Garažas. 30 
p. sklypas. 71 ir Francisco. Nebran
gus.

2-jų butų medinis — 5 ir 4 kamb. Di
delė pastogė. 1 maš. garažas. Arti mo
kyklų Brighton Parke. $35,000. Ma
žas {mokėjimas. Savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 
2951 W. 63 r d Street

Tel. — 436-7878
LEMONTE — parduodamas 4 miega
mų kamb. mūr. namas. Arti mokyk
lų ir traukinių. 2 maš. garažas. Dvi
gubas sklypas 50 x 185 p. Skambint 
tel. 257-2759 arba 257-7488.

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. Marųuette Parke (nuo birže
lio 1 d.) gražus 4Į/į kamb. apšild. bu
tas 2-me aukšte suaugusiems, be vai
kų. Jokių gyvuliukų. Garažas, jei pa
geidaujama. 275 dol. mėn. Skambint 
tarp 5 ir 8 vai. vak. JULIUI — telef. 
925-4996.

IŠNUOM. 3 kamb. apstatytas butas 
rūsy. 63-čios ir Artesian apyl. Skam
bint po1 7 vai. vak.; šeštad. ir sekma
dienį visą dieną. Tel. 737-7568.

HELP VVANTED — VYRAI

GEN’L. REMODELING CARPENTER 
Mušt be eotperienced

MISOELANEOUS

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIENE

SIUNTINIAI | LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2608 W. 69 St., Chicago, IL 60629

Telef. — 925-2787

Reikalingi Dženitoriai
Dirbti pilną ar daliną laiką. Reikalin
ga turėti automobilį, ir nors kiek kal
bėti angliškai. Darbas mieste ir prie
miesčiuose. Prašome kreiptis asmeniš
kai: pirmad. iki penktad. 9 v. r. iki 5 
v. v. Sekmad. nuo 2 iki 6 vai.

MAINTENEX 
2855 N. Drake, Chicago, IU.

10 — 20 — 30% pigiau mokėsit) 
už apdraudą nuo ugnies ir automo 
bilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 U West 95th Street 

Telef. GA 4-8654

lllllllt!|lllllllltlllllimillllllllU!lllllti!ll!ll 
DAUGYBE LIETUVOS MIES t L 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC. 
knygoje:

“MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE”

Knyga yra tik teologinė, ji dėl juo 
mių vietovių aprašymo ir dėl jo« 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, bes; 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
.ovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge”.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Bolševikų nužudyti
šauliai

Juozas Prunskis
Šioje knygoje aprašyta apie 

400 šaulių, kuriuos nužudė bol
ševikai. Daug nuotraukų. Iš
leido Lietuvių šaulių a-ga trem
tyje centro valdyba 1982 m. 
Viršelį ir aplanką piešė dail. Jo
nas Tričys. Spausdino “Drau
go" spaustuvė. Kaina su per
siuntimu $6.00.

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 West 63rd St.
Chicago, IL 60629 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Perskaitę “Draugą” duokite 

jį kitiems pasiskaityti.

J



POPIERINIAI PINIGAI ambasadų atoSvaistėje
Infliacijos ir depresijos metu 

mes labai dažnai girdime apie 
ūkiško gyvenimo sunkumus. 
Ekonominė krizė yra palietusi 
visus kraštus ir sukėlusi ūkiš
kus negalavimus. Šie nega
lavimai ekonomistų suvedami 
į ūkio ciklus, kurie pasireiškia 
bendrame tautos ūkyje dvejo
pu būdu: tautos ūkio. aktyvu
mu ir jo kilimu, kritimu. Šių 
ciklų atsiradimo priežastys nu
rodomos labai įvairios — pir
miausia gyventojų skaičiaus 
padidėjimas, technologinė pa
žanga, politiniai įvykiai, vy
riausybės vedama finansinė 
politika ir t.t. Paprastai po 
užsitęsusios gerovės praside
da ūkinio gyvenimo atoslūgis, 
jo smukimas. Ciklų pasikeiti
mai vyksta natūraliu būdu, bet 
krašto vyriausybės jie gali bū
ti paspartinti arba sulėtinti 
dirbtinomis priemonėmis, nors 
tai nėra sprendžiamasis veiks
nys ūkinių ciklų atsiradimui.

Žmonių nusiskundimuose 
dažnai išgirstame kaltinant 
vyriausybę, kad ji nepajėgia 
subalansuoti biudžeto, nesu
derina pajamų su išlaidomis, 
brendama į skolas ir t.t. Žmo
nių nusiskundimas iš dalies 
yra pamatuotas. Bet jeigu jie 
pajėgtų įsigilinti į plačios 
apimties tautos ūkį ir visą fi
nansinę politiką, tada tikrai 
atsirastų mažiau kaltinimų vy
riausybei, besirūpinančiai 
krašto saugumu.

Prie ūkinės stagnacijos ir jo 
smukimo labai daug prisideda 
ir pinigai, kuriais grindžia
mas kapitalistinis ūkio tvar
kymas. Iš kitos pusės, atrody
tų, kad atsisakius nuo aukso 
standarto arba auksu pagrįs
tos valiutos, daug fabrikų, po
pierių gaminančių, pajėgtų už
tektinai pagaminti popieriaus 
pinigų spausdinimui ir dar lik
tų nemažas kiekis maudymosi 
kostiumų pagaminimui. Ta
čiau kai popieriaus lakštas 
įstatymu paverčiamas mokėji
mo priemone, vertės matu, ne
lyginant metras kilometrų 
matavimui, jis jau įgyja kitą 
prasmę

Paliekant nuošaliai sudėtin
gą pinigų reikšmės teoriją, ver
čiau grįžkime prie specialaus 
popieriaus, kuris gaminamas 
pinigų spausdinimui. 1907 
Amerikos vyriausybei lei
džiant į apygartą 10 ir 20 dol. 
auksines monetas, preziden
tas T. Rooseveltas sutiko, kad 
jose būtų išleisti žodžiai: “In 
God we trust”, nes jų įgravira- 
vimas užėmė daug vietos. Šių 
žodžių išmetimu žmonės buvo 
labai nepatenkinti, nes atrodė, 
kad auksinės monetos geriau 
tinka šiam kilniam šūkiui ne
gu popieriniai doleriai. 1934 
Amerikai uždraudus namuose 
laikyti ne puošmenų pavidale 
auksą, kartu pranyko ir rinko
je esantieji auksiniai pinigai, 
kuriuos pakeitė popieriniai do
leriai, dar pagrįti auksu. Jų 
perkamajai galiai pradėjus 
mažėti, 1975 buvo atsisakyta 
nuo aukso standarto ir panai
kintas aukso draudimas jį lai
kyti privačiose rankose, kurto 
kaina pradėjo kilti pašok
dama net daugiau negu 800 
dol. už troy unciją. Žmonės sa
vo santaupas pradėjo inves
tuoti į auksą, kratydamiesi po
pierinių pinigų. Tada atrodė, 
kad mažiesiems “milijonie
riams” geriau pirkti Kruge- 
randus, Meksikos 50 pezų ar 
Australijos 100 auksinių kro
nų

Bet popierinis doleris nenus
tojo kasdieniniame gyvenime 
savo reikšmės ir vertės, mat jis 
buvo spausdinamas ant spe
cialiai pagaminto popieriaus, 
kad sunkiau būtų sufalsifikuo
jamas.

Kol popierius įsirikiavo į 
auksinių ar sidabrinių pinigų 
eilę, praėjo apie 18 šimtų metų. 
Nurodoma, kad popierių išra
do kiniečiai apie 105 m. pr. Kr., 
ir jo gamyba buvo Kinijos im
peratorių rūmų paslaptis, ku
rią pavyko išgauti iš kiniečių 
karo belaisvių tik apie 750 m.

Europoje popieriaus gamy
ba vystėsi labai palengva. Vil
niuje pirmasis popieriaus fab
rikas tebuvo įsteigtas tik 1524 
m. Amerikoje fabrikai atirado 
tik jai gavus nepriklausomy
bę. Prieš tai čia kursavo Angli
jos svaras ir ispanų pezos. Pir
mieji sidabriniai doleriai 
pasirodė 1794 m., o auksinės 
monetos 1849 m. Apie auksi
nių dolerių pasirodymą gandą 
Lietuvoje paskleidė žydai, gun
dydami lietuvius vykti į “auk
so šalį”, nes iš keliaujančiųjų 
nuvežimą į Ameriką jie gero
kai pasipelnydavo. Nepraėjus 
nei 20 m. nuo auksinių dolerių 
pasirodymo, 1866 Pennsyl
vanijos anglies kasyklose ang
lis kasė apie 70 dzūkų.•

Pinigams spausdinti popie
riaus gamyba yra sudėtinga ir 
nepigi. Dolerių spausdinimui 
popierių jau 180 metų gamina 
Crane kompanija, kuri gamy
bos paslaptį labai saugoja, kad 
jis nepatektų į nepageidauja
mas rankas. Popieriaus gamy
bai vartojami tik medvilniniai 
ir lininiai skudurai, primai
šant šilko ir kitų medžiagų, ku
rių pridedamos proporcijos nie
kas nesužinos. Sugadinti 
lakštai tuojau sunaikinami ir 
panaudojami tolimesnei gamy
bai. Pagamintą popierių iš 
fabriko tuojau išgabena į Bu
reau of Engraving and Print- 
ing sandėlius, kad apsisaugo
tų nuo vagysčių. Tokios pat 
rūšies popierių naudoja ir kai 
kurie Pietų Amerikos kraštai. 
Crane kompanija per vieną 
dieną gali pagaminti tokį kie
kį, kad jo užtektų 625 mil. dol. 
atspausdinimui ir vyriausybei 
nesusidarytų jokios problemos 
biudžeto subalansavimui, bet 
tam yra ribos ir varžtai, kurie 
neleidžia tokių nusikaltimų 
tautos ūkiui daryti.

D. Lietuvos Kunigaikštystėj 
buvo vartojamos sidabrinės 
monetos, paplitusios jau XIV 
a. pabaigoje. Lietuviai jas 
vadindavo “pinigėliais”. XVI 
a. pasirodė denaras, įgijęs 
“dvilekio” vardą. Caristinės 
okupacijos metu įsigalėjo 
rusiškas rublis.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, Steigiamojo seimo bu-

Diplomatinis gyvenimas — 
tai jautri styga, kurios tylus 
virpėjimas nušviečia vienos ar 
kitos tautos gyvenimą atsto
vaujamame krašte. Diploma
tų susitikimuose, priėmimuo
se parodoma vienų kitiems 
atodaira, ar noras suprasti 
priešingumus, plaukiančius iš 
valstybinės padėties. Leng
viau reprezentuoti savo kraš
tą, kada yra atstovaujama sa
vai laisvai valstybei, turinčiai 
savo vyriausybę. Kitas reika
las yra, kada atstovaujamas 
pavergtas kraštas, kurio pa
dėtis ne visiems ryški ar dar 
kitiems dvelkia antagonizmu.

Reikia pasidžiaugti, kad mū
sų atveju yra valstybių, ku
rios rodo malonią atodairą ir 
palaiko santykius su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos diplo
matiniais atstovais.

Šio kovo 14 d. Lietuvos at
stovas dr. S. Bačkis ir O. Bač- 
kienė buvo pakviesti dalyvau
ti Ispanijos ambasadoriaus 
išleistuvėse. Ispanijos amba
sada yra Lietuvos pasiuntiny
bės kaimynystėje ir jos namai 
beveik tuo pačiu metu statyti, 
kaip Lietuvos pas-bės. Ispani
jos ambasados rūmai Hender- 
son statybos plane buvo nu
matyti, kaip JAV 
viceprezidento rezidencija. 
Planams pasikeitus, rūmus įsi
gijo Ispanija savo ambasadai. 
Užtat tų rūmų vidus savo se
novišku stiliumi, iki šiol gerai 
išlaikytu, teikia nepaprastą ro
mantiško grožio vaizdą. Gar
siųjų ispanų menininkų kūri
niai gražiai iliuminuoti, sienos 
papuoštos senoviškais gobele
nais. Reprezentacinių kamba
rių viduryje — gražus gojelis 
su fontanu ir žalumynais. Tai 
senoviškos statybos rūmai, ku-

vo priimtas piniginio vieneto 
“Lito” įstatymas. Litai rinkoje 
pasirodė 1922 spalio 1 d. pa
keisdami vokiečių paliktas 
Ostmarkes. Pirmieji poperi- 
niai litai buvo atspausdinti 
Berlyne, 1924 jie pradėti spaus
dinti Anglijoje. Pinigų tvarky
mas buvo pavestas Lietuvos 
bankui. Litai buvo išimti iš apy
vartos bolševikams okupavus 
lietuvą 1941 m.

P. Indreika

A. f A.
ALGIRDAS RAKAUSKAS

Gyveno 2404 82nd Street, Kenosha, VVisconsin, 53140.
Staigiai mirė 1983 m. gegužės mėn. 1 d., sulaukęs 73 metų.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Gimė Lietuvoje Norkiškių dvare, Tauragės apskrity.
Tėvai Kazimieras ir Eugenija (Stašinskaitė) mirė Sibiro 

tremtyje.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Irena (Hurčinaitė), 

duktė dr. Irena su vyru dr. Gordon Trenholme, dvi anūkės — 
Kristina ir Lisa.

Kūnas bus pašarvotas antradienį, gegužės 3 dieną, nuo 6 iki 
8 vai. vak. Lendman-Mischler Funeral Home, 708 57th Street, 
Kenosha, Wisc.

Laidotuvės jvyks trečiadienį, gegužės 4 d. Iš koplyčios 10:30 
vai. rytą bus atlydėtas į Šv. Petro bažnyčią, 3100 23rd Street, 
Kenosha, Wisc., kurioj 11 vai. rytą už jo vėlę bus aukojamos šv. 
Mišios.

Liūdintys: žmona, duktė, žentas ir anūkės.

Mielai
MARYTEI ČERNIŪTEI, 
Motinai mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

ČIURLIONIO GALERIJA

A. f A. VIKTORIJAI KARALIENEI 
mirus, sūnui Raimundui, marčiai Marga
ritai, anūkams Melindai ir Robertui reiš
kiame giliausią užuojautą,

T. DAUKANTO JŪRŲ SAULIŲ KUOPA

rie byloja ne tiek patogumų 
ieškojimą, kiek bendro grožio 
pabrėžimą.

Tą pačią savaitę, kovo 17 d., 
Lietuvos atstovas ir O. Bač- 
kienė buvo pakviesti į Brazili
jos ambasadoriaus ir jo žmo
nos rengtą priėmimą pagerbti 
atsilankiusį Brazilijos aero
nautikos ministerį. Priėmime 
dalyvavo daug JAV vyriausy-

ypač daug karininkų.
Tos dvi ambasados, Ispani

jos ir Brazilijos, yra skirtin
guose rajonuose ir jų rūmų iš
orė bei vidus daug kuo 
skiriasi. Bendrai, kiekvienos 
ambasados reprezentaciniuo
se kambariuose pastebima 
tautinės kultūros bruožai, by
loj ą apie to krašto individua
lybę.

n-A-*

A. A.
SĖS. M. ADOLPHINE, SSC

(Bronislova Navardauskaltč)
Mūsų mylima SeselS mirS Moti

niškojo Namo lnflrmnrljoje. 1983 
m. balandžio 30 d.

Velione buvo duktė Juozapo ir 
AnnelSs (Wlnalow) Navardauskų.

J vienuolyną Jstojo Iš šv. Bal
tramiejaus parap., Waukegan, III. 
Vienuolyne Išgyveno GO metų.

Paliko nuliūdime šv. Kazimiero 
Seseris, savo sesutes: Stella Menne, 
Anna Basten, Elizabeth Narak Ir 
jų šeimas, taipgi kitus gimines, 
mokinius ir pažįstamus.

Velione bus nulydėta Į koply
čią antradieni, geg. 3 d. Laidotu
ves Įvyks trečiadieni, geg. 4 d. 
Gedulingos pnmaldos prasidės 9:30 
vai. ryto šv. Kazimiero Seserų ko
plyčioje, 2601 W. Marąuette Itd., 
Chicago, III. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Prašome gimines, Seseles moki
nius ir pažĮstamus dalyvauti lai
dotuvėse ir pasimelsti už a. a. Se
seles sielą.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
— Ir —

Navardauskų šeima

Laid. direkt. A. Petkus ir Sū
nus — Tel. 476-2346.

PA DĖKA
Mūsų brangiam sūnui ir broliui A. A. EIMUČIUI KAIRIUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame gerb. prel. J. Kučingiui už aplankymą 
velionies ligoninėje, suteikusiam įam šv. Sakramentus, už sukalbė
jimą rožančiaus ir gilius užuojautos žodžius.

Dėkojame už įspūdingas gedulo šv. Mišias, kurias koncelebra- 
vo keturi kunigai: prel. J. Kučingas, prel. Dr. P. Celiešius, Dr. V. 
Bartuška ir Dr. A. Olšauskas.

Ačiū kun. Dr. Baltuškai ir kun. prel. Dr. P. Celiešiui už palydė
jimą į kapus ir atlikimą šv. apeigų prie kapo.

Dėkojame muz. A. Jurgučiui už muziką, solistams: R. Dabšiui ir 
A. Polikaičiui už gražias giesmes ir šv. Kazimiero parapijos chorui 
už giedojimą pamaldų metu.

Dėkojame visiems atsilankiusiems, atsisveikinimo su velioniu, 
pamaldose ir už palydėjimą jo j amžino poilsio vietą.

Esame labai dėkingi jo draugams, kurie nešė jo karstą,
Dėkojame visiems atsilankiusiems į polaidotuvinių pietus ne

paliekant mūsų vienų pirmoje gilaus skausmo valandoje, o ypatinga 
padėka kun. Dr. P. Celiešiui už sukalbėjimą maldos prieš valgį.

Ačiū labai jūrų v.s. S. Makarevičiui, p. A. Audroniui, Birutie- 
čių pirmininkei R. Šakienei ir Liet. Dukterų pirmininkei A. Audro- 
nienei už šiltas kalbas, iškeliant velionies geras savybes, ir už 
užuojautos žodžius.

Dėkojame labai visiems už taip gausiai užprašytas šv. Mišias, už 
gražias gėles, už pareikštas užuojautas per spaudą, raštu ir žodžiu.

Ačiū labai visiems už velionies lankymą jo sunkios ligos metu 
ir visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu bandė palengvinti jo 
paskutinias dienas ir mūsų neišmatuojamą skausmą.

Ypatingą padėką reiškiame Dr. Z. Brinkiui už rūpestingą glo
bą velioniui ir patarimus mums.

Lai Aukščiausias atlygina Jums visiems už jūsų gerą širdį.

Nuliūdę: motina MARIJA, brolis GINTAUTAS,
sesuo Laimutė ir JU ŠEIMOS

Nepriklausomos Lietuvos kūrėjui - savanoriui, Vyčio 
Kryžiaus kavalieriui —

J" .A.
Majorui PETRUI STAREVICIUI

mirus, žmonai ELENAI, skautininkams IRENAI ir 
EUGENIJUI VILKAMS ir jų šeimai bei giminėms, ne
tekus mylimo tėvo, uošvio, senelio ir tauraus Laisvo
sios Lietuvos kario — gilią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

SKAUTŲ BROLIJOS V S-KAS ir VADIJA

A. f A.

VANDAI MAČIULIENEI mirus,
gilią užuojautą reiškiame jos dukroms H. DAUGIR
DIENEI, A. VAIČIULIENEI ir kitiems artimiesiems. 

BOSTONIEČIAI BIČIULIAI:
J. ULPIENE 
J. SONDA 
S. GALDIKIENE

J. LAPŠIENE 
J. VEMBRĖ 
J. SKUDZINSKIENE

R. PETRONIENE

DRAUGAS, antradienis, 1983 m. gegužės mėn. 3 d. *

A. f A.
PETRUI STAREVIČIUI mirus, 

žmonai Elenai ir visai Vilkų šeiniai reiš
kiame užuojautų ir kartu liūdime.

VYTAS, DALIA IR DARIUS 
MICEIKOS

Ilgus metus draugystę palaikiusiam

A. f A. STASIUI JURKŪNUI 
m i ** u s ,

žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI ir visiems ARTI
MIESIEMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime.

LIUDA ir KAZYS GASIŪNAI

A. f A. STASEI RAUDIENEI mirus,
dukrai BRONEI STRAVINSKIENEI su šeima, sūnums 
VYTAUTUI su šeima ir JUOZUI su žmona nei kitiems 
giminėmis Lietuvoje ir Amerikoje reiškiame giliausią už
uojautą ir drauge liūdime.

DALIA ir ANTANAS LAUČIAI su SEIMĄ 
IDA ir BALYS KARAZIJAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

476-2345
863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69 Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410

BIELIŪNAS 
Laidotuvių Koplyčia 

4348 So. Califomia Avenue 

Tel. — 523-3572

VASAITIS-BUTKUS 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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X Vytautas Beliajus atsiuntė 

redakcijai padėkos laišką už pa
minėjimą jo 75-rių metų am
žiaus sukakties. Taip pat dėko
ja autoriams Broniui ir Eveli- 

1 nai Masiokams už šio straipsnio 
parašymą, tik gailisi, kad per 
klaidą buvo praleistos autorių 
pavardės. Taip pat primena, 
kad jo gimtinė yra Pakumprys, 
nes pro jį teka Kumprės upė ir 
įteka į Šventupę prie Išlaužo 
dvaro.

X Sol. Nelė ir muz. Arvydas 
Paltinai rytoj iš Mannheimo 
atvyksta į Chicagą. Jų koncer
tą “Margutis” rengia gegužės 
8 d. 3 vai. p. p. Jaunimo centre. 
Paltinai Chicagoje viešės vieną 
savaitę. Toronte koncertuos 
gegužės 15 d. Detroite gegužės 
22 d. Planuojama koncertą su
rengti ir Hamiltono mieste» To
ronte koncertą rengia “Tėvynės 
prisiminimų” radijo programa,

I o Detroite “Lietuviško balso” 
radijo programa.

I X Jurgis ir Veronika. Janušai
čiai po ilgesnio laiko balandžio 
30 d. iš Daytona Beach, Fla., 
grįžo namo ir įsijungė į tolimes
nius “Paramos” parduotuvės 
darbus. Žurn. J. Janušaitis to
liau pradėjo vadovauti Liet. Žur
nalistų sąjungai ir pažadėjo ra
šyti laikraščiams Pasaulio Lie-

' tuvių dienų temomis.
X Meilutė Rulienė, Ona Dam- 

brauskaitė-Stephens, inž. Jaunu
tis Dagys, inž. Leonas Nekus 
sudaro komitetą, kuris atsto
vauja Lietuvių klubui, rengiant 
Beverly Shores miestelio 50 me
tų sukakties minėjimą birželio 
27-26 dienomis. Komiteto pir
mininkas yra inž. Jaunutis Da
gys-

X Steponas Karvelis ir dail. 
Juozas Mačėnas yra šeiminin
kai Beverly Shores klubo ren
giamo susirinkimo, kuris bus ge
gužės 7 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Stankūnų restorane.

X Rašyt. Povilas Gaučys, pa
buvęs porą mėnesių Daytona 
Beach, Fla., grįžo namo ir pagal 
jėgas pradeda savo darbus prie 
knygų ir rašto.

X Irena ir Vytautas Linartai, 
praleidę apie du mėnesius Aus
tralijoje, aplankę N. Zelandiją 
ir kitus kraštus, grįžo namo.

X Loretto ligoninė, prisitai
kydama prie visų ligoninių šia
me krašte, gegužės 8-14 dieno
mis paminės vadinamą ligoninių 

j savaitę. Ligoninė tą savaitę 
kviečia visus rūpintis savo svei
kata ir išmokti naudotis ligoni
nėmis, kai yra būtinas reikalas, 
nes tai sveikatos apsauga.

X Liet. Respublikonų III. Ly
gos metinis atžymėjimų banke
tas įvyks šeštadienį, gegužės 7 
d., 7:30 vai. vak. Liet. Tautiniuo
se namuose. Jame dalyvaus ir 
bus pagerbti senatorius Charles 
H. Percy, Aušra Zerr ir kt. Re
zervacijoms telefonuoti R. An
drijauskienei 776-6592, arba ki
tiems lygos nariams. (pr.).

X Tradicinis Dzūkų Draugijos 
balius, kur bus dainuojamos 
naujos dainos, įvyks gegužės 
14 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Staliukus rezervuoti 
tel. 925-9159 arba 927-5980.

(pr.).
x Lietuvos Dukterų draugijos 

pavasario baliuje, kuris rengia
mas gegužėc 7 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centre, laimės keliu 
bus galima įsigyti: Standard 
Federal — sidabrinę tacą; Uni- 
versal, Savings — paauksuotą 
vazą; Kinderienės — rankų dar
bo megstinį; Rimo Cinkos pa
veikslą; Micevičienės — kam
barinę gėlę; kun. Domeikos — 
paveikslą; dail. B. Morkūnienės 
— paveikslą; Strungienės — lie
tuvišką lininę staltiesę. Visuo
menė kviečiama gausiai atsilan
kyti ir paremti draugijos tiks
lus. Stalus ir bilietus įsigyti 
draugijos patalpose, 2735 W. 
71 Street. Tel. 925-3211. (pr.).

X Dail. Magdalena Stankūnie
nė paaukojo savo 6 paveikslus 
Lietuvos pasiuntinybės rūmams 
Washingtone. Juos į Washing- 
toną išvežė inž. J. Talandis ir 
inž. Gr. Lazauskas, vykdami į 
pasiuntinybės remonto komisi
jos posėdį balandžio 30 d.

X A. a. sės. Adolphine - Bro
nislava Navardauskaitė, gv. 
Kazimiero seserų vienuolijos na
rė, mirė balandžio 30 d. naktį, 
Velionė buvo kilusi iš šv. Bal
tramiejaus parapijos Waukega.- 
ne, III., vienuolyne būtų šiemet 
šventusi 60 metų vienuoliško gy
venimo jubiliejų. Anksčiau bu
vo vidurinių ir aukštesniųjų sky
rių mokytoja, paskui dirbo kny
gyne. Pastaruosius dvejus me
tus su viršum gyveno motiniško 
namo priežiūros skyriuje. Lai
dojama trečiadienį, gegužės 4 d. 
iš vienuolyno koplyčios Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse.

X Marytė Remienė, vykstanti 
kaip “Draugo” korespondentė 
su “Draugo” ekskursija, atsiun
tė sveikinimus iš Jeruzalės. Ji 
rašo, kad ekskursija tuo tarpu 
gerai sekasi. Dabar lanko Izrae
lio istorines vietas ir rengiasi 
vykti į Graikiją.

X “Tulpė Times”, Seattle, 
Wash., Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės biuletenis, šių metų 2 
Nr., išėjo iš spaudos. Biuleteny
je lietuvių ir anglų kalbomis 
yra informacijų apie Seattle lie
tuvių veiklą, apie “Aušros” laik
raščio sukaktį ir Pas. Lietuvių 
dienas Chicagoje. Biuletenį re
daguoja Violeta Sandra Kuprė- 
naitė ir Zita Petkienė.

x šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų Chicagos apskri
ties, kuriai vadovauja Sabina 
Klat, vakarienė buvo gegužės 1 
d. šaulių namuose, Brighton 
Parke. Vadovavo kun. V. Dau
gintis, kalbėjo kun. J. Velutis, 
žurn. Stasys Pieža. Iš Pitts- 
burgho, Pa., buvo atvykusi sės. 
Felicija Juciūtė ir iš Chicagos 
dalyvavo sės. Frances Grybaitė. 
Žmonių buvo pilna salė. Vaišės, 
kurios buvo surengtos pačių rė
mėjų, buvo labai geros. Visi skir
stėsi gera nuotaika ir linkėjimais 
seselėms pranciškietėms toliau 
uoliai darbuotis švietime ir lab
darybėje.

X Constance Vepštas, Illinois 
universiteto studentė, buvo iš- 
stačiusi savo dailės kūrinių an
trojoje metinėje kviestinėje žie
mos meno parodoje Dellora A. 
Norris kultūrinio meno centre 
St. Charles, III. Paroda tęsėsi 
nuo sausio 20 ligi kovo 24 d.

x Regėjimo nustojusi vyres
nio amž. moteris ieško kompa- 
nijonės pagelbėti koresponden
cija, skaitymu ir lengva namų 
ruoša. Siūloma įrengtas kam
barys, pilnas išlaikymas — mais
tas ir geras atlyginimas. Prašo
ma atsiliepti skambinant tel. 
254-7553, vakarais. (sk.).

X Lemonte — 6 kamb. namas 
pušyne. Garažas. Aptvertas so
das. 3 sklypai. Daug priedų. 
Savininkas išsikelia. Abromaitis
R. E., 1005 Porter St., Lemont,
Hl. Tel. 257-6675. (sk.).

x Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Taip pat daro
me aluminijaus ir medžio dar
bus. Skambinkite Algiui Jasai
čiui tel. 434-4486. (sk.).

x Gydytojams ir kitiems pro
fesionalams išnuomuojami nau
jai atremontuoti ofisai — 6606
S. Kedzie Avė. Informacijai
skambint tel. 778-8003. (sk.)

X ARAS — Dengiame ir tai
some visų rūšių stogus. Su aukš
tu patyrimu; esame apdrausti. 
Pats prižiūriu darbą. Arvydas 
Kiela — 737-1717. (sk.).

Kr. Donelaičio aukšt. lit. mokyklos ir Chicagos aukšt. mo kyk’os krepšininkai su savo vadovais po draugiškų rung
tynių balandžio 30 d.' Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
GRANDIES JUBILIEJINIS 

KONCERTAS

Jubiliejinis 20 m. Tautinio me
no ansamblio Grandis koncer
tas — pokylis įvyko balandžio 
30 d. Jaunimo centre. Du de
šimtmečius atlikdama savo tau
tinio šokio misiją, Grandis ne 
tik nepavargo, bet ir pasiliko 
vienu iš pajėgiausių šios šakos 
meno vienetų. Kaip programos 
leidinys rodė, Grandis turi 50 
šokėjų. Jų veiklą gerai vaizdavo 
foto montažai parengimo pro
gramoje.

Parengimą atidarė tėvų ko
miteto vicepirm. B. Jasaitienė. 
Padėkojo, kad susirinko dalyvių 
pažiūrėti, ką jaunimas išmoko, 
ir išreikšti padėką ansamblio 
vadovei I. Smieliauskienei. Da
lyvavo vicekonsule M. Krauchū- 
nienė, Liet. Bendr. pirm. dr. A. 
Butkus, ansamblio rėmėjai dr.
L. ir I. Kriaučeliūnai, moterų 
klubo pirm. M. Marcinkienė, 
šaulių vadovas K. Milkovaitis.

Pakvietė programą pravesti 
J. Kriaučeliūnaitę kuri dabar 
ruošiasi doktoratui. Ji skatino 
pamilti krykštaujantį jaunimą. 
D. Dumbrienė painformavo apie 
Grandies veiklą. Grandiečiai 
jau sukūrė 18 šeimų. Iškėlė di
delį vaidmenį vadovės I. Smie- 
liauskienės. Grandis yra turė
jusi 282 pasirodymus. Buvo 
išvykusi į P. Ameriką ir Austra
liją. J. Budrienė išryškino dide
lę Grandies reikšmę lietuviškam 
jaunimui. Grandis yra visa tai, 
kas jaunystėje gera, gražu, 
džiugu. Padėka vadovei I. 
Smieliauskienei. Jai įteiktas lie
tuviškas audinys ir pintinė 
žiedų.

Vicekonsule M. Krauchūnienė 
sveikino gen. kons. J. Daužvar- 
dienės ir savo vardu. Priminė 
Grandies lietuvišką dvasią, ver
tinimą tautinių tradicijų. Gran- 
dietės vicekonsulę papuošė kor
sažu.

Ilgametė Grandies globėja I. 
Kriaučeliūnienė iškėlė gabumus 
ir darbštumą I. Smieliauskienės. 
Grandis — patvariausia Chica
gos šokių grupė. Dėkojo šokėjų 
tėvų vardu. Ir. Kriaučeliūnienę 
grandietis papuošė korsažu.

JAV LB pirm. dr. A. Butkus 
sveikino krašto valdybos vardu, 
dėkodamas tėvams ir vadovei. 
Buvo daug sveikinimų raštu net 
iš New Yorko ir Los Angeles.

Meninėje programoje grandie
čiai suvaidino Lietuviškas užga
vėnes, kurių tekstą parašė D. 
Bindokienė. Su vaidinimu supa
žindino R. Musonytė ir V. Liu
tikas. Vaidinimo veikėjai; R. 
Plioplytė (motina), V. Sadaus
kas (tėvas),V. Olšauskas (Laši
ninis), A. Plioplys (Kanapinis), 
kiti — A. Veitaitė, A. Polikaity- 
tė, L. Vasiliauskaitė, V. Zolpys, 
A. Meilus, L. Kučas, L. Lesec- 
kas, L. Laurušonis. Publika plo
jimais sutiko scenon įvestą 
“arklį” ir “ožką", Laši įinio ir 
Kanapinio dvikovą.

Užgavėnių vaidinimas gyvas, 
sklandus. Jį režisavo J. Kapa
činskas, akordeonistas A. Stel

mokas, apšvietimas — A. Alek
naitės. Dekoracijas paruošė L. 
Kučas, A. Plioplys, V. Olšauskas 
ir V. Sadauskas.

Programoje dar buvo šokiai 
“Trenk polkutę” — buvo kepu
rinė, jaunystės šokis, mikita, po
relių polkutė, subatėlė, vienkejė 
polka, vestuvių polka, ūsauni į- 
kas, bernužėlio šokis, rūtelių 
darželis, trenk polkutę, pasiut
polkė.

Publiką žavėjo šokėjų pasiruo
šimas, figūrų naujumas, sklan
dus perėjimai, puošnūs tautiniai 
drabužiai. Šokių choreografija: 
J. Lingio, J. Gudavičiaus ir I. 
Smieliauskienės. Vaidinime bu
vo sklandus tarimas, o šokiuose 
— ritmingas jaunatviškas vik
rumas. Kai kuriuose šokiuose 
netrūko ir humoro. Naujas bu
vo ir “rūtelių darželis”.

Publika šokėjams sukėlė pel
nytas ovacijas, ypač skirtas 
vadovei.

I. Smieliauskienė visiems dė
kojo, kad padėjo švęsti 20 m. 
sukaktį. Dėkojo mecenatams, 
draugams. Dėkojo jėzuitams už 
Jaunimo centrą, kuriame išaugo 
Grandis. Grandžiai padėjusiems: 
Ir. Kriaučeliūnienei, vicekonsulei
M. Krauchūnienei, kun. J. Pruns- 
kiui, programos atlikėjams, 
rašyt. D. Bindokienei, sukūru
siai vaidinimą, programą prave- 
dusiai I. Kriaučeliūnaitei, akor
deonistui Ą. Stelmokui, ypač 
dr. Kriaučeliūnui, sukakties pro
ga paaukojusiam tūkstantinę. 
Dėkojo tėvų komitetui ir šokėjų 
mamytėms, atnešusioms keps
nius. Po 5 m. išbuvusiems L. Le- 
seckui ir A. Meilui įteikti žyme
nys, o I. Smieliauskienė apdova
nota rožių puokšte. Padėkota 
Grandies valdybai: R. Plioply- 
tei, R. Musonytei, L. Kučui, L. 
Leseckui. Grandį sveikino Vy
čio ir Spindulio šokėjų grupės.

Invokaciją sukalbėjus, vyko 
vaišės prie gyvomis žibuoklė
mis papuoštų stalų, ant kurių 
degė beržo šakoje įstatyta 
žvakė.

Grojant ,Ą. Stelmoko orkest
rui, svečiai galėjo pasišokti.

J. Pr.

PASIŽYMĖJUSI MOKSLEIVĖ

Debra Adomaitytė, 18 m. am
žiaus, yra parinkta dalyvauti 
Illinois valstijos baigminėse 
1S83 m. “Miss T.E.EjN” varžy-

“Salute to America” parade važiuoja Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė. Salia jos Sv. Kryžiaus ligoninės pareigūnas Gene Liner. Už jų — 
aukštai iškelta Lietuvos trispasvė.

Debra Adomaityte

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių diena, rengiama 

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos, bus birželio 19 d., sek
madienį, šv. Kazimiero parapi
jos patalpose ir Marshall aukšt. 
mokyklos salėje. Ryte 10:30 
vai. bažnyčioje bus šv. Mišios, 
kurių metu pamokslą sakys kun. 
Romelius Bučmys, “Darbinin
ko” redaktorius. Nuo 11:30 iki 
1:30 vai. bus parodų lankymas 
ir pietūs. Paskiau bus progra
ma, kurioje dainuos sol. Karen 
Vidžiūnienė iš Arizonos, akom
panuojant pianistei Raimondai 
Apeikytei. Taip pat programo
je dalyvaus parapijos choras ir 
tautinių šokių grupė “Spindu
lys”. Ta pačia proga bus pa
gerbtas ir muz. Bronius Budriū- 
nas, 30 metų vargonininkavęs ir 
vedęs chorą Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Rūta Klevą Vidžiūnienė 
baigia paruošti sukaktuvinį lei
dinį atžymėti 30-tąją Lietuvių 
dieną.

— Dr. Birutei Galdikaitei ne
seniai paskirta Guggenheimo 
stipendija parašyti pirmuolių 
tyrimo Tanjung Puting rezer
vate (Borneo) istoriją. Dr. Gal
dikaitė jau nuo seno yra šio re
zervato orangutangų tyrimo ir 
konservacijos specialaus projek
to direktorė. Ji taip pat yra In
donezijos universiteto biologijos 
ekstraordinarinė profesorė ir 
taipgi Naujosios Meksikos uni
versiteto (JAV) antropologijos 
profesorė - adjunkte. Tai viena 
šiuo metu pasauly vyraujančių 
antropologių - biologių. Gug
genheimo stipendijos skiriamos 
tik jau pasižymėjusiems mokslų 
bei menų atstovams, rodan
tiems stiprių vilčių ir ateičiai. 
Šiais metais prestižinės Guggen
heimo stipendijos prašėsi 3,571 
kandidatas; ją gavo 292, tarp jų 
ir mūsų Birutė Galdikaitė, kuri, 
beje, savo pavardę visuomet 
rašosi lietuviškai, įskaitant taš
kelį ant paskutinės vardo raidės.

— Rytų Amerikos Ateitinin
kų šeimos šiais metais vėl susi
tinka žavioje lietuvių Pranciš
konų sodyboje Kennebunkporte 
rugpiūčio 13-20 dienomis, šią 
atostogų ir bendravimo savaitę 
bus įdomių paskaitų ir meninių 
programų. Žavioji koloratūra 
Gina čapkauskienė, palydima dr. 
S. Cibo, atliks du koncertus. 
Vienas jų bus religinės muzi
kos, dedikuotas prisiminti a. a. 
kun. S. Ylą, kurio įnašas į atei-

bose, kurios įvyks liepos 1-3 d. 
NaperviUe miestelyje. Varžybos 
visos Amerikos mastu įvyks 
lapkričio mėnesį. Jos varžybas 
remia Alsip parkų valdyba, Pet
kaus laidotuvių koplyčia, Chi
cagos tarptautinė apdraudos 
agentūra ir Worth miestelio jau
nimo komisija.

Kiekviena konkurentė turi 
skirti bent 12 valandų savo lais
valaikio visuomeniniam arba 
labdaros darbui. Vertintojai at
sižvelgs į varžovių akademinius 
bei visuomeninius pasiekimus, 
laikyseną bei asmenybę.

O. Adomaitytė, Elaine ir Al. 
Adomaičių duktė, Viktorijos ir 
Prano Adomaičių anūkė, yra, 
ketvirtokė Marijos aukšt. mo
kykloje. Ji aktyviai reiškiasi 
mokyklos veikloje: Nacionalinės 
garbės draugijos sekretorė, dra
mos sambūrio iždininkė bei isto
rikė, mokinių tarybos narė. Ji 
taip pat priklauso Worth mie
stelio jaunimo patariamajai ta
rybai ir yra “CaUcos Eųuare 
Dance” klubo sekretorė. Ji yra 
gavusi kun. Malin stipendiją, 
“U. S. Achievement Academy” 
premiją ir jau du kartus įtrauk
ta į metinį “Who’s Who Among 
American High School Stu
dents” leidinį.

D. Adomaitytė žada studijuo
ti komunikacijos mokslus St. 
Xavier koledže. Kor.

MOKYKLOS ŠVENTĖ

Dariaus ir Girėno lituanistinė 
mokykla 1983 m. gegužės 15 d. 
švenčia savo dvidešimties metų 
sukaktį. Palyginti, dar jauna, 
bet į lietuvių tautinį gyvenimą

įnešė nemažą indėlį. 'Daug jau
nuolių jau reiškiasi lietuviškoje 
veikloje, dalyvauja jaunimo or
ganizacijose, veikia spaudos ir 
radijo tarnybose. Mokykla juos 
privertė kietai dirbti, kad išmok
tų lietuvių kalbą. Aš manau, 
kad šiandien jie patenkinti, jog 
gali laisvai atsistoti prieš audi
toriją ir nesigėdydami kalbos 
trūkumais drąsiai reikšti savo 
mintis.

Mokykla savo nueitą kelią ry
žosi viešai paminėti savo kuklia 
programa gegužės 15 d. 3 vai. 
po pietų Jaunimo centro didžio
joje salėje. Bus išleistas leidinė
lis, mokiniai atliks programą. 
Programą paįvairins muziko 
Fausto Strolios sudarytas sty
ginis orkestras. Bus rodomos 
skaidrės iš mokyklos gyvenimo, 
bus foto parodėlė. Svečiai pro
gramą stebės prie staliukų, kur, 
programai pasibaigus, galės pa
sidalyti įspūdžiais, besistiprin- 
dami šeimininkių paruoštais val
giais. Tą dieną šeimininkėms 
nereikės ruošti pietų, nes galės 
pasistiprinti čia. Programa ne
bus ilga ir varginanti.

Kviečiu visus buvusius moki
nius, jų šeimas bei gimines at
vykti pabendrauti, prisiminti 
praleistas dienas mokyklos suo
le, susitikti su buvusiais drau
gais. Visais šventės reikalais 
rūpinasi tėvų komitetas. Infor
macijos ir rezervacijų reikalais 
skambinkite šiais telefonais: 
233-6061, 839-0422, 852-5890.

J. Plačas

tininkų organizaciją yra ypatin
gai didelis. Ateitininkai ir jų 
draugai kviečiami skubiai užsi
sakyti kambarius, kol dar jų 
yra. šiuo reikalu rašyti: Guest 
House, Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Me. 04046.

— Marijos Sandanavičiūtės ir 
Roberto Newson pirmgimis sū
nus buvo pakrikštytas kovo 27 
d. šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioje Los Angeles, Calif. Krikš
to apeigas atliko kun. dr. V. 
Bartuška, krikšto tėvais esant 
Petrui Sandanavičiui ir Reginai 
Dunderienei. Krikšto vaišėse 
dalyvavo šeimos artimieji ir 
draugai.

— Algirdo Gustaičio straipsnį 
apie Lietuvą bei apie lietuvių', 
latvių, estų santykius išspausdi
no latvių žurnalas “Treji Varti” 
91 numery. Įdėta autoriaus ir 
keturios kitos nuotraukos iš lie
tuvių gyvenimo Be to, pirmame 
žurnalo teksto puslapyje įdėta 
didelė nuotrauka lietuvių kank
lininkės Mirgos Marijos Bankai- 
tytės su aprašymu, o paskuti
niame viršelio puslapy įdėtas 
Alg. Gustaičio paruoštas Lietu
vos žemėlapis.

VOKIETIJOJEi
— A. a. Jonas Norkaitis, ne

priklausomos Lietuvos politikas 
ir valstybininkas, sulaukęs 90
m. amžiaus, mirė kovo 22 d. 
Bad Mergentheim ligoninėje. Ve
lionis buvo baigęs Marijampolės 
gimnaziją ir studijavęs fiziką 
Petrapilio universitete. Į Lietu
vą grįžo 1919 m. Buvo finansų 
ministerijos įgaliotinis Klaipė
doje ir Klaipėdos muitinės virši
ninkas, paskiau nuo 1925 m. 
finansų ministerijos prekybos 
departamento direktorius, nuo 
1936 m. užsienio reikalų mini
sterijos ekonominio departa
mento direktorius. Iki sovieti
nės okupacijos buvo “Lietuvos 
cukraus” bendrovės pirminin
kas. Antrai bolševikų okupaci
jai artėjant, pasitraukė į Vo
kietiją. čia buvo Vliko narys. 
Palaidotas Bad Mergentheime. 
Liko sūnus ekonomistas ir Lie
tuvių Bendruomenės veikėjas 
dr. Jonas Norkaitis.

— Prof. dr. Antanas Macei
na, gyvenąs Mūnstery, serga 
širdimi. Kurį laiką buvo ligo
ninėje, dabar, gydytojų prižiūri
mas, gydosi namuose, bet negali 
nei skaityti, nei rašyti.

— Kun. V. šarka nuvyko į 
Neustadtą Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo proga atlai
kyti pamaldų vasario 27 d. Pa
ruošė pietus T. Ničienė, E. Si- 
manavičienė, E. Rimkuvienė, V. 
Vaškienė, žodį tarė vietos kle
bonas kun. H. Rothermann, ku
ris pasidžiaugė lietuviais ir pa
linkėjo tautai laisvės.

— Bremene Lietuvos nepri
klausomybės šventę paminėjo 
vasario 20 d. pamaldomis, ku
rias atlaikė kun. V. šarka, var
gonais grojant prof. dr. Vyteniui 
Vasyliūnui. Po pamaldų para
pijos salėje buvo minėjimas, ku
riame vėl trumpai kalbėjo kun. 
V. šarka. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. Kalbėjo dar dr. B. Ba- 
taitis, P. Bieliauskas ir S. Jasai
tis.
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Chicago, BL 60629 
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