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Štai kokia sovietinė 
tikėjimo laisvė 

(Tęsinys) 
Straipsnio „teisingumą" liu

dija pirmieji jo sakiniai: 
„Tiesa, kunigas Sigitas Tam-
kevičius praeityje nebendravo 
su buržuazinių nacionalistų 
gaujomis, nelaimino jų kru
vinų „žygdarbių", neslėpė 
bažnyčios požemiuose bandi
tų ginklų, kaip tai darė, pa
vyzdžiui, tas pats A. Sva
rinskas". Norisi paprašyti 
korespondentės S. Mockuvie-
nės patikslinti, kurių bažny
čių požemiuose kun. A. Sva
r i n s k a s s lėpė bandi tų 
(partizanų — red. past.) gink
lus ir kokius jų žygdarbius lai
mino, jei nuo 1946 metų iki 
1956 metų buvo kalinamas ir 
tik 1954 metų spalio 3 d. spec. 
lageryje Abizėje buvo 
įšventintas kunigu. 

Dėl svarumo griebtasi gru
baus melagingo šmeižto. 
Taigi, perskaičius pirmus 
sakinius, nesunku suprasti, 
kokiu stiliumi parašytas ir 
visas straipsnis. 

Skaitančiajam straipsnį į 
akis krinta, kad korespon
dentė nemini teismo sudėties, 
praktiškai slepia beveik visų 
liudininkų pavardes. Jau 
vien iš oficialaus pranešimo 
spaudoje aišku, koks pompas
tiškai išpūstas, juridiškai 
nepagrįstas yra kun. S. Tam-
kevičiaus kaltinimas anti
visuomenine ir antitarybine 
veikla. Štai ką vardina 
straipsnio autorė S. Mocku-
vienė: kaltinamas „už reli
ginių apeigų atlikimą ne vien 
tik maldos namuose". Tokio
mis apeigomis praktiškai gali 
būti laikoma: ligonių aptar
navimas (namuose ir ligoni
nėje), Vėlinių ar laidotuvių 
procesija į kapines, kryžiaus, 
namo ar buto šventinimas ir 
t.t. 

Bet juk visa tai yra tik reli
ginės laisvės, kurią garan
tuoja Tarptautinė žmogaus tei
sių deklaracija bei šalies 
Konstitucija realizavimas gy
venime. Autorė toliau aiškina, 
kad kun. S. Tamkevičius 
..pastoviai kurstė tikinčiuo
sius nepaklusti" tokiems drau

dimams ir tvirtina, kad reli
gines apeigas galima atlikti 
tik maldos namuose, kai net 
Religinių susivienijimų nuo
statai nurodo, kad religines 
apeigas galima atlikinėti baž
nyčiose (maldos namuose), 
šventoriuje bei kapinėse. Tei
singai suprasdamas kiek
vieno žmogaus prigimtines 
teises, kurias privalo garan
tuoti kiekviena valstybė, 
nepriklausomai nuo jos ideo
logijos, šis kunigas siekė, kad 
tikinčioji visuomenės dalis 
realiai galėtų pasinaudoti 
konstitucinėmis — kaip pilie
čio ir prigimtinėmis - reli
ginėmis — kaip žmogaus tei
sėmis, nelaužant bažnytinių ir 
tautinių tradicijų. Be to per 
Vėlines eiti į kapines ir ten 
melstis kunigus ir tikinčiuo
sius įpareigoja pati Bažnyčia. 
O kokiu pagrindu galima tai-
kyt kaltinimą „visuomeniš
ka" ar antivisuomeniška" 
veikla, kai kalbama apie butų 
šventinimą, ligonių lan
kymą?! Juk tai pačia savo 
esme privatus dalykas. Toliau 
korespondentė S. Mockuvienė 
kaip nusikaltimą straipsnyje 
iškelia ,, g rupin į vaikų 
mokymą". Koks gi skirtumas 
— grupinis ar pavienis? Juk 
visus moko tos pačios reli
gijos. Jeigu teisė mokyt vai
kus tėvų rehgijos iš esmės 
nepažeidžia įstatymo, tai ly
giai taip pat jo nepažeidžia ir 
tada, kai nori vaikus tikėjimo 
išmokyt kuo geriau. Tai kuo gi 
kaltas kunigas, kai, realizuo
damas tą pačią Konstitucijos 
laisvę, padeda tėvams tai 
atlikti. Pagaliau tai pirma
eilė kunigo pareiga. Galbūt 
šio kaltinimo esmė žodžiuose 
„religinis vaikų moky
mas". Ateistai dažnai tai va
dina nusikaltimu ir kaip argu
mentą pateikia Konstitucijos 
įstatymą, kad Bažnyčia at
skirta nuo mokyklos. Bet ką 
tai bendro turi su įstatymo 
pažeidimu, — pvz., religinių 
mokyklų steigimu bei pri
valomo religinio mokymo 
įvedimu? Ar galima kiekvieną 
pamokymą vadinti mokykla?! 

(Bus daugiau) 

Popiežius išvyko 
Roma. — Popiežius Jonas 

Paulius II vakar išvyko į to
limą kelionę. Aliaskoje jo pa
laukė prezidentas Reaganas. 
Iš čia popiežius skrido į Pietų 
Korėją. Šiandien jis susitiks 
su prezidentu Chun Seoule. Po 
to popiežius aplankys Kwang-
ju miestą, sustos raupsuotųjų 
kolonijoje Sorokdo, Taegu ir 
Pusano miestuose. Iš 41 mili
jono Korėjos gyventojų kata
likų yra apie 1.7 imi. Čia ta
čiau kata l ikai turi 103 
žuvusius tikinčiuosius, kuriuos 
popiežius paskelbė kan
kiniais. 

Korėjai svarbus popiežiaus 
vizitas ir tuo, kad bus pri
pažintas P. Korėjos pastovu
mas ir saugumas. Pietų Korėja 
organizuos Olimpinius 1988 
metų žaidimus, o 1986 m. 6 a 
įvyks Azijos sporto varžybos. 

Nauja grėsmė prie 
Vietnamo sienos 

Pek inas . — Kinijos komu
nistų dienraštis rašo, jog Viet
namas traukia prie Kinijos 
sienos stiprią kariuomenę ir 
rengiasi invazijai į Kinijos 

Popiežius Jonas Paulius II pradėjo kelionę į 
Azijos šalis. Jis pasaulio spaudoje jau va
dinamas „keliaujančiu popiežium". Šį kartą jis 

aplankys Pietų Korėją, Salamonų salas, Papua, 
Naująją Ginėją ir Tailandiją. Vakar popiežius 
Aliaskoje pasimatė su prezidentu Reaganu. 

Sovietų žvilgsnis 
į Reagano kelionę 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

žemę. Į pasienį sutrauktos 
šarvuočių ir sunkiosios arti
lerijos jėgos. Praėjusį šešta
dienį vietnamiečiai jau buvo 
įsibrovę į Kiniją, tačiau budri 
pasienio sargyba įsibrovėlius 
išstūmė atgal. 

Vietnamo spaudos agentū
ra skelbia, kad Kinija atsiun
tė į pasienį tris naujus karei
vių pulkus, kurie bandė užimti 
tris kalnus Vietnamo pusėje. 
Prie Kinijos sienos kilo nauji 
įtempimai, nauji pavojai, dėl 
kurių kalta vien Kinija, rašo 
Vietnamo spauda. 

Mūšiai Kambodijoj 
Pekinas. — Kinijos žinių 

agentūra paskelbė apie 
didelius Kambodijos sukilėlių 
prieš valdžią laimėjimus. 
Partizanams pavyko sunai
kinti kelias vietnamiečių 
okupacinės kariuomenės įgu
las. Tailandijos žinių tarnyba 
skelbia, jog sukilėliai užėmė 
po sunkių kovų Kompong 
Speu miestą, apie 25 mylios 
nuo Kambodijos sostinės. 
Buvo paleisti 372 politiniai 
kaliniai, okupacinei kariuo
menei padaryti sunkūs nuo
stoliai. 

Maskva. — Sovietų spauda 
komentuoja prezidento Rea
gano kelionę į Kiniją gan nuo
saikiai. Nurodoma, kad Rea
gano rinkiminei kampanijai ši 
kelionė buvo labai svarbi, nes 
visi Žino, kad jis „įsitikinęs 
antikomunistas". Tass agen
tūra pabrėžia Kinijos - Ame
rikos skir tumus Taivano 
k l a u s i m e . Pekine g e r a i 
suprantama, kad šios pro
blemos negalima išspręsti arti
miausioje ateityje. Kinams 
svarbu artimiausioje ateityje 
gauti iš Amerikos pinigų savo 
pramonės ir žemės ūkio pro
jektams finansuoti, gauti 
ginklų ir kovinės technikos 
armijai, Amerikos korporacijų 
įdėjimų Kinijoje. 

Sovietų spauda cituoja įvai
rius Amerikos spaudos pareiš
kimus. Reagano vizitas tik
riausiai turės kur kas didesnį 
poveikį paprastų kinų gyveni
mui, negu paprastų amerikie
čių. Bent laikinai vizitas pri
slopins balsą tų Kinijos 
partijos vadų, kurie stoja prieš 
buržuazinę įtaką, prieš eko
nominę liberalizaciją, prieš 
dvasinį užteršimą ir buržu
azinę ideologiją, kuri prasi
skverbė į Kiniją pro atviras 
duris. 

VVashingtonas laiko Kiniją 
didžiule rinka, kur gyvena 
vienas bilijonas žmonių ir kur 
būtų galima pasipelnyti iš 

daugelio bilijonų dolerių ver
tės operacijų. 

Tass agentūra mini Rea
gano pareiškimus spaudai 
apie buvimą lygiagrečių arba 
artimų interesų, liečiančių 
daugelį politinių' klausimų. 
Kaip vieną tokių artimų pozi
cijų pavyzdį Reaganas pami
nėjo Kambodiją, kur, kaip ži
noma, JAV ir Kinija remia 
polpotininkų gaujas, taip pat 
paminėjo Afganistaną, kur 
abi šios šalys remia kontr
revoliucines grupuotes, vei
kiančias prieš Afganistano 
Demokratinę Respubliką, rašo 
Tass. 

Prezidentas apie 
kinų komunizme 

Fairbanks. — Prezidentas 
Reaganas Aliaskoje pasakė 
kalbą vietiniams politikams, 
papasakojo apie savo įspū
džius Kinijoje. Prezidentas, 
atsakydamas į korespondentų 
klausimus, pareiškė, kad jis 
buvo ir yra antikomunistas, 
jei kalbama apie komunizmą 
Amerikoje. Jis toliau kriti
kuoja kitų šalių komu
nistinius režimus už žmogaus 
laisvių laužymus, už bandy
mus primesti savo sistemą 
kitoms šalims. Kinijos komu
nis ta i , atrodo, nesiekia 
ekspansijos. Jie priešinasi kitų 
šalių užkariavimui, todėl 
Amerika gali sugyventi su 
vadinama komunistine Kinija, 
pasakė Reaganas. Nėra 
reikalo bandyti primesti ki-

Rygoje i 
latvis saugumietis 

— „Los Angeles Times" pa
skelbė, kad lėktuvo nelaimėje 
žuvęs aviacijos generolas Ro-
bert Bond skrido sovietų ga
mybos Mig-23 lėktuvu. Jis 
pakilo iš Nellis aviacijos ba
zės netoli Las Vegas. Bazėje 
stovi vadinama „Raudonosios 
vėliavos" eskadrilė, kuri mo
koma kovoti su sovietų lėktu
vais. 

— Afganistano sukilėlių va
dai Indijoje paskelbė, kad ko
munistų agentai buvo infilt
ravę Masoodo (Panjshiro 
Liūto) laisvės kovotojų grupę. 
Jis laiku pasitraukė iš Panj
shiro slėnio balandžio 19 d. 
Sovietai pradėjo slėnio inva
ziją su 20,000 kareivių balan
džio 21 d. 

— Beirute Libano kariai su
gavo tris Izraelio kariškius, 
kur ie buvo pr i sk i r t i prie 
Libano - Izraelio ryšių komi
sijos. Juos paklydusius sulaikė 
sirai, vieną peršovė, tačiau iz
raeliečiams pavyko nuvažiuo
ti į Libano kareivių būstinę. 
Libaniečiai vėliau juos perda
vė sirams. 

— Šiandien lenkai I-enki-
joje ir visame pasaulyje mini 
savo tautinės konstitucijos 
dieną — gegužės 3-čiąją. 

— Libano premjerui dar 
nepavyko sudaryta 10 minis-
terių vyriausybės. Šijitų mili
cijos vadas Berri atsisako tei
singumo ir hidroelektrinių 
jėgainių ministerijos. J i esan
ti jam per menka. 

Afganistane mažai 
vilčių susitarti 

N e w Yorkas . — Jungtinių 
Tautų sekretoriaus pava
duotojas Diego Cordovez grįžo 

Prancūzai suskilę 
Paryžius. — Darbininkų 

šventės proga Paryžiuje pa
aiškėjo visiškas darbininkų 
unijų nevieningumas. Įvyko 
trys atskiri paradai. Viename 
žygiavo socialistai, kitame — 
komunistai, o trečias sujungė 
centro ir dešinio sparno darbi
ninkus. Visos trys demonstra
cijos pabrėžė sunkias darbo 
žmonių dienas, menkus už
darbius, socialistų vyriausy
bės paskelbtą taupymą, diržų 
suveržimo politiką. 

Visose trijose demonstra
cijose žygiavo apie 15,000 žmo
nių. Didžiausia grupė buvo ko
munistų. 

Pirminiai rinkimai 
Washingtonas. — Demok

ratų partijos pirminiuose 
rinkimuose Jesse Jackson 
pirmą kartą aiškiai nugalėjo 
kitus du kandidatus. Tai įvy
ko „District of Columbia". 
Tennessee p i rmin iuose 
Mondale gavo 40 nuoš. baloų, įg kelionių, kuriose jis bandė 
sen. Hart liko antroje vietoje išspręsti Afganistano pro
su 29 nuoš.. Jacksonas lai- belmą. J is važinėjo į Kabulą, 

Stokholmas. — „Christian 
Science Monitor" bendradar
bis Švedijoje Erik Lettlander 
gegužės 1 d. rašo apie naują 
Latvijos komunistų partijos 
pirmąjį sekretorių Boris Karlo-
vich Pugo, dar neturintį 50 
metų. Balandžio vidury jis 
pakeltas Latvijos vyriausiu 
vadu. Prieš tai jis vadovavo 
Latvijos KGB ir labai ener
gingai ėmėsi nacionalistų per
sekiojimo. 

Pugo tapo KGS vadu Lat
vijoje 1980 m. lapkričio mėn. 
Jau kitų metų pavasarį buvo 
išardyta latvių socialdemok
ratų pogrindinė organizacija. 
Jos vadai Juris Bumeistaris ir 
Dainis Lismanis nubausti 
ilgomis kalėjimo bausmėmis. 
Pernai Latvijoje buvo nuteisti 
aštuoni latviai už jų politinius 
ar religinius įsitikinimus. Šeši 
atlieka bausmes darbo sto
vyklose, vienas pirma atliko 
bausmę, o po to buvo užda-

Nerami gegužės 
1-moji Lenkijoj 

Varšuva. — Visos socialis
tinės valstybės iškilmingai mi
nėjo gegužės I-ją, tačiau di
d ž i a u s i ą dėmesį sukėlė 
paradai Lenkijoje. Varšuvoje į 
oficialią demonstraciją buvo 
įleidžiami žmonės su iŠ anks
to gautais pakvietimais. Kai 
kur saugumo milicininkų buvo 
daugiau negu demonstracijų 
dalyvių. Gdanske, Varšuvoje, 
Czenstachovoje, Wroclawe, 
Sczecine įvyko susikirtimų 
tarp milicininkų ir „Soli
darumo" šalininkų. Gdanske 
jiems pavyko įsijungti į oficia
lią eiseną. Joje žygiavo ir Lech 
Walesa. Priėję valdžios žmo
nių tribūną darbininkai stai
ga iškėlė savo vėliavas, ėmė 
šūkauti reikalavimus paleisti 
kalinius. 

Daug kur diktatūros prieši
ninkai susirinko bažnyčiose ir 
iš ten vyko į demonstracijas. 
Milicija šešiuose miestuose 
turėjo panaudoti ašarines du
jas, vandensvaidžius, suimta 
daug žmonių. 

Šią savaitę Lenkijos val
džios galva gen. Jaruzelskis 
važiuoja į Maskvą pasimatyti 
su prezidentu Černenka. Jam 
svarbu nusivežti garantijų, 
kad Lenkija tvirtai stovi 
socializmo stovykloje. Val
džios šaltiniai bandė užsienio 
korespondentams įrodyti, kad 
Lenkijoje buvo ramu. de
monstracijos buvo iškil
mingos ir normalios. Mili
cininkai atėmė iš užsienio 
korespondentų ir televizijos 
technikų daug filmų. 

Švedijos kova 
prieš infliaciją 

Stokholmas. — Švedijos 
vyriausybė, kovodama su in
fliacija, paskelbė visų kainų, 
nuomų užšaldymą. Socialis-

rytas į psichiatrinę. Dar vie
nas, veikęs slaptame taikos 
k o m i t e t e , u ž d a r y t a s į 
psichiatrinę ligoninę. 

Komunistų partijos vado 
Pugo veikla glaudžiai rišama 
su Andropovo iškilimu Mask
voje. Pugo turėjo vadovauti 
, .etniniam šnipinėjimui", 
kuriam patys rusai netinka. 
Reikia pagalbininkų, kurie 
kalba atskirų respublikų kal
bomis. Pugo kilęs iš latvių ko
munistų, kurie artimai veikė 
Rusijoje Stalino laikais ir tik 
po karo sugrįžo į Latviją, 
Rusai tais latviais gali pasi
tikėti. Jie nesutepti Nepriklau
somos Latvijos gyvenimu. 

Panašūs KGB valdininkų 
iškilimai Ukrainoje, Armėni
joje ir kitose Baltijos respubli
kose galėtų reikšti, kad Mask
va vis daugiau savo įtaką ir 
galią pagrindžia saugumo 
policijos veikla. Švedijos Lund 
universiteto sovietų reikalų 
specialistas Kiristian Gerner 
mano, kad dar per anksti nu
statyti, ar Pugo iškėlimas reiš
kia KGB įsivyravimą ne rusiš
kų respublikų valdyme. 
Reikėtų palaukti daugiau pa
našių pakėlimų, ypač Centri
nės Azijos respublikose, kur 
rusai turi sunkumų su musul
monų nacionalizmu, pasakė 
prof. Gerner. 

Latvių komunistų vadas 
P u g o l a i k o m a s l a t v i ų 
emigrantų specialistu. J i s 
ėmėsi griežtų priemonių su
mažinti latvių išeivių įtaką 
Latvijoje. Latvijoje 1976 m. 
buvo pradėti metiniai kursai 
emigracijos jaunimui Rygoje. 
Nors tuos kursus latviai išei
viai boikotuodavo, kursai pa
sirodė sovietiniams organi
zatoriams pavojingi ir 1981 m. 
vasarą buvo uždaryti. Tais pa
čiais metais Amerikos latvių 
jaunimo atstovas, kuris daž
nai važinėdavo į Latviją ir 
propaguodavo kultūrinį bend
radarbiavimą su Latvija, buvo 
Latvijoje suimtas, ištardytas 
ir išmestas, nes jis turėjęs ry
šių su dviem socialdemokra
tais, minėtais Bumeistariu ir 
Lismanu. Po to dažniau latvių 
jauni turistai buvo tardomi ir 
ištremiami, rašo Lettlander. 

mėjo 26 nuoš. Susidomėjimas Teheraną ir Islamabadą Pa- tas premjeras Olof Palme pasi
rinkimais buvo menkas. 

Šeštadienį įvyks balsa
vimai Texas ir Louisianoj, o 
ateinantį antradienį balsuos 
Ohio, Indianos. Marylando ir 
Šiaurinės Karolinos demok
ratai. 

kis tane. Tarpininkas bandė 
susitarti dėl taikos, kurios pa
grinde būtų: sovietų kariuo
menės atitraukimas iš Afga
nistano, pabėgėlių grąžinimas 
į Afganistaną ir tarptautinės 

kvietė darbininkų unijų atsto
vus ir pramonės įmonių vadus 
ir patarė jiems sustabdyti algų 
kėlimus, kurie gali padidinti 
infliaciją. Ji dabar kyla 9 
nuoš. per metus greičiu. Po šio 

— Teroristai Kolumbijoje 
nušovė teisingumo ministerį 
Larą Bonilla. Kolumbijos pre
zidentas paskelbė pavojaus 
stovį ir pažadėjo sustiprinti 
kovą su narkotikų gaujomis ir 

toms šalims mūsų valdžios pirkliais. Jie suorganizavę mi-
forma8, pareiškė prezidentas, nisterio atentatą. 

garantijos, kad niekas nesikiš vyriausybės dekreto Švedijos 
į Afganistano reikalus. akcijų biržoje nukrito akcijų 

Sekretorius neslepia, kad pardavimo biznis. 
pasiekta labai mažai. Sovietai 
nesutinka nustatyti savo jėgų 
atitraukimo planą. Kol jie — Kanada susitarė su So-
nenurody8, kada bus pradėta vietų Sąjunga. Šiai bus lei-
išvežti kariuomenė, Pakis- džiama žuvauti Kanados teri-
tanas nesutinka prisidėti prie toriniuose vandenyse. Už tai 
garantijų, kad niekas nesikiš į sovietai turės pirkti Kanados 
kovas Afganistane. žuvies, kasmet už 12 mil. dol. 

Černenka mėgsta 
asmenybės kultą 

Maskva. — Gegužės 1-mosios 
paradas Maskvos Raudono
joje aikštėje parodė pasauliui, 
kad naujasis vadas Černenka 
mėgsta pagarbą. Stebėtojai 
mano, kad prasideda naujo 
asmenybės kulto laikotarpis. 
Andropovo laikais visų Krem
liaus vadų portretai buvo 
v ienodo dydžio. Š i eme t 
Černenkos paveikslai buvo 
daug didesni ir jų buvo labai 
daug. Kai kurie fabrikai nešė 
Černenkos posakių ištraukas, 
jo kalbų citatas. 

Kai kurie parado vežimai 
kritikavo Amerikos ginklavi
mosi politiką, Amerikos ato
m i n i u s g i n k l u s , k a r ų 
kurstymą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 3 d.: Pilypas ir Jo
kūbas Ap., Arvistas, Diva. 

Gegužės 4 d.: Florijonas. Mo
nika, Beržas, Mintautė. 

Saulė 
7:49. 

ORAS 
teka 5:46, leidžiasi 

Debesuota, gali lyti, tempe
ratūra dieną 55 1., naktį 45 1. 
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i Vyčių organizaci jos C\ pirmininkė Loreta Stukie-
nė New Je r sey gubernatoriui Thomas H. Kean įteikia vyt ; su 
a t i t inkamu įrašu. Dr. Jokūbas Stukas laiko gubernatoriaus 
Vasario 16-tosios proga pasirašytą proklamaciją. 

112-TOS K U O P O S 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio 17 d. buvo 112-tos 
vyčių kuopos Chicagoje susi
rinkimas. Kuopa turi daugiau 

'"dviejų šimtų narių, bet susi-
" rinkime dalyvavo tik arti pen

kios dešimtys. Susirinkimui 
vadovavo pirmininkas Pau-

Mius Binkis. Dvasios vadas 
kan. Vaclovas Zakarauskas 
kalbėjo maldą. Sekretorė Mari-

" ja Juzėnaitė skaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą. 

Buvo pasidalinta Romos iš
kilmių įspūdžiais. Vyčiai ten 
pajutę, kad y ra gerbiami. Ir 
Šventasis Tėvas savo kalboje 
vyčių organizaciją paminėjęs 
du kartu, šalia skautų ir Šv. 
Kazimiero seserų vienuolių. 
Organizacijos pirmininkė 
Ix>reta Stukienė Vatikane 
puikiai reprezentavusi vy
čiams. 

Buvo prisimintas ir Ame
rikos Vidurio apygardos su
ruoštas minėjimas Šv. Kazi
miero bažnyčioje Gary mieste. 
Pamaldos buvus ios iškil
mingos. Mišias laikęs vyks. 
Vincentas Brizgys. Po pamal
dų buvę bendri pietūs. Po pie
tų įvykęs apygardos susirin
kimas. Buvęs nusamdytas 
autobusas čikagiškiams nu
važiuoti. Irena San kūtė apy
gardos vardu dėkojo Zuzanai 
Bolanos. Pauliui Binkiui ir 
Aleksandrui Mockui už kelio-

-~ nės suorganizavimą. Kitais 
metais šv. Kazimiero minėji
mas būsiąs Kenoshoje. 

Estei le Rogers ir Eleonora 
Kasputienė išvardino naujus 
kuopos narius. Jų buvo daug. 
Vienas iš jų, Feliksas Mac
kevičius, net dovaną kuopai 
atnešė — stereo aparatą. J i s 
yra kepyklos savininkas; jau 
kelios dešimtys metų kaip ska
nia lietuviška duona maitina 
ne tik Chicagos bet ir kitų 
miestų žmones. 

Kovo mėnesį suruoštas var 
totų daiktų išpardavimas 
buvęs sėkmingas. Lapkričio 
mėnesį būsiąs kitas. Tokių iš
pardavimų pajamos yra SKI-
riamos vyčių salės išlaiky 
mui. 

I susirinkimą buvo atėjęs 

Amerikos Vidurio apygardos 
pirmininkas Algirdas Brazis 
su žmona Aldona. Jis visus 
kvietė dalyvauti Fausto opero
je. Papasakojo, kad spalio 6 d. 
bus 112-tos vyčių kuopos 60-
ties metų jubiliejus. Jam 
rengti jau esąs sudarytas 
komitetas. 112-ta kuopa esanti 
senesnė ir už savo parapiją. 
Kai kurie vyčiai dar prisi
mena, kaip buvo renkamos 
aukos parapijai steigti. Pirmi
ninkas priminė, kad liepos 4 d. 
bus apygardos gegužinė; 
laikas jau pradėti jai ruoštis. 

Sužinojome, kad vyčių 
choras ..Septynis Kristaus 
žodžius'' giedos ir Šv. Bar
nabo bažnyčioje. O Robertas 
Mockus gegužės 9 d. De Paul 
universitete turės piano reči
talį. Kėgliavimo turnyras Chi
cagoje vyks gegužės 18, 19 ir 
20 dienomis. 

Zuzana Bolanos renka pa
rašus po prašymu JAV vy
riausybei, kad ji užtartų 
k o m u n i s t ų 

MOŠŲ KOLONIJOS 
Lemont, III. 

MAIRONIO MOKYKLOS 
SUKAKTIS 

Lemonto Maironio litu
anistinės mokyklos dainų ir 
tautinių šokių mokytoja Rasa 
Šoliūnaitė žada juokingą ir 
įdomią, satyrišką programą 
šio šeštadienio vakare per 
mokyklos 25 metų sidabrinės 
sukakties „Pavasario balių". 
„Direktoriaus dilema" tesis 
pusę valandos ir bus suvai
d in ta ;,Spindulio" teatro 
grupės. Muzikinis vaidinimas 
buvo parašytas ir paruoštas R. 
Šoliūnaitės ir mokytojos Ag
nės Katiliškytės - Counsell (ji 
yra Lemonto Liet. Bendruo
menės pirmininkė). 

Kol „Spindulys" repetuoja, 
šią savaitę mokyklos tėvų ko
mitetas baigia ruošti smulk
menas gegužės 5 d. sukaktu
viniam vakarui. Balius bus S. 
Constantine ir Helen salėje, 
Palos Hills, III., priemiestyje, 
11025 So. Roberts Rd. 

Aido orkestras gros įvairią 
muziką — nuo lėtesnių valsų, 
iki smarkesnių moderniškų 
ritmų. Orkestrui vadovauja 
Darius Polikaitis. Jis gerai su 
savo draugais padainuoja (ir 
kartais paplėšia) lietuviškus ir 
svetimus harmonijos tonus! 

Vakaras prasidės 6 vai. vak. 
kokteilių valandėle. Po to bus 
karšta skani vakarienė, pa
ruošta Onos Norvilienės ir pa
dėjėjų. 

Prieš pasirodymą ir šokius 
bus trumpas la ikotarpis 
sveikinimams ir prisiminti 
mokyklos istoriją. Be to, per 
šokių pertraukėlę bus trau
kimas išrinkti tris laimėtojus 
šio pavasario mokyklos loteri
jos. Nors mokiniams konkur
sas jau oficialiai užsibaigė, 
bilietai dar bus parduodami 
prieš ir per balių suaugu
siems. Bilietų kaina yra 1 dol. 
už bilietą arba 10 dol. už 12 
bilietų knygelę. Laimėjimas — 
pirma vieta 250 dol pinigais, 
antra — 150 ir trečia — 100. 
Paremkime mokyklą, pirkime 
ir platinkime bilietus. 

Keletą staliukų ir vietų dar 
yra. Auka šiam linksmam ir 
ypatingam vakarui yra 22.50 
dol. asmeniui, o tik 17 dol. stu
dentams. Kreiptis į tėvų komi-
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Lemontd ..Spindulio" tautinių šokių grupės berniukai šoka 
klumpakojį per lituanistinės mokyklos Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą. 

teto nares Astą Reitnerienę 
(tel. 460-1790} arba Gražiną 
Vasienę (tel. 985-1190). 

Nepraleiskite šio istorinio 
momento. Sidabrinė sukaktis 
tik būna vieną kartą! 

Ričardas Mačiulis 

MAIRONIO 
MOTINOS DIENA 

Lemonto ' Maironio litu
anistinė mokykla, norėdama 
pagerbti mokyklos ir rėmėjų 
mamytes, ruošia Motinos 
dienos minėjimą šį šeštadienį, 
gegužės 5 d., mokyklos 
patalpose. 410 McCarthy Rd. 
Programa prasidės 11:30 v. 
ryto. ' 

Mokyklos vedėja Aldona 
G a s n e r i e n ė nuoš i rdž ia i 
kviečia mielas mamytes, tė
velius, močiutes, senelius ir 
svečius atsilankyti į šį minė
jimą. Mokiniai renkasi mokyk
lon apsirengę tautiniais dra
bužiais. 

— Brangios mamytės ir tė
veliai, — tarė A. Gasnerienė, 
daug priklauso ir nuo Jūsų. 
Norėdama, kad visi bendrom 
jėgom siektume vieno ir to 
paties tikslo, pateikiu keletą 
minčių. a 

— Lietuviai turi būti or
ganizuota ir vieninga tauta. 
Telkti savyje, tik pačias gerą
sias kūrybines jėgas. Nesu-

D E T R O I T O Ž I N I O S 
TRUMPAI 

S t a s ė J a n u l e v i č i e n ė , 
sulaukusi septyniasdešimt 
metų amžiaus, staiga mirė 
Velykų rytą. Už Stasės Janu-
levičienės sielą šv. Mišios 
buvo aukojamos balandžio 25-
tą dieną Šv. Antano bažny-

ka lė j imuose ^°ie- P o pamaldų giminių, 
k e n č i a n č i u s n e k a l t u s artimųjų ir pažįstamų buvo 
lietuvius. Šiam susirinkimui palydėta į Šv. Kapo kapines, 

• 

Zuzana paruošė nuotraukų ir 
margučių parodėlę. Nuotrau
kos buvo daugiausia Vilniaus 
Aušros Vartų. Dėmesį traukė 
išsprogusios karklų šakos 
prikabinėtos gražiausiai iš
dažytų margučių. Menininkė 
Plioplytė prie jų daug dirbo; 
jai padėjo ir Zuzana. 

Buvo ir dovanų paskirsty
mas. Laimėjimams buvo skir
ta 30 kumpių ir už tai su
rinkta 2.50 dol. Tai didelė 
parama kuopos kasai. Lai
mėjimams daug pasidarbavo 
Algirdas Brazis. 

Vienas stalas buvo apdėtas 
velykinėmis vaišėmis. Buvo ir 
margučių (galėjai pabandyti 
kuris stipresnis), ir gardžių 
/elykinių pyragų. Stalą puošė 
T ražių , r a u d o n ų tulpių 
v..šonai. Vaišių stalą paruošė 
Julija Zakarkienė ir Louis 
Rogers. 

E. Paka ln i šk ienė 

SUKAKTUVINIS 
BANKETAS 

Spalio 6 d. Chicagoje, Vyčių 
salėje, bus 112-tos vyčių 

Southfield, Mich. Nuliūdime 
liko vyras Juozas, dukros Al
dona, Vida ir Birutė, vaikai
čiai, giminės ir artimieji. 
Velionė iki mirties priklausė 
šv . Antano lietuvių parapijai 
Detroite. 

Det ro i to moterų vokal i 
n i s kvartetas atliks meninės 
programos dalį Mokytojų stu
dijų savaitės užbaigimo va-

kuopos 60-tie8 metų jubi
liejinis banketas. Susirinks į jį 
visi esą ir buvę tos kuopos 
veikėjai. Bus prisiminta praei
tis. Bus galima susitikti 
senus pažįstamus. Turintieji 
fotografijų iš kuopos veiklos, 
ar kitų kokių prisiminimų, yra 
prašomi pranešti Marijai Ju-
zėnaitei (tel. 425-6014). Banke
tui suruošti reikalingi bus ir 

kare Dainavoje. Taip pat kvar
tetas atliks meninę programą 
rudenį, Clevelande „Žalgirio" 
šaulių kuopos ruošiamame 
bankete. Kvartetas turi tur
tingą repertuarą klasikos ir 
romantizmo dvasioje sukom
ponuotų kūrinių, paimtų iš 
operų, kantatų savųjų kompo
zitorių, o taip pat ir pasauli
nių kompozitorių. Kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto minėjime, 
balandžio 29 d. Detroito, meni
nėj programoj vokalinis kvar
tetas atliko: A. Vanagaičio 
..I^aisvės varpas", J. Gaidelio 
,,Už jūrų. už kalnų" iš operos 
„Danos", V. K. Banaičio „II-
troji undinių daina" iš operos 
,, Jūratė ir Kastytis", B. 
Budriūno ..Laisvės Vasaris" iš 
kantatos „Lietuvos šviesos ke
liu" ir kartojimui — B. Gor-
bulskio „Saulėlydis tėviš
kėje". Moterų kvartetas 
repertuare turi įvairių švenčių 
bei tautinių - religinių sukak
čių progoms tinkamų giesmių, 
kurias dažnai atlieka per lietu
viškas pamaldas Šv. Antano 
bažnyčioje Detroite. 

S. Sližys 
AUTOBUSAS I 

ŠOKIU ŠVENTĘ 

Norinčius vykti autobusu į 
darbininkai; galintieji padėti tautinių šokių šventę, Cleve-
prašomi pranešti rengimo ko- landė, liepos 1 d. registruoja: 
miteto pirmininkui Algirdui Juozas Matekūnas Dievo Ap-
nraziui. Visi 112-tos kuopos vaizdos parapijoje ir Antanas 
nariai turėtų stengtis, kad šis 
sukaktuvinis banketas būtų 
šaunus. 

N. L. 

Grinius Šv. Antano parapi
joje. Autobusas bus pasam
dytas jei atsiras reikalingas 
kiekis norinčių juo važiuoti. 

Nuotr. L. Volodkos 

stingti pasenusių tradicijų ir 
atgyventų formų kevale, bet 
nuolat reikštis dinamiška jau
natvės energija. 

Toliau A. Gasnerienė sakė, 
kad tėvynės meilė turėtų dar 
gaivalingiau įsiskverbti į kiek
vieno mokinio sielą, širdį ir 
smegenis. Po tautine vėliava 
rikiuoti vis ilgesnes eiles jau
nimo, tvirtai pasiryžusio visas 
savo jėgas dėti į tą didingą ir 
gražų pastatą, kurį mes vadi- '• 
name Lietuva. 

Mokyklos muzikos moky
toja Rasa Šoliūnaitė kartu su 
vedėja ruošia įspūdingą 
programą svečiam*. Mi : 
nėjimas pasibaigs prieš 1 vai. 
- , , . M . 

. . . . . 

Worcester, Mass. 
VYKSIME Į 

TAUTINIU ŠOKIU 
ŠVENTĘ 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa organizuoja autobusą į 
Tautinių šokių šventę Cle- • 
velande. Užsakytas modernus, 

' su visais patogumais' Fox 
bendrovės autobusas. 

Išvažiuosime birželio 29 d., 
penktadienį, 11 vai. vak. nuo 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios automobilių aikštės. Iš 
CIevelando išvažiuosime 
liepos 2 d. anksti rytą. Susto
sime prie Niagaros krioklio ir 
vakare apie 10 vai. grįšime j 
Worcesterį-

Kelionė vienam asmeniui 65 
dol. Parūpinsime viešbutį ir 
bilietus (po 10 dol.) į šokių 
šventę. Viešbutis — dvi lovos 
kambary: asmeniui 20 dol. 
viena naktis. 

Šauliai registruojasi iki 
gegužės 20 dienos. Po to visi 
norintieji važiuoti. Ypač kvie
čiame jaunimą. Informacijas 
teikia ir registraciją priima 
Janina ir Juozas Miliauskai, 
tel. 755-1894 ir Kazys Cėsna — 
753-8780. Registruojantis 
reikia sumokėti už kelionę (65 
dol.), o taip pat viešbutį ir 
šokių šventės bilietą. Čekį 
rašyti ir siųsti kuopos sekre
torei Janinai Miliauskienei, 54 
Coral St., Worcester, Mass. 
H1604. Vietos autobuse rezer
vuojamos pagal užsiregist
ravimo eilę, todėl nelaukite 
paskutinių dienų. Ankstyvas 
užsiregistravimas palengvins 
sutvarkyti visus kelionės for
malumus. 

PAVASARINIS 
ŠOKIU VAKARAS 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa kviečia visus Worces-
terio ir aplinkinių kolonijų 
lietuvius atsilankyti į jų 
rengiamą pavasarinį šokių 
vakarą su programa ir vaka
rienę. 

Renginys įvyks gegužės 19 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių klube. Programą 
atliks Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras. Dirigentas muz. 
Z. Snarskis. Akompanuoja 
pianistė O. Keršytė. Sesės 
šaulės visus pavaišins skania 
vakariene, o po to — šokiai. 

J . M. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
neaiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adrerso, gavus ia 
jo mokesti, atžynvna. iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams Y2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $50.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $30.00 $30.00 $20.00 
Užsienyje $50.00 $30.00 $20.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 $30.00 $20.f n 
Savaitinis (SeStad.pried.) $30.00 S19.00 

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

8:30 — 4:00 

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

Laimingiausieji mano gyve
nimo momentai buvo tos ne
gausios valandėlės, kurias aš 
praleidau namuose su savo 
šeima. 

Thomas Jefferson 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71 st Street 
Priima tre6ad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 y.y. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tek HE 4-5*49 
Vai: pirm. ir penkt. 12—5; antr ir ketv 
12—6 30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. D. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai; pagal susitarimą pirm. ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt. 10-4, šeštad. 10-3 vai. 

OK 735 M77 Ru 2*6 0067 »rba 246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVy IR 

EMOCINĖS. LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Speoalvbė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valandos pagai susitarimą 
Tel . 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOIAS 

4600 W. 103 St Oak Lavvn 
Tel. 423 8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348: Re*. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRLRCAS 

4255 VV c3rd St 
Vai. pagal susit*i*na: p:rm ir k"ėtvTT2 - 4 

c —8 antr 12 c penkt 10 — 12. ! — e 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPEC IALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEViClUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. PuJaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000 . Re*. G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYpYYpj'AS IR CHIROfcCAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

t>132 S. Kedzie Ave. Chiiago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURUIA 
Valandos pagal susitar.nrvj 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Family Meditai Clinic 
217 East 127 St., L e m o n t UI. 

Tylia i vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel . 257-2265 

Vai pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS -

ORTOPEDINĖS LIGOS — 
CHIRURGIJA 

6132 S Kedzie. Chicago, III. 
Tel . 925-2670 

1185 Dundee Ave. Elgin, 111.60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdy toias 

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

r u o 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

T * l . 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

ValanJo* pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N Į L (.YDYTOIA 
8104 S Roberts Road 

1 rv\!:.> . vakarus nuo Mariem Ave 
Tel. 5&3-07OO 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
•Kalba lietuviškai• 

O P T O M H K l s T Vs 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

C ontact lenses" 
2fel8 W ?l>t St. - Tel. 737-5149 

Vai pagai sus;tarfma U/daryta tre<* 

DR. IRENA KYRAS 
DANTV GYDYTOIA 

2659 VV. 59 SU, Chicago 
Tel. 476-2112 
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„Naujienų" etnografijos pamoka 

APIE VAŠKUS 
Ne tik smulkūs mūsų para

pijos reikaliukai kursto „Nau
jienų" redaktoriaus vaiz
duotę, bet ir sudėtingi 
proistorės, kalbos mokslo bei 
kultūros istorijos klausimai. 

Štai balandžio 25 d. jis pa
rašė ilgą straipsnį apie 
„vaškus" (taip jis — tiesa, ne 
be pagrindo — vadina bas
kus) — mažą, vos pusantro 
milijono žmonių tautą, kurios 
dauguma šiandien gyvena 
šiaurinėje Ispanijoje ir piet
vakarių Prancūzijoje. Kodėl 
„Naujienų" redaktoriui stai
ga prireikė rašyti apie vaš
kus? Ogi todėl, kad, jo nuo
mone, lietuviai galėtų daug iš 
jų pasimokyti. Ko pasimokyti? 
Aha, čia jau reikia pasiskai
tyti M. Gudelio straipsnį... 

T r o k š d a m i , k a d jo 
„pamoka" pasinaudotų ir 
mūsų skaitytojai, tą raštą 
pacituosime beveik ištisai — 
pridėdami tik vieną kitą pa
stabėlę. Plačių komentarų čia 
nė nereikia, nes „Naujienų" 
kūryba, kaip sakoma, kalba 
pati už save... Praleisime tik 
pačią pradžią, kur M. Gudelis 
išvedžioja, kaip lietuvių kalba 
„aiškiai senesnė" už sanskri
to, o „vaškų kalba, atrodo, 
dar senesnė" už lietuvių. Nu
statęs, kad vaškai atvyko iš 
šiaurės Afrikos (kur , j ie pali
ko savo kalbos pėdsakus, kaip 
juos paliko lietuviai Turkijoj, 
Italijoj, Centro Europoj ir ki
tose vietose"), ir nupasakojęs, 
kaip iberai bei romėnai nu
stūmė juos į pačią Ispanijos 
šiaurę, „Naujienų" redak
torius daro tokią išvadą: 

„Matyt, kad vaškai iš pri
gimties buvo piemenys. Jie 
ganė avis, ožkas, o vėliau kar
ves Ispanijos kalnuose. Jie 
gano ir dabar. Dalis vaškų 
jau tapo žemdirbiais, dirba 
kasyklose, veik visi vaškai 

-mėgsta jūrą. Jie minta 
žuvimis. Ne tik patys minta, 
bet ir kitus maitina". 

Ir po to jau pasileidžia į 
išsamų vaškų gyvenimo bū
do, jų kultūros bei poatikos 
aiškinimą: 

„Amerikoje yra vaškų. Jie 
gano gyvulius. Vakarinėse 
Amerikos valstijose, kalnuose 
galvijus gano vaškai. Jie turi 
gerus šunis, jodinėja arkliais 
ir prižiūri tūkstančius gal
vijų. Nė viena kita tauta 
Amerikoje nesiverčia gyvulių 
ganymu. Tuo tarpu vaškai at
skrenda Amerikon didelėmis 
grupėmis, užima Arizonos, 
Nebraskos, Washingtono ir 
kitų valstijų sritis, susitaria 
su galvijų savininkais ir pa
vasarį išgena į laukus. Jie 
moka galvijus prižiūrėti, juos 
gena, karpo, gydo, jei reikia, o 
vėlyvą rudenį suvaro į tvar
tus. Gyvuliai prie jų pripran
ta. Jie gyvulius mėgsta, juos 
prižiūri, pasikalba. Su jais 
dieną ir naktį praleidžia. 

„Vaškai pasiskirsto po kal
nus ir prižiūri galvijus, o pra
ėjus keliems metams grįžta į 
Vaskoniją, susitinka su sa
vaisiais. Kai nusibosta, tai vėl 
leidžiasi kelionėn keliems me
tams. Bandas jie gano vieni, 
bet jie susižino ir susitinka su 
kitais vaškais. Dabar jie turi 
radijo klausytuvus ir žinių 
siųstuvus, kūnais jie susi
žino, naujienas vienas kitam 
papasakoja {... štai iš kur 
„Naujienos" ima savo žin
ias!]. 

„Jie moka kelias kalbas. 
Ispanijoje kalba ispaniškai, 
Prancūzijoj — prancūziškai, o 
Amerikoje jie kalba angliš
kai, bet tarp savęs jie kalbasi 
vaskoniškai. Tą kalbą jie pra
moksta iš motinos ir jos neuž
miršta iki mirties. 

„Vaškai yra galvojantieji 
žmonės. Jie turi laiko galvoti. 
Jie paleidžia galvijus i pie
vas, o patys užlipa ant pašlai
tės, ilsisi ir galvoja. Ispanijai 
jie davė geriausius galvoto-
jus. Unamuno yra vaškas. J is 
buvo drąsus galvotojas ir pro
fesoriavo keliuose universi
tetuose [tuo metu, kai neganė 
galvijų ir užlipęs nesilsėjo ant 

pašlaitės]. Miguel de Una
muno buvo giliausias katali
kų filosofas, bet Ispanijoj jis 
padarė daugiau bedievių, 
negu bet kuris kitas galvoto-
jas [maždaug kaip ir Marąuet-
te Parke kanauninkas Svi-
lonis]. Savo paskaitose jis 
nurodydavo silpniausias kata
likų filosofijos vietas, išklau-
sinėdavo, ką studentai apie 
tas silpnas vietas galvoja, o 
vėliau aiškindavo ,silpnų 
vietų' silpnybes. Kas pritar
davo silpnybėms, tam jis pa
tardavo teoologijos nesi
mokyti. Jis pasirinkdavo 
.silpnybėmis' abejojančius, ir 
iš jų paruošdavo katalikiškai 
galvojančius žmones. Gene- I 
rolas Franco norėjo Unamu- ' 
ną sušaudyti, bet nedrįso savo '• 
užmojo įvykdyti. Be Miguel de 
Unamuno, vaškai davė Ispa
nijai rašytoją Pio Baro j a. Tai 
vienas giliausių Ispanijos ra
šytojų. Jis moka galvoti ir 
moka rašyti [tikrai neeilinis 
rašytojas, kad moka ne tik 
galvoti, bet ir rašyti]. 

„Vaškai yra dideli užsispy
rėliai. Jeigu jie ryžtasi ką 
nors padaryti, tai nenurims
ta, kol padaro. Jeigu nepa
siseka vieną kartą, tai jie 
bando už kelių metų. Jie yra 
dideli pasiryžėliai. Vaškai da
vė katalikams Ignacio Lojolą 
(Loyolą). Jis buvo vaškas. 
Susipykęs su Ispanijos kari
ninku, susikirto ir gerokai 
apsidaužė. Ispanas jam koją 
peršovė. Jis gydėsi. 

„Lojolą suorganizavo jėzui
tų ordiną, kuris ryžosi ginti 
katalikų bažnyčią kitomis 
priemonėmis, negu gynėsi 
pati katalikų bažnyčia. Ispa
nams nepatiko tie jėzuitų 
kovos metodai. Pati Ispanija 
išvijo jėzuitus iš Ispanijos. 
Patys vaškai yra katalikai, 
bet jėzuitų jie nemėgsta. Jė
zuitus jie varė Ispanijon, o 
vėliau varė užsienin [jau nebe-
susigaudom, kur kas jėzuitus 
varė], ir Vaskonijoj jie nelei
do jėzuitams kištis į bažny
čios reikalus. Vaškai jėzuitus 
ir lietuviams primetė [aha! da
bar suprantam: atvarė juos į 
Lietuvą...]. Kai reikia, tai jie 
per akis pameluoja ir tvir
tina, kad juos bažnyčioje 
mušė, o kai jiems atrodo, [?!?] 
tai jie kunigystės užsigina. Jė
zuitas Kezys, nuvažiavęs Vil
niun, bolševiką apgavo, nepa
sakė, kad jis kunigas [tik 
jėzuitas ir mokėtų bolševiką 
apgauti. Beje, ar apgauti bol
ševiką — blogai?]. 

„Keli vaškai fanatikai, 
siekdami nepriklausomybės, 
pradėjo šaudyti į Vaskoniją 
atvykusius Ispanijos polici
ninkus. Dabartinė valdžia 
įtraukė darbininkus prieš fa
natikus teroristus. Fanatikai 
nuteikė visą Ispaniją prieš 
vaškus, suėmė didoką kovo
tojų skaičių. Vaškai žvejai nu
tarė pakeisti šias nuotaikas. 
Jūroje jie įplaukė į prancūzų 
pagrobtus vandenis ir gaudė 
žuvis. 

„Prancūzai, negalėdami nuo 
vaškų žvejų apsiginti, paleido 
artilerijos šūvius į vaškų 
žvejų laivą ir sužeidė devynis 
vaškus žvejus. Tai įvyko Bis
kajos įlankoj, 127 mylių atstu-
moj nuo krantų. 

„Vaškai suorganizavo di
delį protestą. Prancūzai 
specialiai paruoštais sunkve
žimiais aprūpindavo Rytų ir 
Pietų Ispaniją šviežia žuvimi. 
Vaškai neįsileido prancūzų 
sunkvežimių į Ispaniją. Patys 
prancūzai ieško būdų likvi
duoti nesusipratimą su vaš
kais žvejais. 

„Lietuviai galėtų daug pa
simokyti iš vaškų. Jie yra 
pasiryžėliai, turi kantrybes ir 
pajėgia aukotis. Be aukų 
nieko negalima padaryti". 

Taigi klausykite, lietuviai: 
gaudykite žuvis, ganykite gal
vijus, duokite rašytojų, kurie 
moka rašyti, katalikų gal-
votojų, kurie gamina bedie
vius, neapgaudinėkite bolše
vikų — ir vykite laukan 
jėzuitus! m dr 

AR RUSAI DALYVAUS 
OLIMPIADOJE? 

Ameriko8,vakarų Europos ir 
kitų kontinentų spauda disku
tuoja klausimą, ar rusai pasi
rodys 1984 Pasaulio olimpia
doje Los Angeles mieste. 
Olimpiada vyks VII. 28 — 
VIII. 12, ir rusų atsakymas tu
ri ateiti iki VI. 2. 

Jau dveji metai beveik regu
liariai savo spaudoje rusai 
niurzga dėl olimpinių žaidi
mų. Bet pastaruoju metu tas 
niurzgėjimas vis intensyvėja. 
Pradžioje priekaištauta dėl 
Los Angeles smogo, narkoti
kų, užpuldinėjimų gatvėse. 
Jų delegacijos viena po kitos 
lankėsi Los Angeles mieste ir 
vietos olimpiniam komitetui 
reiškė savo pageidavimus, ku
rie skambėjo labiau kaip rei
kalavimai. Komiteto pirmi
n inkas Peter Ueberroth 
pataikavimais stengėsi reika
lavimus patenkinti. 1983 gale 
atvyko 12 asmenų delegacija, 
vadovaujama Oleg Jermiškin, 
ir jie buvo pagerbti, kaip ka
rališki svetimos valstybės pa
siuntiniai. Bet kai šių metų ko-
vo m ė n e s į „ d r a u g a s " 
Jermiškin norėjo čia grįžti 
kaip sovietų olimpinis attache 
ir suorganizuoti savo būstinę, 
vizos įvažiuoti negavo. Mūsų 
žvalgyba nustatė, kad „olim
pinis attache" yra ne sporto 
specialistas, bet gerai ištreni
ruotas KGB pulkininkas. 

Rusų ir kitomis kalbomis so
vietinė spauda pratrūko pyk
čiu. „Tass" pradėjo kaltinti 
Amerikos vyriausybę tarptau
tinių olimpinių žaidynių sta
tuto laužymu. Nervus sovie
tams visai pagadino Baltų 
Laisvės lygos suorganizuota 
Žmogaus teisių konferencija, 
kurioje dalyvavo Elliot 
Abrams, valstybės sekreto
riaus asistentas, ir kiti aukšti 
valdžios pareigūnai. Stiprus 
Abrams pasisakymas už Pa
baltijo valstybių laisvę buvo 
paminėtas daugelyje Ameri
kos laikraščių. Dabar Maskva 
pagrindinai ėmė kaltinti Ame
rikos vyriausybę už aktyvų or
ganizavimą „teroristų", kad 
jie olimpiadoje maltretuotų so
vietų atletus ir pareigūnus. 
Balandžio 15 d. žinomoje „Fa-
ce the Nation" CBS televizijos 
programoje „Izvestijos" atsto
vas" savo kaltinimus rėmė 
Amerikos Baltų lygos vicepir
mininko A. Mažeikos ir „Ban 
the Soviets" koalicijos pirm. 
Davė Balsinger pareiškimais, 
IV. 14 paskelbtais „Washing-
ton Post" dienraštyje. 

Dramatizuodama savo prie
kaištus ir kaltinimus, Maskva 
pareikalavo Tarptautinį olim
pinį komitetą sušaukti nepap
rastą posėdį. Posėdis įvyko 
Lozanoje IV. 24, kur sovietai 
norėjo išsiaiškinti „kritiškus 
klausimus". 

J U O Z A S KOJELIS 

Koalicija prieš 
sovietus 

Praėjusių metų spalio mėne
sį sovietams nušovus Korėjos 
lėktuvą su 269 keleiviais (žuvo 
61 amerikietis), Davė Balsin
ger, l8-ko8 knygų autorius 
amerikietis, Pietinėje Califor-
nijoje pradėjo organizuoti są
jūdį uždrausti sovietams daly
vaut i 1984 olimpiadoje. 
Sąjūdžio ko-pinnininku tapo 
Baltų Laisvės lygos vicepirm. 
Antanas Mažeika. Pirmąjį ju
dėjimo branduolį sudarė ame
rikiečių organizacijos, kaip 
Young Americans for Free-
dom, American Security Coun-
cil, American Conservative 
Union, karo veteranų grupės, 
atskiri komersantai, Kalifor
nijos valstijos politikai ir kt. 
Vėliau prisijungė etninės or
ganizacijos. Iš lietuvių pri
klauso PLJ sąjunga ir pritari
mą pareiškė Altą. Sąjūdžio 
organizatoriai buvo nepaten
kinti, kad Amerikos vyriausy
bė ir aplamai laisvasis pasau
lis per silpnai reagavo į 
Maskvos įvykdytą tarptautinį 
nusikaltimą. Sąjūdis pasiva
dino Ban the Soviets Coalition. 
Jo pastangomis Californijos 
valstijos legislatūros abeji rū
mai vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kuria raginamas prezi
d e n t a s ne le i s t i r u s a m s 
dalyvauti olimpiadoje. Tokią 
pat rezoliuciją JAV Atstovų 
rūmams įteikė kongresmanas 
Philip M. Crane iš Illinois. 

Atsirado jėgos, kurios pa
keitė Californijos legislatūros 
nuomonę, tačiau kova dėl tos 
rezoliucijos į koaliciją atkrei
pė dėmesį vietinės spaudos, ir 
tai buvo pirmieji koalicijos 
žingsniai į viešosios opinijos 
lauką. Koalicijos vadovybė 
ruošė spaudas konferencijas, 
rašinėjo laiškus į laikraščius, 
bet pasistūmėjimai buvo vis 
nežymūs. Didžioji Los Ange
les spauda koalicijos atžvil
giu rodė daugiau nepalanku
mo negu objektyvumo. Bet 
staiga viskas pasikeitė. Persi
laužimo momentu reikia lai
kyti Antano Mažeikos vasario 
mėn. gale pasirodymą ABC te
levizijos programoje „20 — 
20", kuri transliuojama per vi
są kraštą. O po tos programos 
koalicijai netikėtai į talką atė
jo pati Maskva. 

Maskvos ta lka 
Kontroversija dėl sovietų 

dalyvavimo 1984 olimpiadoje 
pasiekė ne tik Amerikos, bet ir 
viso pasaulio viešumą. Šian
dien koalicijos vadovybė, bet 
daugiausia Antanas Mažeika, 
kasdien duoda 2 — 4 pasikal
bėjimus Amerikos ir užsienio 
žurnalistams. Pasikalbėjimus 
yra darę Norvegijos, Šve

dijos Anglijos, Šveicarijos, Ja
ponijos, Suomijos, Kanados 
laikraščių, radijo ar televizi
jos korespondentai, o jo pa
reiškimus citavę amerikiečių 
„The Washington Post", „The 
New York Times", „The L. A. 
Herald-Examiner" ir daugelis 
kitų dienraščių, britų BBC, 
amerikiečių NBC ir ABC tele
vizija ir daugybė radijo stočių 
Amerikoje ir už~:enyje. 

Susidomėjimą kilusia kont
roversija gali pailiustruoti ir 
toks faktas, kad IV. 17 į su
kviestą spaudos konferenciją 
Los Angeles mieste 9 vai. va-
kare{!) atsilankė „The Wa-
shington Post", „The Balti-
more Sun", „The L. A. 
Herald-Examiner" korespon
dentai, britų BBC, dviejų tele
vizijos kanalų ir kelių radijo 
stočių korespondentai. Be tos 
konferencijos, Antanas Ma
žeika IV. 16-22 savaitės me
tu dar pasikalbėjimus davė ja
ponų dienraščiui „Yomiuri 
Shimbun" (leidžiamas Tokio, 
8,7 mil. skaitytojų), Suomijos 
sporto žurnalui, nepriklauso
mų radijo stočių b-vės kores
pondentui temai „Political ac-
tivities around Olimpics" 
(spec. tuošiama programa oro 
linijų bendrovėms), „Cable" 
televizijos tinklui. IV. 21 daly
vavo 4 valandų ABC radijo 
programoje „Talk show" (per
duodama per tinklą nuo Paci-
fiko iki Atlanto) ir su Ameri
kos Balso korespondentu 
padarė 15 min. pasikalbėjimą, 
kuris bus perduotas visiems 
angliškai kalbantiems kraš
tams. 

NBC televizijos kompanija 
bandė suorganizuoti diskusi
jas tarp Antano Mažeikos, So
vietų olimpinio k-to pirm. Ma-
rat Gramov ir Los Angeles 
olimpinio k-to pirm. Peter Ue
berroth. Maskva atsisakė. 

Tačiau vienas dalykas yra 
tikras, kad be Maskvos pagal
bos tokio dėmesio Baltų Lais
vės lyga ir Ban the Soviets 
Coalition organizacija negau
tų. Ir kuo pikčiau šūkauja 
Maskvos propaganda, tuo ne
palankesniu kampu tos pro
pagandos rezultatai atsisuka 
prieš ją pačią. Sovietai įrodi
nėja, kad Amerikos vyriausy
bė, net pats prezidentas Rea-
g a n a s , o r g a n i z u o j a 
antisovietines grupes, kad te
rorizuotų sovietų atletus. Kaip 
pavyzdį jie nurodo į valstybės 
sekretoriaus Elliot Abrams da
lyvavimą Los Angeles Žmo
gaus teisių konferencijoje ir 
prezidento baltams suruoštą 
priėmimą Baltuosiuose rū
muose 1983. VI. 13. Štai kodėl 
Baltų Laisvės lyga yra tapusi 
jų puolimų objektu. „L. A. Ti
mes" korespondentas Mask
voje Robert Gillette TV. 20 pra

neša, kad rusų „Literaturnaja 
Gazieta" paskelbė naują ko
munistų fantaziją, kad Los 
Angeles antisovietai ruošiasi 
„geriausius rusų atletus ir tre
nerius pagrobti, išplauti sme
genis ir priversti pabėgti". 

A r da lyvaus rusa i? 
Pabėgimų galimybė baisiai 

gąsdina rusus. Nuo II pasau
linio karo pabaigos per visas 
olimpiadas yra pabėgę 87 so
vietų dominuojamų kraštų at
letai. Iš pačios Sovietų Sąjun
gos pabėgo vienas — 1976 
Montrealyje. Tačiau Kanados 
valdžios kolaboravimo su 
KGB dėka vėliau jis „savo no
ru" grįžo. Los Angeles sąjūdis 
pagrindinai siekia, kad Ame
rikos valdžia neprievartautų 
grįžti. Todėl čia ruošiama ati
tinkama informacija bei teisi
nė ir fizinė globa. Pirmą kartą 
žmogaus prigimtąsias teises 
pasigrobusi valdžia susiduria 
su nauja situacija: olimpi
niuose žaidimuose jos galia 
pilnai nebeveiks. 146 valsty
bės jau pasirašė sutartis per
duoti žaidynes per savo kraš
tų televiziją, dvylika dar veda 
derybas. Kas vyks Los Ange
les olimpiadoje, praktiškai ma
tys visas pasaulis. Olimpia
dos, sovietų įsitikinimu, turi 
tarnauti jų politiniams tiks
lams. „Mes to jiems neleisi
me", sako Antanas Mažeika 
amerikiečių laikraštyje. Sovie
tų atleto pabėgimas būtų jiems 
begalinė politinė kompromita

cija. Savo išankstiniais puoli
mais jie tai galimybei ruošia
si. 

Ar sovietų sportininkai į 
olimpiadą atvyks? Esama vi
sokių atsakymų. Rašantysis 
drįsta spėti, kad atvyks. 
Triukšmingi puolimai, — tai 
nesunkiai išaiškinamas ko
munistinis manevras: jei spor
tininkai pasirodys blogi, bus 
kaltinamas smogas, nesaugu
mo jausmas, Los Angeles nar
kotikų ir prostitučių grėsmė, o 
jei jų sportininkas spruks į 
laisvę, tai bus Reagano suor
ganizuotų žmonių grobikų ir 
smegenų plovėjų darbas. 

Reikia paramos 
Paruošiamieji darbai — in

formacinės literatūros spaus
dinimas, būstinės įruošimas, 
didžiųjų skelbimų strateginė
se vietose išdėstymas, judan
tis informacijos centras ir t. t. 
reikalauja daug išlaidų. Para
ma ateina iš privačių asmenų 
ir latvių bei estų centrinių or
ganizacijų. Buvo kreiptasi į 
lietuvių Tautos Fondą, bet nei 
paramos, net nei atsakymo ne
sulaukta. I Los Angeles atvy
kęs Vliko vykdomasis vicepir
mininkas Liūtas Grinius Vliko 
rėmėjų susirinkime Baltų 
Laisvės lygos veiklą vertino 
neigiamai. Su liūdesiu tenka 
pastebėti, kad tuo klausimu jo 
nuomonė sutaria su sovietais. 
Kas kitaip mano, sunkų, bet 
sėkmingą Baltų lygos darbą 
turėtų paremti. 

BAŽNYČIA PRIEŠ 
EMIGRACIJĄ 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Ilga tyla. kaip koks šydas 
dengė rytinės Vokietijos pilie
čių išvyką į vakarus. Tik kai 
ant stogų visi „žvirbliai" pra
dėjo garsiai čirkšti — prabilo 
ir oficiali ADN telegramų 
agentūra, stipriai pažymė
dama, kad „išėjusiems atgal 
sugrįžti į gimtuosius namus 
jokios vilties nėra" (M. Kati
liškis — „Išėjusiems negrįžti 
- K. B.) 

Prieš emigraciją griežtai 
pasisakė ir evangelikų Bažny
čia. Jos vyskupai išleido net 
a t s i šaukimus , minėdami 
juose, kad tikintieji Rytų Vo
kietijoje turi geras perspekty
vas ir nėra verčiami palikti 
savo kraštą. 

Panašiai pasakė ir kar
dinolas Messneris, šv. Metų 
proga atvykusiems į Romą 
rytinės Vokietijos katalikams 
primindamas, kad jie visi 
atvyko į Romą atnaujinti savo 
tikėjimą, jog grįžus į namus, 
galėtų pasakyti savo broliams 
ir sesėms, kad Bažnyčia tar
nauja pasaulio išganymui. 

Emigracija ypač stipriai 
palietė evangelikų Bažnyčią. 

Ji praranda parapiečius, o jų 
vietos niekas neužpildo. Be to, 
paskutiniaisiais metais beveik 
sunormalizuoti buvo santy
kiai su valstybe. Taip pat Baž
nyčia mokėjo geriau prieiti 
prie jaunimo, jį geriau 
suprasti. 

Tyla viešpatauja prie pasi
rodžiusio taikos sąjūdžio. Kal
bama, kad tai vyksta disku
sijos, statant klausimą: palikti 
ar išvykti ir vėliau iš vaka
rinės pusės metant rytams 
taikos sąjūdžio šūkius? 

Klausimas, į kurį sunku 
atsakyti, nes dažniausiai „bur
žuaziniame" ir viskuo perte
kusiame krašte daugumas 
labai greitai užmiršta svajotą 
laisvę ir jos šūkius, paskęs-
dami materialiniame gyve-

i nime... 
Goerlitro, Sverino, Berlyno -

Brandenburgo evangelikų 
vyskupai, be atsišaukimų į 
savos Bažnyčios narius, 
kreipėsi taip pat į vyriausybę, 
skatindama ją gerinti gy
venimo sąlygas, pakeliant 
piliečių gerovę ir tuo pačiu 
užkertant emigracijai kelią. 

PREZIDENTAI KUBOS 
IR GRENADOS KRIZIŲ 

ŠVIESOJE 
9 BR. AUŠROTAS 

Po dvidešimt metų „Newsweek" pravedus atsi
klausomą žmonėse, rasta, kad net 75% galvoja, jog 
JFK buvo ne tik geras, bet išskirtinis prezidentas, 
30% pageidautų, kad būtų gerai turėti JFK Baltuo
siuose rūmuose dabar. 

Nei vienas iš JAV buvusių prezidentu: nei Wa-
shington, nei Lincoln, net nei Franklin Delano Roose-
velt ar Ronald Reagan nėra taip giliai įsiskverbę į 
žmonių atmintį kaip John F. Kennedy. 

„New8week" toliau rašo, kad nužudyto JFK 
užšalęs veidas tebėra Camelote. Tai nėra tas 
atsakingas prezidentas, blogai organizavęs invaziją 
į Kubą ir jos fiasco „Bay of Pigs" (Kiaulių įlankoje), 
tai nėra tas pats prezidentas,dalinęsis moterimi su 
mafia bosu iš Las Vegas. Lyg tie visi dalykai būtų 
nuplauti blykaterėjančių fotografinių lempų ar aki
nančių prožektorių šviesų. 

Nežiūrint visų revizionistų kaltinimų, tik 
mažuma pageidauja prisiminti apie JFK seksu
alines iškylas ar jo ginčus su CIA (Centrinė žvalgy
bos įstaiga). Visi jo neigiami bruožai yra nuplauti 
visa valančios propagandos chemikalais, kurie tei
singai vadinami pro-Kennedy legendą kuriančiu 
mitu. J i s prisimenamas, kaip jaunas, galantiškas, 
pilnas idėjų vyras, padėjęs juodiesiems pakilti iš 
vargo, kuris rūpinosi darbo žmonėmis, kuris nenu

sileido rusams (tai nevisiškai teisinga ir tame tvirti
nime mažai tiesos — aut.), jis pagerinęs valdžios 
aparato veikimą. Visa tai skelbiama propagandistų 
literatūroje, apmokėtoje Kennedy šeimos milijonais. 

Dabar atverskime kitą medalio pusę, nesuteptą 
propagandos. Pažvelkime į JFK kaip į valstybi
ninką, vyriausią kariuomenės vadą. Aukštai stovį 
asmenys, kurie JFK labai gerai pažinojo, reikalauja 
teisingo jo vertinimo. Šios žinios nėra skirtos masių 
opiumui sukelti — jos telpa vadinamame „Situation 
Report", leidžiamame savo nariams, vad. „Security 
and Intelligence Fund" organizacijos. Tai dažais 
kvepiantis, šviežias š.m. sausio mėn. biuletenis. Šio 
rašto autorius Charles J. V. Murphy yra buvęs 
„Fortune" mėnraščio spec. korespondentas, to 
žurnalo ir periodinių leidinių savininko — leidėjo H. 
Luce patikėtinis Tol. Rytuose ir prie Baltųjų rūmų. 
Dabar Murphy yra Security & Intelligence Fund 
vienas iš direktorių. Jis nušviečia prezidentinę, 
slegiančią valstybės galvą atsakomybę slaptuose 
kariškai-politiškuose reikaluose. 

Didžiai įtikinantį Kennedy pateisinimą atpalai
duoti JFK nuo bet kokios atsakomybės, pašalinant 
Castro iš Kubos (mėginant invaziją „Kiaulių įlanko
je) „Time" savaitraštis atspausdino 1961 m. lapkri
čio 14 d. Straipsnio autorius buvo Lance Morrow, to 
savaitraščio politinių straipsnių autorius. Dvi 
straipsnio pastraipos yra skiriamos nušviesti, kaip 
jaunas prezidentas buvo įviliotas į šią tragišką 
nelaimę. Pastraipa, kuri prasideda sakiniu „Bay of 
Pigs" fiasco prasidėjo anksti". Tai tėra vienintelis 
garbingai teisingas sakinys visame straipsnyje. 

Toliau rašoma: „Kennedy šį planą paveldėjo iš 
Eisenhowerio valdžios. Buvęs senatorius J. William 

Fulbright iš Arkansas valstijos teigė, kad „apmoky
mas grupės kubiečių emigrantų, kurie turėjo nušluo
ti į Karibų jūrą Kubos diktatorių Fidel Castro. jau 
nuskandino 40 milijonų dolerių". Mat. Washingtone 
vyravo įsitikinimas, kad, kai tik kubiečių invazinės 
jėgos pasieks Kubos krantus, tai cukraus saloje kils 
sukilimas prieš Castro režimą. Bet pats Kennedy 
tokiam tvirtinimui netikėjo. Tačiau jis leidosi įkal
bamas. Tie, kurie šiuo užmoju tikėjo, savo įsitiki
nimus perteikė prezidentui. Jie galvojo, kad viskas, 
ką jie planavo, įvyks pagal jų iš anksto nustatytą 
planą. Ši misija buvo totalinis nepasisekimas: ji 
davė J. F. Kennedy kelias svarbias pamokas. Viena 
iš jų buvo, kad agresyvūs, savimi pasitikį vadinami 
ekspertai, kaip generolai ir CIA aukštieji pareigū
nai, gali būti juokingai klaidingi. Pagal JFK 
asmenišką patarėją Theodore Sorensen, „tuoj po 
,kiaulių įlankos' fiasco. Kennedy netikėjo kariško 
pobūdžio sprendimais". 

Nepavykusi invazija iškėlė vieną ligi tol 
nežinomą Kennedy būdo bruožą: atvirumą ir nuošir
dumą, vengimą išsisukinėjimų ir kitokių suktų ma
nevrų. Kennedy nesistengė pabėgti nuo kaltinimų 
už įvykdytą kvailystę — uždengti tai storu vatos 
sluoksniu. „Mes įvykdėme baisią klaidą*, pasakė 
prezidentas „ir daugiau jos nekartokime". 

Tęsdamas šiuos išvedžiojimus Morrow paryš
kina tas pamokas, kurios liko prezidento asmenyje, 
ir būtent „Kiaulių įlanka" prezidentui aiškiai paro
dė, kad jis verčiau pasitikėtų savo intuicija, negu 
savo kariškų ir žvalgybos patarėjų harmoniniais in
stinktais", rašoma „Time" savaitraščio veda
majame. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. gegužės mėn. 3 d. vaikų, 1 studentų ir 1 jaunių. 
Šoks visus programoje nu
matytus šokius, tad darbo 
daug, nors ir pagelbininkų 
yra. Laiko labai maža teliko. 
Gal tą vežimą išvešime" — sa
ko vadovė. 

Tai trumpa „Gyvataro" di
delių darbų apybraiža. Bet ir 
iš to numanu, kokį gražų 
darbą dirba mūsų jaunimas, 
kuriam turėtume ir mes vyres
nieji parodyti daug didesnio 
dėmesio, o mūsų institucijos, 
besirūpinančios jaunimo 
veikla ir tautine kultūra, tu
rėtų kaip tik skirti daugiau 
paramos. 

Ir šių metų Tautinių šokių 
šventė sparčiais šuolias. artė
ja. Šventei rengti komitetas, 
vadovaujamas dr. Antano 

..Gyvataro šokėjai veteranai su dabar t in ia i s 
šokėjais. Vidos ir Stasio Verbickų, Lialės ir Ro- šokių šventėje Clevelande. 

fie visi šoks Tautinių 

PER PASAULĮ KELIAUJA 
„GYVATARAS" 

Ateinančiais metais Hamil
tono lietuvių tautinių šokių 
grupė ..Gyvataras" Kanadoje 
švęs savo veiklos trisdešimt 
penkerių metų sukaktį. Orga
nizaciniame gyvenime tai 
prasminga sukakt i s . Juo 
labiau, kad dirbama su jau
nimu, apie kurį vyresnieji taip 
dažnai pakalbame, bet daž
niausiai mažoką dėmesį 
kreipiamo į jų darbus. Turime 
iabai džiaugtis, kad atsiranda 
pasiaukojusių žmonių, kurie 
beveik visą savo gražų gy
venimą skiria jaunimo organi
zavimui, jų darbui, puose
lėjant ir ugdant mūsų tautinės 
kultūros gražiausias vertybes, 
šiuo atveju gražiuosius 
lietuvių tautinius šokius. 

Vieną iš tokių ir turime 
..Gyvataro" tautinių šokių 
grupės įsteigėją ir trisdešimt 
penktuosius metus grupei va
d o v a u j a n č i ą G e n o v a i t ę 
Breichmanienę. Tai didelio 
takto, jaunimo poreikius pa
žįstanti, niekada nestokojan
čios energijos ir meilės mūsų 
jaunimui moteris. Pažįstame 
ją iš jos ir ..Gyvataro" darbų. 

J U R G I S J A N U S A I T I S 

„ G y v a t a r a s " kel iavo per 
laisvąjį pasaulį: buvojo Eu
ropoje, Pietų Amerikoje, 
Australijoje, o Kanados toli
mas vietoves nuo Toronto iki 
Vancouverio pervažiavo net 
tris kartus. Nevažiavo pasi
žmonėti, bet vyko su tautine, 
Lietuvą garsinančia misija. Iš 
anuometinės spaudos žinome, 
su kokiu pasisekimu „Gyvata
ras" tuose kraštuose koncer
tavo, koks buvo pelnytas pasi
sekimas ir kaip gražiai buvo 
reprezentuojama mūsų tau
tinė kultūra ir pati Lietuva. 

„Gyvataro" gretose rikia
vosi per trisdešimt penkerius 
metus daug šaunaus lietuviš
ko jaunimo. Čia j is turėjo pro
gos giliau pažinti mūsų tautos 
kultūrinius lobius, jų širdyse 
daug karščiau ruseno ir lie
tuviškojo gyvenimo ugnelė. 
„Gyvataras" didžiuojasi savo 
lietuviška veikla. Tai liudija ir 
20 susikūrusių „Gyvataro" 
lietuviškų šeimų, kurių jau
nimas jau šoka dabar „Gy-
vatare", o septintoje Tautinių 

šokių šventėje Clevelande 
liepos 1 d. šoks „Gyvatare" 
buvę šokėjai — veteranai ir jų 
vaikai — jaunimas. 

Negana to, „Gyvataras" 
visada dalyvauja Tautinių 
šokių šventėse, o jo vadovė Ge
novaitė Breichmanienę sėk
mingai vadovavo ir suorgani
zavo didingą ketvirtosios 
Tautinių šokių šventės me
ninę programą. „Gyvataro" 
veiklai įamžinti išleido 4 lei
dinius ir susuko 4 filmus. Be 
visa to, „Gyvataras" yra 
atlikęs daugybę programų 
įvairiuose renginiuose ir įvai
riomis progomis. 

Kai visa tai stebi, ima 
džiaugsmas. Džiaugiesi ir 
mūsų gražiuoju jaunimu, kuris 
pamilsta tautinius šokius, 
kuris skiria taip pat daug gra
žaus laiko ruošiantis šven
tėms ir išvykoms. 

Artėjant septintajai Tau
tinių šokių šventei, darbščioji 
„Gyvataro" vadovė Breich
manienę su dideliu rūpesčiu 
atsiliepia: „Į šventę .Gyva
taras' veža 108 šokėju? šešio
se grupėse: 2 veteranų, 2 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
New York, N. Y. 

LIETUVOS 
MENININKO PARODA 
Arės Rare Gallery, 961 Ma

ri ison Avenue, New Yorke yra 
išstatyti Lietuvo menininko 
Pauliaus Luko meniškai pa
gaminti juvelyriniai dirbiniai. 
Tai daugiausia iš aukso ar 
plieno pagaminti žiedai su 
įvairiaspalviais stiklais, me
daliai ir medalijonai. Jie visi 
papuošti su senovės simboliš
kais pegasais, sparnuotais žir
gais, delfinais ir centaurais. 
Kai kurie jo darbai vertinami 
nuo 2500 ligi 5000 dol. 

Bet labai įdomi menininko 
Pauliaus Luko praeitis. Jis yra 
gimęs Lietuvoje, lankęs Vil
niaus Meno institutą ir savo 
darbais buvo pasižymėjęs ne 
tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Są
jungoje. Pamėgęs Vakarų Eu
ropos moderninį meną, jis ne
buvo priimtas į Lietuvos 
Menininkų profesinę sąjungą 
ir todėl negalėjo savo darbų iš
statyti oficialiose parodose. 
Daugiausia vertėsi atlikda
mas privačius užsakymus. Jis 
sako: „Aš buvau nusivylęs. 
Nuo to laiko, kai po pasauli
nio karo Rusija užgrobė Lietu

vą, mes buvome atskirti nuo 
Vakarų Europos kultūros. Vi
sos mūsų gražios renesanso 
bažnyčios buvo uždarytos. Se
nas menas buvo paniekintas, 
o vertinamas tik socialistinis 
realizmas. Tik po Stalino mir
ties neoficialiai buvo leista 
eksperimentuoti laisvą kūry
bą, bet ir tai, kai jis pristatė 
parodai savo septynis dar
bus, tai jie buvo suteplioti kli
jais ir grąžinti su pastaba — 
pasiimk savo sąšlavas sau na
mo. 

Tačiau, nepaisant to oficia
laus neigiamo jo meno darbų 
vertinimo, Lietuvos Meninin
kų profesinės sąjungos vado
vybė pavedė Pauliui Lukui pa
gaminti dovaną Brežnevui, 
kai jis minėjo savo gimtadie
nį. "Aš, sako Lukas, nepakęs
damas Brežnevo režimo, pa
gaminau specialų cilindrą, 
papuoštą kūju ir piautuvu su 
žvaigždėmis, kurie turėjo api
pavidalinti Brežnevo portretą 
pagamintą kito menininko. 
Bet sarkastiškai tas cilindras 
buvo panašus į karstą. Tačiau 
komunistai to nepastebėjo ir 
teigiamai įvertino mano dar
bą. 

Kitą įdomų užsakymą Pau
lius Lukas gavo iš Vilniaus 
universiteto, kai buvo minima 

Butkaus, ir daugelis įvairių 
komisijų rūpinasi, kad ne
stokotų žiūrovų, kad lėšos 
nesužlugdytų pačios šventės 
gero suruošimo. 

Je igu lietuviai pajudės 
visais keliais į Clevelandą 
liepos pirmajai dienai, tikėki
me, kad „Gyvataro" jau
nimas, jo vadovė Genovaitė 
Breichmanienė ir du tūkstan
čiai kitų grupių tautinių šokių 
šokėjų ir vadovų neliks mums 
skolingi. Jie atskleis mūsų 
tautinės kultūros ir tautinio 
gyvast ingumo gražiausius 
žiedus. 

„Gyvatarui" ir vadovei 
linkime Clevelande ir atei
nančiais metais į savo veiklos 
vainiką įpinti dar vieną gražų 
tautinės kultūros puoselėjimo 
žiedą. 
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IAPSIPIRKITE DABAR!! 

5 WASfflNGTON REI) or GOLDEN DELICIOUS 
| APPLES—Obuoiiai sv. O O c. 
| dėžė S-f g . 7 5 

= >IEDIOI ONIONS or GREEN CABBAGE 

= Svogūnai ir žali kopūstai sv. H Q c. 

KOPŪSTAI, dėžė S g . 9 5 

SVOGŪNAI, 50 sv. maišas SO.95 

g ESCAROLE & ENDIVE—Salotos sv. c = 

SWEET RED or GREEN PEPPER—Raudoni 
ar žali pipirai, sv. O Q c ; dėžė S 0 . 9 5 

S PASCAL CELERY—Salotos 

= FRESH ASPARAGCS 

sv. O O c. 

dėžė $•* O.95 1 3 * 5 1 
sv. 

I LARGE ARTICHOKES 4 for S-f .00 E 

SEEDLESS GRAPES or RED TOKAY 
Vynuogės sv. Q Q c. = 

to universiteto 400 metų su
kaktis. J am buvo pavesta pa
gaminti didžiulį laikrodį, ku
ris dabar puošia Vilniaus 
universiteto humanitarų salę. 
Laikrodis buvo pagamintas iš 
Žalvario su astrologiniu žemė
lapiu, alegoriškai reprezentuo
jančiu astronomiją, literatūrą, 
inžineriją ir filosofiją. Šio laik
rodžio pagaminimas truko vi
sus metus. Jo forma derinasi 

«8u seno universiteto stilium. 
Kartu tai buvo paskutinis 
Pauliaus Luko darbas atsis
veikinant su Lietuva. 1979 me
tų gruodžio mėn. Paulius Lu
kas , draugų padedamas, 
būdamas ne žydas, išsirūpino * 
padirbtus žydiškus dokumen
tus ir gavo leidimą išvažiuoti j 
Izraelį. Tas jam pavyko ir jis 
su žmona ir 6 metų dukrele at
sidūrė Amerikoje. Pradžioje la
bai skurdžiai gyveno Brookly-
ne, o vėliau gavo darbą 
graveriu Connecticut valstijo
je, kur ir dabar gyvena ir lais
vu nuo darbo laiku, dirba sa
vo pamėgtą meną. Mums 
lietuviams būtų jdomu arčiau 
pažinti Šį talentingą mūsų tau
tietį. 

AB. 

D e l i 
DAISY MINCED HAM 

SWISS CHEEŠE—Sūris 

COLE SLAW—Kopūstų mišrainė 

sv. $Q.19 

sv. S 2-S9 

sv. c. s 

P i e n o Sky r i u j e 
\% arba NUGRIEBTAS PIENAS 

V/t PIENAS 

PIENAS 

SOUR CREAM—Grietinė 

gal. $ - | .19 

gal. $- | .49 

gal. $ - | .59 

pt. C€% c 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S 

PACKAGE EXJ*RESS AGENCY 
MARIJA XORKIKIX>£ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
. .ab*i paceidiujamos ceroa rūšies pre-
KŪS. Maistas Iš Europos sandelių. 

2008 W. 69 SU Chicago, O. 60629 
TeL — 925-2787 

HELP WANTED — VYRAI 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3504 W. 63 St . — TeL 778-9064 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EJCPRESS 
2501 W. 69 SU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantlnas 

K X K ) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O l / v 

10 — 20 — 30^ pigiau mokėsit*. i~ 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

32081/2 W. 95th Street 
CK>0-CK>0<X>CK><><>0-CK><>OCK><><>CK>OCK 

> > 0 O O O O O 0 < y . > O O 0 0 < K K K K K > 0 < X X X h 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
>0<>000<>OCK>\>C>OOOOCK>00<>0<>0-0-0< 

REIKALINGAS 
SU GERA PRAKTIKA 

MAŠINISTAS 
Skambint 476-1100 i 

» r -r-a*-* 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 
. . . . . . . . . . . . . • » . . • • • i • ' • ; \ t . . 

ISNUOM. 5 kamb. butas Marąueu* 
Parke. Skambint po 7-os valandos, 
vakaro 434-8852. 

Isnuom. nebrangiai kambarys (5 kam
barių name) pensininkui ar pensinin
kei, prie vieno asmens. Galima nau
dotis virtuve ir visais buto patogu
mais. Paw Paw miestelyje, Michiga-
ne, netoli Kalamazoo. Patogus susi
siekimas autobusu su Chicaga. Skam
binkit tel. 616—657-2440. 

-
Išnuomojama kirpykla — barber 

sfaop 
Skambint (angliškai) 376-6139 

R E A L E S T A T E 
W J-

Savininkas parduoda 2-jų butų mūr. 
namą (6 ir 5 kamb.) Francisco ir 72-os 
apylinkėje. Radiant šildymas, kabine
tinė virtuvė, naujas stogas, pilnas rū
sys 2 maš. garažas. Skambint po 5 
vai. vakaro tel. 925-2198. 

-
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 

GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS 

5 butų mūrinis. Labai geros pajamos 
Didelis butas savininkui Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas Nebran
gus. 

S > • • • * * » * « » » • • • • » • • • • « • • • • » 

I M O V I N G 
= ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
= daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
s pilna apdraudą. 
E Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
1 TeL — WA 5-8063 

Didelis gražiai {rengtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

>0<KXK>0<X>00-0<><KXXK>0<X>0-O<>0<>' 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

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

c. I SERAPINAS — TeL 636-2960 
~~ >ooooooooooooooooooooooooo< 

- . 

I SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

' • • **-> 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

I Tik tyla yra didelis dalykas. I 
Mes gyvename dviejų didžiųjų s 
tylų tarpe: tarp žvaigždžių ir S 
karsto. i 

Carlyle 

D a r ž e l i u i 
GERAMUMS—Pelargonijos (po 4 daigus) Ą Q c-

FOTlLNG Soil—Žemė vazonams 20 sv. maišas, S •< .39 

BEAUTIFUL HANGING BASKETS— 
Gražūs 10 coliu krepšeliai $ 7 . 9 5 

Išpardavimas gegužes 2-6 dienomis 
Dėl kasdieniniu specialiu nuolaidų pašaukite 

telefonu raides PRODUCE. 

EGG STORE | 
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 f 
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 | 
8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 430-4787 | 
7069 VV. Cermak Rd. — Tel. 788-8500 | 

nwmmiiwiiiiiiiiMiiwiMiiMiiiiiHnmuiiii>iiiiiniiiinmiiiiiiiiii>̂  

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

iimiiiiiiimiiiiimiiimiiiimiiiiimiiiiiiii 
BUTU NUOMAVIMAS .;.';; į; 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave 778-223S 
BIIIIIIIIIIIIIUIUUI 

Atdari apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

5604 S. Pulaski — Naujar 2-jų butų 
po 3 miegamus, 1 >4 vonios. Krautu
vės patalpa tinka grožio salionui, 
dovanų prekybai Tba "income tax'.' 
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p. 
sklypas. Reikmenys. Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite. 
5057 S. Knox — Naujas 3-jų butų. 
3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
mų mūrinis. Modern vittuvė ir vo
nia, įrengtas rūsys, su baru. 50 p. 
sklypas. Reikmenys. Laba: švarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepcf-, 
leiskite progos už šią kainą — tik 
$55,900. 

• 

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojam iŠ nuosavos studijos Mar-
quette Pk., vedėja Aldona Daukus. 

Chicago, IL 60629 
7159 S. Maplewood Avenue 

TeL 778-1543 

No. 864. Archer ir Narragansett 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2-m miega
mais. Svarus. 2 židiniai 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas. 1 blokas iki 
Archer autobuso ir krautuvių. 

2 BUTAI — 2 BUTAI — 2 BUTAI 
No. 818. Archer rr Laramie. 7 metų ""* 

senumo 2 jų butų. , . . , . , 
No. 570. 63 ir Narragansett. Naujas 

3-jų butų. 
No. 811. 56 ir Pulaski. Naujas 2-jų 

butų su krautuve. 
No. 785. Archer ir Knox. Naujas 3-jų 

butų. 
No. 814. Archer ir Kenneth. Naujas 

3-jų butų. 
No. 876. 61 ir Kolln. 6 metų senumo 

2-jų butų. 
o 

AR NORITE PARDUOTI ? •»' 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo jvertini-
mui ir greitam pardavimu: skambinkit 

O'BRIEN FAMILi' REALTY 
TeL — 434-7100 

L. 



SV. KAZIMIERO SUKAKTIES 
PAMALDOS NOTRE DAME 

KATEDROJE 
Šių metų kovo 25 d. Pary

žiuje buvo paminė ta Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero 500 m. 
mir t ies sukakt i s . Kovo 25 d. 
buvjp ta in pa t paskelbta mal
dų „'diena už Lietuvą. Iškil
mingose pamaldose Notre 
Daffle katedroje dalyvavo arti 
5000--žmonių. Šv. Mišias at
n a š a v o Paryž iaus arkivys
kupas kard ino las J e a n Mane 
LusJa&er. J a m asis tavo Pran
cūzijos Lietuvių Katalikų misi
jos direktorius kun. Jonas 
Petroš ius ir apie 20 Rytų Eu
ropos kunigų. 

Savo pamoksle kardinolas 
Lust iger kalbėjo apie šv. Kazi-
•nierą, apie Lietuvos Bažny
čią ir kreipėsi į tikinčiuosius 
mels t is už pavergtą Lietuvą. 

Šv. Mišių aukas pri. al
tor iaus a tnešė Prancūzijos 
lietuvrų j a u n i m a s . Maldų in
tenci jas prancūziškai skaitė 
jaunuol i s Vytas Bačkis. Kun. 
A. Svar insko bei kun. S. Tam-
kevičiaus va rda i nuskambėjo 
šios katedros skliautuose. 

P a m a l d ų m e t u . giedojo 
ka tedros choras . Dvi lietuviš
k a s giesmes „Kaip grįžtančius 
n a m o paukšč ius" ir „Marija, 
Mar i j a" sugiedojo iš Vokie
tijos a tvykęs Vasar io 16 gim
nazijos choras , vadovauja
m a s A. Palt ino. Giedamos 
lietuviškos giesmės ypač su
j aud ino Mišių dalyvius. Pa

maldom pasibaigus maldi
n i n k a i a r t i n o s i p r i e 
gimnazijos choristų, norė
dami pamatyt i jų tautinius rū
bus, o katedros choristai pa
noro gaut i lietuviškų giesmių 
tekstus ir gaidas. 

Su choristais susitiko ir 
pasikalbėjo pats Paryžiaus 
arkivyskupas kardinolas Lus
tiger, kuris gerai kalbėjo 
vokiškai. J is nustebo sužino
jęs, kad choristų tarpe buvo 
mokinių iš viso pasaulio, — iš 
Australijos, JAV-bių, Vokie
tijos ir net neseniai iš Lietuvos 
atvykusių. Susižavėjęs klau
sėsi apie Vasario "16 gim
naziją. 

Vakare kun. J. Petrošius su
ruošė priėmimą svečiams iš 
Vokietijos. Vaišėse dalyvavo 
būrys Paryžiaus lietuvių, jų 
tarpe Prancūzijos LB pirmi
n inkas Tomkus ir R. Bačkis su 
Šeima. Buvo ir keletas svečių 
iš Chicagos. 

Kad šios iškilmingos pa
maldos vyko Notre Dame ka
tedroje, ir kad prancūzai vėl 
galėjo išgirsti Lietuvos vardą, 
buvo kun. Petrošiaus pastan
gų rezultatas. Reikia prisi
minti , kad 1958 metais Pary
žiuje įvyko šv. Kazimiero 500 
m. gimimo sukakties minė
j i m a s i r i š k i l m i n g o s 
pamaldos . 
M. D a m b r i ū n a i t ė - Š m i t i e n ė 

RENGINIAI CHICAGOJE 
G e g u ž ė s 4 d. — Katalikų 

Bažnyčios Kronikų sutiktuvės 
J a u n i m o centro kavinėje. 

G e g u ž ė s 5 d . — Lietuvių 
opera*— " F a u s t o " operos spek
tak l i s Merton East>a rūditorijo j 

je, Cicero. IL. 
— Balzeko Lietuvių Kultū

ros «aužiejauš moterų gildijos 
pavasa r i n i a i priešpiečiai ir 
stupendrju į teikimas aukštojo 
mokslo siekiančioms lietuvai
t ėms Drake viešbučių salėje, 
O a k Brooke. 

G e g u ž ė s 6 d. — Lietuvių 
opera — "Faus to" operos II 
spektakl is Morton East au
ditorijoje,. Cicero, IL. 

G e g u ž ė s 11 d. — Vakaras 
su rašytoja Birute Pūkelevi-
čiūte — vakaronė J a u n . centro 
kavinėje. 

t 

— Ant popieriaus iš siūlų 
parodos a t i d a r y m a s (7 vai. 
vak)r Čiurlionio galerijoj, Jau
n imo centre. Rengia Lietuvių 
Moterų dail ininkių sąjunga. 

G e g u ž ė s 12 d- — Lietuvos 
Dukterų pokylis Jaun imo cent
ro 4įdž. salėje. 

•^.Montessori mokyklos ren
g i a m a s "Mažiukas baliukas" 

J a u n i m o centro kavinėje. 
G e g u ž ė s 18 d. — Karolio 

Mitkovaičio poezijos knygų su
t iktuvės J a u n i m o centro kavi
nėje.' Rengia J aun imo centro 
moj^rų klubas . 

G e g u ž ė s 19 d. — Muzi
kinio vieneto „Vaiva" pokylis 
J a u n i m o centro didž. salėje. 

G e g u ž ė s 2 0 d. — Izabelės 
Motiekaitienės dainavimo stu
dijos mokinių koncertas Jau
n imo centro didž. salėje. 

— " K r . D o n e l a i č i o 
l i tuanist inių mokyklų pava
sar io šventė Jonynų ūkyje, 
Chester ton, Indianoje. 

— Dzūkų draugijos 15 m. 
sukat ies minėj imas Jaunimo 
^entro maž. salėje. 

— Balfo 40-ties metų jubilie
j a u s šventė — minėjimas 
DeAndreis bažnyčioje ir s a l ė 
je. Rengia Lemonto ir Pietva
karių nalfo skyriai . 

G e g u ž ė s 2 5 - 2 6 d. — Poezi 
jos Dienos J a u n i m o centro ka
vinėje. 

G e g u ž ė s 2 6 d. — Lietuvių 
Prekybos rūmų metinis sti
pendijų įteikimo banketas 
Mar t in iąue salėje, Evergreen 
Pa rk . IL. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. gegužės mėn. 3 d. 

M O T U L E S D A I N O S 
= ^ 

{dainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių e t n o g r a f i n i s 
ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkevtčiūtė - Kupčins-

Tai lietuvių liaudies dainos kaip : Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dar iau, dariau lyseles. Vaikų šo
kia. Vai t u rugeli. An t kalno malūnėlis. I šgėr iau vieną. Augo 
kaime mergelės. Šėriau žirgelį. Kam tie ra ta i . Polkutė. Kur 
bakūžė samanota ir ki tos. Malonu klausyti , nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autent iškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiunt imu $7.95. Užsakymus s iųs t i : 

DRAUGAS, Ą5±5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

r? 

Kun. J. Petrošius, Prancūzijos lietuvių kapelio
nas, su svečiais iš Vasario 16 gimnazijos prie 

Notre Dame katedros. 
Nuotr. M. Šmitienės 

DIDELIAM UŽMOJUI 
REIKIA PARAMOS 

G e g u ž ė s 27 d. — Nelės ir 
Arvydo Paltinų koncertas Jau
nimo centro didž. salėje. 4 vai. 
p.p. Ruošia „Margutis". 

G e g u ž ė s 2 8 d. — Mirusiųjų 
pris iminimas ir pagerbimas 
(Memorial Day) prie steigėjų 
paminklo Šv. Kazimiero liet. 
kapinėse. Rengia Bendruo
menės Pasauliečių k-tas ir Šv. 
Kazimiero Liet. kapinių dr-ja. 

B i r ž e l i o 2 d. — Jaunučio 
Puodžiūno baleto studijos mo
kinių vakaras Jaunimo centro 
didž. salėje. 

B i r ž e l i o 3 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės gegu
žinė Šaulių namuose. 

— Skautininkų,-kių Ramo
vės popietė Onos Siliūnienės 
sodelyje Chicagoje. 

— Abiturientų balius. Saber 
Room pokylių salėje rengia 
Chicagos Lietuvių Moterų 
federacija. 

B i r ž e l i o 10 d. — Sovietų 
Rusijos vykdomo lietuvių 
tautos naikinimo minėjimas 
Cicero Šv. Antano liet. parapi
jos salėje. Rengia Cicero Alto 
skyrius. 

— Montesso r i d raugi jos 
gegužinė vaikams ir suaugu
siems St. Mary's seminarijoje 
I^emonte. 

— LB Brighton Parko apy
linkės gegužinė Šaulių namuo
se. 

B i r že l i o 16 d. — Irenos, 
Veleckytė8 baleto studijos mo
kinių vakaras Jaunimo centro 
didž. salėje. 

B i r že l i o 24 d. — Chicagos 
Anglijos lietuvių klubo joni
nių gegužinė Vyčių salėje. 

— Agronomų s-gos metinis 
susir inkimas ir gegužinė prof. 
M. Mackevičiaus sodyboje, 
Lockporte. 

L i e p o s 2 1 d. — Futbolo klu
bo „Lituanica" metinis fut
bolo turnyras ir gegužinė Mar 
ąuette Parke, prie 69-tos ir 
California gatvių. 

L i e p o s 2 9 d. — „Draugo' 
gegužinė marijonų sodelyje. 

— Biržėnų klubo gegužinė 
Vyčių salėje ir sodelyje. 

Rugp jūč io 12 d. — Am. 
Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis išva
žiavimas į gamtą — Skripkų 
sodyboje, Ix>ckport, IL. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose Chicagoje. 

— ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskr. Maldos diena, 

Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukak
ties metai buvo pradėti Romo
je kovo 4 d. Šv. Petro 
bazilikoje įspūdingomis iškil
mėmis, kurių lietuvių tauta ne
pamirš. 

Šv. Kazimiero metų užbai
gos iškilmės rengiamos Kana
dos Toronte rugsėjo 1 ir 2 die
nomis. Čia jvyks visos lietuvių 
išeivijos mastu rengiamas re
liginis kongresas, apimantis 
akademinę, liturginę ir kultū
rinę — meninę dalį. Pakviesti 
žymiausi paskaitininkai, su
planuotos jaunimo svarstybos 
— simpoziumas, jaunimo va
karonė, organizuojamos pla
taus masto pamaldos, rengia
ma spec ia l ia i kongresu i 
sukurta opera "Dux Magnus" 
(Didysis vadas), ruošiamas po
kylis — banketas. 

šv. Kazimiero mirties 500 m. 
sukakties minėjimas, Moterų 
sąjungos 70 m. veiklos sukak
ties minėjimas A. ir M. Rudžių 
sodyboje, Money, IL. 

Rugp jūč io 19 d. — Chica
gos apskrities Balfo gegužinė 
•Jaunimo centre. 

R u g s ė j o 2 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės gegu
žinė Saulių namuose. 

Rugsė jo 2 1 d. — Laužas 
skautams ir lietuviškajai 
visuomenei Marąuette parke. 
Ruošia Chicagos skautininkių 
draugovė. 

R u g s ė j o 29 d. — "Draugo" 
75-kerių metų Jubiliejaus ban
ketas Martiniąue salėje. 

— Moterų sąjungos 20 
k u o p o s p i e t ū s N e k a l t o 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje. 

Spa l i o 6 d. — Cicero jūrų 
šaulių kuopos „Klaipėda" 
pokyl is Šaulių n a m u c s e 
Chicagoje. 

— Chicagos Anglijos lietu
vių klubo vakaras Jaunimo 
centre. 

— Beverly Shores Lietuvių 
klubo rudens pokylis Red 
Lantern salėje. 

S p a l i o 20 d. — Tauragės 
klubo banketas Šaulių salėje. 

S p a l i o 20 ir 21 d.d. — Paš
to ženklų, medalių, Dariaus -
Girėno žygio suvenyrų paroda 
Jaunimo centre. Rengia Chi
cagos Lietuvių Filatelistų dr-
ja. 

S p a l i o 2 8 d. — Literatūros 
v a k a r a s . J a u n i m o cen t re 
rengia Lietuvių Rašytojų drau
gija. 

L a p k r i č i o 3 d. - Futbolo 
klubo „Lituanica" 34-tų metų 
užbaigtuvių tradicinis ban
k e t a s i r š o k i a i Š a u l i ų 
namuose. 

L a p k r i č i o 4 d. — Vėlinių 
i š k i l m ė s Šv . K a z i m i e r o 
kapinėse prie steigėjų pamink 
lo. Organizuoja Bendruo
menės Pasauliečių komitetas 
ir Šv. Kazimiero liet. kapinių 
sklypų savininkų draugija. 

Visa tai rengia centrinio šv. 
Kazimiero sukakties komiteto 
pavedimu Toronte sudarytas 
kongreso komitetas 

Tokio masto renginys ne
įmanomas be finansinės pla
čiosios lietuvių visuomenės pa
ramos. Rengėjai jos tikisi iš 
JAV ir Kanados lietuvių. Dėl 
to š. m. gegužės ir birželio mė
nesiai skelbiami kongreso lė
šų telkimo mėnesiaJB. Bus ren
kamos aukos i& pavienių 
asmenų ir organizacijų. Auko
tojai paaukoję ISO1 dol. (CDN.» 
arba 135 dol. (UBA) tampa 
kongreso rėmėjais ir gauna 
specialų bilietą j operą ir už
baigos pokylį. Paaukoję 500 
dol. iCDN) arba 450 dol. 
(USA) t ampa kongreso mece
nata is ir gauna du specialius 
bilietus į operą ir pokylį. Rė
mėjų ir mecenatų pavardės 
bus skelbiamos kongreso lei
diniuose. Jų sąrašai turi būti 
gauti prieš minėtų leidinių 
spausdinimą, t. y. iki š. m. rug
pjūčio 15 d. 

Visas aukas prašome siųsti 
kongreso lėšoms telkti komisi
jos iždininko adresu: A. Ulba, 
11 Wadington Cres., Wilowda-
le, Ont. M2J 2Z9, Canada. Ant 
čekių rašyti: St. Casimir's 
Congress. 

Šis išeivijos mastu rengia
m a s kazimierinis kongresas 
bus didžios reikšmės renginys 
tiek išeivijai, tiek pavergtai 
Lietuvai. Romos iškilmių dė
ka jos vardas bei jos laisvės 
byla turėtų iškilti išeivijos pas
tangomis plačiame pasaulyje, 
ypač Š. Amerikoje. Todėl kvie
čiame visus išeivijos lietuvius 
dosnia auka prisidėti prie šio 
kongreso. Jūsų parama drą
sins kongreso rengėjus, stip
rinti kazimierinę tautos dva
sią. 

Lėšoms telkti komisija: 
J. Andriulis, 
Vyt. Bireta, 

E. Čuplinskas, 
J. Pleinys ir 

A. Ulba. 

L A I Š K A S „ D R A U G U I " 

R E A K C I J A I 
D V E J U S H O R I Z O N T U S 

Balandžio 21 d. „Dviejuose 
Horizontuose" reportažas pa- r 
sisako dėl mūsų spaudos var- »-
gų, bet svarbiausia, kad spau
dos bendradarbiai pluša be 
jokių atlyginimų. Net ir Lie
tuvių fondas į spaudos var
gus nekreipiąs dėmesio. Bet 
reportažo autoriui moralinį at
pildą suteikęs Baltųjų ramų 
pareigūnas L. Kojelis, įteik
damas du bilietus* j Kenedžio 
centro salėje vykstanti kon
certą. Ir bilietai ne bet kokie, 
o pačiam JAV prezidentui 
skirtoje ložėje. Toliau auto
rius kalba: „Tik prisimin
kime, kokių aukštumų buvo 
pasiekęs „Pasaulio lietuvis", 
kai jį redagavo jaunesnės kar
tos vyrai"... Visi skai tantys 
"Pasaulio lietuvį" žino, į ko
kius vargus tie jaunesnieji 
„Pasaulio lietuvį" buvo įtem
pę. Nuo sužlugimo jį išgelbėjo 
Bronius Nainys, laiku pa
rengdamas jo turinį, tuo už
t ikrindamas ir jo tvarkingą 
kelionę pas skaitytojus. Re
daktoriaus Broniaus Nainio 
dėka „Pasaulio lietuvis" tapo 
patraukius turinio, gražios iš
vaizdos, prasmingu išeivijos 
žurnalu. Taigi ne tie „jaunieji 
vyrai", bet Bronius Nainys 
„Pasaulio lietuvį" iškėlė į 
aukštumas. 

B. Butkelis 

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai įpras
mins 
Šv. Kazimiero himnas 

Marijai 
Į lietuvių kalba vertė 

A. TYRUOLIS 

32 psl., Kaina su persiuntimu 
$1.50 

Gaunama "DRAUGE". 

MARIJA AUKŠTAITE 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mint is : meilė, auka, t ragedi ja i r kova, 
herojiškumas k* hnmanialfiimfųf Lietuvos istorinis 

duelią plačių pažiūrų. 
Knyga tur i 406 pusi., k a i n a su persiuntimu 10.95 dol. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street 

Chicago, IU. 60629 
Hiinois gyv. d a r p r ideda 60 et. valstijos mokesčio. 

: ^ 

^ 

i 

Mielam broliui ir dėdei 

A. 4. A. 
VINCUI IZOKAIČIUI mirus, 

jo seserį, Grandies ansamblio vicepirm. DANUTĘ 
PUODŽIŪNIENĘ su šeima, grandiečius VIKTORE 
ir STEPĄ bei ar t imuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Tautinio Meno Ansamblis 
GRANDIS 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TKYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3^852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ 
Jakiabfeo DE PROFUNDIS 

KaroavtfilaiM U2 JŪRELIŲ ii op. RADVILA PERKVNAS 
Kimo AUGO KIEME KLEVELIS 

GtfdeHo U2 JŪRŲ. U2 KALNU U °P DANA 
KarnaviHam ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS « oporo* GRAŽINA 
Budrttno ANT MARIŲ 

Maksui SAULĖ MOTINA PAKILO ii op. PAGmiNAI 
Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir SoL JONAS VAZNELIS 
Tnimw «*> partiją atlieka ROta Pakitait* 

Hokltelfe kaina — $15.00 PaSto ir įpakavimo išlaidos — $1.25 
Viso — $1*28 

Užsakymus prašome siusti Draugo adresu 

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

* 

STEPONAS C. LACK ir SONCS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 



• 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. gegužes mėn. 3 d. 

X Ona ir Jonas Keraminai i š 

X Cicero "Ateities* krepšinio 
komanda balandžio 28-29 dieno
mis žaidė S. Amerikos lietuvių 

- .. .* 

Rockfordo. Dl., buvo atvykę j j žaidynių vyrų B klasės varžybo-
Chicagą ir balandžio 28 d. daly- į se. Buvusiai tokių pat žaidynių 
vavo saulių pobūvyje šaulių na- j Clevelande B klasės nugalėtojai 
ir.uose. Keraminai, kurie anks- j šį kartą reikėjo pasitenkinti 
čiau gyveno New Yorko apylin
kėje ir tik prieš pora metų at
vyko j Rockfordą, išgarsėjo 
savo sodyboje pastatytu lietuviš
ku koplytstulpiu, plačiai aprašy
tu amerikiečių spaudoje ir lan
komu lietuvių. O. Keraminienė 
buvo sunkiai susirgusi, bet da
bar jau vėl sveika ir dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. 

X Gegužinės pamaldos Jėzui
tų koplyčioje bus kiekvieną 

X Rašyt. Alės Rūtos premi
juotas romanas 'Pirmieji sve
tur" — apie Pennsylvanijos lie
tuvių jsikūrimą — jau išėjo iš 
spaudos. Baigiamas paruošti ir 
išsiuntinėti Liet. Klubo nariams 
ir parduoti kitiems, besidomin
tiems pirmųjų lietuvių praeitimi 
ir įsikūrimu. Premijos įteikime 
iškilmės ir premijuoto romano j penktadienį f vai .vakaro. Galin-
sutiktuvės bus Los Angeles Šv. tiejį kviečiami dalyvauti. 
Kazimiero parapijos salėje gegu
žės 20 d. 12:30 vai. Bus įdomus x Ona Pulkaunikienė, Bever-1 

IV-tąja vieta (iš 7 komandų). 
Pusfinalyje pralaimėjus Toron
to "Vyties" penketukui, rungty
nėse dėl trečios vietos tik vienu 
tašku buvo priversti nusileisti 
Toronto "Aušros" n komandai. 
"Ateities" komanda į šias žaidy
nes negalėjo nuvykti geriausioje 
sudėtyje — namuose turėjo pa
silikti pats stipriausias koman
dos ramstis. Komandos kapito
nu buvo Edis šulaitis. 

X Beveriy Shores, Ind., Lie
tuvių klubo susirinkimas bus ge
gužės 19 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. Stankūnų restorane. Susi-

Susikaupimo dienc • ialyviai su vedėju kun. G Kijausku, S. J., balandžio 1 d. Ateitininku namuose, Lemonte. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

— B Santa Monioos apyfin-
kės gegužinė bus gegužės 27 d. 
2 vai. p. p. A. Trečiokienės so-, 

. dyboje. Gegužinėje bus įvairu-
i mų. Pelnas skiriamas "Spindu-
! lio" šokių ansambliui keliauti į 
'Tautinių šokių šventę Cleve-
knde. 

— Metropolitan operos solistė 
Maralin Niska dalyvaus "Drau-

; go" romano premijos įteikimo 
; iškilmėse gegužės 20 d. Šv. Ka
zimiero par. viršutinėje salėje. 
Taip pat atvyks sol. Algis Gri-
gas ir muz. Alvydas Vasaitis iš 

: Chicagos ir smuikininkas Wil-
liam Mullen. Programa bus 

\ 12:30 vai. p. p. Premija bus 
• įteikta Los Angeles žinomai ra-
| šytojai Alei Rūtai. Visi kvie-
I čiami šioje literatūros šventėje 

koncertas. Autorė autografuos ^ j | * 0 r f J ^ f ° į ^ Z S ^ I r i n k i m o 8 * * * - 3™ Alfonsas 
Gramalas, aktyvus klubo narys. 

X Dr. Tomas ir Rita Kisieliai. 

savo kūrinį dalyvaujantiems 
x Lietuvių Istorijos draugija 

ninkė, aktyvi visuomenininke, 
krisdama susižeidė ir yra pagul
dyta šv. Kryžiaus ligoninėje 

Kazimiero minėjimą turės j chieagoje. 
gegužės o d., šeštadienį, 3 vai. 
sv 

X Inž. Kazimiero ir Elenos 
Pocių namuose buvo respubliko-

p. p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Paskaitą skaitys kun. V. 
Bagdanavičius. Deklamuos J o - j n u vakaronė, kurioje buvo Su
nas Račkauskas. Jr., Zita Du-1 pažindinta su respublikonų pati-
bauskaitė ir Aleksandra Gražy- į ketiniais, artimais lietuvių drau-
tė iš antologijos apie šv. Kaži-i ?ais- Kalbėjo adv. Karen L. 
mierą. Istorikai ruošia vaišes.; Hughes, kuri kandidatuoja į Por-
Bus galima laimėti o n g t o J Į j į ^ C f i y . < a n ? ^ - g l * ^ i * S * 1 
dailininkų paveikslų. Visi kvie 
čiami dalyvauti. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
gyv. Winnetka, 111., mūsų rėmė
jai, garbės prenumeratoriai, 
pratęsdami prenumeratą, at- i 
siuntė ir 25 dol. dienraščio sti
prinimui. Dr. T. ir R. Kisielius 
ir toliau laikome garbės prenu-

GRANDBES 
TRADICINIS VAKARAS 

Tautinių šokių ansamblis \ 
'Grandis'', vadovaujamas moky-

I pagyrė, kad šokėjai rūpestingai 
! lanko pamokas, ateina vis naujų. 

Penkerius metus išbuvusieji 

tojos Irenos Smieliauskienės, 
balandžio 23 d. Jaunimo centro 

šokėjai buvo pagerbti įteikiant 
ženklelius. Šią tradiciją įvedė I. 

; Kriaučeliūnienė, kuri ir įteikė 
meratoriais, o už savos spaudos į didžiojoje salėje surengė savo į 

tradicinį vakarą, 
pavaišinti šaunių 

rėmimą tariame nuoširdų ačiū 
X Agronomas Petras Bačins-

'• ji yra gerai susipažinusi su lie- į kas, Oak Park, m., mūsų rėmė-
tuvių reikalais, aktyvi religiniam i jas, lydimas dukros Laimos šal-

Svečiai buvo \ 
patiekalų šil-

ženklelius E. Žigui, L. Vasiliaus-
kaitei, V. Storūnaitei, V. Mom-
kutei. Pažymėtina, kad L. Va
siliauskaitė, gyvenanti už 30 my-

I dalyvauti, pagerbti rašytoją ir 
j solistus ir pasidžiaugti laimėji-
; mais. Bilietus prašoma įsigyti 
I iš anksto, nes vieta yra ribota 
į Literatūros šventę rengia Lie 
į tuvių Bendruomenė, rengimo 

penktadienio rytą, kad būtų ga- j k o m j t e tu vadovauja Danguolė 
Įima lai! a atvykti į Šokių šven- Į Vizgirdienė. 
tės repeticijas. Visas lietuvių 
jaunimas, sulaukęs 18 metų am- i 
žiaus, kviečiamas su mumis sto- i 
vyklauti Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan. 

ARGENTINOJE 
A. a. Anastazija Skupei-

kaitė-Rušienė, 80 metų amžiaus, 
mirė senelių prieglaudoje ir iš 
ten buvo palaidota. 

— A. a Steponas Kareiva, 83 
metų amžiaus, mirė kovo 11 d. 

iš 

gyvenime, buvusi parapijos ko- • čiuvienės, Arlington Hts., 111. 
x Simpoziume — privati ini- miteto narė ir sekmadienio mo- • lankėsi "Drauge", pasidalino lie 

ciatyva laisvės veikloje bus kai- • kyklos mokytoja. tuviško gyvenimo įspūdžiais su ; sambiis mėnesio pradžioje atii-
bama apie Lygos veiklai x ^ ^ daiktų išpardavimas | f e į į ? į , i r * b u , **&** i " » N | b o programą Toronte, dabar su 

I ja džiugino Chicagos lietuvius. 
dofckis, yv. j J u Pr°g^amai parink+as taiklus 

žės 5 d., šeštadienį, nuo 9 vai. I Chicago, 111., visuomer.ininkas,j v a r d a 3 : "Li^smas mūsų jaurd-
ryto iki 4 vai. p. p., 5428 So. ' "Amerikos Balso" radijo taniau- į m ė h 

oama apie wu«j i^ygos t a u * i x ^ gnartavimas • reaaKCija ir aou ;su 
OSI-KGB sandėri prieš imigran-1 * . > ' " " . . — . i leidinių už 180 dol. c- r ' (Gara?e Sale) paremti Montes-1 * tus iš rytinės Europos, apie re-1 . ° %T . _ _ _ . . r „ . , son V aikų nameliams bus gegu- X Romas >akar zoliuoTO t-rsveouną ir *t. Kai- ; . . . . . . . . • Jr , | _ , . . _ __- . . . . . _ .. _ zes n d., šeštadieni, nuo 9 vai. fhie&erv Tll . VICT>C 

Akademinė programr. apims 
įvairias ir įdomias, lietuvių jau

ta vakariene. 'J. nimą liečiančias temas: paši
lių nuo Chicagos, nepraleido ne r u o š i m a s a teinančioms Los An-, Velionis buvo kilęs iš Telšių 

Šokių programą atidarė tėvų j vienos šokių pamokos, o taip pat i ]QS 0 1 i m p i n ė m s žaidynėms, apskr., Argentinoje gyveno nuo 
zydų-hetuvių santykiai ir praė
jusio Pasaulio Įlietuvių jaunimo 
kongreso aptarimas. 

komiteto pirm. B. Jasaitienė,! buvo pažangi moksle. Padėko-
pasveikinaama svečius. Ar.- Į ta akrodeonistui Ą. Stelmokui. 

yra V. Sadauskas 18 metų 
Grandies" šokėjas. 

tvarkė šviesas V. Plioplys. 
Dėkota tėvų komitetui, mamy-

Bus supažindinta su nau jau
na estradine muzika iš Lietu-

oės J. Kojelis A. Mažeika. B. 
Razgaitv-nė ir P. Zumbakis Sirc 
t vo te bus Jaunimo cer.t 
gegužes 19 d. 4 vai p. p. VW .. 
susidomėję šiais klausimais kvie
čiami dalyvauti. 

vos ir bus proga mūsiškiams tems. suorganizavusioms ši va-! ., , . . . . „ 
„ . & „ L . „ J. . muzikantams ir dainininkams 

karą. Mok. I. Smie.iauskiene . . . _. . . . . 
; pasirodyti. Stovyklautojai ga-

1930 metų. Liko žmona Ona 
Dumbliauskaitė - Kareivienė, sū
nus Albertas su šeima, giminės 
ir draugai. Po religinių apeigų 
buvo palaidotas Lanus kapinėse. 
Atsisveikinimo žodį tarė Pijus 
Sakalauskas. 

— A a. Gasparas Aleliūnas, 
^; :Lawndale. Chieagoje*. Kviečiami j to jas, lankėsi "Drauge" ir įsi- j k i u s s t * b i n t i P u b f i k a S*"*J0 - iau3", P7iminė"Tad "-Grandies" veik- i f 8 8 ^ ^ . . 9m^advgm ga-: 8 2 m e t u a m ž i a u S ) mirė vasario 
2 l visi ateiti ir pažiūrėti naudingus gijo angių ir lietuvių kalbomis į tikiek^^ Velionis buvo uolus Lietu 

įvairių leidinių už 220 dol. apie 

X Lietuviškos Knygos klubas 
praneša savo nuolatiniams na
riams, kad naujausios klubo iš-1 
leistos knygos, "Vainikas-Kry- j 
žius-Lelija-' ir "Kultūrinės gel
mės pasakose" JU dalis šiomis 
dienomis yra išsiuntinėtos tiems 
nariams, kurie iki balandžio 15 
d. pagal klubo taisykles nepra-j 
nešė, kad jų nepageidauja 

x Vytauto Didi šaulių rink
tinės "Vyties" taut. šokių šokė
jų sambūrio šį sekmadienį, ge
gužės 3 d. Jaunimo centre nu- j 
matytoji popietė neįvyks. Nau
ja renginio data bus paskelbta 
susitarus dėl vietos ir laiko. 

Lietuvą. 
x Juozas Kudirka su žmona iš 

Bethany Beach, Delaware. bu
vo su reikalais atvykęs į Chica-
gą, lankė savo pažįstamus ir ta 
proga aplankė "Draugą" ir įsi
gijo naujausių leidinių. 

X Dr. Lidija Griauzdė, mūsų 
garbės prenumeratorė, arch. Po
vilas Jurėnas, L. Baltušis, Chi
cago, UI., apsilankė "Drauge" 
ir įsigijo įvairių leidinių už di
desnes sumas. 

pestingai pasiruošęs, su darniu 
sklandumi 

p'-adžioje jai buvo padova 
tas plakatas su šokėjų atvaiz- los operetėje ir stovy los olim-

sugeoa patraukliai , . Z j . . i - .r, ! dais ir sūkiu: "Mes šokėjai iš atlikti mūsų liaudies šokius. Ta 

vių Centro organizacijos narys. 

X Vytautas Didžiulis, pra
monininkas, Lancaster Steel Co., 
In«., Fort Lauderdale, Fla., mū-

"Grandies", šoksim iki pat mir
ties". J . Pr. 

PRIEŠŠVENTINE STOVYKLA 

šekių pynė buvo sudaryta iš ke
purinės, šusto. zanavykų aplin
kinio, rezginėlėi, vestuvių pol
kos, šitam dideiiam būry. 

Daugumas jaunimo ruošiasi 
Smagaus JUOKO savo ypatinga j y y j ^ j y i l šokių šventę Cleve-

paukščio imiUcija sukėlė nau-, l a ^ e §ia vasarą. Važiuos šo- į 
jas šokis - gaidys, kubilas i r ) k ė j a i ? stebėtojai ir žmonės, no- i ff1' T 5 r a s o r pf . b u s u n u s . ^ o v > ' -
kiti du - vikrus ufea*!,!*^ pdMtarti ««fci»»«Il!lr!^*?.>,il*,*?*,?,'JB^ Į* 
ūsaunykas. 

Visi tie šokiai praturtinti 
naujomis figūromis, išryškinant 
tai romantiką, tai humoristinę 
pusę. šokėjų jaunatviškas vik-

pijadoje. Kitos programos sri-; L i k o ^ d u k t ė ^ ^ ^ ^ 
tys apims dramą, lietuvių kai- j G r o n s k i e n ė s u šeima, taip pat gi-
bos tobulinimą, radijo valande- Į m i n ė g o k L ^ ^ P a l a i d o t a 3 
i , praveduną, meną ir lietuvis- j ^ ^ k ^ B u e n Q s ^ ^ 
ko maisto ruošimą. Taip pat 
šokių šventės dalyviai turės pro
gos parepetuoti. 

Stovyklos mokestis bus 100 

jaunimu iš kitų miestų bei kraš
tų. Tas savaitgalis, žinoma, pui
ki proga sutikti seniai nematy
tus draugus, pradėti naujas 
draugystes ir džiaugsmingai pa
bendrauti, bet daugumas jauni-

Vilius L. DnndzUa 
savo eilėraščius nagrinėja su Illinois 
universiteto Chieagoje lituanistikos 
studentais. 

Nuotrauka D. Račiūnes 

x Dr. Saulius Vydas, St. Paul, 
rių metų atminimą, atsiuntė 50 nu palydą sudarė Ą. Stelmokas. 

x "Fausto" operos su Val-
purgijo* nakties scena spektak-
Bu, kurie bus jau šį savaitgalį 
Morton East teatre, 2423 S. 
Austin Blvd.. Cicero, bilietai 
gaunami VazneBų krautuvėje, 
2501 W. 71 St. TeL 471-1424. 
Ten pat gaunami ir autobusų 
bilietai. Autobusai išvažiuoja: i 
iš Marauette Parko šį šestad.,j 
6 vstl v2tlc ir* si sdc&i&d 1*301 
vai. popiet nuo 60-os ir Wash-| X Reikalinga moteris prižiū- g03. < < M a i s t a s , * " 5 0 8 " autorius, 

rūmas, spalvingi tautiniai dra 
bužiai, tautinių raštų kilimais ! m o skundžiasi, kad vienas sa-

sų garbės prenumeratorius, ap- j papuošta scena įnešė daug ža- j vaitgalis ten per trumpas. Su 
mokėdamas sąskaitas pridėjo ir vumo. Publikos dėmesį atkreipė I t U o sutikdami, būrys jaunimo 

pratęsti šokių šventės 50 dol. dienraščio paramai 
bai ačiū. 

La- klumpių trenksmas, šokant pa-
keltkojį. 

x Galina Leonienė, Brad-1 Pranešėjų pareigas sklandžiai 
ford, N. H., minėdama savo vy-1 atliko V. Sadauskas, A. Jasai-
ro a. a. Algirdo Leono viene- tytė ir A. Gražytė. Akordeo-

nutarė 
dvasią 

mokėti iš karto 15 dol. registra
cijos mokestį. Likusią dalį (85 
dol.) galima sumokėti iš karto 
arba iki birželio 9 d-

Ruošos komitetą sudaro Rita 
Dapkutė, Vytas Keblys. A. T. 
Klimas, Liudas Kuliavas, P. 
Pranckevičius (pirmin inkas), 
Dalia šumskytė. 

Dėl informacijos ar registraci-

— V. a. Vladas KvietkauskaSi 
88 metų amžiaus, mirė vasario 
29 d. Rosario mieste. Velionis 
buvo kilęs iš Želvos vlsč., Uk
mergės apskr. Argentinoje gy
veno nuo 1928 m. Dirbo Rosario 
laikraščio "La Capital" žinybo
je. Liko žmona, sūnus ir duk
tė su šeimomis. Palaidotas Gob. 
Galvez kapinėse. 

— A. a Antanas Kaušas, 73 
metų amžiaus, mirė kovo 8 d. 
Buvo kilęs iš Bakiškio km., Vil
kaviškio apskr. Argentinoje gy
veno nuo 1930 m. Liko žmona 
Elena, duktė Irma ir sūnus 
Eduardas su šeimomis. Taip pat 

dol. dienraščio stiprinimui. Nuo-
Min,, užsisakė įvairių leidinių f širdus ačiū. 

; už didesnę sumą ir t a proga pri-
jdėjo 15 dol.. lietuviškos knygos 

Labai ačiū, 

X Dr. P. Kaladė, South Bos
ton, Mass., mūsų garbes prenu
meratorius, bendradarbis, kny-

Imituojant Lietuvos kaimo gy
venimą, mergaitės, nešdamos 
vainikus, svajingai pašoko rūte
lių darželi, o malimo eiga pavaiz
duota malūnėliu. 

Pasaulio lietuvių jaunimo są- : PLJS Ryšių centrą, 5620 So 
jungos Ryšių centras ruošia į Claremont Ave., Chicago, m. 
jaunimo stovyklą birželio 24-29 60636 arba skambinti: Ritai 
dienomis. , Stovykla baigsis į Dapkutei tel. 312—776-4755. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

"Grandis" i?.u du dešimtme- — Prel. i. Kučingis, šv. Ka-
tenaw Ave.: iš Brighton Parko;rėti mažą vaiką Oak Parko apy- atsiuntė 40 dol. ^'Draugo" para- • čius džiugina Chicagos ir eilės j zimiero lietuvių parapijos klebo-
šį šeštad. 6:15 v. v. ir šį sekmad. 
1:30 vai. popiet nuc 44-tos u-
California Ave. Prašome neši

mai. Labai ačiū linkėję. Skambint tel. 386-3454 
(sk.). x Zigmas Motiejus, Vladė At-

X Liet Gaitest. Seserų s-gos j kočaitis, Paulina Mačiulienė, 
vėluoti, nes autobusai išvyks metinės šv. Mišios bus atnašau- Į Antanas Stulpinas, Ona Roma 
punktualiai ir po spektaklių su-įjamos gegužės 6 d., sekmadie- nas, visi iš Chicagos, A. Jucai-
grjš atgal j t a pačią vietą. ;nį, 10:15 vai. ryto T. Jėzuitų 

(pr.). |koplyčioje už a. a. mirusias na-
x Lietuvos Dukterų draugijos | "*• P o Pamaldų bendri pusry-

tradicinis pavasario balius ren- i č i a i ro š e i m 0 8 " * * " Jaunimo; Jakniūnas, Silver 
giamas gegužės 12 d šeštadie- i c e n t r o kavinėje. Prašome daly-j atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 
nį. Jaunimo centre. Maloni p r o - l v a u t i Pamaldose ir pusryčiuose. ; korteles, kalendorių ar auką sa-
grama. gera vakarienė, linksma! f P r ) - P™ s P a u d a i " N u o š i r d u s ^ i u -
muzika. Daug dovanų laimėji-! x NAMAMS PIRKTI PA- j X Liet. Mot. Fed., kuriai pir- i 
mui. Stalus rezervuoti ir bilie- SKOLOS duodamos mažais mė- mininkauja Jolanda Kerelienė. 
tus įsigyti draugijos patalpose: nesiniais įmokėjimais ir priei-1 organizuoja kelionę autobusu į 
— 2735 W. «1 Street. Telefonas j namais nuošimčiais. Kreipkitės' Tautinių šokių šventę Cleve-
925-3211. (pr.). |j Mutual Federal Savings, 2212 j landė. Kaina 40 dol. Prašome 

We«t Cermak Road — Telef. registruotis kaip galima greičiau 
VI 7-7747. (ak.) 

kitų miestų lietuvius. Turi gerą i nas, Los Angeles. Calif., padė-
kapą šokėjų — aukšt. mokyklų I kojo rekolekcijų vadovui, svečiui 
mokinių ir studentų. Du kartus I iš Chicagos kun. Vytautui Bag-
savaitėje turi repeticijas. Vei- į danavičiui ir Verbų sekmadienį 
kia dviemis grupėmis — jau- Į giedojusiam Halpin šeimos 14 

tis, Lackwood, Ohio, V. Bagdo- i n e s n i u "" vyresnių. "Grandis" į žmonių chorui, solistams Anta
navičienė, Lemont, UI., Petras j s v a r D i ne tik tautinių tradicijų j nui Pavasariui, Rimtautui Dab-
Kemežys, Belleville, Dl., Birutė i pa'aikymu liaudies šokiais, betįšiui ir Antanui Polikaičiui, juos 

Spring, Md.,' ' r m u s u jaunimą suveda į nau- \ vargonais palydėjusiam muz. 
jas šeimas. | Aloyzui Jurgučiui. Per Velykas 

Dėkingi mokytojai I. Smie-; giedojo muz, Broniaus Budriū-
liauskienei šokėjai ją apdovano- i no vedamas choras lietuviškas 
jo gėlėmis, i. Smiėliauskienė | ir lotyniškas giesmes, žmonių 

x Ieškoma nuomuoti atskirą 
namuką Union Pier, Michigan, 
vasarai. Skambint po 6 vai. vak. 
tel. 925-926S. (sk.). 

A R A S 
Ifc'iieiamr ir taiM>nw \'mą i*Wg 

STIMil'S. 
Su nik-iii p:itvrimu: esam< . 

ipdrausti P.its prižiūriu darbą 
.4RVVMAS KIKM 

7S7-1717 

Kasa Lietuvių Federalinė Kre
dito Unija gegužės 6 d., sekma
dienį, 1 vai. p. p. Jaunimo cen
tro mažoje salėje šaukia metinį 
narių ausirinkimą Iš New Yor
ko j Chicagą atvyksta ir prane
šimus padarys Kasos pirminin
kas Vytautas Vebeliūnas ir Di
rektorių Tarybos nariai. Visi 
nariai ir svečiai kviečiami daly
vauti. Po susirinkimo bus vaišės. 

(ak,). 

skambinant K. Leoftaitfrnei tel. 
778-0338. (sk.). 

X Panevėžiečių klubo gegu
žinė bus sekmadienį, gegužės 6 
d., Šaulių salėje Chieagoje. Pra
džia 12 vai. dieną. Bus skanaus 
maisto, veiks baras ir gausus 
dovanų paskirstymas, šokiams 
gros "Gintaro" orkestras. Pro
gramą atliksime patys, bus 
linksma ir smagu. Kviečiami 
visi panevėžiečiai ir jų bičiuliai. 

(pr.). 

Įos^ketos^ prašome kreiptis j j A r g e n t i n o j e l i k o d v i B e ^ 
Lenkijoje dvi seserys ir kiti ar
timieji ok. Lietuvoje. Palaido
tas Chacarita kapinėse Buenos 
Aires. 

— Elena Rnnimienė, anksčiau 
gyvenusi Argentinoje ir buvu
si Šv. Cecilijos choro narė, so-

I iš visų Los Angeles apylinkių į listė, buvo atvykusi iš JAV-bių 
| susirinko gana daug. Prisikėli- aplankyti savo giminių ir pa-
mo ir sumos pamokslus sakė | žįstamų. 
taip pat kun. V. Bagdanavičius. 
Rekolekcijų pabaigoje specialiu 

į eilėraščiu padėkojo poetas Ber
nardas Brazdžionis. 

— Los Angeles Šv. Kazimiero ', 
l»r. bažnyčioje balandžio 14 d. 
buvo pakrikštytas Dalios Gur- j 
čiskaitės ir Vyto Gedgaudų 
sūnus Gintauto Rimo Algio var- j 
dais. Krikšto tėvai buvo L. Cle-; 
veland ir Lydija Selenis. Krikš- j 
to apeigas atliko prel. Vincas j ~ 
Bartuška. Advokatas JONAS GIBAITIS 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60829 

Tel — 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarai* 
pagal susitarimą 

Jonas Talarir 
rius. kalba?! 

kandidatas j Metropolitan Sanitary Dlstrict komisijonie-
sen. Charle* Percy lietuviu reikaiai* 

— Pauliaus ir Marilyn Zilkai-
tės Nefu duktė buvo pakrikštyta 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje ILos Angeles, Calif., 
Cristlyn Lauren vardais. Krikš
to tėvai buvo Christine M. Zilka 
ir Pranas V. Vilimas. Krikšto 
apeigas atliko prel. V. Bartuška. 

— Lietuvio diena, rengiama 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, bus birželio 17 d. Progra
mą atliks sol. Algirdas Brazis 
iš Chicagos ir sol. Marytė Bi-
zinkauskaitė iš Brocktono. Bus 
paminėta šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukaktis. Filmuos te
levizijos stotis ir tą patį vakarą 
perduos iš 46 kanalo. Akompa
nuos Raimonda Aoeikvtė. 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL — 776-3700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., rak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vaL d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OS'HS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Suite 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
TeL Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 


