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Štai kokia sovietinė 
tikėjimo laisvė 

(Tęsinys) 
Iki Kauno mus lydėjo du 

ginkluoti milicijos pareigūnai. 
Apie 15 vai. 26 rugpjūčio mus 
išlaipino Kaune. Perone buvo 
neįprasta i daug milicijos 
pareigūnų ir su jais civilių. 

Mums atidavė pasus. 
1983 m. rugsėjo 7 d. krei

pėmės į TSRS generalinį 
prokurorą dėl neteisėto su
ėmimo. Š.m. 25 rugpjūčio 
Maskvoje, prokuroras Golov 
V. B. nurodė šiuo klausimu 
kreiptis į MJK&ĘS£ "transporto 
prokuratūrą. Kreipėmės nu
rodytu adresu. Vyriausias pro
kuroras (Maskvos transporto 
prokuratūros) Trusov pasakė, 
kad jau apie šitą įvykį žinąs ir 
nepajėgus mums padėti. Mi
licijos pareigūnai veikė pagal 
vidaus reikalų ministerijos 
nurodymus. 

1983 m. rugsėjo 15 d. vėl at
vykome į Maskvą pas gene
ralinį prokurorą su šiais doku
mentais: 

1. Lietuvos tikinčiųjų pa
reiškimas, kuriame nurodyta 
123,000 tikinčiųjų pasirašiu
sių, o iš jų 22 krauju liudi
jantys, jog neteisėtai nubausti 
kunigai, prašantys peržiūrėti 
jų bylas ir išlaisvinti, kaip 
visai nekaltus — kun. A. Sva
rinską ir kun. S. Tamkevičių. 

2. Lietuvos tikinčiųjų pa
reiškimas dėl tikinčiųjų perse
kiojimo Lietuvoje, prašant 
tikinčiai Lietuvos liaudžiai 
priklausančių teisių ir laisvių 
pagal TSRS Konstituciją. 

3. Pareiškimas dėl neteisėto 
š.m. rugpjūčio 25 d. suėmimo 
Maskvoje. 

Mus priėmė prokuroras 
Golov V. B., kuris kalbėjo su 
mumis aukštu tonu ir su ne
apykanta. Jis pasakė: „Kuni
gas Svarinskas — priešas, jūs 
ir visi tikintieji — tarybų val
džios priešai". 

1983 m. rugsėjo 16 d. mes 
kreipėmės į „Pravdos" redak

ciją Maskvoje su pareiš-
i kiniais: 

1. Dėl neteisėto mūsų su
ėmimo š.m. rugpjūčio 25 d. 

2. Dėl prokuroro Golov V. B. 
elgesio rugpjūčio 15 d. 

Redakcija atsisakė aiškinti 
šiuos klausimus. 

Atsakymą siųsti adresu: 
Lietuvos TSR, Kaunas - 16, 
Mažoji 1-10 
J . Kazalupskas 

1983.XI.20. 
Aktyvesni Kybartų parapi

jos tikintieji, kurie bando už
stoti suimtąjį savo kleboną Si
gitą Tamkevičių, yra vietinių 
valdžios atstovų terorizuo
jami, gąsdinami, vadinami 
ekstremistais. Ypatingai šios 
akcijos sustiprėjo po to, kai 
bažnytinis komitetas paraše 
valdžios atstovams pareiš
kimą, o taip pat kai rugpjūčio 
mėn. grupė Kybartų parapijos 
bažnytinio komiteto narių nu
vyko pas RRT įgaliotinį Petrą 
Anilionį su prašymu paleisti 
suimtą kleboną kun. S. Tam
kevičių ar bent nepasielgti 
taip žiauriai, kaip kun. A. Sva
rinsko teismo metu, kai į salę 
neįleido nė vieno tikinčiojo, o 
gatvėje suiminėjo ir vežė į miš
kus, sodino paroms, baudė pi
niginėmis baudomis atvyku
sius į teismą kun. Svarinsko 
gimines, bičiulius bei pažįs
tamus. P. AniUonis į rimtes
nes kalbas nesileido ir nesitei-
kė a t i d ž i a i i š k l a u s y t i 
tikinčiųjų prašymų. Jis šaukė 
ant atvykusiųjų, juos kaltino, 
kodėl neišsirinko naujo komi
teto pirmininko (bažnytinio 
komiteto pirmininkas S. Tam-
kevičius). Baigdamas pokalbį, 
pareiškė, kad, jei net ir labai 
norėtų, padėti negalėtų, nes 
viską tvarko saugumas. Ky-
bartiečiams paklausus, kaip 
patekti į saugumo rūmus. P. 
Anilionis atsakė, jog tiksliai 
nežinąs. ( B u g d a u g i a u ) 

minėjo 
nepriklausomybę 

J e r u z a l ė . — Izraelis gegu
žės 14 šventė savo nepriklau
somybės paskelbimo 36 metų 
sukaktį. Tuoj po valstybės pa
skelbimo 1948 m. prasidėjo 
nepriklausomybės karai, kurie 
baigėsi liepos 17 karo paliau
bomis. Tais pačiais 1948 m. 
įvyko pirmasis gyventojų su
rašymas. Izraelyje tuomet 
buvo 713,000 žydų ir 69,000 
arabų. Izraelis buvo priimtas į 
Jungtines Tautas 1949 gegu
žės 11 d. Antrajame gyven
tojų surašyme 1958 m. Izra
elyje gyveno jau 1,800,000 
žydų. 

Izraelis Šešių dienų kare 
prieš Egiptą, Siriją ir Jordaną 
dar sustipri 10 savo valstybe, 
užėmė Rytinę Jeruzalę, oku
pavo Sinajų. Laimėtas ir an
tras didesnis karas su arabais 
î "7^ m. Jis prasidėjo Yom 
Kippur šventės diena spalio 6. 
Paliaubos su Egiptu pasirašy
tos lapkričio 11. Paskutinis di
desnis karas „Taika Gali
lėjai" prasidėjo 1982 birželio 
mėn. Tų metų gruodžio mėn. 
Izraelio gyventojų skaičius 
buvo 4,060.600, iš jų 83 nuoš. 
žydų. 

Izraelis, nežiūrint užsienio 
žydų paramos ir milijonų do
lerių gautų iš Vakarų Vokie
tijos, labai sunkiai verčiasi. 

Pagal Šveicarijoje leidžiamą 
„Business International" žur
nalą, Izraelis yra antras po 
Argentinos infliacijos srityje. 
Argentinos infliacija per 
metus auga 466 nuoš., o Izra
elio — 231 nuoš. Trečioje vie
toje — Brazilija su 228 nuoš. 

Izraelyje liepos 23 bus par
lamento rinkimai. Likudo koa
licija gali šiuos rinkimus pra
laimėti. Viešosios opinijos 
tyrinėjimai parodė, kad dar-
biečių partija rinkimus turėtų 
laimėti. Likudo valdžia kalti
nama dėl ekonominių sunku
mų ir infliacijos. Dabartinis 
premjeras Shamiras nėra tiek 
populiarus, kaip buvęs prem
jeras Menachem Begin. Šis, 
nežiūrint kas laimėtų rin
kimus, net nepateks į parla
mentą. Jo pavardė nėra Liku
do pa r t i jo s k a n d i d a t ų 
sąrašuose. Kitas politikas, 
kuris iškrito iš Herut partijos 
sąrašo yra buvęs ekonominių 
reikalų ministeris Yaacov 
Meridor. 

Rinkimų debatuose daug 
kalbama apie Vakarų kranto 
sodybų klausimą. Jei Izraelis 
bandys išlaikyti šias Jordano 
žemes savo rankose, jis nebe
galės likti demokratine vals
tybe, nes atsiras labai stiprus 
arabų balsuotojų blokas, kuris 

Vakar Filipinuose buvo prezidento rinkimai. Kai 
kurios opozicijos partijos rinkimus boikotavo. 
Kitos kaltino valdančios partijos — „Naujos 
visuomenės judėjimo" vadus, kad jie planuoja 

vogti balsus. Kardinolas Jaime Sin įspėjo, kad 
reikia laukti smurto ir politinio nepastovumo, jei 
rinkimai bus nešvarūs ir nesąžiningi. Nuotrau
koje valdžios priešų demonstracija. 

Lietuviai aplankė 
JAV misiją prie JT 

N e w York . — Praėjusį 
penktadienį PLB, JAV LB, 
PLJS ir Batuno darbuotojų 
delegacija aplankė dr. Jose 
Sorzano, JAV atstovo prie 
Junginių Tautų pavaduotoją. 
Delegacijos nariai išdėstė savo 
prašymą, kad, remiantis Euro
pos Parlamento rezoliucija, 
Jungtinėse Tautose būtų iš
keltas Pabaltijo valstybių ne
teisėtos okupacijos klausimas. 
Jie pasakė, kad pasaulio vals
tybių forumas neturėtų leistis 
š an t ažuo jamas sovietinių 
imperialistų ir ignoruoti senų 
Europos tautų likimą. 

Amb. Sorzano mūsų delega
ciją labai šiltai priėmė ir pa
reiškė, kad JAV misija rems 
pabaltiečių aspiracijas. Jis pri
dėjo, kad netrukus susitiks su 
vad. „24-ių komiteto" (dekolo
nizacijos) pirmininku ir jam šį 
reikalą asmeniškai referuos. 
Tuo pačiu jis įspėjo, kad pa-
baltiečiai turėtų savo reikalui 
paramos ieškotis ypač Eu
ropos ir Trečiojo pasaulio vals
tybių tarpe, kurių svoris Jung
tinėse Tautose yra didesnis 
negu amerikiečių. Ir čia Sor
zano pažadėjo savo asmeninę 
pagalbą. 

JAV misijos atlankymas vy
ko LB surengtos politinės kon
ferencijos metu. Toje konfe
rencijoje apie galimybes 
Pabaltijo tautų bylą pravesti 
Jungtinėse Tautose kalbėjo ir 
buv. ambasadorius Charles M. 
Lichenstein. Anot jo, tos gali
mybės nėra viltingos, tačiau 
reikalą vis tiek reikia judinti 
vien dėl to, kad jis nebūtų pa
mirštas. Kiek optimistiškiau 
pavergtųjų išsilaisvinimo per
spektyvas įžiūrėjo Zd. Rurarz, 
buvęs Lenkijos ambasadorius 
Japonijai. Jis mano, kad es
amoji įtempta padėtis negali 
ilgai tęstis, ir arba kils pasau
linis karas, arba Vakarai nusi
leis sovietams, arba pačioje so-
v i e t ų i m p e r i j o j e kils 
išsivadavimo iš tironijos pro
veržis. 

Konferencijos dalyviai per 
dvi dienas taipogi išklausė 
A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l , 
Freedom House, Amerikos žy
dų komiteto, Batuno, pasauli-

reikalaus teisių naudotis vi
somis demokratinėmis lais
vėmis ir teisėmis. Jei Izraelio 
arabai tų teisių negaus, Izra
elis taps panašus į Pietų Afri
kos respubliką su juodiesiems 
taikomu aparteidu. 

nių latvių bei estų organi
zacijų ir PLJS padalinių 
pranešimų. Jų diskusijų metu 
išryškėjo laisvinimo veiklos 
kliūtys bei galimybės. Plates
ni pranešimą -įskelbsime 
vėliau. Konferenciją suorgani
zavo PLB, JAV LB, Kanados 
LB ir PLJS visuomeninių 
reikalų komisijos. 

Popiežius priminė 
atentato sukaktį 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II sekmadienį, gegu
žės 13, pasirodė maldinin
kams Šv. Petro bazilikos aikš
tėje. Jis priminė, kad tą dieną 
jis mini pasikėsinimo prieš jo 
gyvybę sukaktį ir dėkoja Fati-
mos Madonai už jo sau
gojimą. 

Popiežius kalbėjo apie tik 
prieš dieną pasibaigusią savo 
kelionę, kuri truko 11 dienų. 
Jis aplankė Pietų Korėją, Pa
pua Naująją Ginėją, Solomo-
nų salas ir Tailandiją. Ko
rėjoje protiniai nesveikas 
jaunas vyras bandė „šaudyti" 
į popiežių iš žaislinio revol-
veriuko. Popiežius savo žo
dyje sekmadieni dėkojo visų 
aplankytų šalių vyriausy
bėms, vyskupams, kunigams 
ir vienuoliams bei visiems 
žmonėms už šiltą sutikimą. 

Prasmingą kalbą popiežius 
pasakė Tailandijoje, lanky
damas Indokinijos pabėgėlių 
stovyklą. Jis ne tik reikalavo, 
kad pasaulio valstybės iš
spręstų pabėgėlių klausimą ir 
jie gautų pastovius, saugius 
namus, bet ir pasmerkė ra
sinius, etninius, politinius ar 
religinius persekiojimus, kurie 
verčia žmones bėgti iš savo 
gimtinių. Popiežius reikalavo 
sudaryti sąlygas, kad visi pa
bėgėliai galėtų saugiai grįžti į 
savo tėvynes. 

Prabilo NATO 
sąjungos narys 

Wa8hingtonas. — Valsty
bės departamentas pasipik
tino Graikijos premjero Pa
pą ?ou p a r e i š k i m u . 
Kalu^ .mas socialistų su
važiavime premjeras pasakė, 
kad Amerikos negalima lygin
ti su Sovietų Sąjunga. Sovie
tai kovoja už detante, kovoja 
prieš imperializmą ir kapi
talizmą. Sovietų Sąjunga 
nėra, kaip Amerika, imperia-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vakar buvo Filipinų par
lamento rinkimai. Išvakarėse 
opozicijos demonstracijos jau 
kaltino prezidento Marcos par
tiją sukčiavimu. Rinkimų pri
žiūrėti buvo pasiųsti stiprūs 
kariuomenės daliniai. 

— Šiandien demokratų 
pirminiai balsavimai Nebras-
koje ir Oregone. Buvo spėlio
jama, kad daugiausiai balsų 
gaus sen. Gary Hart. 

— Nors Libane jau pradėjo 
darbą nauja „tautinės vieny
bės" vyriausybė, susišaudy
mai nesibaigė. Per savaitgalį 
žuvo 18 žmonių, 70 sužeista. 

— Londono „The Sunday 
Times" paskelbė, jog Libija 
pardavė Argentinai įvairių 
ginklų UŽ<2JJD mil. dol. Libija 
siuntė ginklus ir Argentinos 
karo su Britanija metu. Ypač 
daug atsiųsta karo aviacijos 
raketų. 

— Panamoje jau visa savai
tė skaičiuojami prezidento 
rinkimų balsai. Rezultatai pa
aiškės šią savaitę. 

— Ispanijos karalius Juan 
Carlos su žmona lankė Sovie
tų Sąjungoje Taškentą ir Sa-
markandą, kur palaidotas 
mongolų vadas Tamerlanas. 

— Sovietų prezidentas Čer
nenka tarėsi su Suomijos pre
zidentu Koivistu. Tas paža
dėjo vesti Suomiją išbandytu 
„Pasikivio - Kenoneno keliu", 
vystyti draugiškus santykius 
1948 m. sutarties pagrindu. 

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro pažemino du svarbius 
pareigūnus, Grenadoje buvusį 
Kubos ambasadorių Torres 
Rizo ir pulk. Tortolo Comas, 
kubiečių kareivių Grenadoje 
vadą. Jie pašalinti iš aukštes
nių pareigų, nes nepainfor
mavo Kubos valdžios apie įvy
kius Grenadoje ir tą salą 
prarado. 

— Prezidento patarėjas 
valstybės saugumo reikalams 
Tobert McFarlane pasakė 
NBC televizijos programoje, 
kad reikia remti slaptus parti
zaninius veiksmus prieš komu
nistus Centrinėje Amerikoje. 
Tai esąs vidurys tarp „nieko 
nedaryti" ir „pradėti karą pa
tiems". 

listinė valstybė, pasakė Pa-
pandreou. 

Valstybės departamento 
kalbėtoja Kathleen Lang pa
sakė, kad šitokie pareiškimai 
ypač skaudūs, nes jie ateina iš 
Vakarų sąjungininko. Premje
ras ignoruoja ilgą sovietų el
gesio istoriją, pasakė Lang. 

Dar apie Olimpinių 
žaidynių boikotą 

Lausanne . — Šveicarijoje 
Olimpinio Tarptautinio komi
teto pirmininkas Juan Anto-
nio Samaranch laukia vizos 
važiuoti į Maskvą. Jis kovo
siąs „iki paskutiniųjų", kad 
Maskva pakeistų nuomonę ir 
dalyvautų 1984 metų Olimpi
nėse žaidynėse. J is tikisi pasi
matyti su Konstantinu Čer
n e n k a i r p e r d u o t i j am 
prezidento Reagano laišką. 
Prezidento laišk.; Samaran-
chui sakoma, kad Olimpinės 
varžybos neturėtų būti naudo
jamos politiniams tikslams. 
Visų pasaulio kraštų sporti
ninkai bus šiltai priimti Los 
Angeles mieste, visi lygiai 
traktuojami, be jokios diskri
minacijos, pagal Olimpiadų 
taisykles ir jų dvasią, sakoma 
Reagano laiške. 

E u r o p o s d i p l o m a t i n i a i 
sluoksniai pabrėžia, kad sa
telitinės valstybės neskuba 
jungtis prie Maskvos paskelb
to boikoto. Kol kas tik Bulga
rija, Afganistanas, Čekoslo
vakija, Laosas, Mongolija, 
Rytų Vokietija ir Vietnamas 
paskelbė, kad nedalyvaus žai
dynėse. Ypač Vengrija esanti 
nepatenkinta, kad sovietai 
nepasitarė su sąjungininkais 
prieš paskelbdami savo boiko
tą. Žvalgybos žiniomis, nuta
rimas boikotuoti Los Angeles 
varžybas padarytas aukščiau
siuose Kremliaus sluoksniuo
se po karštų debatų. Už boiko
tą st ipriai kovojo KGB 
aparatas, kurį dabar prižiūri 
politbiuro narys Grigory Ro-
manov. J į palaikė gynybos mi
nisteris Dimitri Ustinovas ir 
vyriausias vadas Konstan
tinas Černenka. Tai vadi
namieji „brežnevininkai" . 
kurie skaudžiai pergyveno 
1980 m. Vakarų valstybių ne
dalyvavimą Maskvos Olimpi 
nėse žaidynėse. Svarbiausias 
argumentas Kremliaus deba
tuose buvo baimė, kad 

visa 

Išvarė Nikaragvos 
ambasadorių 

Tegucigalpa. — Hondūras 
įsakė Nikaragvos ambasa
doriui per 48 valandas išva
žiuoti. Tai Hondūro atsaky
m a s į Hondūro karinio 
helikopterio sunaikinimą pra
ėjusi antradienį. Hondūras 
prieš tai atšaukė iš Nikarag
vos savo ambasadorių. 

Hondūro užsienio reikalų 
ministerija pabrėžė, kad dip
lomatiniai santykiai su Nika
ragva nenutraukiami, Nika
ragva tik įspėjama sustabdyti 
savo agresyvią politiką. Nika
ragva skelbė, kad helikopteris 
skraidė "šnipinėjimo tikslais 
Nikaragvos teritorijoje. Žuvo 
aštuoni Hondūro kareiviai. 
Hondūras teigia, kad helikop
teris blogame ore paklydo ir 
netyčia perskrido Nikaragvos 
sieną. 

Libijoje neramu 
Tripol is . — Libijoje įvyko 

didelės Khaddafio garbei su
rengtos demonstracijos. Cia 
valdžios šalininkai gyrėsi, kad 
išdavikai, kurie bandė pulti 
Khaddafio kariuomenės bara
kus, buvo susekti ir nušauti. Ir 
užsieny apsigyvenę „pasiutę 
šunys" bus išaiškinti ir nu
dobti, kalbėjo Libijos spaudos 
agentūra. 

Užsienyje žinoma, kad Libi
joje prieš Khaddafį veikia 10 
politinių, religinių grupuočių, 
kurios jau keliskart bandė 
atentatus prieš Libijos dikta
torių. 

eilė komunistinių valstybių 
sportininkų gali pabėgti ir 
pasilikti Vakaruose. Mask
voje kalbama, kad Sovietų Są-
j u n g a būtų d a l y v a v u s i 
Olimpiadoje, jei Andropovas 
būtų gyvas. Dar vasario 7 d. 
Sarajeve, Jugoslavijoj, kur 
Žiemos žaidynių metu įvyko 
Tarptautinio Olimpinio komi
teto pasitarimas, sovietų dele
gacijos vadovas Konstan
tinas Andrianova8 viešai gyrė 
Los Angeles komitetą už 
kruopštų pasirengimą Vasa
ros žaidynėms. Po to susirin
kimo praėjus dviem dienom 
Maskvoje mirė Andropovas. 

Didelė opozicija Maskvos 
boikotui yra Lenkijoje. Garsi 
bėgikė, aukso medalių lai
mėtoja 1964, 1968 ir 1976 žai
dynėse Irena Szewinska pa
reiškė viltį, kad Lenkijos 
sportininkai galės žaidynėse 
dalyvauti. Bulgarijoje, kuri 
jau prisidėjo prie Maskvos boi
koto, Olimpinio komiteto pir
mininkas Ivan Slavkov pa
reiškė, kad jokių „Raudonųjų 
žaidynių" nebus. 

Rytų Vokietija, paskelb
dama, kad ji nedalyvaus žai
dynėse, pabrėžė, jog jos spor
tininkams gresia Los Angeles 
ekstremistų politiniai ir krimi
naliniai puolimai. Aukštas so
vietų valdžios narys Georgi 
Arbatov, kalbėdamas ABC 
televizijos „Nightline" pro
gramoje keliskart skundėsi, 
kad Amerikoje liepos mėn. 
švenčiama Pavergtųjų Tau+ų 
savaitė, o Amerikos preziden
tas viešai palaiko tuos, kurie 
kovoja prieš valstybių terito
rinį integralumą. 

Vals tybės sek re to r iu s 
Shultz, kalbėdamas Amerikos 
laikraščių redaktoriams, pa
sakė, jog sovietų motyvai dėl 
nedalyvavimo neįtikina, nes 
JAV vyriausybė stengiasi ga
rantuoti visų dalyvių sau
gumą ir ruošiasi visus malo
niai sutikti. Sovietai ėmėsi 
bauginimų, spaudimo tak
tikos, grasinimų nedalyvauti. 
Mes nesiduosime įbauginami, 
pasakė Shultz. 

Sovietų paskelbtas boikotas 
parodė ir Amerikos laikrašti
ninkų bei televizijos komenta
torių nesiorientavimą. Net 
buvęs Amerikos vyriausybės 
narys VVilliam Simon, dabar 
JAV Olimpinio komiteto pir
mininkas, kalbėdamas su Bill 
Kurtis CBS Morning News 
programoje, skundėsi, kokia 
tragedija, kad sovietai neat
važiuos. Jie labai pergyveno, 
kai mes pasitraukėme iš 
Maskvos žaidynių. Kurtis pri
dėjo, kad „mūsų rankos irgi 
suteptos". Žurnalistė Dorothy 
Rabinovvitz rašo. kad Kurtis 
keturiskart kalbėjo apie 
„mūsų nešvarias rankas". 
Būtų įdomu išgirsti, ką pa
sakytų Afganistano kaimie
tis, išgirdęs, kad tie. kurie pro
testuodami prieš Afganistano 
invaziją, nevažiavo į Maskvą, 
yra kalti, turi nešvarias ran
kas. Šiame šimtmetyje so
vietai ne kartą krauju susitepė 
savo rankas, rašo D. Rabi
novvitz. 

KALENDORIUS 

Gegužės 15 d.: Isadoras, So
fija, Gaižutis. Jaunutė. 

Gegužės 16 d.: Jonas 
Nepom., Vaidimantas. Inga. 

ORAS 

Saulė teka 5:32, leidžiasi 
8:02. 

Saulėta, temperatūra dieną 
65 1.. naktį 50 1. 
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DRAUGAS, antradienis, 1984 m. gegužės mėn. 15 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATĄ, 6S15 S©. Califortria Ave., Chicago, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MOTINOS GERBIMAS -
SAVOS SVEIKATOS 

GAUSINIMAS 
Normalus vaikas yra dė- savu laiku laimingą užlaikei, 

-

< • 

kingas motinai už neap
sakomą pasiaukojimą ir 
vargą jį gyveniman ren
giant. 

Lietuviško gyvenimo tiesa 

Ypatingai prisimindami 
visų brangiausią kūrinį ant 
žemės — mirusią ar gyvą savą 
bei artimo motiną, mes 
ryžkimės suteikti jai ver
tingiausią dovaną: mirusiai 
maldą, o gyvai pažadą jos nie
kada neužmiršti, ir tokį paža
dą vykdykime per visą savo 
gyvenimą. 

Nieko nėra žmogui, ypač 
'motinai, skaudesnio, kaip jos 
užmiršimas. Tas užmiršimas 
yra juo skaudesnis, juo už-
mirštantysis yra mylimesnis. 
O mūsų motinoms mes jų vai
kai esame joms brangiausi 
gyviai ant žemės. Tokia mo
tinos meilė mus, jos vaikus, 
įpareigoja būti pavyzdingais 
jos ir žmonių akyse. 

Todėl viską šalin atidėkime, 
kad pajėgtume savų motinėlių 
neapvilti, jų neapleisti per 

•-
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visą gyvenimą, ypač Motinos 
dienoje jas nuoširdžiai, jaus
mingai prisiminkime — jas 
aplankykime, o už mirusias 
karštai pasimelskime — joms 
Dievo palaimos paprašykime. 
Su gyvosiomis mes šypsniais 
pasikeiskime, prie jų nuošir
džiai prisiglauskime. Ir taip 
elkimės ne tik vieną dieną me
tuose, bet per visas mūsų gy
venimo dienas. 

Toks mūsų nuoširdus su mo
tinomis elgesys gausins ne tik 
mumyse, bet ir motinose geras 

"—•nuotaikas. 0 gera nuotaika 
•••yra viena geriausių priemonių 

mūsų pačių ir mūsų motinų 
dvasinės sveikatos pastip
rinimui. Žmogaus dvasinė 
tvarka yra kitokios žmogaus 
sveikatos pagrindas — jos 
tvirtas pamatas. Šitokį pama
tą savai kūno ir proto svei
katai kiekvienas stenkimės 
dabar įsigyti per motinai 
išreikštą išmintingą ir nuošir
džią meilę, pagarbą ir padėką. 
Kad ir kažin kokias geras pa
stangas vaikas dės, kad ir 
labai j is stengsis savą 
motinėlę mylėti, ypač Motinos 
dienoje ją prisiminti, — toli 
gražu jis nepajėgs bent dalele 
atsilyginti už jam jo motinos 
suteiktą begalinį, neišma
tuojamą, neaprėpiamą gėrį. 
Už motinos meilę savo vaikui 
išreikštą sunkiais, niekada 
nesibaigiančiais, daug pa
stangų — tiesiog aukos — iš 
motinos pusės pareikalaujan
čiais darbais kuriuos motino9 
nudirba savo vaiko naudai, 
niekada vaikas neišsigalės jai 
pilnai atsiteisti. 

Todėl mes nesigailėkime net 
ir didžiausių pastangų savai, 
ypač nepritekliuje ar ligoje 
e s a n č i a i motinėlei pa
lengvinti jos ribotas ir neleng
vas šiame gyvenime valandas. 
Mes kraukimės sau dvasinį 
kraitį — didinkime savyje patį 
vertingiausią mums gėrį — 
asmenybę motinos neaplei-
dimu, ją darbais mylėjimu. Po 
ne kartu gyvenančios motinos 
aplankymo, po jos reikalų — 
troškimų patenkinimo sūnus 
grįžta į savo namus begali
niai patenkintas. Taip jau
čiasi ir tvarkinga duktė. O kai 
motiną Kūrėjas pasišauks, tas 
pavyzdingo vaiko — tas tokios 
dukters pasitenkinimo jaus
mas, kad jie savo motiną 
tinkamai globojo, galimai 
geriausiai prižiūrėjo, lydės 
vaikus per visą jų gyvenimą. 
Yra didelis žmogaus dvasinis 

turtas tas šiltas geras 
jausmas, kad tu savo motiną 

• 

nors toks užlaikymas iš tavęs 
didžių pas tangų pareika
laudavo. 

Nė vienas vaikas nepamirš
kime tikros — dabartinio gy
venimo tiesos, kad, motiną 
darbais mylėdami, mes krau-
namės savo dvasinės svei
katos turtus, kurių, tikrai ne 
tik įvairiopos kandys nepa
jėgs sunaikinti, bet ir šio, 
dabar labai audringo gy
venimo bangos — kasdieni
niai nepritekliai nepajėgs 
nuskandinti. 

Ačiū mot inėlėms už 
suteiktą progą mums 

tobulėti 
Ačiū viso pasaulio moti

noms, ypač mūsiškėms sen
galvėlėms amžiname atilsyje 
ir dar su mumis esančioms už 
mums suteiktą progą Tamstų 
žmonišku mylėjimu sau 
dvasinės sveikatos — geros, 
ilgai trunkančios nuotaikos 
įsigijimą. Kai geras vaikas 
jaučia, kad jo globojama moti
nėlė šypsosi — jam geresnio 
atpildo jo gyvenime ir ne
reikia. Tada ir jo širdyje gera 
nuotaika nesibaigia. O tas 
toks geros nuotaikos tęsti
numas yra jam vertingiausias 
motinai teikta globa gavimas 
gėrio vaiko gyvenime. 

Taip atsitinka, kad vaikas 
teikdamas gėrį — laimę savai 
motinai, pats tampa laimingu. 
Duok Dieve, kad daugiau 
tokių vaikų, taip žmoniškai 
motinas globojančių mūsų 
tarpe būtų ir jų skaičius gau
sėtų. Tada ir motinoms lai
mingos dienos gausės, o tokio 
gausėjimo tikrai kiekvienas 
labiausiai trokštame. 

Geras va ikas — mot ina i 
laimės šal t inis 

Laimingiausia yra ta moti
na, kuri senatvėje turi bent 
vieną vaiką — sūnų, o dar 
geriau dukterį, kuriuodu bent 
vienas yra motinai atsidavęs 
— ją tinkamai globoja. Tinka
ma savos motinos globa 
vaikai moko savus vaikus 
žmoniškos pagarbos vyres
niajam. Į kokį elgesį Jonelis 
įpras — taip jis jau Jonu bū
damas elgsis. Tik reikiamu pa
vyzdžiu maži vaikai pratinas 
gerbti, mylėti ir globoti savus 
tėvus. Todėl dabar t in ia i 
vaikai geriausiai prižiūrė
dami savas motinas, teikia 
naudą sau patiems — jie 
ruošia savus vaikus tokiai jų 
pasenusių priežiūrai. 

Už tai laikykime žmogaus 
normalią asmenybę jo vertin
giausia nuosavybe. Tik nor
malios asmenybės savininkas 
pajėgia visada ir visur žmo
niškai elgtis, įskaitant ir 
tinkamą motinos globojimą. 
Normali asmenybė žmogui 
neatsiranda pati savaime. 
Reikia nuo pat gimimo jauną 
žmogų penėti tinkamu maistu 
ne tik jo kūnui, bei protui, bet 
būtinai privalu ir jo asmeny
bę, jo nusiteikimus — jo emoci
jas reikiama paskata ugdyti. 
Jaunas žmogus statosi savo 
asmenybę ant visų jį supan
čių suaugusių žmonių, ypač 
tėvų. o labiausiai motinų jam 
teikiamo pavyzdžio. Tik žmo
niškų elgesių tėvai pajėgia nu
teikti žmoniškam elgesiui savo 
vaikus. Tik per tokius — žmo
niškos asmenybės vaikus 
motinos sulaukia ne vieną lai
mingą dieną metuose, bet 365 
tokias jas, nes jos esti ištisi
nėje gerų vaikų globoje. To
kios globos gėrį pilnumoje 
pajunta kiekviena, ypač jėgų 
netekusi, pasenusi ar ligos iš
varginta motina. 

Nuo pirmos sekundės 
motina į takoja savo 

kūdikį 
Tik gimęs žmogus privalo 

pajusti motinos glamonesį, 
turi matyti jos akių meilumą, 
veido šypsnį, nes tik tokiu 
būdu jis ima vystytis sava 
dvasia, kūnu bei protu į pilnu
tinį žmogų, kokių buvo ir yra 
pi lna Lietuva (tik prisi
minkime mūsų savanorius, 
mūsų partizanus...) ir kokių 
dabar mūsų aplinka ir yisas 
pasaulis ima stokoti, nes 
tikrai lietuviškos motinos pra
deda išeiti iš mados. Tiesa yra, 
kad, jei daugiau lietuviškų 
motinų pasaulyje būtų, rojumi 
žemė taptų — pranyktų ne
santaika, pyktis, smuklės, 
kalėjimai, rūkyklos ir kario
nės. Tikras dalykas, kad vaiko 
auklėjimą šeimoje lemia 
motina. Nuo jos motiniškumo 
priklauso krašto, aplinkos, 
valstybės ir pavienio žmo
gaus gera ateitis. 

Todėl mes visi dėkokime 
mūsų močiutėms už žmoniš-
kiausią globą teiktą mums tik 
gimusiems. Ačiū motinėlėms 
už mūsų negimusių nenužudy-
mą, ačiū už nemiegotas 
naktis, už pražiūrėtas akis, už 
tą bitelės darbštumą, už mūsų 
mažų riksmo — verksmo 
pakentimą, švarų užlaikymą, 
ačiū už mus mažus krūtimi, o 
paaugusius tinkamu maistu 
maitinimą, ačiū už Angelo 
Sargo budrumu — nuo mūsų 
neatsitraukiant — mūsų vienų 
nepaliekant, gatvei mus 
auklėti nepavedant mus tiesiu 
keliu vedimą. 

Ačiū lietuvei motinai už 
mokslo vertinimą ir į mokslus 
veržtis mus nuteikimą. Ačiū 
už, turint ribotus išteklius, 
mus įgalinusioms motinėlėms 
moksluosna eiti ir sėkmingai 
pavyzdžiu šviesti. Tik mūsų 
motinėlių dėka lietuviai šian
dien pavyzdingai ir sėk
mingai gyvuoja kitataučių 
aplinkoje ir juos stebina savu 
darbštumu, sumanumu ir 

neturimu aplinkoje pavyzdžio 
sugyvenimu su bendradar
biais. 

Ačiū motinėlėm už į 
da rbus savo va ikų 

įpratinimą 
Ačiū motinėlėms už ne

meluoto grožio supratimą ir 
gero skonio savo vaikuose 
įskiepinimą. Mūsų motinėlių 
veidus puošė senatviškos 
raukšlės, nes pro jas švitėjo 
dvasinis grožis. Joms nereikė
jo savo veido dažais gadinti — 
jos natūraliai buvo ir yra 
gražios. Mūsų motinėlės 
niekais neužsiėmė, kitų 
neapkalbėjo, prie kortų, bingo 
bei kavutės nesėdėjo ir klu
buose svaigalų - rūkalų 
ap l inko je n i e k a i s la iko 
neleido. Jos savo vaikus auklė
jo savu elgesiu, malda, daina, 
gražia kalba. Jos pratino į 
naudingus darbus savo vaikus 
nuo pat mažens. Už tai ir susi
laukė tokių vaikų, kurie karų 
nuteriotą tėvynę tiesiog iš 
pelenų atstatė per negirdėtai 
trumpą laiką. 

Lietuvė motina moko 
savo namuose va ikus 

Lietuvė motina nepakarto
jamo sunkumo laike — spau
dos uždraudime mokė savo 
vaikus savo namuose dirb
dama ir kartu nuo nuožmių 
žmonių besisaugodama. Eik tu 
per visą pasaulį — neatrasi 
tokio gėrio kupinos motinos, 
kuri, taip savęs išsižadėdama, 
vien dėl vaikų gyvendama per
gyventų tokius karo metų ir 
pokario sunkumus. Juk lietu
vės motinos savo sūnus — 
krašto gynėjus Marijampolės ir 
kitų miestų - miestelių turga
vietėse partiestus — nužu
dytus ir nevidonų į galvas 
spardomus, kad skausmo neiš
laikiusios motinos save ir 
kitus išduotų tolimesnioms 
kančioms bei tolimesniems žu
dymams. Gyvų Chicagoie 
esančių liudimnkų tvirtinimu, 
taip vyko visoje Lietuvoje, 
taip kentėjo visos krašto gy

nėjų motinos. 
Kad ir kažin kaip mes tal

kinsime savo močiutėms—neiš ; 
tolo negalėsime joms atsily- j 
ginti už jų pasiaukojimą. 

L ie tuvė mot ina — 
s a v a n o r i ų augintoja 

D a b a r popiežius kano
nizavo Korėjoje kankinius. 
Mūsų tėvynė yra pilna tokių 
kankinių — be kitų — tai 
mūsų motinėlės sengalvėlės — 
dar ir dabar beraudančios, dar 
iki šiol rankas belaužiančios 
savo nekaltai nukankintų sū
nelių begaiJint. Jos rašytojo 
Kėdainiuose mano mokytojo 
Juozo Paukštelio kūryboje 
šitaip karo metu ašaras liejo ir 
aimanavo dėl savo vaikų ko
voje esančių: „Padangės ap
semtos gaisrų — raudonuoja; 
dunda kanuolės net žemė 
dejuoja. Kerta ten, kerta ne 
miško medelius, o tik jaunuo
sius močiučių sūnelius. Sū
neli, brangusis, dalele skais
čioji — vai kur tu narsiu 
sakalėliu skrajoji? Gal mūšio 
lauke jau galvelę padėjai ir 
niekina kūną priešai pikta-
dėjai. O gal jau, sūneli, prie 
slenksčio mirties, močiutės pa
galbos, vaikeli, šaukies! O ne, 
sūnaitėli, areli narsus, tu kau
ni tėvynės piktus kraugerius 
— kaip motina mokė — nar
siai! Dėl mylimo Vilniaus, dėl 
brangios tėvynės — tau juod
bėras ž i rgas ir ka rdas 
plieninis..." 

Taip ir prieiname didžią 
tiesą, kad savo motinėles mes 
šiandien galime dvejopai 
pamylėti: už mirusias amžiną 
atilsį sukalbėti, o gyvas jas 
mylėti savais Dievui, tėvynei 
ir šiam kraštui bei visai žmo
nijai atliekamais žmoniškais 
elgesiais. Kiekvienam vaikui 
nuo šiandien tebūna du daly
kai neišdildomi iš jo širdies: 
pirmas — tai Dievas, o antras 
— tai motina. Tegul Kūrėjas 
talkina kiekvienam iš mūsų 
taip kilnioje veikloje, už kurios 
kiekvienas kuo greičiausiai 
griebkimės! 

Pastabos ir nuomonės 
„AMBICIJA" NEIGIA 

BALTŲ LYGOS VEIKLĄ 
veik visą pąslapį užimantį 
straipsnį, antrašte "Plan to 
encourage defections at Olym-
pies outra£es Soviets". 
Straipsnyje i&keliama Baltų 
Laisvės lygos, A. Mažeikos ir 
kitų, iš Pabaltijo kraštų kilu
sių asmenų, pastangos suda
ryti galimybę pasitraukti rusų 
ir pavergtų tautų atletams į 
laisvę. Ši gahmybė ir jos pa
skleidimas tarp olimpiadoje 
dalyvaujančių- tiesiog siutina 
sovietus, verčia juos degina
mu kirminu raitytis ir reika
lauti iš olimpiados rengėjų 
neįvykdomų dalykų, net olim
piadoje dalyvavimą atšaukti. 
Visa tai atkreipia pasaulio 
žmonių dėmesį į priespaudą ir 
persekiojimus Rusijoje ir ypač 
jos pavergtuose kraštuose, į 
žmogaus pagrindinių teisių 
paneigimą, į Rusijos užimtų 
tautų vergovę... 

Tokių straipsnių amerikie
čių dienraštyje nenupirksi ir 
už pinigus, o Baltų laisvės ly
gos darbai atkreipė amerikie
čių korespondentų dėmesį. Tai 
jei A. Mažeika ir turi ambicijų 
(Dieve duok, kad daug lietu
vių tokias ambicijas turėtų!), 
jei lyga ir išmoka amerikiečių 
skelbimo firmoms nemažas su
mas, bet juk tuo kelia Lietu
vos bylą. Baltų lygos ir A. Ma
žeikos pastangas reikia tik 
remti, ką padarė ir Connecti-

MŪSŲ KOLONIJOS 

Ossineke, Mich. 

Kiekvienas geros valios lie
tuvis, kuriam rūpi laisvos Lie
tuvos atkūrimas, džiaugiasi ne 
tik lietuviškų veiksnių pasie
kimais, bet ir visų, taip pat 
Baltų Laisvės lygos pastango
mis, siekiant Lietuvai laisvės. 

Sveikinu R. K. Vidžiūnienę, 
kuri neilgu straipsniu „Žmo
gaus teisių konferencijoje" til
pusiu „Drauge", (straipsnio 
pabaiga 77 nr., balandžio IŠ 
d.), taikliai supažindina su 
Baltų lygos pastangomis su
šaukta konferencija, kurioje iš 
pirminių šaltinių sužinota 
apie Amerikos ir kai kurių ki
tų pasaulio valstybių valdžių 
ir žmonių opiniją Pabaltijo 
valstybių laisvės reikalu. Iš 
straipsnio pranešimų aprašy
mų aiškėja, kad mums reikia 
dar daug pastangų tą opiniją 
pakeisti į reikalaujančią Lie
tuvai ir kitoms pavergtoms 
tautoms laisvės. Tai ir Baltų 
Laisvės lyga turėtų būti visų 
lietuvių remiama, nes ji tas 
pastangas puoselėja. 

Deja, taip nėra. 1982 m. El
tos biuletenis pasisakė neigia
mai apie Baltų Laisvės lygos 
įsteigimą ir rėmimą. Neseniai 
Vliko atstovas Liūtas Grinius 
savo kalboje Tautos fondo au
kotojų pagerbime vėl „patrau
kė per dantį" organizacijas, 
kurios dirba Lietuvos laisvini
mo darbus, tai ir Laisvės ly-

K L E B O N O SUKAKTIS 

gą. nes tai Altos ir Vliko dar-
bas, į kurį jos kišasi. Kitur £ ? * aW«: ^ apyl. vadovy 
išgirsta ir kitų priekaištų, kaip 
pvz.: A. Mažeika, tos lygos lie
tuvis pradininkas, siekiąs as
meninės garbės, dėl to išlei-
d ž i ą s d i d e l e s s u m a s 
kitataučių firmoms. Dien
raštis „Draugas" taip pat kal
tas, nes jis remia lygą ir A. 
Mažeikos pastangas. 

Bet koks nepapras tas 
džiaugsmas, kai žinomam 
amerikiečių dienraštyje „The 

bes savo nutarimu prieš pus
antrų metų. o taip pat visa LB 
vadovybė. Tik tikrai didelių 
ambicijų turintieji kai kurie 
mūsų veiksnių veikėjai kitų or
ganizacijų pasiektus laimėji
mus apšaukia ambicijomis, o 
turėtų jais džiaugtis. Apšauki
mas naikina pasitikėjimą ir 
apšaukiančio organizacija, ne 
tik „ambicingumu" apšaukia
mos. Daugiau geros valios ir 
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$30 00 $20.00 
$30.00 $20.00 
$30.00 S20.PC 
S19.00 

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4:00 

12:0* 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki b v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 7lst Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt 12—5; antr ir ketv 
12-^6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ;pne Austin; 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

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

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

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

Ofs 735*477 Rez 246 0067 i m 246 65S1 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4e00 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel LL S-0348; Re/. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDtTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. «?3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4) 
o -8 antr 12 c. penkt 10—12 1 — o 

I DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

\al. pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIIA 

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

1185 Dundee Ave., Flgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Kun. Jonas Adomaitis 

Kun. Jonas Adomaitis, Šv. 
Katarinos parapijos klebonas 
Ossineke, Mich., buvo nuste
bintas, kai jo parapiečiai su
rengė jo 40 metų kunigystės 
paminėjimą. Kovo 27 d. para
piečiai susirinko bažnyčioje ir 
įteikė pažymėjimą — adresą, 
kuriuo paminimas jo septyne
rių metų buvimas šios parapi
jos klebonu. C. C. D. klasės 
vaikai pagiedojo keletą gies
mių. 

Kun. J. Adomaitis papasa
kojo apie savo pastangas IAe-
tuvoje tapti kunigu, pabėgimą 
nuo bolševikų j Vokietiją ir at
vykimą j Ameriką. Po to para
pijos salėje buvo kava ir pyra
gaičiai. 

Kun. Jonas Adomaitis kuni
gu įšventintas 1944 m. kovo 25 
d. I Ameriką atvyko 1950 m. 
Kaip kunigas dirbo Portlan-
de, Me., Pittsburgh, Pa., Det
roite ir Cheboygan, Mich. Nuo 
1977 m. kaip klebonas dar
buojasi St. Catherine parapi
joje Ossineke, Mich. 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K $ A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-feOOO, Rez. CA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
(.YDYTOIAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pjgal susitarimą 

M.»2 S. Kedzie Ave. Chicago 
MM 5-2670 arba 48«-444l 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURUIA 
V.il.indos pagal susitarimj 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
1MNTL. GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

! mvlu i vakjrus nuo Harlem Ave 
Tel. 5t>3-0700 

Valandos pagal sustt.inma 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. K1RSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 5*th Street 

Vai pirm . antr , ketv ir penkt 
nuo 12 4 vai pop»>t ir e>-8 vai vak 

Treč ir šešt uidarvta 

Hartford Courant", sekmadie- d a r b l * vertinimo. 
nį. balandžio 15 d., randi be- Juozas Kriaučiūnas 

Papasakokite man savo pra
eitį, ir a.< a t spėsiu jūsų ateitį. 

Konfucijus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ7 GYDYTOM 

2659 W. 59 St.. Chicago 
Tel . 476-2112 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contait lenses" 
2t>18 n. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pag.il susitarimą U/darvta tre<f 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai pirm . antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 y p p Tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

ODYTOJAS IR C HIRl'RGAS 
1443 So 50th Ave.. Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDIC M BUILDING 

320O VV. 8Ist. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-S545 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 West 71*t Street 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ots. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai pirm antr ketv ir penkt 
2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 

http://pag.il


Pradėti Lietuvos laisvinimą — 

PAVERGTŲJŲ 
FRONTAS 

Artė ja dvi s u k a k t y s . 
1954.IX.20 New Yorke buvo 
įkurtas Pavergtųjų Europos 
valstybių seimas. 1959.VI.21 
JAV prezidentas D. Eisen-
howeris pasirašė proklama
ciją, kuria kasmet JAV-bėse 
turi būti liepos mėnesį skel
biama Pavergtųjų tautų sa
vaitė. Taigi šių metų vasarą 
turėsime progą minėti šių 
svarbių nutarimų 30 ir 25 me
tų sukaktis. 

Pavergtųjų Europos tautų 
seimas (Assembly of Captive 
European Nations) atsirado 
Amerikos šaltojo karo su So
vietų Sąjunga laikais. Jo tiks
las buvo dirbti sutelktinėmis 
jėgomis, bendraujant su Vaka
rų demokratiniais kraštais, 
kad pavergtos tautos atgautų 
laisvę. Šios institucijos būs
tinė buvo įkurdinta priešais 
Jungtinių Tautų patalpas 
(kitoje gatvės pusėje). Per eilę 
metų šis seimas gerokai su
artino pavergtas tautas ir su
gadino Sovietams nemaža ner
vų. Deja, Pavergtų tautų 
seimas turėjo išnykti glau
džios detentės su Sovietais lai
kais. Šiandieną šią organi
zaciją ir jos seimą mažai kas 
teatsimena. O vis dėlto idėja 
buvo graži, gera, tiksli. 

Tačiau Pavergtųjų tautų sa
vaitė išliko. Mat ji buvo, kaip 
minėjome, įstatyminė. Taigi 
buvo minima ir proklamaci
jomis atžymima ir detentės 
laikais. Dar labiau, ji persi
metė į kitus kraštus — yra iki 
šių dienų minima Anglijoje, 
Australijoje. 

JAV-bių senato 1959.VII.9 
rezoliucijoje sakoma, kad 
„Komunistinės Rusijos impe
rialistinė politika tiesiogine ar 
netiesiogine agresija paver
gė" (čia išskaičiuojami visi pa
vergtieji kraštai, jų tarpe ir 
Lietuva)... „Šių užgrobtųjų 
valstybių, jų tautų laisvės 
t roškimas yra gyvybinės 
reikšmės JAV valstybiniam 
saugumui ir turi būti tvirtai 
palaikomas gyvas". 

Žodžiai gražūs, pavergtųjų 
tautų savaitės idėja ir prakti
ka gera, bet pavergtiesiems 
nuo to reikalai nepasitaisė. 
Nei Jungtinės Tautos per 36 
gyvavimo metus, nei Vakarų 
valstybės nė vienos pavergtos 
tautos neišvadavo. Atvirkš
čiai, sovietiniam okupantui 
pokario metais naujai atidavė 
keletą tautų. Pavergtuosius iš
vaduoja ne seimų nutarimai, 
ne rezoliucijos ir ne kalbos sei
muose bei kongresuose, bet 
realūs darbai, žygiai. 

Taigi ir mes, lietuviai, nors 
esame maži ir silpnučiai, 
turime paieškoti realesnių 
kelių padėti mūsų tėvynei išsi
vaduoti iš okupacijos jungo. 

* 
Mūsuose vis dar yra opti

mistų, kurie tiki, kad Amerika 
ar kiti kraštai „išvaduos 
Lietuvą". Mūsų visi politiniai 
veiksniai beveik visas savo jė
gas ir Lietuvos laisvinimo 
darbui gaunamas aukas su
deda ant vakariečių antra
eilių ar trečiaeilių politikų ir 
„politikų" aukuro, kurie be
veik visada žada „kovoti dėl 
Lietuvos laisvės", ypač 
rinkimų metu. 

Optimizmas, žinia, geras 
dalykas, bet politiniame gyve
nime geriau apsimoka realiz
mas. Optimizmas blogas tuo, 
kad veda prie daugelio klaidų, 
apsivylimų. Negalime pasi
tikėti „pasaulio opinija", kon-
gresmenų ir kitų politikų 
pareiškimais, nei jų „rimtumu 
— teisingumu*'. Juk kiek daug 
buvo įvairių tarptautinių su
tarčių: Tautų Sąjunga, Kello-
go - Litvinovo protokolai. At
lanto pnktas, Jungtinės 
Tautos ir daugybė kitų. Visi 
jie žadėjo pavergtiesiems lais
vę, bet niekam jos nedavė. 
Me« dažnai dainuojame: 

„Amžiais bus laisva Lietuva". 
Bet jeigu tik dainuosime, klau
sysimės beverčių politikierių 
pažadų ir nieko daugiau kon
krečiau nedarysime, tai galė
sime šimtą metų dainuoti ir 
nerimauti, protestuoti — vis 
vien Lietuva dėlto laisvės 
nesulauks. Ir ne tik nesu
lauks, bet okupantas turės 
gerą progą ir toliau naikinti 
lietuvių tautą, jos sukurtas 
vertybes. Tai kągi turime 
daryti? 

* 

Taigi nedidelės tautos, kaip 
mūsiškė, galėtų daug daugiau 
padaryti, jei sudarytų tvirtą 
koaliciją tiek savo tėvynėje, 
tiek išeivijoje. Prisiminkime 
mūsų istoriją, kad ir Vytautą 
Didįjį. Ir jo laikais lietuvių 
tauta nebuvo labai didelė, 
tačiau jis mokėjo sudaryti ko
aliciją su kitomis tautomis ir 
tuo sukurti Lietuvos imperiją. 

Reikia surasti draugų, kur 
draugystė remiasi ne plato
niškomis simpatijomis, ne rin
kiminiais pažadais, bet drau
gų, su kuriais mes turime 
bendrus interesus, realiu 
pamatu. 

Tautos yra kur kas labiau 
egoistinės, kaip asmenys. Jei 
nėra realios naudos — galima 
prikalbėti daug gražių žodžių. 
Visa tai niekis. Politika tai 
biznis. Jei kuris mūsų eina j 
biznį, tai ne dėl simpatijų, bet 
dėl pelno, dėl naudos. Tas pats 
yra ir politikoj. 

PRAHOS IR VATIKANO 
SANTYKIAI 

Naujasis Čekoslovakijos re- nereiškia atskiros kunigų są-
liginių reikalų ministeris VIa- - "" 
dimir Jankų italų laikraščio 
„II Regno" (1983 m. Nr. 22) 
korespondentui aiškino, kodėl 
tarp Prahos ir Vatikano san
tykiai yra įtempti. Palietęs šį 
klausimą, V. Jankų pareiškė 
protestą prieš pop. Jono Pau
liaus II „provokatorišką" pa
skyrimą dviejų naujų vysku
pų „kleriko-faši8tų" Skovrada 
ir Hrusovski, kuriems pavesta 
aptarnauti čekus ir slovakus 
išeivijoje. Pagal Jankų toks 
paskyrimas iššaukęs Čekoslo
vakijoje tikrą „šoką", kas žy
miai pablogino santykius su 
Vatikanu, jau ir taip blogus 
dėl to, kad Šv. Sostas palai
kąs ir remias vadinamą „slap
tąją Bažnyčią". Jankų žo
džiais, „yra asmenų, kurie 
prisidengę religiniais rūbais, 
save laiko kunigais ir vysku
pais ir veikia prieš valstybės 
interesus". 

Kai neseniai pop. Jonas 

Jau trečdalis šimtmečio, kai 
lietuvių, latvių, estų, gudų, 
moldavų, lenkų, vengrų, čekų, 
slovakų, albanų, bulgarų, 
rumunų, azarbaidžianų, kaza
chų, gruzinų, armėnų, ukrai
niečių ir kitos tautos neša sun
kią vergiją. Nė vienos jų 
neišvadavo nei Amerika, nei 
kuris kitas kraštas. Visos mi
nėtos tautos vargsta, kamuo
jasi, kovoja, bet kovoja kiek
viena skyrium. Taigi nė 
vienos jų išvadavimo darbas 
neina pirmyn. Sovietiniai 
rusai kietai laikosi savo pozi
cijose ir svajoja ne apie laisvės 
davimą pavergtiesiems, bet 
apie kitų tautų pavergimą. 

Taigi, minint minė tas 
sukaktis, mums yra gera 
proga peržiūrėti mūsų „sekio
jimo paskui didžiuosius" poli
tiką, saldų pataikavimą jų va
deivoms ir sudaryti vieną 
frontą su pavergtaisiais. Ir ta i 
pravesti ne eilinę metinę de
monstraciją, kaip jau 25 me
tai darome, bet realią sąjungą, 
sujungiant visas pavergtas 
tautas, kurios turi tokių pačių 
ar panašių sąskaitų su sovie
tiniais rusais, kaip lietuviai. 

Kai peržvelgiame mūsų Lie
tuvos laisvinimo 44 metų poli
tiką, tai turime konstatuoti, 
kad beveik nieko nesame šiam 
reikalui konkrečiai padarę. 

O sujungtos keliolika tautų, 
jų tautiniai išsivadavimo sąjū
džiai krašte ir išeivijoje galėtų 
būti stipri jėga, labai pa
vojinga Sovietų imperijai. 

Metiniai pavergtųjų para
dai, neblogas dalykas. Betdaug 
reikšmingesnis dalykas būtų 
atgaivintas pačių paverg
tųjų rūpesčiu seimas, paverg
tųjų centrinių organizacijų va
dų pasitarimai, nuomonių i r 
kovos būdų suderinimas ir poli
tinė bei kultūrinė veikla. 

Tiesa, mes šiek tiek bend
raujame su artimais kaimy
nais, latviais, estais, bet labai 
retai kad ir su gausia (apie 50 
milijonų) ukrainiečių tauta, su 
kuria mes senovėje ir po I 
pasaulinio karo turėjome daug 
bendrų reikalų. 

Tik sudarius minėtą pa
vergtųjų frontą, galėsime 
pasakyti, kad jau „pradėjome 
Lietuvos laisvinimo darbą". 
Taigi pradėkime! 

b. k v . 

Jankų, paklaustas apie mo
terų vienuolijas Čekoslovaki
joje, ėmė dėstyti, kad Čekoslo
vakijoje esą labai daug jaunų 
vienuolių seserų, kai iš tikrų
jų visi noviciatai uždaryti dar 
1970 m. Kai žurnalistas pa
klausė, ar pavyzdžiui jauna 
vertėja galėtų tapti vienuole, 
Jankų sumišęs nutilo. 

Savo pokalbyje su „II Reg
no" korespondentu Jankų, pa
minėjęs, kad esą vyskupų ir 
kunigų, veikiančių prieš vals
tybės interesus, davė ir pavyz
dį: „Yra toks ponas Zverjna, 
senas, bet labai klastingas, 
kuris giriasi parašęs laišką 
kardinolui. Šis ponas nėra 
Bažnyčios atstovas. Jis daro 
visa socializmui pulti". Kas 
tasai „ponas Zverjna? Tai ka
talikų kunigas, savo laiku pa
sirašęs Chartą 77, buvęs teo
logijos profesorius, apie 60 m. 
amžiaus, iš tų pareigų atleis-

Paulius II raštu „Quidam tas, tardytas, kalintas, paga-
Episcopi" pasmerkė valdžios , liau laisvas, bet be leidimo ei-
sudarytas ir palaikomas kuni
gų sąjungas, tas pasmerki-

ti kunigo pareigas, dabar 
Prahoje užsidirba duoną pap-

mas palietė ir Čekoslovakijos rastu darbininku. Jis, netie-
valdišką kunigų „Pacem in ' sioginiai sužinojęs apie minis-
terris" sąjungą. Kai Prahos į terio Jankų pasikalbėjimą su 
kardinolas František Toma- italų laikraščio koresponden-
šek Vatikano sprendimą dėl ! 
„valdiškų" kunigų sąjungų pa- j 
skelbė „Pacem in terris" kuni- J 
gams, dalis jų iš tos sąjungos I 
išstojo, kas valdžiai labai ne
patiko. Tad ir Jankų Šiuo klau
simu išsisukinėja ir aiškina, Į 
kad popiežiaus pasmerkimas 
yra taikomas kur nors kitur 
pasaulyje, bet ne Čekoslovaki
jai, kur kunigai pasirinko „Pa
cem in terris" vardą, paimtą iš 
pop. Jono XXIII enciklikos, ir 

tu, kur paminėta ir jo pavar
dė, Vakarus pasiekusiame 
laiške komentuoja ministerio 
Jankų posakius: 

1) Paskyrimas mūsų emi
grantams dviejų vyskupų ne
sukėlė Čekoslovakijoje katali
kų tarpe jokio „šoko". 
Katalikai gerai žino, kad to
kie paskyrimai yra Bažnyčios 
vidaus reikalas. Kas kita yra 
politinė to fakto interpretacija 
valdžios sferose, ir tas „šo

kas" yra tik valdžios žmonių 
galvose. 

2) Tiesa, kad pas mus yra 
tiek pagal civilinę, tiek ir baž
nytinę teisę „nelegali Bažny
čia". Tai valdžios organams 
gerai žinoma Bažnyčia. Nors 
ji yra skirtinga nuo kanonų 
teisės normų, bet yra toleruo
jama ne iš meilės ir palanku
mo visuotinei Bažnyčiai. Ta
čiau ši grupė neturi nieko 
bendro su „pogrindine Bažny
čia" — valdžios organų perse
kiojamu objektu. Pagal val
džios s u p r a t i m ą , š i a i 
Bažnyčiai priklauso vienuo
liai, vienuolės, kunigai, netu
rintieji leidimo eiti kūniškų pa-
re igų , d a l i s v e i k l i ų 
pasauliečių. Ji faktinai nėra 
nelegali, pogrindinė, valsty
bės, socializmo priešas irpan., 
o tik natūrali forma Bažny
čios, atsidūrusios nenormalio
je padėtyje, kurią sudarė kaip 
tik valdžios „religinė politi
ka". Tiesa, ji atsisako bendra
darbiauti su ateistiniu režimu, 
priešinasi civilinių įstatymų, 
tarptautinių sutarčių laužy
mui bei įvairioms diskrimina
cijos formoms. 

3) Mūsų ministeriui nepa
tinka, kad Vatikanas pasmer
kė kunigų „Pacem in terris" 
organizacijos veiklą. Keista, 
valdžia visomis propagandos 
priemonėmis skelbia, kad Va
tikano 1983. III. 7 dekretas ne
liečia „Pacem in terris". Bet 
jei neliečia, tai ko jaudintis... 

4) Visas pasaulis žino, kad 
mūsų „religinėje laisvėje" 
draudžiama įstoti į bet kurią 
vienuoliją. Jankų sako pats 
matęs jaunų seserų vienuolių. 

; Tik nepaminėjo (gal iš džen
telmeniškumo!) jų amžiaus. Ir 

aš būsiu moterų atžvilgiu 
džentelmenas, bet tik tiek pa
sakysiu, kad jaunosios vie
nuolės yra daugiau kaip 30 
metų — paskutinės, kurios ga
lėjo atlikti novicijatą prieš 
1970 m. O apie vyrų vienuoli
jas — Jankų nė žodžio... 

5) Ponas Jankų prisiminė to
kį „poną Zverjna, besigiriantį 
parašius laišką kardinolui To-
mašek, nesantį Bažnyčios at
stovu, puolantį socializmą ir t. 
t. Čia Jankų kortas sumaišė. 
Jis neprisiminė poros laiškų 
kuriuos kun. Zverjna jam pa
rašė ir pasirašė vardu bei pa
varde. Pirmajame laiške kriti
kavo televizijos transliaciją 
apie „religinę laisvę Čekoslo
vakijoje", kur dalyvavo ir pat
sai Jankų. Tas laiškas, skir
tas Jankų, kažkaip pateko į 
užsienį, bet adresuotas ne Jan
kų, o kard. Tomašek. 

Kai šis dalykas išėjo viešu
mon, valdžios saugumo orga
nai apklausinėjo kardinolą, ar 
tas laiškas nesąs jo rašytas, ar 
jis gavęs Zverjna laišką... Ta
da parašiau ponui Jankų ant-

• /• « _ 
Kazimierinio pasaulio lietuvių katalikų kongreso mą iškilmių programą, kuri bus Toronte rugsėjo 
rengimo komitetas posėdžio metu aptaria būsi- 1 - 2 dienomis. Nuotr. S. Dabkaus 

rą laišką jam primindamas, 
kad laiškas yra mano, kad jis 
buvo adresuotas jam, o ne kar
dinolui. Kas tą mano laišką su 
adresatu kardinolui pasiuntė j 
Vakarus, gali žinoti tik pats 
laiško gavėjas. 

Dėl laiškų turinio — nė vie
name nebuvo kalbama apie re
ligijos persekiojimą Čekoslo
vakijoje. Aš vien bandžiau 
nurodyti išeitį iš liūdnos būk
lės, žalingos tiek Bažnyčiai, 
tiek valstybei. Iš mano pa
stangų ir raginimų išėjo vien 
farsas. 

Jei religinių reikalų minis
teris ištikimai seka Lenino tai
sykle, — paslėpti ir iškreipti 
tiesą, — tai kokios gali būti de
rybos su Vatikanu? Kurioje 
tad pusėje tiesa, kurioje me
las?". 

Šį savo raštą, skirtą užsie
niu^ kun. J. Zverjna pasirašo 
vardu, pavarde ir duoda savo 
adresą Prahoje. Jis yra pa
vyzdys žmogaus, kuris melo 
ne tik netoleruoja, bet ir su juo 
kovoja. 

TRUMANO GIMTADIENIS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Gegužės 8 d. JAV minėjo 
buv. prezidento H. Trumano 
šimtąjį gimtadienį. Karių 
dienraštis „Stars and Stripes" 
dviejuose straipsniuose atžy
mėjo šią sukaktį, iškeldamas 
H. Trumano „dorybes" ir 
„nuodėmes". Prie pastarųjų 
priklauso atominės bombos 
numetimas, nors buv. prezi
dentas rašydamas tuo klausi
mu sako, kad Šis sprendimas 
priklausė prie svarbiausių. Ta
čiau savo sprendimą jis patei
sino, kadangi į atominę bom
bą reikia žiūrėti kaip į karinį 
ginklą. Tad be jokių abejonių 
bomba turėjo būti numesta. 

Pasibaigus Potsdamo kon
ferencijai jis plaukė kreiseriu 
"Augusta" atgal į JAV, kai 
jam buvo pranešta apie sėk
mingai numestą bombą ant 
Hirosimos. Tai nebuvo vienin
telis H. Trumano sprendimas: 
kiek anksčiau sudarytas ko
mitetas tyrinėjo naujo ginklo 
panaudojimą prieš japonus, 
vieningai prieidamas išvados, 
kad tai yra vienintelė galimy
bė užbaigimo karo Pacifike. 
Tiesa, kai kurie komiteto na
riai siūlė panaudoti „įspėjan
čią" bombą, tačiau dauguma 
pasisakė už „tikrą". 

H. Trumanas įtaigojo bom
bą mesti tik ant karinių objek
tų, parinkdamas keturis Japo
nijos miestus: Hirosimą, 
Kokurą, Niigatą ir Nagasaki, 
tačiau vėl įspėdamas japonus 
besąlyginiai kapituliuoti. Ka
pituliacijai buvo duotos trys 

dienos. Nesulaukus teigiamo 
atsakymo, Hirosima buvo su
griauta rugpjūčio 6 d., Naga
saki rugpjūčio 9 d. 

Jo sprendimas anuomet ir 
dabar susilaukė didelės kriti
kos, kadangi vien tik Hirosi
moje žuvo virš 70 tūkst. 
žmonių. Tačiau H. Trumanas 
liko prie savo sprendimo pa
reikšdamas, kad atomine bom
ba jis apsaugojo bent pusę mi-
lij. jaunų gyvybių abiejose 
pusėse, vykdant žemyno inva
ziją. 

„Tose pačiose sąlygose ir be 
jokios širdgėlos aš tą patį 
žingsnį ir šiandieną staty
čiau" — rašė H. Trumanas 
1960 m. 

Ir kiek iš linksmesnės pu
sės. 

Tas pats JAV karių dien
raštis rašo, kad 36-metis vien
gungis Berry Butkus iš North 
Easton, Mass. jieškojęs sau 
žmonos, pastatydamas didelį 
skelbimą ant pievutės prie 
šais savo namą. Atsiliepė ne 
tik to miesto moterys, bet ir iš 
viso krašto, kadangi jo skelbi
mą su nuotrauka patalpino 
Bostono dienraštis. Išrinkęs iš 
450 moterų vieną, jis nutaręs 
ją pamatyti, pakviesdamas at
vykti į Bostoną Atpažinimui 
savęs Butkus laikęs raudo
ną balioną. Deja, pamatęs sa
vo „išrinktąją" lietuvis pabė
gęs, nes moteris atrodė kai-
Pittsburgo Steeler futbolo ko
mandos ..middle linebacker"... 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 

ROMANAS 

Klestėjo, augo Kaunas ir bujojo 
Nepriklausomos valstybės eroj. 
Bet vėl naujam kare nuožmiai liepsnojo, 
Pavergtas nacio ar esero. 

Žaliakalnis, Senamiestis ir Šančiai 
Jau stena, trypiami sovietų bato. 
Ak, išalkę žvėrys ar sąrančiai 
Naikina visa, ką tik pamato... 

Raudonos vėliavos, kur užmatai... 
Tik kratos, areštai dienoms - naktims... 
Nejau nekels iš požemių vadai? 
Nejau Kauno pilies jie neatims? 

Pilie senoji! Per amžius ilgus gyvenai! 
Gyvenk ir atsikelk gražiam rytojui! 
Duok laisvę tautai mūsų taip senai, 
Juk ji Marijos žemė išrinktoji. 

— Tu mane sujaudinai, Algimantai! 
— Na, tai išgerkim! 
Antaninės itin kuklios, nelyginant kairr. > sermė

gius. Kelis gėrimų butelius negalima vadint „bateri
ja" , o užkandėliai sutelpa an t žemo stiklini'' stalelio, 
tarsi kokia sala jūroje. 

— Na, tai į sveikatą, Antanai! 
Neaukšto ūgio Algimantas Rykantas pakelia 

savo stiklelį, o žvilgsniu kviečia ir abu stambiakū-
nius Skaistučius, ir savo tiesiai sėdinčią žmoną, ir 
truputį šlakuoto, apskrito veido šeimininkę, Elzę Vai-
guvienę. 

— Tai gal... Ilgiausių Metų sugiedokime? 
Petras Skaistutis lėtai pakyla su stiklu rankoje, 

o šalia jo šviesiaplaukė žmona Anelė aukštu sopra
nu užtraukia tradicinę dainą. Rykantai taip pat atsi
dėję gieda, žvegdami į išraudusį ir patenkintai 
besišypsantį šeimininką V '-^vą. Jis žvilgčioja į jį 
gerbiančius draugus, o Elzės >-ide lyg pajuokos, lyg 
pasitenkinimo sukeltas šypsnys puikiai atspindi jos 
vidinį sumišimą. 

— Valio! Valio! Valio! 
Baigus tradicinę dainą pirmoji prie Antano pri

eina pabučiuoti juodaplaukė Olivija Rykantienė, 
džiaugsmu ir iškilmingumu šviečiančiomis mels
vomis akimis. Šalia jos kiek dabitiškas, pasipuošęs 
drugelio išvaizdos kaklaryšiu, Algimantas laukia 
eilės. Iš kitos šalies pro sofa ir žemą stalelį prasi-
spaudžia apksriti Skaistučiai, Elzei net atsisėdus 
sofon, kad jiems būtų laisvesnis priėjimas prie sole-
nizanto. Po sveikinimosi su moterimis Antano 
skruostuose lieka lūpų dažų pėdsakai. 

— Išdažė tave tos bobos... 
Juokdamasi Elzė pirštais trina lūpų pieštukų 

žymes nuo vyro veido, tarsi apvalydama nuo koki., 
bacilų, paskui apkabina pati ir prilipdo savo lūpas. 
Nežinia kuo labiau patenkintas — ar svečių pa
gerbimu, ar žmonos parodyta meile, Antanas, apkū
nus, stambus, kiek praplikusiu viršugalviu vyras, 
truputį švebeldžiuojančia šneka, sunkiai alsuo
damas, bando suregzti padėkos sakinį. 

— Dėkui, mano bičiuliai... Dėkui jums labai... 
Tasai jo „bičiuliai" skamba labiau „bišiuliai", 

bet spindintis veidas negali nuslėpti tikrjo pasiten
kinimo jausmo ir kalbos trūkumo. 

— Užkąskit!.. Taip netikėtai užklupot, kad nieko 
nespėjau paruošti... O juk Antaninės tiktai rytoj!.. 

— Mes kaip tik ir norėjom padaryti Antanui 
siurprizą! 

Olivija patenkinta, kad jiems su Skaistučiais 
pavyko netikėtai Vaiguvas užklupti, kad šeimininkė 
negalėtų pasiruošti priimti svečius specialiomis 
vaišėmis. 

— O kadagi būtumėt šventę Antano vardines, 
jei ne šiandien? Pirmadienį jau mes visi vėl dirb
sime, išpūtę... 

Nesidrovėdama Skaistutienė užbaigia necenzū
riniu žodžiu. Jos vyras net susiraukia. Lėtai, nepa
prastai taisyklinga, suvalkietiška tarme ir pa-
brėžtiniu kirčiavimu jis išdrožia Anelei pamokslėlį, 
juoba, kad ji už Petrą net šešiolika metų jaunesnė. 

— Anele!... Gal apie Raudondvarį žmonės leis
davo sau šitaip išsireikšti... bet moterims netinka ne
švankius žodžius vartoti, ypatingai prie išgėrimų ir 
vaišių! 

— Tai nieko, bišiuli... Mes visi gal esame kilę iš 
Lietuvos kaimo, tai įpratę prie „stipresnių" išsireiš
kimų... 

— Nutilk, Antanai... Niekas čia neprotestuoja 
dėl to! Juk ir aš dažnai pavartoju „riebius" žodelius, 
o tu juk man nieko nesakai! 

— Bet. va, mano žmonelė... ji per daug dažnai 
mėgsta!.. 

— Užmiršk, Petrai! Užmiršk, biSiali! Kas čia 
tokio? 

(Bus daugiau) 

http://1954.IX.20


DRAUGAS, antradienis, 1984 m. gegulės mėn. 15 d. 

LITERATŪRINĖS PREMIJOS 
MECENATAI 

Jadvyga Pupelienė ir a. a. Adolfas Pupelis 
Petersbug Beach, Fla. Ji yra 
kukli, nenori garbės ir tik ke
liomis trumpomis eilutėmis te-
pažymi savo gyvenimo kelią. 
Ji gimė Pilionių km., Gudžiū
nų valsč., Kėdainių apskr., 
gausioje 9 vaikų šeimoje. Lan
kė savo apylinkės pradžios 
mokyklą ir Kėdainių gimnazi
ją, bet motinai susirgus, teko 
mokslą nutraukti ir padėti šei
mai ūkyje, užimti motinos vie
tą, leidžiant j mokslus vyres
nes seseris ir jaunesnį brolį. 

A. a. Adolfas Pupelis, kurio Vėliau sukūrusi šeimą su 
atminimui jo žmona Jadvyga Adolfu Pupelių ir jam skiria 
Zdanavičiūtė - Pupelienė ski- visus nuopelnus ir jo vardu tei-
ria literatūrinę „Draugo" romano k į a premiją. 
premiją. Adolfas Pupelis gimęs 1908 

m.vasario 15 d. Rygoje, kur jo 
tėvai iš Aukštaitijos buvo nu-

Mirusieji gyvena gyvųjų at- sikėlę ir vertėsi prekyba. Jau-
siminime ir savo paliktuose n y s t ę karo metu praleido Ru-
darbuose. Taip gyvena ir a. a. sijoje. Į Lietuvą grįžo tik 1917 
Adolfas Pupelis savo žmonos m . Tėvui mirus, gyvendamas 
atsiminimuose ir įamžintas p a s motinos brolį Svėdasuose, 
„Draugo" literatūrinėje romą- ten mokėsi pradžios mokyklo-
no premijoje, kuri šiais metais j e , Žemės ūkio ir vėliau Gruz-
tenka rašytojai Alei Rūtai iš džių Gyvulinkystės mokyklo-
Los Angeles. se. Ilgesnį laiką dirbo įvairiose 

Jadvyga Zdanavičiūtė-Pu- Lietuvos vietovėse kaip gyvu-
pelienė gyvena šiuo metu St. hninkystės technikas, o 1937 

m. pradėjo dirbti kooperacijo
je. Vokiečių okupacijos metu 
gyveno ir dirbo savo ūkyje, kol 
nuo bolševikų antros okupaci
jos teko pasitraukti į Austri
ją ir Vokietiją. 1949 m. atvyko 
į J A V ir apsigyveno Cicero, 
111., kur duoną pelnėsi savo 
darbu, kartu neapleisdamas 
lietuviškų darbų. 

Dar nepriklausomoje Lietu
voje rašydavo laikraščiuose, 
kaip „Kuntaplyje", „Žemės 
ūkyje', „Pieno ir gyvulių ūky
je", Amerikoje nuolat rašyda
vo, „Drauge", „Sandaroje" ir 
kt. Buvo taip pat uolus Lietu
vių Bendruomenės narys, reiš
kėsi lituanistinės mokyklos ir 
skautų tėvų komitetuose, bu
vo Lietuvių fondo vienas įga
liotinių, St. Petersburge — Lie
tuvių klubo amžinas narys. 

A. a. Adolfas Pupelis buvo 
tylus, kuklus, draugiškas žmo
gus, nenorėjęs iškilmingų pa
minklų, nors pats jau nujautė 
savo mirtį atskubant. Bet jo 
žmona jam paminklą pastatė 
literatūrine premija. Juk ką 
mes gyvenime sukuriame, tai 
lieka ilgiau negu kapinėse ak

meniniai paminklai, kuriuos 
laikas ir audros sunaikina. Sa
vo gyvenime jis nepasiekė 
aukštų vietų, bet savo darbu 
tėvynei ir artimui, lietuvybei 
išeivijoje ir lietuvybės išlaiky
mui, jis gyvas būdamas, ati
davė savo darbu, raštais ir pa
rama daugiau negu pozicijai. 
Miręs liks ne tik žmonos Jadvy
gos ir dukters Laimos su vyru 
ats iminimuose , bet ir ne-
nykstančiame kūrybos pa
minkle. 

Jis gyvens tarp gyvųjų, nors 
artimieji taip pat bus pasi
traukę iš šio gyvenimo. Jo dar
bai amžinai kalbės už visus jo 
artimuosius.Paminklas pasta
tytas darbais, kuria kultūrinę 
tautos pažangą, kuri plečiasi 
ir auga. Pupelių šeimai dėkin
gas „Draugas" organizuoda
mas romanų premijas, dėkin
gi ir kūrėjai, kurie papildo 
tautos lobius savo nenykstan
čiais kūriniais. P. S. 

CLASSIFIED ADS 
AR IR M E L U I 
N Ė R A R I B Ų ? 

Sovietinis saugumas priver
tė Afganistano marijonetinę 
vyriausybę paskelbti Jungti
nių Tautų generaliniam sekre
toriui adresuotą laišką, para- ' ' • • • • • • • • • • 
š y t ą n e v a P a k i s t a n e ISNUOM. 5 kamb. butas Marųuette 
atsidūrusių- afganų pabėgėlių. ****• S****'" P° 7-os valandos 
Laiške tvirtinama, kad Pakis
tane esantys afganai iš Af
ganistano ne pabėgo, o buvo iš 
jo „išvilioti" imperializmo 
agentų, kad jiems tie agentai 
ir Pakistano valdžia nebelei
džia sugrįžti tėvynėn ir kad jų 
stovyklose (kurios esą „kalėji
mai") viešpatauja afganų 

fcjbanditai", kurie žudo jiems 
nepaklusnius tautiečius. Ką-
gi, šitokius kliedėjimus skleis
ti ir šitaip meluoti temoka bol
ševikai. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Parke. 
vakaro 434-8*52. 

Išnuomojama 6 kamb. (3 mieg.) bu
tas ir uždaras porčius. 1-me aukšte. 
Balkonas. Tik suaugusiems, be vaikų. 
Jokių gyvuliukų. 61-os ir Artesian 
apylinkėje. Skambint tel. 476-4187. 

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

• * * 

Vyrai — suaugę vaikai. 
Anonimas 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-5998 

R E A L E S T A T E 

Pamatykite. Mūrinis—3 miegami, vo
nia. Centr. oro vėsinimas. Naujas 
stogas, platus sklypas. Arti: valdiškų 
ir katalikiškų mokyklų, parko, susi
siekimo ir krautuvių. Labai švarus 
namas. Apyl. Archer ir Narragansett 
Ave. Virš 70,000 dol. 
Skambinkit (angliškai) 586-8532. 

LOS ANGELES 
SPINDULIO KELIAS 

IKI RICHFIELDO 
Septintąją šokių šventę pasitinkant 

A L F O N S A S N A K A S 

Susirašinėdamas su sim- tuvių Bendruomenę ir pasi-
patingąj . p. Ona Razutiene vadinti „Spindul io" an-
VII Tautinių šokių šventės lei- sambliu. Krikštynų šventėje 
dinio reikalu, buvau pakvies- programą atliko net 200 jau
tas j jos ir jos dukters Dan- nuolių. Vėliau, kas penkeri 
guolės V a r n i e n ė s v a d o - metai, rengiant sukaktuvių 
vaujamo Los Angeles LB šventes, dalyvavo vis daugiau 
ansamblio „Spindulio" 35-rių dainininkų bei šokėjų. Minint 
metų sukaktuves. Kvietimas 
tikrai imponuojantis, daly
vauti pagunda didelė. Visa bė
da, kad sukaktuvių iškilmės 
įvyks birželio 10, tad tik trys 
savaitės prieš Šokių šventę. 
Belieka poniai Razutienei 
viešai padėkoti, o skaityto
jams priminti, kas per vienas 
tas „Spindulio" ansamblis. 

Jis suspindo 1949-jų rudenį, 
kai tuometinis ir dabartinis 
L.A. Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, tuomet tik jaunas 
kunigas, dabar senyvas ir 
orus mons injoras J o n a s 
Kučingis įkūrė lituanistinę 
mokyklą, o mokytoja Ona 
Razutiene suorganizavo tos 
mokyklos dainų bei tautinių 
Šokių grupę ir pavadino ją 
..Jaunimo ansambliu". Metai 
po metų grupė augo, plėtėsi, 
vaikai brendo į paauglius, pa
augliai į studentus, šie, moks
lus užbaigę, toli nenuriedėję, 
dainavo ir šoko veteranų 
gretose. 

Grupei bręstant ir augant, 
1957 m. nutarta įsijungti į Lie-

25-rių ir 30-ties metų sukaktis 
(1974 ir 1979 metais), o taip 
pat ir ruošiant kitus didesnius 
renginius, programa būdavo 
atliekama puošnioje, žino
moje Hollyvvood Palladium 
salėje. 

Gastroliuodamas Europoj, 
1977 m. „Spindulys" su kon
certais aplankė Angliją, Ita
liją, Šveicariją, Vokietiją ir 
kitus kraštus. Nuvykęs į Aust
ralijos Lietuvių dienas, 1982 
m. gale — 1983 m. pradžioj 
koncertavo Melbourne ir Syd-
ney miestuose. Abiejose išvy
kose dalyvavo jauni choristai 
ir šokėjai. Visur spaudos ir 
Dublikos buvo labai gerai įver
tinti. 

Minėtoji mokyt. Ona Razu
tiene, nepaisydama amžiaus 
naštos, „Spinduliui" ener
gingai tebevadovauja. Prieš 15 
metų jos dešiniąja ranka tapo 
Danguolė Razutytė-Vamienė. 
Ilgainiui jos abi išaugino ir 
paruošė dar keletą jaunų va
dovų, savo talkininkų: šo
kiams — Vytą Bandziulį, 
Audronę Bužėnaitę, Joną Bu-

PRANEŠIMAS VYRESNIO AMŽIAUS 
ASMENIMS 

Atnaujinimas mašinos vairavimo leidimo visados kelia 
rūpestį kaip atsakysiu į klausimus, kaip pasiseks važinėjimas 
su inspektorium? Illinois valstijos sekretorius Jim Edgar pra
neša, kad vykstant egzaminuotis galima gauti papildomą kur
są, kuris supažindins vairuotoją su egzaminų klausimais ir 
paruoš vairavimui. Šis kursas yra teikiamas veltui, net kelis 
kartus į mėnesį. 

Norintieji šiuo kursu pasinaudoti prašomi skambinti j 
Jums artimiausią šio kurso įstaigą, jos yra dvi: 

Ford City. 7506 S. Cicero Ave., Chicago, Iilinois 
Tetef. — 424-1008 

arba St. Gall's parapija, 5511 S. Sawyer Ave. Chieaco, Illinois 
Tetef. — 582-1414 

Jeigu turėtumėte daugiau klausimų, galite kreiptis į mū
sų įstaigą: 

L.B. SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIŲ, 2636 W. 71st Street, 
Chicago, Illinois. Tetef. — 476-2655 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2901 W. 68 St, Chicago, EL 00629 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Tel 925-27S7 

Vytautas Valantiaas 

3 ooooooooooooooooooooooooo-
MASTER PLUMBING 

Iicensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karsto vandens tankai. Flood 
cootrol. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 
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Danguolė Razutytė-Varnienė ir 
Ona Razutiene — „Spindulio" 
mokytojos. 

žėną, Angelę Mičiulyte; chorui 
pasitelktas Antanas Poli-
kaitis. Nuolatinė ilgametė an
samblio pianistė — Ona Ba
rauskienė. Akordeonistai — 
Rimas Polikaitis ir Maureene 
Vaivadaitė. Išleista „Spindu
lio" dainų plokštelė „Valio 
jaunystei". 

! Nepaisant tūkstančių mylių 
atstumų, ansamblis dalyvavo 
II, III, IV, V ir VI Tautinių 
šokių šventėse ir III, IV, V bei 
VI Dainų šventėse. Septintojoje 
Tautinių šokių šventėje daly
vaus apie 100 šokėjų, visose 
(studentų, jaunių, vaikų ir ve
teranų) grupėse. 

Kai Los Angeles „Spindu
lys" spindės savo kvadratuo
se Richfieldo koliziejuje, mes 
jam, sukaktuvininkui, turė
sime stipriau paploti... 

Į s i g y k i t e šią p l o k š t e l ę 

P A V A S A R I S 
DAINUOJA DVYNUKAI ASTRA IR ALFREDAS 

&ALCIAI IR MAŽOJI ANGELĄ. 

Tai pramoginės ir liaudies dainos, kaip Pavasaris, Tyliai vakaras 
slenka. Ramoną. Noriu dainuoti. Po stikliuką. Tu prisimink. Daug daug 
dainelių. Pražydo Jazminai ir kitos populiarios dainos. Plokštelė verta 
dėmesio, nes muzika profesionališkai paruošta ir pritaikyta. Galima 
kartu dainuoti, šokti arba klausytis. Tb -a jauni.nui ir senimui. 

Dainininkai ŠALČIAI gyvena Vakarų /okietijoje. Prieš kelis metus 
jie buvo atvykę j Chicagą ir čia davė koncertą, kuris praėjo su dideliu 
paiisekiinu, 

Produced by K 4 A. Saltys. West Germany 1961. Kaina su per 
$1040. 

Uiaakyium «ių*ti: 
DRAUOA8, ĄSk5 Weat 6Srd Street 

Chicago, IL 60629 
minots gyvtojai dar prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir kitus 
daiktus. Ir Ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-806S 

^^^O^OOOOOOOOOOOOOOOOOOv^ 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite ^ 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 
pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
T e l GA 4-8654 

3 2 0 8 ^ W. 95th Street 
XX>0<><><>O0<X><»0<X>O0O0O00<><K>< 

Savininkas prduoda 8 butų namą, ge
ram stovy, geros pajamos. 61-os ir 
Sacramento apylinkėje. Turi skubiai 
parduot. Skambint po 5 vai. vakaro 
tel. 434-2406. 

FLORIDA—Bonaventūre parduodami 
Condo's ir vilos. 1, 2-jų ir 6 šeimų 
vienetai. Susidomėjusius pirkėjus oru 
nuskraidinsime prie tų nuosavybių, 
isvyksim 5/26, grįšim 5/28. Inform. 
kreiptis į Jaek (angį.) teL 781-8102. 

iiiiiimiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notarfetas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
•Hiimtmnuiniiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiim 

62-os ir Francisco. Modernus 6 
kamb., 3-jų miegamų mūro namas, 
{rengtas rūsys. Vertas dėmesio. 

62-os ir Keeier. 5 kamb. (2-jų miega
mų) mūro rezidencija. Garažas. Pra
šoma 68,500 dol. 

44-os ir Artesian. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52,500 dol. 

2822 W. 67 Street. Grožio salionas 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000 
dol. 

Summit, 111. 4 butų mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 39,900 dol. 

Lemont, DL Puikus investavimui. 4 
butai po 2 miegamus. 109,000 dol. 

Skambinkit Budraičiui. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 South Pulaski Road 

TeL 767-0600 

-*MS 

1/08 Angeles ...spindulys 
Stančikaitė (balta suknele). 

»u lietuviškų vestu/ių fragmentu Australijoje. Jaunoji — Regina 

VII-TOSIOS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
Bilietų Informacija 

KOLOZTEJUS, Richfield, Ohk>, 1964 m. liepos mėn. 1 čzi.. bilietai 

CLEVELANDE: Valdonė 2iedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119. Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119. 

CHICAGOJE: p. p Varnelių "Gifts International" krautuvėje, 2501 
West 71st St., Chicago, 111 60629, tel. (312) 471-1424. 

TTKETRON: vî ur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk Dance 
Festival. 

BILIETU KAINOS: $1400 $10.00, $7.00 ir $5.00. 
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne mažiau kaip 
25 bilietus S anksto per Coliseum gaus $2.00 nuolaidą nuo 
kiekvieno bilieto. 
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IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI 

BANKETAS ivyks liepos 1 d. Stourrers Inn on the Square viešbutyje. 
Kaina: $27.00. 

JAUNIMUI - Holkky Inn — Rockside. Kaina jaunimui: $13.00. 
BILIETUS PLATINA: 

Ona JokuhsJtfcnė — (216) 481-7161 
3000 Hadden Rd., Endid, Ohio 44117 

Romas Zonka — (216) 371-0130 
4113 Silsby Rd, Univenity Hts.. Ohio 44118 

Bilietus užsakant paitu, čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festival, 
Ine ir pridėti sau užadresuotą voką su palto ženklu. 

Butetų Pkrinimo Komisija 

>CKKX>0CK>0<>CKX>OC<>CKX>O<>0<X>00< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
tS46 W. 69 S t , teL 776-1486 
>0<>000<><>CK>\>0<X>C<><><X>0<X>0<>00< 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL T78-9064 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 90932. TeL 927-5980 

Į S I G Y K I T E D A B A I 
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Šv. Pranciškaus Dvasios 
Spinduliavimas 

Paruošė 
T. Viktoras Gidžiūnas, O.F-M. 

Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
saukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis 
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai. 
Sv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
rinių meile ir misijos. Ordino sutvar
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėlė, to
bulybė ir malda, žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija. Sv. Pranciškaus Dvasios 
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje 
ir Lt 

Išleido Pranciškonai 1981 Brookly-
ne, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $9.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 93rd St., 

Chicago, IL 99929 

Illinois gyventojai dar prideda 35 
et. valstijos mokesčio. 
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V A L O M E 
KHJMUS IB BALDUS 

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

TeL — B E 7 5168 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
grafus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
inei korteles. 

Kreipkitės J "Draugo" adminis
tracija, visais panašiais reikalais 

DRAUGAS 
4545 W. SSnl St. 
Chieaco, IL 60629 

TILTAS PER NERĮ 
Valė Marcinkonytė 

Dviejų šeimų garbingam atminimui 
Rašytoja gimusi Ir užaugusi lenkų 

okupuotam Vilniuj, lietuvių patrijotų 
šeimoje. Jos knygos tema įdomi tuo, 
nes joje aprašoma dviejų šeimų išgy
venimus lenkų ir vokiečių okupacijos 
metais. Si knyga, kaip pati autorė pa
sisako, yra jos gyvenimo neatskiamo-
ji dalis. 

Knyga gražiai išleista. Viršelis ir 
aplankai piešti Julytės Neverauskaitės-
Vasiliunienės. Atspausta "Draugo" 
spaustuvėje 1982 m. Kaina su per
siuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, W5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60619 



PRANĘ BALANDIENĘ 
AMŽINYBĖN 

IŠLYDINT 

LAIŠKAS „ D R A U G U I " 

PRIEMONĖS TURI 
BŪTI GARBINGOS 

Daugiau kaip trejus metus 
sunkios (alzheimerio) ligos 
kankinta, 1984 metais balan
džio 27 d. mirė a. a. Pranciška 
Plechavičiūtė-Balandienė. 

Velionė buvo gimusi 1906 m. 
balandžio 18 d. Bukončių vien
kiemy, 2idikių vis., Mažeikių 
aps., Ignaco ir Konstancijos 
(Bukontaitės) Plechavičių gau
sioje 11 vaikų šeimoje. Pradi
nę mokyklą larkė Mintaujoje 
(Jelgavoj), Latvijoj. Vidurinį 
mokslą pradėjo Telšių gimna
zijoj, užbaigė Kaune. Kurį 
laiką universitete studijavo 
ekonomijos mokslus. Ten pri
klausė Filia Samogitia korpo
racijai. Kaune susipažinusi su 
Žemės banko valdininku (vė
liau dipl. ekonomi 7 i biržie
čiu Baliu Balanda, i934 m. 
sausio 6 d. Ukrinų bažnyčioje 
su juo susituokė. 

Kai 1944 m. vasarą reikėjo 
Lietuvą palikti, šeimoje augo 
trys mažamečiai sūnūs: Min
daugas, Gediminas ir Kęstu
tis. Deja, pats jauniausias 
Kęstutis, vos aštuonerių metų 
tesulaukęs, 1948 m. mirė Uch-
tėje, Šiaurės Vokietijoje. Pen
kerius metus įvairiose Š. Vo
kietijos išvietintųjų stovyklose 
praleidę, 1949 m. lapkričio 7 d. 
Balandos pasiekė New Yorką, 
o sekančią dieną atvyko į Det
roitą, pas jiems ir dešimtims 
kitų išvietintųjų buto, bei dar
bo „garantijas" suteikusius 
Mariją ir dr. Joną Simsus. 

Pirmieji keleri metai Ameri
koje. Pranei gal nebuvo daug 
lengvesni, kaip tikriesiems 
tremtiniams Sibire. Vos šiokį 
tokį butą susiradus, 15-kos ir 
14-kos metų sūnus į mokyklas 
įstačius, Balys Balanda, ne
spėjęs nė tinkamai įsidarbin
ti, susirgo plaučių vėžiu. Be 
cento kišenėj, be tinkamo pro
fesinio pasiruošimo Pranei rei
kėjo griebtis bet kokio pripuo
lamo darbo. Ir griebėsi, 
dažniausia valydama pasitu
rinčių žmonių namus, apart-
mentus. Tik jau vyrui iš pata
lo nebesikeliant, 1953 m. 
pavasarį ji gavo pastovų, ge
riau apmokamą darbą Gene
ral Motors bendrovėje, kur li-

- ko dirbti iki 1973 m. rudens, 
iki pensijos. Po ilgos, skaus
mingos agonijos Balys Balan
da mirė 1954 m. kovo 20 d. Ir 
po jo mirties dar porą metų 
Pranė liko vienintelė šeimos 
maitintoja. Tolimesnių metų 
horizontai šviesėjo, kad ir la
bai pamažu. Sūnus Mindau
gas, pastudijavęs inžineriją, 
vedęs labai puikią, inteligen
tingą mergaitę Virginiją, pasi
rinko Didžiųjų Ežerų jūrinin
ko karjerą. Šiuo metu jis — 
okeaninių laivų pilotas Di
džiųjų Ežerų uostuose, o Vir
ginija išaugino penkis aukš
tus, sveikus sūnus, kurių tarpe 
du vilki kadetų uniformas (vie
nas marinų, kitas — armijos). 
Sūnus Gediminas baigė mech. 
inžinerijos mokslus ir dirba 
JAV gynybos inžinerijos įs
taigoj Detroite. 

Nebuvo Detroite lietuvio, ku
ris Pranės nepažintų. Visus 
žavėjo jos drabštumas, vaišin
gumas, dosnumas, skaidrus, 
beveik vaikiškas optimizmas. 
Kiek besuspėdama, ji lanky
davo viešus kultūrinius bei so
cialinius renginius, visokias 
iškilmes, daugybę privačių po
būvių. Su ja atsisveikinimo 
metu vienas kalbėtojas (Al
fonsas Juška) paskelbė, kad 
vien Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijai jos paaukota 3,000 
(trys tūkstančiai!) dolerių, ir 
tai esanti didžiausia auka iš 
naujųjų ateivių tarpo. Kitas 
kalbėtojas (Vvtautas Kutkus) 
priminė, kad ji kelis kartus po 
šimtinę nešė į Lietuvių Fondą 
savo motinos atminimui, ir 
jau buvo sunešusi bene ketu
rias šimtines. Kiek ji yra da
vusi Balfui, kurio 76-tam skyr. 
priklausė, kiek davė anksčiau 
šv. Antano parapijai, Vasario 
16-sios gimnazijos rėmėjų bū
reliui, kuriam iki susirgimo 

Solženicynas savo „Gulag 
Archipelago" sako, kad komu
nizmas melą pasaulyje sklei
džia ne tik tiesiogiai melą 

tyli, ir tai neleistina visuome
nės lėšoms išlaikomos institu
cijos elgesio norma. Dar 
tiksliau išreiškiant, tai yra į 

lio spaudai buvo pateikusi 
tarptautinė žinių agentūra 
Associated Press ir plačiai bu
vo cituojama didžiųjų laikraš
čių. 

Kas nori „The Baltic States' 

skelbdamas, bet ir tiesą nuty- Vliko vadovybę įsiveržusių ke^ 
hų žmonių savivaliavimas. 

Elliott Abrams kalbos sant
rauką su pilna metrika pasau-

lėdamas arba ją užgniaužda 
mas. Todėl sovietinėje imperi
joje labiausiai kovojama su 
tiesos bacilomis, kurias atne
ša laisvo žmogaus ištartas ar 
atspausdintas žodis. Todėl ten 
neįsileidžiama laisvojo pasau
lio spauda, o radijo laidos, 
skirtos rusų pavergtoms tau
toms, visokiais tarškintuvais 
slopinamos. 

PACKAGE KEFfUBMAGKNCY 
UAMUA HOKEOCnCHS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
L*b*l p>«tdmj«jftO« C*RM rūšim pr»-

M«tat»i U Europos aandtUu. 
MM W. M St, Cfaicafo, IL MZt 

TeL — «25-27» 

Pranė Balandienė Tokia yra komunizmo tikro
vė, nes ten, mūsų profesoriaus 
Antano Maceinos tartais ir vė
liau to paties Solženicyno pa
tvirtintais žodžiais, melas yra 

o prievar-

priklausė, tuo tarpu negaliu 
pasakyti, bet žinau, kad visur 
ji buvo viena iš dosniausių. 
Priklausė dar D. L. K. Birutės paverstas principu, 
d-jai, LB Detroito apylinkei ir t a metodu, 
gal kuriai čia nesuminėtai or- B e t k o d ė l baimintis tiesos 
ganizacijai. Labiausia Detroi- b a c i l u laisvoje Amerikoje? Ko
to apylinkėje ji buvo išgarsė- d e l beviltišku būdu bandyti su-
jusi savo skaniais tortais, naikinti jas tiesos iškreipimu 
kuriuos dovanai nešė į na- i r J08 nutylėjimu? Ir dar sun-
mus, jei buvo pakviesta vai- • * • i t u o s klausimus atsaky-
šėm, nešė mergvakarių rengė- ti- k a i tokiu nerimtu ir negar-
jom, nešė kaip „fantus" bingu sportą užsiiminėja 
bendrinėm bei karitatyvinėm veiksnys, pasiskelbęs "vado-
organizacijom. Nė kiek neper- Taująs Lietuvos laisvinimo 
dedant, per daugiau kaip 30 darbui". 
metų ji prikepė tūkstančius Dabartinė Vliko vadovybė 
tortų, kurie jai kainavo dešim- i š ė j 0 p r i e š B a ] t ų .Laį8Vės lygą, 
tis tūkstančių dolerių. Užtat J a i dar neužgimus. Tas prie-
prieš nežinau kiek metų ji ga- š į š k .u m a s reiškiasi iki šios die
vo tortų karalienės titulą. Šis 
titulas „Lietuviškų melodijų" 
transliacijose buvo primintas 
ir su pirmuoju pranešimu apie 
Pranės mirtį. 

Velior>ė Pranė buvo pašar-
vota Vašu, Rodgers and Con-
nell laidojimo namuose Royal 
Oak'e. Laidotuvėmis rūpinosi 
Jolanda Zaparackienė. Per dvi 
dienas daug detroitiečių atėjo 
suklupti prie atdaro karsto, 
pažvelgti į sumenkusį, bet ra
mų jos veidą. Organizuotas at
sisveikinimas įvyko balan
džio 30 d. v a k a r e , J . 
Zaparackienei vadovaujant. 
Po kun. Viktoro Kriščiūnavi-
čiaus sukalbėto rožinio, J. Za
parackienė velionio artimie
s i e m s i š r e i š k ė ke l ių 
organizacijų ir visų Detroito 
lietuvių užuojautą, kartu įpin-
dama kelis Marijos Sims eilė
raščio posmus. Po keletą žo
džių tarė LB vardu — Jonas 
Urbonas, birutininkių — Kris
tina Daugvydienė, LF — Vyt. 
Kutkus, Balfo — Alf. Juška 
Gis pateikė ir žiupsnį velionės 
biografinių duomenų). Atsis
veikinimo užsklandai J. Zapa
rackienė padeklamavo Ber
nardo Brazdžionio „Šiaurės 
pašvaistę", o visi gedėtojai su
giedojo Tautos himną. 

Gegužės 1 d. į Dievo Ap
vaizdos bažnyčią laidotuvių 
pamaldoms susirinko šimtai 
žmonių. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
V. Krikščiūnavičius. Vargo
nais grojo Vidas Neveraus-
kas, kuris kartu su sesute Rita 
Giedraitiene pagiedojo keletą 
giesmių. Velionės karstą nešė 
visi penki anūkai ir vienas tol. 
giminaitis. Nulydėjus į Holy 
Sepulchre kapines, po kun. V. 
Kriščiūnevičiaus maldų visi 
sugiedojo "Marija, Marija". 

Gedulo vaišėms laidotuvių 
dalyviai pakviesti į Dievo 
Apvaizdos parapijos kavinę. 

Iš garsios Žemaitijos bajorų 
Plechavičių šeimos, Lietuvai 
davusios generolą Povilą, bei 
dešimtį kitų patriotų, Pranu-
tei į amžinybę išėjus liko tik 
vienas gyvas vaikas — sesuo 
Elena Legeckienė. Vienų pa
laikai ilsisi Sibire, kitų — tė
vynėj Lietuvoj, trečių Ameri
koje. Po visus kraštus 
išsibarstę jų gyvi anūkai bei 
proanūkai. 

Ramiai ilsėkis, geroji Že
maitijos dukra! 

Alfonsas Nakas 

Žmogaus aueju ne faktai 
liudija normas, o normos 
teisia faktus. 

Juozas Girnius 

nos. Atskiras žmogus ar insti
tucija turi teisę kitam pritarti 
ar nepritarti, idėjas priimti ar 
atmesti, veiklą girti, ar kriti
kuoti. Tačiau niekas neturi tei
sės, reikšdamas prielankumą 
ar priešiškumą, naudoti ne
garbingas priemones. Dabar
tinis Vlikas prieš Baltų Lais-
vės l y g ą n e g a r b i n g a s 
priemones naudoja. Tie atve
jai yra dokumentuoti ir užre
gistruoti. Šiuo laišku drįstu at
kreipti visuomenės dėmesį į 
vieną iš naujausių atvejų. 

ELTA biuletenio kovo mėn. 
nr-je Pabaltijo valstybių rei
kalu platokai pateiktos „aukš
to JAV vyriausybės pareigū
no, valstybės sekretoriaus 
asistento Elliott Abrams" . 
mintys. ELTA redaktorius pa
stebi, kad „Abrams savo min
tis pareiškė prakalboje Ameri
kos baltams, Los Angeles, 
California". 

Pats Valstybės departa
mentas gi šį Abrams pareiški
mą laikė tiek reikšmingu, kad 
išleido jį atskiru atspaudu, 
„Current Policy" serijoje pa
žymėdamas Nr. 560. Įvade 
Valstybės departamentas pa
aiškina: „Čia yra Elliott Ab
rams, (valstybės) sekretoriaus 
asistento žmogaus teisių ir hu
manitariniams reikalams, kal
ba, pasakyta Amerikos Baltų 
Laisvės lygos IlI-je Žmogaus 
teisių konferencijoje Los An
geles, California, 1984 kovo 17 
dieną". 

Savo kalboje Abrams, kreip
damasis į konferencijos orga
nizatorius, pasakė: „Aš no
riu... jums paploti už jūsų 
darbą Baltijos tautų labui". 

Ar nebūtų perdaug norėti, 
kad ir Vlikas tokius žodžius 
Baltų lygai pasakytų? Iš da
bartinės Vliko vadovybės, — 
būtų perdaug. J i savo biulete
nyje ne tik to nesako, bet nu
tyli laiką, kalbos sakymo pro
gą ir organizacijos vardą, kuri 
suteikė progą Abrams kalbėti. 
Tokiu elgesiu Vlikas pirmiau
sia rodo nepagarbą Ab-
rams'ui asmeniškai ir Valsty
bės departamentui, o taip pat 
sumenkina pačios informaci
jos veiksmingumą. Anglų kal
ba biuletenis, jei pateks į laik
raščių redaktorių ar valdžios 
pareigūnų rankas, bus priim
tas kaip trečios eilės mėgėjų 
darbas ir metamas į krepšį. 
Kiekvienam, ypač spaudos 
žmogui, svarbu žinoti, kur tos 
mintys buvo pasakytos, kada 
ir kokia proga. Kitaip visa in
formacija tampa bevertė. 

Vliko biuletenis visa tai nu-

• " * * * 

A. A. 

PETRAS S UBAČIUS 
B w . Nepriklausomos Lietuvos Kovų 

Savanoris 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyL 
Po sunkios ligos mirė gegužės 14 d., 1984 m., su

laukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoj išgyven<£34 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Albina ir žen

tas Kęstutis Miliūnai, ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadieni nuo 2 iki 9 vai. 
popiet Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 17 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingo* 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė ir žentas, 

Laid. direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui 
A. * A, 

VIKTORUI IGNATAVIČIUI 
Venecueloje mirus, valdybos narę dukterį BIRUTĘ? PE
ČIULIENĘ, žentą RAIMUNDĄ ir sūnelį GINTARĄ liū
desio valandoj širdingai užjaučiame. 

A.L.B.-nės East Chicagos 
apylinkės vaidyba ir nariai 

Klases draugui 
A. f A. Liž. PETRUI LĖLIUI 

Kanadoje mirus, sūnų Joną, dukterį Laimę 
Brakiene ir vaikaičius nuoširdžiai užjaučiu 
ir kartu liūdžiu. 

1NŽ. KAZYS PABEDINSKAS 

Mielai mūšy narei 
A. f A. PRANEI BALANDIENEI 

mirus, sūnus Gedimine ir Mindauge su šei
ma, seserį Elenę Legeckiene ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučame ir liūdime. 

DETROITO BIRUTIETĖS 

MŪSŲ mielai 
A. f A. PRANEI BALANDIENEI 

mirus, reiškiame giliausia užuojauta sū
nums Gediminui, Mindaugui su šeima ir 
kitiems artimiesiems. 

REGINA ir JURGIS MIKAILAI 

M A. 
Pranei Plechavičiūtei - Balandienei 

m i r u s , 
seseriai ELENAI LEGECKIENEt, sūnums MINDAU
GUI ir GEDMINUI, jų 6EEMOMS ir ARTIMIESIEMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

EUGENIJA LIAUGAUDIENĖ ir ŠEIMA 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. gegužės mėn. 15 d-

Struggl^ for Freedom" (Cur-
rent Policy No. 560) gauti, turi 
kreiptis šiuo adresu: 

U. S. Depanment of State, 
Bureau of Public Affairs, Wa-
shington, D. C. 20520. 

Juozas Kojelis 

— Federalinė Komunikacijų 
komisija įsakė ATT bei 
rovei sumažinti ilgų dist; 
cijų telefoninių pasikalbėjimų 
kainas 6.1 nuoš. 

šių metų balandžio mėn. 1 d. Lietuvoje, Panevėžy
je, mirė mano brangi sesuo 

A. 4- A. 
JADVYGA ADOMULYTE, 

ilgametė mokytoja. 
Sv. Mii:'js už jos sielą bus Rocnesteryje, N.Y., bir

želio mėn. $ d. 8 valandą ryto. 
Draugus ir pažįstamus prašau prisiminti ją savo 

maldose. 
Nuliūdę: Sofija Draugelienė su šeima ir seserys 

Lietuvoje. 

PADĖKA 
A. + A 

DR. STASIUI BUDRIUI mirus, 
dėkojame visiems, kurie buvo kartu su mumis mūsų skausmo va
landoje. Ypatinga padėka yra kun. J. Vaišniui ir p. V Statkui, ku 
rie padėjo suorganizuoti laidotuves. Nuoširdžiai dėkojame dr. V 
Sauliui, kuris pravedė atsisveikinimo vakarą ir atsisveikino gydy
tojų vardu. Dėkojame kun. J. Vaišniui už atsisveikinimą draugų 
vardų, dr. V. Taurui už atsisveikinimą Fraternitas Lituanika vardu 
ir p. V. Statkui už paskutinį žodį skautų vardu. Dėkojame grabne 
šiams: dr. A. Garūnui, dr. F. Kaunui, dr. A. Maciūnui, dr. V. Taurui, 
p. V. Statkui ir p. R. Račiūnui. Dėkojame kunigams: kun. J. Vaiš 
niui, kun. J. Prunskiui, kun. J. Vaškui, kun. F. Kelpšai, kun. A Ke-
ziui ir kun. F. Kireiliui už atnašavimą gedulingų šv. Mišių, kun. A 
Keziui už pamokslą ir sol. A. Braziui už giedojimą šv. Mišių metu 
Dėkojame už paaukotas šv Mišias už atsiųstas gėles, už aukas Jo 
atminimui Akademinio Skautų SąjSdžio Vydūno Fondui, Lietuviškos 
Skautybės fondui, Baif-ui :r Lietuvon Dukterims. Dėkojame vi 
šiems, kurie atsilankė ; koplyčią, bažnyčią ir palydėjo į kap 
Dėkojame visiems,, kurie žodžiu, raštu ar per spardą pareivr.ė 
mums užuoj'.u ą 

Dėkojame visiems, kurie mus guodė, ramino ir stiprino neter;_s 
mylimo vyro ir tėvo. Tegul Aukščiausias atlygina jums visiems, o 
a. a. Stasiui suteikia amžiną ramybę. 

Nuliūdusios 2MONA Ir DUKTĖ. 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. gegužės mėn. 15 d. 

X Aldonos Pleirytės ir Šarū
no Brakausko užsakai eina prieš 
santuokos sakramentą švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marąuete Parke. 

x Visi kviečiami atsilankyti į 
"Margučio" rengiamą dainų kon
certą, kuris bus gegužės 27 d. 
4 vai. p. p. Jaunimo centre. Pro
gramą atliks soL Nelė ir muz. 
Arvydas PaltinaL 

X Marouette Parko švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos mo-

X Kun. Juozas Margis, MIC, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Rosario mieste, Argentino
je, dalyvavęs Marijonų vienuoli
jos visuotiniam susirinkime, kaip 
Argentinos marijonų atstovas, 
kurį laiką pasiliko JAV-se aplan
kyti savo giminių ir artimųjų. 
Buvo nuvykęs i Kaliforniją ap
lankyti savo brolių ir sesers šei 

X Henry Krikščiūnas, San Le
andro, Cal., pratęsė dvi "Drau
go" prenumeratas kartu atsiųs
damas ir užmokestį. 

x Juozas Janulaitis, Toronto, 
Ont., Kanada, pratęsė "Drau
go" prenumeratą, užsisakė nau
jausių leidinių už didesnę sumą 
ir dar pridėjo 20 dol. auką J. 
Janulaitį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką labai 
ačiū. 

X Stasys Balsys, Brooklyn, 
N. Y., atsiuntė 25 dol. dienraš
čio paramai ir pratęsė prenume-

kyklos orkestro kancertas bus į r a t a s ^ tokiu prierašu: "Gy-
gegužės 17 d., ketvirtadienį,! vuokite, niekam nepasiduokite!" 
7:30 vai vak. Mokyklos moki
niai ir jų tėvai kviečiami kon-

mų, aplankė gimines Chicagoje certe d a l v v a u t i 
ir Indianoje, atliko kitus su Ar
gentinos lietuvių visuomeniniais 

X "Chronicle of the Gathotic 
Church in Lithuania", Nr. 60, 

reikalais susijusius reikalus. Ge- anglų kalba išėjo iš spaudos, 
gūžės 15 d jis išskrido j New 
Yorką, o iš ten gegužės 16 d 
išskrenda tiesiog į Argentiną 

St. Balsį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už savos spau
dos rėmimą tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Jonas ir Ona Jasinskal 
London, Ont, Kanada, mūsų 
nuoširdūs rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą, atsiuntė 15 doL už 
kalėdines korteles ir kalendorių 

Viršelyje įdėta kun. Alfonso 
Svarinsko nuotrauka ir lietu-

, viskas užrašas "Už Bažnyčią ir ,. 1 TAm»»» TV,;~ ~„+ ,i„~*„~,~, A~ ir 25 dol. auką lietuviškos spau-Antanas Mažeika iš Los , Tėvyne Taip pat duodamos da- į ^ ^ ^ j £ * Q 
Angeles atvyks kalbėti į Chica- j J - *> kahnimo anksčiu ir nu- ^ P į ^ 
goję vykstantį Jaunimo centre ! b q " H ' m o d a b a r - š* n u m e r i » " ' 
gegužės 19 d., šeštadienį, 4 vai. v e r t ė k™- Kazimieras Pugevi-
p. p. simpoziumą. Jis kalbės i č i u s- suredagavo Marian Skabei-
apie Baltų Laisvės lygą ir jos įkiene- **&&* Liet. Kunigų 
veiklą prieš Sovietų Sąjungos | v ienybė. Šį numerį savo lėšo-
dalyvavimą olimpiadoje. Be to, j ^ parėmė J. W. Salinis iš Det-
dar tame simpoziume kalbės R, j r o n t ° , Mich. 
Razgaitienė iš New Yorko apie i x Vyčio choras rengia išvy-
OSI - KGB bendradarbiavimą, j ką autobusu į Tautinių šokių 
Juozas Kojelis iš Los Angeles ir j šventę Clevelande. Kas norėtų 
adv. Povilas žumbakis iš Chica- Į važiuoti su vyčiais, prašomi 
gos Simpoziumą rengia Lietu- į skambinti Sabinai Klatt telef. į 
vių Fronto bičiulių sambūris, j 887-0066, Vyčių choras nori iš 
Kviečiami visi lietuviai daly- i anksto sužinoti besidominčių va-
vauti. , žiavimu į Tautinių šokių šventę 

x A. L. R. K. Moterų sąjun-1 s k a i č iU-
gos Cb'cagos apskrities suvažia- | x Vilija KereJytė kaligrafiš-
venas bus šį sekmadienį, gegu- • kai paruošia programas ir kvie-
žės 2a d. Prasidės 11 vai. ryto timus į abiturientų balių. Tam 
šv. Mišiomis Marijonų vienuoly- pačiam baliui plakatus piešia 
no koplyčioje f 6336 So. Kilbourn Lina Didžbalytė. 
Ave.). Po mišių salėje bus ben-1 
dras užkandis. 1 vai. prasidės' x KwL A n t a n a s K***"*** 
susirinkimas. Šeimininkės - t APrei§kimo parapijoj, Brooklyn, 

paramai, 
sfl 

numeratoriais, o už gražią au
ką nuoširdžiai dėkojame. 

X Vladas Gelažius, S t Pe
tersburg Beach, Fla., suprasda
mas nelengvą lietuviškos spau
dos kelią pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė ir 22 dol. 
"Draugo" paramai. VI. Gelažių 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos spau
dos tariame nuoširdų ačiū. 

X Paulina Mačiulienė, Chica-
go, UI., už gerą "Draugo" infor
maciją atsiuntė jo paramai 15 
dol. Labai dėkojame. 

x Aleksas Smilga, Chicago, i 
I M., "Dainavos' 

pabendrauti ir pasidžiaugti ju 
! laimėjimais, pirmaisiais jų gy
venime. 

Lietuvos Vyčių Jury komisija atrinkti rašiniui apie šv. Kazimierą. Iš kairės: 36-tos kuopos pirm. J. Paukštis, 
kun. P. Cibulskis, Rūta Kazlauskienė — komisijos pirmininkė, Wi!liam Balis ir kun. F. Kirailis (nuotraukoje nėra 
Mary Khčius ir Scottie 2ukas). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BRONIUS KVIKLYS 

VILNIEČIU SUSIRINKIME 

Balandžio 29 d. Vilniaus kraš- ! 

to lietuvių sąjungos 

Į skubėjo kuo greičiau grįžti į sa-1 Šiemetinė L. M. F . klubo val-
vo pastoges ir todėl nesiryžo dyba talkinama motinų abitu-
leistis į rinkimų procedūrą arba i rientų komiteto kviečia ne tik 

Labai laukiami ir kviečiami 
buvę ankstyvesnių laidų abitu-

! rientai, kurių pavardės jau 
; švyti ne tik mūsų spaudos la-
į puose, bet ir daug plačiau — tai 
į jauni daktarai, inžinieriai, meni-
įninkai bei visuomenininkai At-
j silankykit, pasveikinkit savo 
jaunus draugus, o tuo pačiu gal 

Įįjungsit ir juos į mūsų tautinį 
! visuomenini bei kultūrinį gy-
! vėmimą. Taip pat šio pobūvio 
1 muzikantai, buvę mūsų abitu-
j rentai, broliai Polikaičiai, bro-
j liai Stroliai, palinksmins mus ir 
j savo jaunus draugus toje pačio-
; je salėje — Sabre Room, kurio
je 50 abiturientų ir 350 svečių 
dalyvavo jaukioj šeimyninėj 

i šventėj. 
Berašant šias eilutes, prisi-

Į menu, kai, 1974 m. suskambėjus 
j telefonui, pakėlusi ragelį buvau 
i užklau a : "Ar galiu užrašyti ir 
! atsivesci savo dukrą abiturien-
| tę, kuri nemoka ir nekalba lie-
įtuviškai, nes esu vedęs svetim-
' tautę ir gyvenu toli Chicagoje'*. 
; Su malonumu jie buvo pakviesti 
j ir atitinkamai priimti, kad nesi-
: jaustų svetimi, bet būtų savi 
i savųjų tarpe. 

Malonu būtų, kad ir šiais me
tais atsirastų tokių tėvelių, sū 

skyrius turėjo visuotinį narių 
susirinkimą "Laisvosios Lietu-1 
vos" redakcijos patalpose. Susi- j 
rinkimo dalyvių skaičius galėjo 
būti gausesnis, bet atsižvelgiant 
į įvairias sąlygas, susirinkimas 
praėjo produktyvios nuotaikos 
rėmuose. 

Chicagos i n u o š i r d ž i a i pasitikėjo senąja Į Chicagos, bet ir platesnių apylin- j n ų & dukrelių. Tai gražus pa-
'•kių tėvus bei visuomenę regis-i vyzdys mūsų mišriom šeimom, 

truoti savo abiturientus Ugi ge- i visi laukiami, visi kviečiami 
gūžes 20 dienos. Taip pat kvie- i birželio 3 d. Sabre Room 8900 
čiama ir visuomenė atsilankyti j W. 95 gatvė, 
ir paremti rengėjų pastangas, j K- Leonaitienė 

IŠ ARTI IR TOLI 

skyriaus valdyba, nes ji buvo 
prašyta pasilikti antrajam ter
minui. Valdyba su pirm. Pr. 

I Aglinsku sutiko pasilikti antra-
į jai. kadencijai. 

Nors paprastai klausimų bei 
sumanymų punktas dienotvarkė- j 
je yra įdomiausias, bet po valan
dėlės visų susirinkusiųjų akvs 

Susirinkimo dienotvarkė buvo į p r adėjo krypti į stalą, apkrau- J. A. VALSTYBĖSE 
' meno ansamblio j ypatingai paįvairinta vienu la- i t a įvairiausiais skanėstais ku- • 

nepavargstantis narys, Kostasįbai pažymėtinu ir visais atve-' " -
Varekojis, Balys Sriubas, Chica- ' 
go, UI., A. Kindurys, Gulfport, 

46-tos kuopos narės, pirminin- * Y " n e s e n i a i a t š ventęs 50 me- j 
kaujamos energingos Genovaitės i t ų ****&*** auksinį Jubiliejų, į 

pratęsė prenumeratą ir kartu | 
pridėjo didesnę auką už kalen
dorių. Labai ačiū. 

x Lietuvių Skautų Brolijos, 
, viduria rajono vadeiva atsiuntė į Chicago, BĮ., Leonas Kizlauskas, 

jos knygų vakaronėje kalbės 1 0 g 0 d o l a u k ą g u t o k i u l a i š k u . | Cicero, HL, grąžino laimėjimų 

Pargauskienės-Adomaitytės. Ti
kimės, kad kuopų atstovės pasi
stengs dalyvauti. 

X Karol io Milko\uičio poezi-

Fla., Vitalis Švažas, Belleville, 
Wa., visi įvairiomis progomis 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū. 

X Vyt. Chainauskas, Cicero, 
BĮ., T. Dameika, Durand, BL, 
Jonas Petraitis,, A- Valaitis, 
Juozas Bulika, Juozas Benitis, 

Agnė Kižienė, Anatolijus Kai
rys ir kun. J. Prunskis. Vaka
ronė, kurią rengia Jaunimo 
centro valdyba, bus gegužės 18 
d. 7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Visi kviečiami. 

čiu: " . . . vidurio rajonas įvertin- i šakneles "Draugo" paramai ir 
damas "Skautybės Kelyje" de-1 kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
damas žinias, nors ir neturėda- aukų. Labai ačiū. 

n e buvo parūpinti Vandos ir ^^ i ] g a i s i r g e s 
jais naudingu įvykiu. Tai zur-: J u o z o Gasparų dėka. Besivaiši-
nalisto, redaktoriaus Broniaus j n a n t „. toliau b u v o tęsiami viso-
Kviklio pranešimas apie da l į į k i e klausimai ir 
Vilniaus arkivyskupijos bažny-

N. 
i kurių tokiu 

čių, palyginant jų buvusią ir da- j begales, 
bartinę apverktiną padėtį, šis j 

buvo paįvairintas j ABITURIENTŲ TĖVAMS, 

ši rdies liga, 
mirė gegužės 11 d. Rochestery-
je, N. Y. Velionis buvo gimęs 

sumanymai, 1 9 0 g m . k o v o ^ d. Keturvala-
atveju atsiranda į k i u o s e Vilkaviškio aoskr. Ame-

iuknės km., Skuodo valsč., Kre
tingos apskr. Amerikoje gyve
no nuo 1949 m. Lietuvoje tar 
navo policijoje ir miškų priežiū
roje. Liko žmona, du sūnūs, 
duktė ir anūkai. 

— A. a. Emilija Meiliūnai iė-

pranesimas 
skaidrėmis. Pranešimo pabaigo- >• MOČIUTĖMS IR SENELIAMS 

mas pajamų, aukoja dienraščio 
> palaikymui". Pasirašė v. s. An-
i tanas Paužuolis. Labai ačiū. 

X "Draugo" adininistracijos | x Inž. Jurgis Mikaila, mūsų 

X Po 5 dol. atsiuntė aukų: 
Rūta Pauperienė, P. Antakaus-
kas, Stasė Pautienienė, Tadas 

je B. Kviklys pridėjo, kad knygų Birželio 3 d. 4 va i p. p. puos-
apie Vilnaus arkivyskupiją iš-jnioj Sabre Room salėj rengia-
leidimas yra susietas su didelė-. mas jau vienuoliktas abiturien-
mis pastangomis Didžiausia gi • tų, baigusių aukštesnes mokyk-
problema yra finansų telkimas. • las traaicinis pobūvis. Tradicijos 
Tačiau jis išreiškė pasitikėjimą neatsiranda iš karto. Jos randa ! i n i n ė J ° "J** d e š i m t f1611* &**• 
lietuviška visuomene bei orga-1 visuomenės pritarimą ir paramą ••' 

rikoje pastaruoju metu gyveno ! Landsbergienė mirė balandžio 
Rochesteryje, kur yra hkę bro- j 24 d. Matulaičio namuose Put-
lis Kostas ir sesuo Antosė. I ie- Į name, Conn. Velionė buvo gimu-
tuvoje dar tebegyvena sesuo j si 1897 m. Joniškėlyje. Anks-
Teresė Žukauskienė. Kiti du bro- i eiau su šeima gyveno Richmond 
liai yra mirę anksčiau: Jonas 
Kanadoje, o Bronius Lietuvoje. 

— Tautos fondas gegužės 5 d 

ir pamaža tampa tradicija. j suvažiavimas, kuriame buvo iš-
L. M. Feder. taių a n t r a s ' ^ " į f o n d o . Pareigūnai 

punktas skatina valdybas ugdy- i V a k a r e b u v o vakariene, kurioje 

nizacijonus. 
Toliau skyriaus pirmininkas 

Pranas Aglinskas atidarė susi-
. rinkimą pakviesdamas pirminin- i ti Lietuvos meilę, puoselėti senas! m e n i n C programą atliko akt 

Rūta. John Alekna, Antanas j k a u t i j ^ ^ S u k e l i p,. A g l i n s . | k u l t ū r i n e s ^ Xai^gum t r a d i c i . j Vitalis Žukauskas, 
organizuojama ekskursija i Bu- garbės prenumeratorius, visuo- j Kuprys, Pranas Juodka Juozas , k a a „ ^ k r u o p š č i a į p a r u o š t a m e | j a 3 i r verdnoti j a s ^unajai k a r . ' - Prel. Jonas Balkūnas iš St. . 
ropą bus 1984 m mpiučio 2 - 2 0 ; menininkas, gyv. Troy, Mich., | Pelectas, Ona Stasiuhenė, Stan-1 p r a n e š i m e apibūdino metų bė-! tai Chicagos klu"bo valdyboj i Petersburgo, Fla., kur dabar I Į * * * * * ' . 
dienomis. Plane sutarta aplan- j gnzo iš ilgesnių atostogų, kurias ley Mikalauskas, Antanas Gar- j g y j e p ^ ^ ^ v e i k l ą . S k y r i a u s | ̂ ^ kitružsibrėžtu tikslu iau! nuolat g>-vena, buvo nuskridęs į ; vicepirnuninkė Ingrida JodeUe 

Lisaboną Portu-, praleido St Petersburg Beach, bauskas, Irena Gailiūnas, J. Gra- j iždininkas Vincas Valkavickas | prieš eilę metų buvo kilusi min-! Tautos fondo dešimtmečio minė-
boshas, Juozas Yurkus, V. Pa- painformavo, kad finansinė sky- j tis suburti ne tik Chicagos, bet | ji^a. New Yorke. Buvo apsisto-
talauskas, Petras Maleta, Anta- ^ ^ b ū k l e y ^ pusėtinoje pa- j įr platesnių apylinkių lietuvius jfs Maspeth, N. Y., parapijos 
nas Tamulionis, Povilas Savic- J d ė t y j e t a 6 i a u vaizdas galėtų j abiturientus, supažindinti juos' klebonijoje. 

PB11,; N. Y. Palaidota iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šv. Ka
rolio kapinėse. Liko jos vyras 
Jeronimas, sūnūs Algirdas ir 
Algimantas, duktė Gražina SM 
šeimomis, sesuo Jadvyga Matu 
laitienė ir dvi seserys ok. Lie 
tuvcje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos Los Angeles skyrius išsirin
ko naują valdybą kurion įeina 

Salomėja Šakienė, 

galijoje, Seviliją, Toledo, Madri- Fla. Pakeisdamas adresą pratę-
dą ir San Sebastian Ispanijoje, į sė prenumeratą su 25 dol. savos 
Iiurdą ir Paryžių Prancūzijoje. į spaudos palaikymui. Inž. J. Mi

nė, iždininkė Irena Luther, pro
tokolų sekretorė Ona Deveikie
nė, vaišių tvarkytoja Mikalina 
Staneikienė. 

"Draugo" ekskursijai va-1 kailą ir toliau laikome garbės | kas, Verutė Lenkevičiuj Ma- b ū t i d r e g n i s > ^ ^ ^ 11 £ pristatyti mūsų vi 
.z- i » _ * •»«••-;- nroniiTYiflMtAriitm r\ V*T minioti, i ni>i P o l i t i n i s .•» Ona rv. ZXrr*.A . ^ ~ ~ — j M. f ~~~~j 

Šiai 
dovauja kun. Antanas Miciūnas, '• prenumeratorium, o už nuolati-
Marijonų vienuolijos viceprovin-; nę paramą tariame nuoširdų 
cijolas, dabar VVorcesterio Šv. i ačiū. 
Kazimiero parapijos klebonas, f x Amerikos lietuvių Inžinie-
Asmenys. kurie galvoja daly-' rių ir Architektų S-gos Chica-
vauti ekskursijoje, bet dar ne- ' gos skyriaus susirinkimas šau-

rija Paužuolis ir Ona Daškevi
čienė. Labai ačiū. 

X Ieškoma sekretorė,-fa» lie
tuviškai jstaigai New Yorke. 
Pageidautina, kad laisvai valdy-

j tų lietuvių ir anglų kalbą, mo-

St. Petersburgo Altas sky- i — Los Angeles pensininkų 
rius rengia solistės Aldonos' steigiamasis susirinkimas bus 
Stempužienės koncertą gegužės J Šv. Kazimiero par. salėje gegu-
23 d., trečiadienį, 4 vai. p. p. j žės 27 d. 12:30 vai. Iniciatyvos 

turi užsienio paso ir kitų do- kiamas gegužės 18 d , penkta-į k ė t u g e r a i „j^ r ^ m a m a š i . 
kumentų, prašome skubiai re-,dienį, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
gistruotis Travel Service Bu-1 Tautiniuose namuose, 6422 So. 
riau, 9727 S. Westem Ave., Chi- Kedzie. Šiame susirinkime bus 

nas narys kaip nors pasistengtų suomenei . Rengėjų pastangos, 
neužmiršti apsimokėti nario mo- ; atrodo, buvo ne veltui, r.es per 
kestį. O vistik reikia pabrėžti,: pereitą dešimtmetį buvo sutelk-
kad tokių yra beveik pusė iš vi- į ta apie 500 abiturientų. Taip I Lietuvių klubo salėj. Solistė A. 
so narių skaičiaus. Tiesa, yra i p a t buvo susilaukta gausiai te- j Stempžienė yra žinoma lietuvių 
ir tokių, kurie nario mokestį! yų bei svečių. Į "" svetimtaučių tarpe. Dainavo 
yra susimokėję net dešimčiai I Prisiminkime kai mes buvom pagrindines roles Chicagos lie-

cago, IL 60643. Telef. 312— rodomas filmas apie transatlan-
238-9787 Liepos 1 d. yra pasku-: tinius lakūnus Darių ir Girėną 
tinė registracijos diena. Vėla-1 Valdyba kviečia narius su šei-
vimasis užsiregistruoti laiku, 
sudaro daug sunkumų organiza
toriams, (pr.). 

nėle, efektyviai komunikuoti te-1 ar daugiau metų pirmyn. Už l abiturientai, kai ankstyvais pa-
lefonu ir raštu bei vairuoti. Dar- : labai tvarkingai vedamą sąskai 
bo pareigos pagrindinai apima j tyH Vincui Valkavickui buvo 
mašinraščio darbus, siuntų pa-1 pareikšta padėka 
kavimą bei prašymų pildymą ir 
išsiuntimą ir kitus techniškus 
administracinius rūpesčius. Darniomis ir svečiais dalyvauti. 

(pr.). 
x A. L. B-nės East Chicagos 

Dzūkų draugijos penki oi i- apylinkės valdyba rinko aukas j me: Iithuanian OathoUc Re4i-
gious Aid, 351 Higiiland Blvd., 
BrooklTn, NY 11207. (sk.). 

Šukelienei perskaičius praėju
sio susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas be pataisų, buvo 

tuvių operose ir koncertavo su 
įvairiais simfoniniais orkestrais. 
Solistė turį balso grožį — temb-

vasarių rytais dar tėviškių pa
stogėse ar žydinčių sodų pavėsy 
vartėm pageltusius knygų lapus j r a s švarus, technika puiki. Ma-
ar užrašus besiruošdami egza- j l o n u b u s išgirsti mūsų koloni-

bo sąlygos bus aptartos su rim- Į naujos skyriaus valdybos rinki-
tais kandidatais. Siųsti reziu-

kos metų sukakties minėjimas j 0 S X Lietu v i u Teisėm ginti ko-
įvyks gegužės 20 d., sekmadienį.' mietui ir per iždininkę Birutę 
Jaunimo centre. Pamaldos 11:15 
vai. r. Jėzu'+ų koplyčioje, po pa
maldų apeigos prie paminklo ir 
po to minėjimas su pietumis 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Dzūkų draugijos narius su sve
čiais kviečiame dalyvauti, prane
šant tel. 925-9159. (pr.). 

Pečiulienę pasiuntė 500 (penkis 
šimtus) dolerių. Cpr.). 

X Gerojo Ganytojo namai i gužbiė bus gegužės 

mai. Nežinia kodėl, bet šis die
notvarkės punktas buvo trum
piausias. Gal būt, susirinkusieji 

minams. Kiek buvo rūpesčio ir 
kiek nemiegotų naktų, koks bu
vo džiaugsmas, kai gimnazijos 

jos gyventojams jos koncertą, 
pasidžiaugti jos artistiniu menu. 

— A. a. Antanas Budrikis, 
atestatai buvo jau mūsų ran- j gimęs 1906 m. vasario 20 d., mi-
kose. Mes pasi jutom tada tšdi- j rė vasario 9 d. St. Petersburge, 
dūs ir jau lygūs studentams. į F la Velionis buvo kilęs iš Pa-
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ruošia gegužinę sekmadienį, ge
gužės 20 d, 12 vai. Cedar Lake, 
Indianoje. Kviečiame visus da
lyvauti ir pamatyti globos namų 
ruošimo progresą bei susipa
žinti su įsikūrimo sąlygomis. 
Programoje — vaišes, muzika, 
dovanų laimėjimai. G. G. na
mai randasi prie Cline gatvės 
apie Y2 mylios į šiaurę nuo Ce-
d«r ^ž^ro. Norinčius vykti au
tobusu, prašome vietas užsisa
kyti iki ?Ti7ss '. ' d skambi-

(pr.). 
nu.-

X Brighton Parko lietuvių 
Namų savininkų Draugijos ge-

20 dieną 
Saulių namų salėje, 2417 W. 
43-čia gatvė. Pradžia 12 vai. 
Atsilankę draugijos nariai ir vi
si svečiai bus pavaišinti labai 
skaniu lietuviškai gamintu mai
stu. Veiks baras su visokios 
rūšies gėrimais. Dovanų laimė
jimai, šokiams gros puikūs mu
zikantai. Nuoširdžiai kviečiame 
visus ir visas namų savininkus, 
svečius skaitlingai dalyvauti ge
gužinėje piknike ir paremti mū
sų draugiją gausiu atsilankymu. 

Kviečia Draugijos vaM>:*i 
(pr.). 

imasi Juozas Kaributas. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
Kasdien 9̂ —6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzie Aveaoi 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., rak. 
BeJtad 9 v. r. iki 1 vaL ± 

Vieno i5 abiturientu baHatM tr s m » i - ^ v m o «;>i lietuviu vi«»>rtm«̂ »» rf*iwJ»l. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Bhd^ Sulte 364 
Oak Brook, IL 60521 
TeL Of s. S25-S1S7 
TeL Rez. $25^682 

Valandos pagal susitarimą 
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