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Pirmajame dokumente TTG Ka 
| talikų Komiteto nariai kreipiasi 
Į J Šventąjį Tėvą:

Šventasis Tėve!
Ilgą laiką, net ir tada, kai mū- 

Jį sq tikinčiųjų vargai garsiai šau- 
•\ kėši pagalbos, kai buvome perse- 

kiojami ir kovojome, mes buvome 
■ laikomi “tylos Bažnyčia1*. Labai 
s nudžiugome išgirdę iš Jūsų Sven- 
s tenybės lūpų, kad nuo dabar “ty- 
K los Bažnyčios’* nėra, nes ji kalbės 
| Popiežiaus lūpomis.

I Bažnyčioje garsiausiai yra gir- 
| dimas apaštalų įpėdinių — vys- 
i kupų balsas, tačiau kovojančio 
I, ateizmo sąlygose šis balsas kar- 
į tais būna visiškai prislopintas. 
I Suvokdami savo atsakomybę prieš 
I Dievą ir Bažnyčią, taip pat žino- 
J darni, kad objektyvi informacija 
y apie Katalikų Bažnyčios padė- 
į. t| Lietuvoje nevisada pasiekdavo 
f Apaštalų Sostą, mes, Lietuvos 
f kunigai, ryžomės kalbėti ir ginti 
r švenčiausias Bažnyčios ir tikinčių- 
1 jų teises, nes mūsų tyla ir lauki- 
‘ mas sudaro palankiausias sąlygas 
i griauti Bažnyčią iš vidaus ir iš- 
Į orės. Šiuo tikslu mes ir susibūrė- 
| me į Tikinčiųjų Teisių Gynimo 
t Katalikų Komitetą.

! Išreikšdami savo sūnišką mei- 
f lę ir besąlyginę ištikimybę Apaš- 
I talų Sostui, mes prašome Jus, 
; šventasis Tėve, palaiminti mūsų 
| pasiryžimą ir darbą.
| 1978 m. lapkričio 13 d. Tikinčių- 
I jų Teisių Gynimo Katalikų Ko- 
k mitetonariai: (parašai).

Antrame dokumente prašoma 
p leisti tremtiniams vyskupams — 
Į1' Vincentui Sladkevičiui ir Julijo- 
į nui Steponavičiui eiti ganytojų 
I pareigas.

Trečiame dokumente, adresuo
tame TSRS Vidaus reikalų mi

nistrui, prašoma išleisti kun. Pra
ną Masilionį aplankyti savo bro
lius, gyvenančius JAV. Tarybinė 
valdžia jau daug kartų atsisakė 
kun. P. Masilionį išleisti į JAV, 
tuo grubiai pažeisdami Helsinkio 
Baigiamąjį Aktą.

Ketvirtame dokumente, adre
suotame Religijų reikalų tary
bos įgaliotiniui P. Anilioniui, 
TTG Katalikų komiteto nariai 
pasakoja apie kunigų — Jono 
Zubraus, Alfonso Svarinsko ir Si
gito Tamkevičiaus nubaudimus 
už Vėlinių procesiją ir šitai laiko 
grubia kunigų bei tikinčiųjų 
diskriminacija. Dokumente rašo
ma: “Mes esame įsitikinę, kad rei
kia panaikinti ne tik aukščiau pa
minėtas baudas, bet ir atšaukti 
antikonstitucinius ir prieštarau
jančius tarptautiniams TSRS su
sitarimams “Religinių susivieniji
mų nuostatus” (LTSR ATP, 
1976. VII. 28), kuriais kunigai ir 
tikintieji yra diskriminuojami. 
Kol šie nuostatai galios, tol Lietu
vos katalikai save laikys antra
eiliais Tarybų Sąjungos pilie
čiais”.

.Spaudos konferencijoje užsie
nio žurnalistai taip pat buvo su
pažindinti su raštu, adresuotu Po
piežiui Jonui — Povilui II, Pravos
lavų Bažnyčių vadovams, An
glikonų Bažnyčios Primui, Pasau
linei Bažnyčių Tarnybai, Visuo
meniniams Krikščioniškiems Ko
mitetams ir prezidentui J. Carte- 
riui. Šį raštą pasirašė TSRS Ti
kinčiųjų teisių gynimo krikš
čioniškojo komiteto ir TTG Ka
talikų komiteto nariai. Rašte pra
šoma dėti pastangas, kad SNO 
priimtų “Konvenciją dėl kovos 
prieš religinę diskriminaciją” 
ar jai tolygų dokumentą.

lygių teisių kovotojos Irane jau spėjo nusivilti naujos valdžios potvarkiais moterims. Irano miestuose pra
sidėjo demonstracijos prieš moterų teisių varžymą. Islamo respublika remiasi Koranu, kuris nelaiko moterų 
lygiomis su vyrais.
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Brazilija. — Ketvirtadienį -Bra
zilijoje ’buv.o inauguruotas 29- 
siY Brazilijos prezidentas, jau 
penktasis generolas po -1964 m. 
balandžio mėn. kariuomenės per
versmo, gen. Joao Baptistą Figu- 
eiredo. Iškilmėse dalyvavo dele
gacijos iš 99 valstybių.Amerikos 
delegacijai vadovavo viceprezi
dento Waiter Mondale žmona 
Joan Mondale.

Prez. Figueiredo, 61 m., anks
tau vadovavo Brazilijos ‘karinei 
Žvalgybai, -jis (pakeičia prez. Er
nesto. Gėisel, 70 m., kuris atitar
navo savo kadenciją ir pagal įsta-i 
tymus ilgiau negalėjo pasilikti. 
Naujo prezidento terminas bus 6 
metai-.

Naujasis prezidentas savo -kal
boje žadėjo tęsti šalies laisvėji
mo procesą. Jau prez. Geiselio 
laikais buvo atšaukta spaudos cen
zūra, duotą daugiau laisvių opo
zicijos grupėms, sumažinta pre
zidento galia skelbti ikaro stovį. 
Naujasis prezidentas žadėjo sek
ti buvusio prezidento keliais, eiti 
laisvėjimo kryptimi

Prezidentas Figuiredo paveldė

jo nemažą ekonominę krizę. Ir in
auguracijos dieną streikavo apie 
215.000 fabrikų darbininkų tri
juose miestuose, o Rio de Janeiro 
streikavo 80,000 mokytojų. Visi 
reikalauja didesnių algų, nes 
Brazilijoje infliacija siekia apie 
43 nuoš. Naftai brangstant, ky
la ir valstybės skolos, nes Brazi
lija savos naftos turi tik 20 nuoš- 
visos sunaudojamos naftos, kitą 
dalį tenka importuoti.

Prezidentas Figueirdo žadė
jo didelį dėmesį skirti Brazilijos 
žemės ūkiui, kuris ateityje turės 
duoti valstybei dar 'didesnių pa
jamų. (Jau dabar Brazilija, po 
JAV, yra didžiausia pasaulyje 
•maisto produktų eksportuotoja.

— Japonijos parlamento žemie
ji rūmai priėmė rezoliuciją, ku
ria reikalaujama, kad sovietai 
atitrauktų visus karinius įrengi
mus iš dviejų Kurilų salų į šiau
rę nuo Japonijos. Kurilų salos 
jau nuo antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos yra japonų — so
vietų derybų objektas. Salas 
laiko užėmę sovietai.

4/>/£ OK.
Europiečiai toli

Vilnius. — Įtakingas JAV laik
raštis “Christian Scionce Moni- 
tor” trečiadienį vėl išspausdino 
savo Maskvos korespondento Da- 
vid K. Willis ilgesnį straipsnį, 
pavadintą “Lithuania: clean, 

neat, stylish”. Antrinėje antraš
tėje autorius teigia: “Socially it’s 
race apart from Soviet overlords”.

Pabuvęs ilgesnį laiką Vilniuje, 
korespondentas Willis teigia: 
“Parduotuvės, ne taip, kaip Mask
voje, čia jos tvarkingos, švarios. 
Kavinės: vietoj Maskvos darbi
ninkų užkandinių, čia jos pato
gios, mažos, iškaltos medžiu, 
duoda gerą kavą, puikius pyra
gaičius, europietiškų .stiliumi, ne 
sovietų. Parduotuvių languose 
geras skonis ir reklama, ne miš
rainė ir negyvos musės,kaip kitur. 
Žmonės: europiečiai, ne sla
vų veidai, tvarkingi, dažnai aukš
tos kokybės rūbai. Visi stiprūs 
bažnyčių lankytojai ir karšti sa
vo tradicinio tautiškumo rėmė
jai. Jis pasireiškia katalikų Baž
nyčioje, vienintelėje kalboje, mu
zikoje, literatūroje, medžio ir 
odos išdirbiniuose. Tokia šian
dien — sovietų Lietuva, didžiau
sia iš trijų Baltijos respublikų, 
politiniai inkorporuota į Sovietų 
Sąjungą, bet kultūros, socialinėj 
srityje “a race apart”.

Primindamas praeitį, autorius 
rašo, kad 1940 m. Rusija nuga
lėjo Lietuvą, kuri vėliau pateko į 
vokiečių rankas ir buvo 
atsiimta sovietų armijos, 
ankstyvesnės imperijos 
šimtmetyje apie 800,000 
emigravo ir apie 700,000 žuvo.

Skyriuje “Conciderable influ- 
ence” autorius teigia, kad apie 
2, milijonai lietuvių gyvena emi
gracijoje, išsiskirstę nuo Chica
gos, New Yorko ir kitų JAV mies
tų iki Kanados, Australijos, Brita-

IS VISUR

1944 m. 
Iš savo 

šiame 
lietuvių

Sovietų manevrai 
prie kinų sienos

Washingtonas. — JAV žvalgy
bos sluoksniai paskelbė, kad So
vietų Sąjungoje prie Kinijos sienos 
pradėti dideli kariuomenės ma
nevrai. Jie esą .panašūs į regulia
riai vykdomus manevrus, tačiau 
kai kuriais atžvilgiais ir skiriasi. 
Abejojama, kad kariuomenės ju
dėjimas būtų pradžia Kinijos puo
limo, manoma, jog sovietai tik 
nori pabrėžti, kad Kinijos -vyriau
sybė turi būti atsargesnė, nes prie 
jos sienps yra didelės Sovietų Są
jungos jėgos.

pralenkia rusus
• nijos, Vak.
■ Argentinos, 
> Emigrantai
• ką. Iki šios 
, formaliai

valdžios Lietuvoje ir Latvijoje bei 
Estijoje. JAV diplomatai iš kon- 

I sulato Leningrade padaro regulia
rius vizitus, tačiau- kontaktuoja 
tik vidutinio rango pareigūnus. 
Bet kas aukščiau implikuotų pri
pažinimą. Apie 400 senesnio am-j 
žiaus žmonių sugrįžo į Lietuvą 
pernai, sako pareigūnai. Labai 
mažai atvyko iš Amerikos, nes 
Washingtonas nesiunčia pensijos 
čekių. Daug sugrįžusių buvo len
kai iš už netolimos sienos.

Katalikų tikėjimas labai stip
rus. Tikinčiųjų skaičiuojama tarp 
42 ir 75 nuošimčių. Veikia veik
li pogrindžio Bažnyčia, nors ku
nigai, suprantama, nenori suteik
ti smulkesnių žinių. Cirkuliuoja 
neoficialūs raštai. Rašytojai, 
muzikai, teatrai visi stengiasi iš
laikyti lietuvišką nacionalizmą 
gyvą.

Toliau autorius pamini viešą 
pasipriešinimą. Mini Praną Bra
žinską ir ^jo sūnų Algirdą, kurie 
dabar gyvena Amerikoje, kur 
Jiems gresia ištrėmimas, kada so
vietų spauda rėkia juos sugrąžin
ti. Minimas lietuvis jūreivis Si
mas Kudirka ir 19 metų jaunuo
lis, kuris susidegino Kaune (R. 
Kalanta).

Korespondentas rašo, kad po
litinės galios pasilieka Maskvos 
komunistų partijos rankose. Vie- 

Itiniai pareigūnai didžiuojasi pra
monės pažanga, nežiūrint darbo 
jėgos stokos ir žemo gimimų skai
čiaus. Svečias paskandinamas sta
tistikos tvane: Lietuva turi 91 
miestą, 786 kolchozus, 14,600 
šernų, 220 vilkų, 34 stumbrus. 
Tarp 1961 ir 1978 metų pramo
nės augimas buvo 9.7 nuoš. Bu
vo pradėta ieškoti ir naftos, jos 
truputį rasta, pirmasis viceprem
jeras laiko naftos butelį ant sa
vo stalo įstaigoje, kad galėtų pa
sakyti, jog turima naftos.

Pilna žmogaus rankos ženklų: 
senojo miesto siauros gatvelės 
primena imperijos dienas, kada 
Lietuvos didieji kunigaikščiai 
valdė didelius aplinkinių terito
rijų plotus. Švarūs, patogūs vieš
bučiai toli pralenkia standartinę 
sovietų rūšį.

Vokietijos, Brazilijos, 
Urugvajaus ir kitur, 
turi gan didelę įta- 
dienos Washingtonas 
nepripažįsta sovietų

— 'Prie Malaizijos krantų at
plaukė dar du laivai su 500 viet
namiečių pabėgėlių.

IRANO MOTERYS 
DAR NEIŠLAISVINTOS

Buv. premjerui reikalauja mirties

— Turkijos vyriausybė dvigubai 
pakėlė naftos produktų: gazolino, 
žibalo, dyzelio kainas.

— Izraelio 'karinė delegacija 
Washingtone prašo naujų gink
lų už 4 bil. dol. Ypatingas spau- 
dimas daromas karo -lėktuvo F-16 
klausime. Izraelis reikalauja 75 
lėktuvų, daug šarvuočių, raketų 
ir tankų.

— Sovietų spauda puola ame
rikietį “Baltimore Sun” laikiraš- 
čio korespondentą-’Hąrold Piper, 
kuris Aukščiausios Tarybos rin
kimų metu parašė savo laikraš
čiui, kad sovietų moterys, tiesa, 
renkamos į tarybą, bet nėra nė 
vienos moters pol i t biure ir mi
nistrų kabinete.

— Prezidento C artėti o perrin
kimo komitetas pradėjo darbą, ta
čiau prezidentas, “dėl labai svar
bių priežasčių” dar nepaskelbė 
savo kandidatūros.
' — Buvęs Izraelio užsienio rei
kalų ministras ’Ebanas pareiškė 
spaudai, kad prezidentas Sadatas 
palestiniečių turėtų būti gerbia
mas, nes jis pirmą kartą iš Izra
elio išsiderėjo. palestiniečių teisių 
pripažinimą ir sutikimą, kad jie 
patys turi teisę spręsti savo atei
tį ir turėti vykdomąją valdžią.

—'Nauja, revoliucinė Grenados 
vyriausybė uždraudėi piliečiams, 
išvažiuojant iš salos, -išvežti dau
giau kaip 1,500 d,ol. ■

— Vyriausybės kainų ir algų 
priežiūros taryba pareiškė, kad jei 
JAV infliacija iki vasaros pradžios 
nesumažės, bus galima tvirtinti, 
kad kova su infliacija pralaimė
ta.

— Šen. Lowell Weicker paskel
bė savo kandidatūrą į prezidento 
vietą. Jis tikisi respublikonų par
tijos nominavimo.

— Jordano keleivinis lėktuvas 
audroje nūkirito Qataro aerrodro- 
me. Žuvo 41 asmuo,; 16 keleivių 
sužeisti.

JAV moterų teisių kovotojos: Glo- 
ria Steinem, Bella Abzug ir kt. 
kalbėjo prieš Irano moterų 
skriaudimą. Moterys šaukė “No 
more chador”.

Stebėtojai nurodo, 'kad Irano 
moterų rūpesčiai neliečia vien 
“čadorų”, juodų, viską paslepian
čių, skraisčių. Musulmonų mote
rys visame pasaulyje turi tas pa
čias problemas. Tiesa, ajatola 
Khomeinis pasakė, kad vakarie
tiškais rūbais dėvinčios moterys 
“yra nuogos”. Jis užgynė neįleis
ti moterų į revoliucines tarybas 
ir išjungė jas iš 'aukštesnių pa
reigų vyriausybėje. Musulmonų 
pažiūra į moteris yra pagrįsta 
Koranu. Ten Mahometas paša-, 
kęs vyrams: “Moterys yra jūsų 
arimas” (Tillage dirva, ari
mas, kultivuojama žemė). Dėl to 
sakinio musulmonai ir žiūri į mo
terį, kaip į žemesnį sutvėrimą. 
Pagal “sharia”, religinių įstaty-

Teheranas. — Revoliucinio 
Irano teismo prokuroras pareika
lavo mirties bausmės buvusiam 
ilgamečiu! Irano premjerui Amir 
Abbas Hoveyda, kuris padidinęs 
imperialistinę Amerikos įtaką Ira
ne. Hoveyda kaltinamas bendra
darbiavimu su šachu, šnipinėji
mu ir narkotikų prekyba. Nežiū
rint šių sunkių kaltinimų, dabar
tinis premjeras Bazarganas išėjo 
prieš slaptus, religinius teismus. 
Prieš juos pasisakė ir Jungtinių 
Tautų sekretorius Kurt Wald- 
heim. Paskutinėmis žiniomis, 
■pats ajatola Khomeini pareikala
vęs neskubėti su bausmės vykdy
mu.

Premjeras Hoveyda buvo ša
cho pašalintas iš pareigų 1977 
m. rugpiūčio mėn. po 13 metų 
premjero kėdėje. Jis buvo pa
kviestas šacho patarėju. Užsienio 
korespondentai tvirtina, kad.Ho- 
veydą reikėtų teisti šacho teisme, 
nes, Jo patarimais vadovaudama- mų knygą, vyras -gali išsiskirti su
sis, šachas prarado savo sostą. 
. Pats Hoveyda teisme pasakęs, 
kad Jo rankos nesuteptos “nei 
krauju nei pinigais”. Jis tik vie
nas iš visų buvusių premjerų li
kęs krašte, kada kiti pabėgo.

Irano valdžia ištrėmė ameri
kietį Ralph Schoenman, kuris 
atvyko agituoti už žmogaus tei
ses. Ištrėmimas gresia ir moterų 
teisių ‘kovotojai, amerikietei Kate 
Millet New Yorke ketvirtadienį 
įvyko 600 moterų demonstracija 
prie Irano konsulato- Žinomos

rū-

Sutartį pasirašys 
kitą savaitę

Washingtonas. — Baltieji
mai paskelbė, kad Egipto - Izra
elio taikos sutartis gali būti pasi
rašyta Washingtone sausio 26 d., 
taičiau data dar netikra, nes Izra
elio premjeras Beginąs serga slo
ga ir atidėjo ministrų kabineto 
svarstymus.

Prezidentas Sadatas pasiūlė 
taikos pasirašymo ceremonijas 
atlikti Washingtone, nes prezi
dentui Carteriui priklauso visi 
nuopelnai.

Baltųjų Rūmų slupksniai ati
dengė, kad sutartyje yra atskiras 
protokolas -apie naftos tiekimą Iz
raeliui. Amerika garantavo pa
rūpinti Izraeliui reikalingos naf
tos per 15 metų.

Palestiniečių vadas Arafatas 
prisiekė susprogdinti visus Vidu- 
riniuosius Rytus, jei Egiptas pasi
rašys sutartį su Izraeliu ir pradės 
■jam parduoti “arabų naftą’*. Sa
datas taps atentato auka, pagra
sino palestinietis. Šią savaitę su
važiuos arabų užsienio reikalų 
ministrai ir paskelbs -Egiptui boi
kotą, pasakė Arafatas. Liuksem
burgo radijo programoje.

žmona, pasakęs tris sykius: “Aš 
su tavim skiriuosi”. Moterys to
kių teisių neturi. Skyrybų atveju 
vaikai tenka tik tėvui, išskirta 
moteris paliekama žmonių pa- 
pajuokai, skurdui. 'Religiniuose 
teismuose moterys net negali įei
ti į vidų, teisėjas su jomis kal
basi pro langą, kada vyrai sėdi 
teismo salėje. Liudininkų atveju, 
dviejų moterų liudijimas prilygs-., 
ta vieno vyro žodžiams. Vyras,' 
pavydo atveju nužudęs moterį, 
greičiausia bus išteisintas, o mo
teris bus pasmerkta/ nežiūrint 
aplinkybių.

Tokių religinių papročių įtei
sinimas “islamiškame Irane” ir 
sukelia Irano moterų nerimą. Jų 
tarpe yra daug baigusių mokslus, 
daug jaunų, išaugusių Vakarų 
įtakoje. Irano moterims dar toli 
iki “išlaisvinimo’*, jei ajatola su
grąžins praėjusio šimtmečio prak
tiką.

Irano premjeras Bazargan vėl 
pasimatė su ajatola Khomeiniu ir 
■pagrasino pasitraukti, jei revoliu
ciniai islamo teismai toliau -tęs 
žmonių teismus ir Šaudymus. Kho- 
meinis tuoj paskelbė įsakymą su
stabdyti egzekucijas ir’ palaukti 
naujų taisyklių. Korespondentai 
mano, kad šis įsakymas išgelbėjo 
buvusio premjero Hoveyda gyvy
bę. Religiniams teismams už
drausta teisti ir kriminalinius nu
sikaltėlius.

Teherane įvyko Khomeinio ša
lininkų demonstracija, kurioje 
dalyvavo ir daug moterų. Jos rei
kalavo, kad visos moterys reng
tųsi “garbingai”, nors nebūtinai 
apsigaubtų “čadarais”.

Irano moterys demonstruodamos prieš šacho režimą, dažnai pasipuošdavo 
senoviškais musulmonų; drabužiais Čadorais, kurie tapo lyg pasipriešinimo 
simboliu. Laimėjusios revoliuciją, moterys pamatė, kad joms gali tekti 
kasdien nešioti čadorus.

— Irano viešbučiai po revoliu* 
cijos beveik tušti, praneša kores
pondentai: Hyatt Crown viešbu
tis turi 500 kambarių, 500 tar
nautojų ir 3 svečius. Royal Hilton 
turi 544 kambarius, apie 600 tar
nautojų ir 14 svečių.

— Britanijos teismas nuteisė 
palestinietį teroristą Salėm Has- 
san, 26 metų, kalėti iki -gyvos gal
vos už buv. Irako premjero Naif 
nušovimą pernai liepos 9 d.

KALENDORIUS
'Kovo *19 d.: šv. Juozapas, Noti- 

•lė, 'Vilas, 'Nautilė.
Kovo 20 d.: Anatolis, Klaudija, 

Žygimantas, Vilė.
Saulė teka 6:00, leidžiasi 5:59.

ORAS
Debesuota, gali lyti su -perkūni

ja. Temperatūra dieną 50 L, naktį 
30 (laipsnių.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
, PRIKELTAS VYSKUPAS

.VALANČIUS
Visi gerai žinome nostalgišką 

Maironio pageidavimą: aš norė
čiau prikelti nors vieną senelį iš 
kapų milžinų. Lyg vykdant tokį 
pageidavimą, kovo H d. įvyko 
atžymėtina literatūrinė popietė 
didžiojoje Šv. Kazimieąo parapijos 
salėje. Tai buvo “Žemaičių didžia 
jam”, vyskupui Motiejui Valan
čiui, skirtoji popietė. Rengėjai: 
Daumanto šaulių kuopa ir dr.

.. Grigo Valančiaus šeima.
Renginys puikiai pavyko. Ten

ka apie jį -kalbėti kaip išskirtinį > 
mūsų kultūrinio gyvenimo įvykį. 

: Prieš dešimtį mėnesių mirusio
jo dr. Grigo Valančiaus veikalas 
“Žemaičių didysis”, antram, to- 

. mui dabar išėjus, tapo dideliu, 
turiningu vyskupo Motiejaus Va- 

v lančiaus knyginiu sarkofagu. Au- 
. torius dar suskubo pamatyti pir- 

_ mąjį tomą. Antrasis, išėjęs iš spau- 
w doslik dabar, autoriui mirus. Tad 
_ ir renginio tematika tapo dvejo- 

. pa: autoriaus prisiminimas ir jo 
veikalo pristatymas visuomenei.

Scenoje velionio dr. Grigo Va
lančiaus škicinis dail. P. Jurkaus 
nupieštas portretas • ir veikalo 

- “Žemaičių didysis” du stambūs 
tomai. Sugestyvus scenos deko- 

- ravimas ir rinktinis paprastumas. 
* Rengėjų vardu popietę pradeda 

šaulių kuopos pirm. Kazys Karu
ža. Seka prel. Jono Kučingio in- . 

._ vokadja. ,
Rašytoja Alė Rūta, savo iš- • 

į balansuotu įvadu, pristato svečią 
nuo Atlanto — rašytoją Paulių < 
Jurkų, kuris pagrindinis šio rengi- 

. nio kalbėtojas. Alė Rūta apibū
dina garbingąjį svetį šiltai, at
skleisdama gausiai susirinkusiems 
Pauliaus Jurkaus vedamą kultūri
nio ir kūrybinio darbo vagą. Ji gi
li ir nuostabiai įvairiopa: rašy
tojas, poetas, redaktorius, moky
tojas, dailininkas.

‘ Paulius Jurkus paskaitininkas 
iš Dievo malonės. Jo ilgesnė pas-' 
kaita apie M. Valančių pavergė 

.. auditoriją. Prelegentas kalba be 
konspekto. Temos vaizdai, kur 
krinta tragikos ir komizmo sce- 

. nos, privertė klausytojus dėl su
sidomėjimo nė nekrustelėti. Pas

akaites pavadinimas “Valančiaus 
^žvilgsnis į Valančių”. Ir per šį 
autoriaus žvilgsnį į savo tolimą gi
minaitį Paulius Jurkus, vykdyda
mas testamentinius Maironio žo
džius, iškiliai prikėlė Valančių, jo 
epochą, aplinką, žygdarbių sūku
rį, humorą jo raštuose, didvy
riškumą jo kovoje, įtaką aniems jo 
bendralaikiams ir tos įtakos po
veikį mums patiems.

Grigas Valančius, pasisakęs sa
vo dvitomio įvade nesąs litera
tas ir istorikas, davė mums spal
vingą memorialinį faktų rinkinį, 
nušvietęs savo dėstymą gana ne
įprastu istorijoje metodu: impresio 
nistiniu gaivalingumu. Tuo savo 
darbo metodu jis ir pats išliko 
veikale, -koks buvo ,gyvenime:grei- 
tas, guvus, linksmas, originalus, 
plačių minčių eruditas ir pokšti
ninkas.

Paulius Jurkus privertė klausy
tojus įžengti į ano meto Varnių 
katedrą, į ano meto visuomenę su 
jos gana painiais tarpusavio san
tykiais. Prelegentas akcentavo, 
kad tautiškai Lietuvą išdavusi ba
jorų visuomenė pasibaigė su pas
kutiniais Lietuvos vyskupais ba
jorais, aristokratais. Motiejus Va-, 
lančius įžengė į istoriją, gaivališ
kai atnešdamas į ją tuos visus es
minius pradus, kertinius akmenis, 
ant kurių tapo pastatyta naujo
ji, modernioji Lietuva. Motiejus 
Valančius tapo epochos pranokėju. 
Jis ir T. Daukantas yra kertiniai 
dabartinės lietuvybės koncepcijos 
akmenys.

Nuostabiai sugestyvus prelegen
to dėstymas '— greta esminės 
temos, greta pagrindinio pasako
jimo siūlo nuolatos paliesti baro
kinius esmės priedus, pajėgė su
teikti tiek daug, palyginamai per 
ribotą popietės valandą! Paulius 
Jurkus tikrai prikėlė “nors vienąap5an«iaui.i, mu ju iau».a 
senelį iš kapų milžinų...” Jis pri-| šalia teptuko nepanaudoja rašo-

švytėjimas — stambių, 
daugiaspalvių, ir visai, 
smulkučių. Jų bendras

I kėlė gyvą Motiejų Valančių ties 
| knyginiu Grigo Valančiaus . su
ręstu mauzoliejumi. Ir šis gaivus 
trio: autorius Grigas, aptartasis 
Motiejus ir prelegentas Paulius 
įveikė sunkų ir gaivalingą užda
vinį: įrodė, kad “Žemaičių didy
sis”, miręs prieš 109 metus, tebė
ra gyvas lietuvio sąmonėje, rikiuo
jąs jo dėmesį, įtakojąs apsispren
dimus. Tai nepaprastai plačios 
dvasios vyskupo pomirtinė įtaka 
— bet ją reikėjo įvertinti, atras
ti po tiekos metų, suvesti į dar
nų, įtikinantį ir parbloškiantį sa
vo jėga paveikslą. Tai ekskursiją 
į milžinišką pastatą, kurio pla
tūs langai padengti vitražais. 
.Vitražus, atrodo, suieškojo, nuo 
senovės sul'kių nušveitė, autorius 
Grigas Valančius. Todėl ir jo 
“Žemaičių didysis” tebėra knyga, 
kuri rinkimo metodu neturi nei 
precedento, nei tradicijos. Tai 
vitražų 
plačių, 
neretai, 
pą.

Toji pat vedamoji mintis spin
dėjo prelegento uždavinyje. Pau
lius Jurkus su nuodugnaus Jemos 
siekis — pastanga atkurt vysku- 
pažinimo mostu vyskupo vitražų 
rikiuotę nuspalvino savo akcen
tais, analize ir sinteze, lyg ir arti
miausiojo bendradarbio prisimini
mų tono šiluma. Ovacijos vaini
kavo svečio pranešimą, žodį, lyg: 
tiktai neseno pasimatymo su vys
kupu įspūdžių perpasakojimą. 
Taip, ne visad tokio pobūdžio aka
demijai reikia pedanto akademi
ko. Čia rašytojas stovi tikriau. Jis 
čia savo vietoj, savo aplinkoj.

Iš Motiejaus Valančiaus ■'auto
biografinių pasakojimų nuotai
kingą fragmentą skaitė dramos 
sambūrio dalyvis Saulius Matas ir 
Vita Polikaitytė, dr. Grigo Va
lančiaus anūkė. Ištrauką iš Mo
tiejaus Valančiaus raštų skaitė 
Dalilė Polikaitibnė — dr. Grigo 
Valančiaus duktė. Vienas ir kitas 
skaitymas buvo tikroviški, into
naciniai tikri, komišką elementą 
alietus, juokiną salę. Pirmasis da
lykas buvo pristatytas dialogo for
ma. Dalilė Polikaitienė skaitė 
solo — ji užkariavo auditoriją 
nuotaikų perteikimo ryškinimu.

Renginį sekė tradicinė kavutė, 
pašnekesiai, įspūdžių perteklius.

J. Gliaudą

PO TJVKKĖS LAUKUS IR 
MISKUS PASIVAIKŠČIOJUS

Kovo 3 ir 4 d. Los Angeles liet 
parapijos žemutinei salėj buvo 
suruošta dail. Jono Andrašūnc 
tapybos darbų paroda.

Jos suorganizavimu rūpinosi 
L. D. K Birutės dr-jos skyrius, 
kuriam šioje kadencijoje pirmi- 

1 ninkauja Rūta Šakienė. Įvadini 
žodi tarė ir informacijų apie dai- 

1 lininką pateikė tapybos menui 
sielą atidavusi dailininkė Aldo- 

' na Variakojienė.
Dalyvių tarpe dvi ponios,gir

dėjau, svarstė: kaip šios parodos 
paveikslų tapytoją turėtume va
dinti — pulkininku ar dailinin
ku. Mat J. Andrašūnas čia visų 
žinomas, kaip pulkininkas — Lie
tuvos kariuomenės Savanoris, vy
ties kryžiaus kavalierius, 6-jo 
pėstin. pulko vadas, Klaipėdos 
komendantas ir 1.1. Tatai pasako, 
kad tapybos menas nebuvo jo 
pagrindinis užsiėmimas ar pragy
venimo šaltinis. Tik meniška jo 
prigimtis neleidžia jam atsiran
dančio laisvalaikio praleisti be 
teptuko rankoje. Tiesa, anos po
nios savo pokalby prie šio as
mens charakteristikos dar turėjo 
pridėti, kad jis yra didelis me
džiotojas ir žvejys. O prie to viso 
jis yra gabus pasakotojas. Per 
gyvenimą daug matęs ir patyręs, 
turi ypatingų gabumų prisimin
ti ir atkurti visokiausius nuoty- 

I kius ir epizodus. O jų buvo daug: 
jis I-jo pasaul. karo ir Lietuvos 
nepriklausomybės kovų dalyvis, 
o ir medžiotojai turi ko pasako
ti. Klausantis jo pasakojimų, ten
ka apgailestauti, kad jo ranka

Nuotr. A. GulbinskoDalis publikos Los Angeles suruoštame simpoziume politiniais klausimais.

mos plunksnos — turėtume še
devrų.

Baigęs Panevėžio realinę gim
naziją 1915 m., buvo bestojąs į 
mokyklą, studijuoti architektūros, 
bet užėjęs pasaulinis karas nu
kreipė jį į karo mokyklą. Tačiau 
ir kariškiu būdamas rasdavo pro
gų bendrauti su dailininkais ir, 
kur nutrukdamas, užsiėmė tapy
ba. I pasaul karo metu pateko 
į vokiečių belaisvę. Teko pus- 
badžiauti, bet ir ten piešė. Jo 
tapybos darbus pastebėjo anglų 
ir prancūzų belaisviai. O jie per 
■Raudonąjį kryžių gaudavo gau
sius maisto siuntinius. J. Andra
šūnas greit tapo anųjų siuntinių 
pasidalinimo dalininku, mainais 
už savo paveikslus. Tuo būdu, 
tikriausiai ir dabar ne vieno ang
lo ir' prancūzo namuose tebeka
bo šio mūsų dailininko, paveiks
lai.

Atvykus į JAV, pirmiausia su 
šeima buvo sustojęs Putname, 

[kur dirbo spaustuvėj. Gavęs tik 
labai ankštą butą, savo “atelje” 
įsitaisė apgriuvusioj daržinėlėj. 
Persikėlus į Los Angeles, pasitai
kė darbas, kuriame teko 20 mi
nučių dirbti, o I vai. ir 40 mi
nučių laukti. Ir taip kiekviena 
valanda. Tad vietoj nuobodžiau
ti, jis piešė. Kaip jis sako, tai 
buvęs produktingiausias jo .tapy? 
bos laikbtarpTš: Ir tikta. Pakanka 
aplankyti jo namus ir "nustebsi: 
tai didžiulė paveikslų galerija. 
Saliono ir kitu kambarių sienų, 
imant nuo lubų iki grindų, ne
bepakanka, tai koridoriai nuka

binti.
J. Andrašūno tapyboje domi

nuoja lietuviškosios gamtos pei- 
sažai. Jei dailininko ir nepažin
tum, tai iš jo tapybos visada pa
sakysi, kad tai gamtos mylėtojas, 
tikras Lietuvos laukų ir miškų 
sūnus. Tad ir šioj parodoj, einant 
nuo vieno paveiksi prie kito, pa
sijunti tarytum lankai savąją mie
lą tėviškę. Na, sakysim, prade
dam kelionę nuo Trakų pilies, 
stovinčios ežere su salomis, ap
augusiomis medžiais; eini toliau, 
matai tvenkinį, prie jo beržai,, 
gandras, varlinėja; užeini me
džiuose skęstančio ūkininko sody
bą; prie kūdros didžiulis ąžuo
las; rugių gubos, eini mirško ke
liu, užeini aikštelę, kur pavasa
rį tetervinai vestuves kelia; prie 
upelio baltai išsiprausę beržai. 
Ateina ruduo: medžiai nusidažę 
ryškiomis varsomis — auksiniai 
geltoni, purpuriniai, ugnimi žė
rinčiai raudoni ir kt. Žiema. Miš
kai ir laukai apsikloję sniegu. 
Medžiotojai eilėn išsirikiavę lau
kia laimikio; ūkininko sodyba 
skęsta pusnyne. Ir taip per visą 
galeriją. Tik poroj vietų užtinki 
jūrą, audringas bangas. Šiaip gi 
vien rami, jauki gamta. Kaip pa
rodos įvadiniame žodyje Aldona 
.Variakojienė charakterizavo: 
“Dailininko koloritas yra saulės 
nušviestas, ir jo spalvos ant dro
bės dainuoja”. Tikrai jauti kokią 
tai malonią šilumą ir tas mūsų 
mielas tėviškės kraštas taip jau
kus ir gražus.

J. Andrašūnas savo tapybą bu
vo išstatęs eilėje parodų. Šioj pa
rodoj buvo 50 paveikslų, ir kone 
visi buvo nupirkti. Tatai parodo, 
kad tokio klasikinio stiliaus ta
pyba mūsų žmonėms patinka. Jo 
paveikslai .gausiai yra pasklidę ir 
puošia daugelio losangeliečių sa
liomis. Pasigėrėjus šios parodos 
vaizdais,, birutietės pavaišino py
ragais ir šampanu.

Jonas Kuprionis

SAVAITGALIS ANTROJE TEVI5KEJE
Report^^ iš New Yorko

Vasaros pabaigoje sueis 30 me
tų, kai išlipau į Amerikos kran
tą New Yorko uoste ir keliolika 
mėnesių gyvenau didžiojo New 
Yorko apylinkėse. Anais laikais sa
vaitgaliai dažniausiai prabėgda
vo lietuviškam Brooklyne, kur 
gyveno daug lietuvių ir lietu
viškoji veikla buvo tikrai gyva. 
O tie šaunūs viengungystės sa
vaitgaliai vasaros metu kartais; 
užsitęsdavo iki pirmadienio pary- ■ 
čių, kai grįždavom į sodus piau- 
ti milijonieriams žolės ar šukuo
ti jų šunų. .

Bet anie gražūs ir nerūpestin
gi laikai jau toli, toli... Prieš 14 
m. buvau nuskridęs į New Yorką, 
į savo “tėviškę” šiame žemyne. 
Beje, tą kartą ilgas valandas teko 
praleisti posėdžiuose, o Brookly
no tiesiog net ir kaip reikiant ir 
nepamačiau.

Iš Washingtono New Yorkas 
tris kartus arčiau negu iš Chica
gos. Keliai geri ir automobiliai bei 
traukiniai rieda pilnu greičiu. Bi
čiulis inž. Pranas Baltakis, išil
gai ir skersai- išraižęs visą Ame
riką, ir su juo važiuoti nebaisu 
nei per liūtis, nei per sniego aud
ras. Nors vasario pabaigoje'oras 

įtiek- Washingtono, tiek ir New 
Yorko apylinkėse buvo labai iš
daigus — siautė sniego audros, o 
vėliau smarkus lietus, bet mano 
bičiulis vis tiek pasiryžo važiuoti 
į Brooklyną ir tuo pačiu man 
sirado puiki proga pamatyti 
nąją “tėviškę”.

Ant kalno šviečia židinys
Po penkių valandų kelionės, 

pervažiavus milžiniškus į aukštu
mas iškeltus tiltus, prieš akis at
siskleidžia Brooklyno rajonai. Kai 
kurie jų visiškai nauji su milži
niškais raudonais apartamenti- 
niais namais, paskutinių dešim
ties metų bėgyje išaugusiais bu
vusių lūšnynų vietoje. Kiti ra
jonai visiškai sudubę, tamsūs, kaip 
audros debesys, ir daugumas na-

veidas pasikei-

lietuvius pran- 
New Yorko ir

at-
se-

mų tiesiog prašyte prašosi nu
griaunami. Kai kuriuose rajonuo
se, atrodo, miesto valdžia pasiry
žusi tai padaryti. Bet iš pirmo 
žvilgsnio Brooklynas atrodo ne
be tas, tikrai nebe tas, koks buvo 
mano laikais. Jo 
keitęs.

Sustojame pas 
ciškonus, iš kur
apylinkių lietuviams sklinda tik
roji dvasinė ir tautinė šviesa. 
Pranciškonai įsikūrę ant kalno, o 
apačioje po kojomis, ypač žiūrė
damas vakare, matai Brooklyno 
šviesų jūrą. Pranciškonų sody
ba tarsi atskira respublika, nors 
ją nuo piktų elementų ir saugo 
keli šunys. Pranciškonai įsi
kūrę, sakyčiau, karališkai. Bet jų 
su visuomenės parama įsigytas1 
kelių namų kompleksas nėra 
skirtas tik jų pačių gyvenimui. 
Didžioji dalis sodybos plačiai ati
daryta visiems lietuviams.

Jų pasididžiavimas Kultūros Ži
dinys, dedikuotas’ ir atidarytas 
1974 m. vasario 10 d., taigi prieš 
penkerius metus. Židinyje ir vyks
ta pagrindinis lietuvių visuome
ninis bei kultūrinis gyvenimas. 
Įvairios salės, kambariai jaunimo 
organizacijoms, Lietuvių Bend
ruomenei, sportininkams/ I chorui.' 
Ir kas dar įdomiausia, kad--kiek
vieną Kultūros Židinio sieną 
puošia lietuvių dailininkų pa
veikslai ir- lietuvių skulptorių 
skulptūros. Kai žiūri į Kašubų, 
skulptūras ir vario raižinius, kai 
žvelgi į gausius Galdiko, Jonyno, 
Dobužinskio, Žoromskio, Vizgir
dos ir daugelio kitų dailininkų 
kūrinius, tiesiog negali akių nu
leisti. Praleisčiau čia valandų va
landas, bet negaliu trukdyti ma
no palydovo, paties vienuolyno 
viršininko ir Kultūros Židinio sta
tytojo kun. Pauliaus Baltakio. O 
jis aukštaitiškai nuoširdus, ma
lonus ir atviras. Kažkaip netyčia 
iš malonaus kun. Pauliaus suži
nau, kad Kultūros Židinio išlai-
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Pranciškonų viršininkas bai
minasi, kad kunigai ir broliai vie
nuoliai sensta, ir jau atėjo laikas 
Kultūros Židinį pervesti pašau-1

je kokie airiai jo nenukniauktų... 
Ką gali žinoti.

Kai įėjęs į New Yorko vyrų 
choro “Perkūno” kambarį Kultu* 
ros Židinyje sienoje pamačiau 
choro buvusio dirigento mui 
Vlado Baltrušaičio nuotrauką, | 
graudi ašara ištryško. Prieš 14 
m. lankydamasis New Yorke kaip 

(Atkelta ii 4 pusi,)

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterį} ligos 
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfordj 
Medical Building) Tel. LU 5-6446!
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2413

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė;, Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vul. vak, t 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai; popiet

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Marųuette Medical Center 
6132 So. ICedzie Avenue. 
pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai.

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2G70.

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048.

Val.:

Tel. REliance 5-1.811
DR. WALTER J. KIRSTU!

Lietuvis gydytojas .
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad.. antrad., ketviriad. t\. 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir (4a 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.|

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 
pirm., antr., ketv. ir penkt. 

• 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 
tik susitarus.

Vai.: 
1:00

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE ’
KCDJj&TV m’ VAIKV-'I^GOfi 

j SPECIALĮSTfi 
-MEDICAL BUILDTNG 

3200 W. Blst Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte 

iki 1 vai. nopiet, j
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-298

Dr. Ant. - Rudoko kabinetą perėmė j

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

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

ir

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSK1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i' 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Cąmpbell Ave.’kamp. I 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus į

PAGERBTAS 
SUKAKTUVININKAS

Kazimieras Motušis, Los Ange
les visuomenininkas, buvo savo 
artimųjų šeimos nariu ir bičiulių 
- draugų tarpe gražiai pagerbtas 
kaip visuomenininkas ir žurnalis
tas, besisielojąs visą savo -gyveni
mą lietuvybės išlaikymu, ypačiai 
tremtyje. Solenizantas sausio 31 
d. atšventė 77 metų amžiaus su
kaktį ir kovo 4 d. kukliai pami- 
nėjo savo patroną šv. Kazimierą 
savųjų bičiulių tarpe .prie žmonos i 
paruoštų gausių vaišių. Solenizan
tas yra vietos lietuvių radijo va
landėlės rėmėjas - narys ir spon- 
sorius, savo gimtadienio proga 
•paaukojęs Tadijo išlaikymui 100 
dol. Radijo pranešėjas 'Henrikas 
Bajalis sponsorių sveikino radijo 
bangomis, kaip Klaipėdos krašto 
atvadavimo savanorį, dipl. teisi
ninką - pedagogą, buv. ilgametį | 
•prekybininką Lietuvoje, Kanadoje, 
ir Amerikoje. E. S.

ATITAISYMAS

“Drauge” kovo 5 d. Los An
geles jaunimo ansamblio “Spin
dulys” aprašymai įsibrovusi 
korektūros klaida pasendino an
samblį dešimčia metų. Vietoj 
“Ansambliui šiemet sueina 40 
nieuį”, turi būti “30 metų”.

J. K.

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Telef. — 337-1285

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas:

706 North Mlchigan, Sulte 409 
Valandos pagal susitarimą

SOPHIE BARDUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9=3o v; ryto.

Telef. 434-2413 
1490 A. M.

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ELL. 60629

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New Tork ir Con- 
neetieut lietuviams I
Kas šeštadieni nuo 4 Iki 6 vai. po
piet iš WEVD Stoties Nevr Torke 

kil., AM Ir nuo 7 iki 8. vai. 
vak. 97.9 meg. FM.

Direkt Dr. Jokūbas J. Stukaa 
1407 Force Drive 

Mountainslde, N. J. 07092 
Tel. 232-550S (code) 201

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų, anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 89.5 meg: 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro.

.(Vadovauja, prof. J. Stulcas) 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1330

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Rcad

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Telef. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKTŲ LIGOS — CmBlTIGMA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH A.VE. 
4200 NO. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLEČKAS 
(Kalba lietuviškai) . 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“Contact JenseB'* 

2618 W. 71st St. — TW. 737-514S 
Vai. pagal susitarimą.. Užddfyta’W

Ofiso tel. — PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS !

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt.- 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.; 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278;

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

1002 N. Westem Avė., Chicago 
Tel. 489-4441

Dr. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St, Palos Heigjhts 
TeL 361*0730

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBOtIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURęiJA 
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
G Y D Y TO JA S J

Adresas 4255 W. 63rd Sfrtd 
Ofiso telef. RE 5-4410 '

Rezidencijos telef. GR- 6-0617 
Ofiso vai. pirm, ir ketvirtad.- n* 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarto*
Ofiso tel. HE 4-2123, Namų GI Ml#

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G AŠ 
2454 West 71st Street

I Vai.: pirm., antrad., ketv.
2-5 Ir 6-7 — 15 anksto susitarus- _ 

I'
Ofs. tel. 586-3166; namų

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir 
2-7; šeštadieniais pagal susitarus

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 _____ į_  -—r—
DR. FERD. VYT. KAUNAS • Apsimoka skelbtis dien. DRAUGĖ 

BENDROJI MEDICINA
1407 So.49th Ooiirt, Čįcęro, III.

Kasdien 10-12’Jr 4-7
Išskyrus treč. ir šeštad.

I

nes jis plačiausiai skaitoDis? 
tuvių dienraštis, gi skelbimu 
uos yra visiems prieinamos* <■



žvėrių teises ginant.

o KAS GINA TAUTU APSISPRENDIMO TEISES
Pereitų metų pabaigoje, mi- giau kaip 700 metų.

nlnt Žmogaus teisių deklaracijos Jei nepriklausomybę gauna 
30 m. sukaktį, UNESCo busti- primityvios mažos tautelės, jei 
nėj;Paryžiuj buvo iškilmingai pa- pasaulio žvėrims 
skelbta “Žvėrių teisių deklaraci- teisių deklaracija, 
ja”. Tai yra dokumentas iš 14 pasaulis kurtus lietuvių ir ki- 
straipsnių, kurių pirmasis sako: tų pavergtų tautų
"Visi žvėrys yra gimę lygūs ir tu- nepriklausomybė negali būti sū
ri lygias egzistavimo teises”. Šią teikta tokiems civilizuotiems ir 
deklaraciją pasirašė, du milijonai kultūringiems kraštams kaip Lie- 
žmo.nių iš įvairių pasaulio kraš- tuva, Latvija, Estija, Gudija, 
ty> - Gruzija, Kazachija, Azerbaidža-
-^Maždaug tuo pačiu metu, kai nas, Armėnija? Ar jos kaltos, kad 

btivo pasirašyta minėta deklara- gyventojų skaičiumi negausios? 
cįjjį buvo įkurta ir Tarptautinė Jeigu taip, tai kodėl nepriklauso- 
h’ėriu teisių sąjunga. Jai įkurti i- mybės negauna Ukraina, turinti 
niciatyvą parodė parlamentarai 50 milijonų gyventojų? 
iš^Bėlgijos, Italijos, Prancūzijos, 
leksikos ir JAV-bių. Pirmininku 
isrių.ktas Belgijos senatorius Ro- 
land Gillet. “Universalinė žvė
rių teisių deklaracija” pateikta 
Jungtinėms Tautoms.

Antrasis deklaracijos straips
nis bako, kad “žmogus, kaipo 
Svėrių rūšis, neturi pasisavinti 
teisę išnaikinti kitus žvėris.” Tre
čiasis 'Straipsnis draudžia žiauriai 
elgtis su žvėrimis, o jeigu būtina 
JUOS žudyti, tai reikia atlikti ne- 
skaumingu būdu. Ketvirtasis str. 
liečia apsaugą žvėrių, kurie gyve- 
riržtiologijos soduose. Jo 2 posky- 
'riS’sakb: “Kiekvienas laisvės atė
mimas, net mokslo tikslams, 
prieštarauja laisvo gyvenimo tei
sei natūralioje aplinkoje.”

Kiti' deklaracijos straipsniai 
smerkia žvėrių panaudojimą 
žmonių pramogų reikalams, ribo- 
ja.medicinos tyrimus su žvėre
liais, beprasmišką žvėrių žudymą 

, bįocidą, masinį žvėrių naiki
nimą (Rassenmord). Paskutinis 
N' skj'rius nurodo, kad žvėries 
teisės turi būti apsaugotos, kaip 
ir žmogaus.

*

Šią ilgą straipsnių eilę mes su
rašėme, kad skaitytojai žinotų, 
kad yra pasaulyje žmonių, kurie 
gražiai ir garbingai rūpinasi že
mesnių už save gyvių reikalais, 
jųmpsauga. Tai gražu ir pagirti
na. Ir iš krikščioniško taško žiū
rint, tai visiškai normalu, nes že
mę Kūrėjas sutvėrė ne vien tik
tai žmonėms. Turi teisę joje gy
venti žmogus, bet turi teisę ir 
wėrys^ įvairūs gyviai, pagaliau 
augalai?
, Visiškai nepateisinama, kad 
žmonės naikina ir jau spėjo ne
grąžinamai išnaikinti daugelį 
žvėrių^ gyvulių, paukščių, auga
lų. Pagirtini punktai, kurie drau- 
džiaržvėris naikinti, juos kankin-

skelbiama jų 
tai kodėl gi

atveju? Kodėl

NAUJU IDĖJŲ BEIEŠKANT
Politinių studijų savaitgalis Los Angeles

J. KOJELISLietuvių Fronto bičiulių Los 
Angeles sambūris, siekdamas lie
tuvių visuomenėje išlaikyti rezis
tencines nuotaikas, pozityviai ir reiškė nuomonę, kad kūrybin- 
kritiškai įvertinti veiksnių dir gos asmenybės, idealistai visuome- 
bamus darbus bei laisvini nininkai, įžvalgūs situacijos ver- 
mo veiklai paieškoti naujų 
idėjų savaitgalius. Pirmosios 
tokios studijos buvo suorganizuo
tos 1969 sausio 25 — 26 d., kurio
se lietuviškas, daugiausia su lais
vinimu susijusias problemas svars
tė konsulas dr. J. Bielskis, dr. A. 
Klimės, poetas B. Brazdžionis, dr. 
Z. Brinkis, dr. P. Pamataitis, dr. 
J. Kakarieka, prof. St. Žymantas, 
dr. J. Žmuidzinas, L. Valiukas ir 
kiti. Svarstybu dalyvių pareikš
tos mintys ir studijų išvados su
silaukė plataus atgarsio ir komen
tarų visoje lietuvių spaudoje. Ši 
politinių studijų tradicija, išlai 
kyta iki šiol, šiais metais jau 
įkėlė koją į antrą dešimtmetį.

Vienuoliktųjų politinių studi
jų programa įvyko 1979 vasario 
34 d. Los Angeles, Šv. Kazimie 
ro parapijos salėje. Joje dalyvavo 
svečiai iš kitur: PLB valdybos pir 
mininkas Vytautas Kamantas ir

čias “klubais ir klubeliais”. Jis.

Kodėl tarptautinėse instituci
jose, kur svarstomi net tokie da
lykai, kaip žvėrių teisių klau
simai, neiškeliamas pavergtųjų 
tautų klausimas?

♦

Nei JAV-bių Valstybės depar
tamentas, nei kitų kraštų pana
šios užsienio reikalų ministerijos 
ir jų vadovai bei ambasadoriai 
neiškelia forume tautų teisių tu
rėti savo nepriklausomas valsty
bėj

Tačiau minėtos institucijos 
stengiasi pavergtas tautas, it ma-l plataus mosto kultūrininkas bei 
žus vaikus, “užbovyti” žmogaus i visuomenininkas dr. Kazys Am- 
teisių kėlimu. Deja, tas kėlimas i brozaitis. Iš vietinių aktyvūs stu- 
yra labai neefektyvus ir dėl šių dijų programos dalyviai buvo 
teisių niekas rimtai nekovojo nei 
Helsinkyje, nei Belgrade. Nėra 
bet kurių apčiuopiamų duomenų, 
kad dėl pavergtų tautų nepri
klausomybės būtų kovojama 19- 
80 metais įvyksiančioje Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Madride. Jau da
bar skelbiama, kad būsią kovo
jama už žmogaus teises, bet ne
užsimename apie kovą už tautų 
teises. Kaip gaila, kad pavergtos 
tautos nėra žvėrių tautos. Gal ta
da už jas kas nors energingiau 
pakovotų...

Bet ir patys pavergtieji nepa-l 
kankamai ryžtingai kovoja už 
savo tautų teises. Labai skaudu, 
kad jie ne tiktai nesukuria pajė
gios pavergtų tautų organizaci
jos, bet ir vieni kitus ne visur pa
laiko. Konkretus pavyzdys — 
Tautinės Kinijos tragedija. Šis 
kraštas buvo labai didelis pa
vergtų tautų draugas. Ir mes lie
tuviai turėjome su šia šalimi 
glaudžius ryšius. Dar ne taip se
niai tuometinis ALTos pirminin
kas buvo į Taivaną nuvykęs, ten, 
nuoširdžiai sutiktas, drauge su 
tautiniais kinais ir kitais paverg-j 
taisiais kūrė naują “Pavergtų 
tautų bloką” ar panašią organi
zaciją. Jo sušauktoje spaudos 
konferencijoje grįžusiam pirmi
ninkui buvo keliamos ovacijos už 
“naujų draugų Lietuvai” įsigiji- 
mą.

Tačiau vasario 2 d. ALTos ofi
ciozo 1 puslapy skaitėme tokį 
pranešimą: “Dr. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos gar
bės pirmininkas ir Dr. Kazys Šid
lauskas, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, trečiadienį pa
siuntė Kinijos premjerui Tengui 
Hsiaopingui 
mą ...

Vadinasi, 
draugui atėjo

*
Susipažinę su žvėrių apsauga, 

grįžkime prie žmonių ir jų jungi
nių ’— tautų. Ar visi žmonėšlr ar 
visos ‘tautos turi laisvę, bent jau 
tokią,’, kokią žvėrims suteikia jų 
konvencija?

Žinomą, kad ne. Tiesa, poka
rio -metais pasaulyje atsirado gal 
beveik visa šimtinė naujų valsty
bių. Nepriklausomybę gavo ir la- 
bai jnąžytės (tiktai kelių tūks
tantių) Afrikos tautelės, net gen
tys? Nepriklausomybe turi teisę 
naudotis necivilizuotos tautelės, 
kurių nariai dar ir kelnių nene- 
Šioja-.
s ‘Bet mes joms nepavydime: vi- jis (rikiuotas 
sos'tautos, didelės ir mažos, turi skaičių, mes ne tiktai jo neparė- 
teSę f-laisvę ir nepriklausomybę, mėme nelaimėje, ne tiktai už J| 
JgįgU;šiandien dalis jų dar nemo- nedemonstravome, neužtarėme, 
ka -.nepriklausomai gyventi, ra- bet dar telegrama pasveikinome 
įiifSti ■' tvarkytis, tai ilgainiui iš- pavergėją. Kaip dabar su mū\ų 
mūks" fr įsijungs į kultūringų ir laisvinimo akcijos logika? Kędėl 
či^iližubtų tautų bendruomenę. mes reikalaujame laisvės sau, o

• džiaugiamės, kai kitas jos neten-
?Tačiau labai blogai yra, kai ne- ka ir sveikiname pavergėją? 

priklausomybės negauna senos, Reiktų pagalvoti, ar šiuo keliu ei- 
kultūringos ir civilizuotos tautos, darni mes kartais kada nors ne
turinčios garbingą istoriją, įdėju- pasiųsime sveikinimo telegramos 
sior svarų indėlį į savo ir pašau- pačiam Leonidui Brežnevui, ypač 
lfovkultūrą. Turime galvoje mū- tuo atveju, jei kas iš šalies pa- 
SU Lietuvą, kurios valsty- lieptų ar patartų tai padaryti?
bįngumo tradicijos siekia, dau- b. kv.

jaunieji D. Barauskaitė, I. Buže 
naitė, A. Grakauskaitė, R. Polikai
tis ir J. Venckienė, vidurinės ir 
vyresniosios kartos. — dr. Z. Brin
kis, rašytojas J. Gliaudą, J. Koje- 

i lis, E. Kulikauskas, M. Naujokai
tis, Alg. Raulinaitis ir V. Vidu
giris. Per abi dienas beveik pus
šimtis dalyvių prelegentams pa
teikė klausimų arba padarė savo 
pastabų bei pareiškimų.

Šios studijos, kaip ir kitais me
tais, stipriai sujudino vietos lietu
vių visuomenę. Pirmoji progra
mos dalis sutraukė daugiau kaip 
70, o užbaigiamoji Vytauto Ka
manto paskaita — daugiau 2001 
dalyvių. Dalyvių skaičius ir jų 
veiklus dalyvavimas kaip tik ir 
liudija politinių studijų reikalin
gumą.

Optimistinis žvilgsnis 

įvadiniame į studijų progra
mą žodyje “Į Laisvę” redaktorius 
J. Kojelis, atsiremdamas į prof. A. 
Maceinos paskelbtą mintį, jog tik 
tas lietuvis sėkmingai gali vykdy
ti išeivijos misiją, kuris savyje iš- 

i gyvena tremtinį, padarė gana op
timistišką mūsų padėties apžval
gą. Jo nuomone, pagrindinis mus 
vienijantis veiksnys yra Lietuvių 
Bendruomenė. Jeigu mes nebūtu 
mc sukūrę ir isugdę Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, ’ 
besireškiančios išeivijos 
su tremties sąmon ės 
timų mes neturėtume.
tume tik didesnes ar mažesnes 
tautines skeveldras, apsireiškian-

vieningai 
valios 

; pajau- 
Turė-

sveikinimo telegra-

kai mūsų geram 
sunkios dienos, kai 
i pavergtų tautų

- TRIUKŠMINGIAUSIAS 
MIESTAS

Mokslininkai higienistai triu- 
kšmingiausiu pasaulio miestu 
laiko Hongkongą. Daugumoj 
šfa'“miesto kvartalų triukšmas 
siekia net *75 desibelus. New 
New 'Yorke Šis rodiklis vidu-

jančio triukšmo ribą specialistai 
tiniškai siekia 66, Londone — 
62, Tokijoje — 57 decibelus. 
Tačiau pagrindinis triukšmo šal
tinis yra. visuomeniniu ir priva
tus transportas.

Žmogaus sveikatos nežalo- 
laiko iki 60—65 decibelų, jm.

kime spaudimą į gyvenamų kraš
tų vyriausybes. Stiprinkime ry
šį su pavergta, bet tebekovojan- 
čia tauta. Sustokime vieni ki
tus vadinti bolševikų agentais. 
Suintensyvinkime laisvinimo dar
bui lėšų telkimą, visur ir visada 
pagerbdami aukotojo valią.

D. Barauskaitė (prof. M. Bir
žiškos anūkė) pagrindinai siūlė 
Lietuvos laisvinimo darbą pra
plėsti didesniu dėmesiu Lietuvos 
lietuviams. “Apie Lietuvą visada 
turime galvoti kaip apie suvereni?- 
nę valstybę, laikinai okupuotą, ir 
jos išlaisvinimą kaip apie laiko 
klausimą. Lietuva nėra tik juodas 
žemės gabalas, bet svarbiausia tas 
žmogus — lietuvis, kuris ant tos 
žemės pasiliko”. Dėmesį Lietuvos 
lietuviams tūrime reikšti Lietu
vos lankymu (ypač tai naudinga 
jaunimui), politinių kalinių gel
bėjimu ir Lietuvos pogrindžio 
spaudos laisvajam pasauliui pri
statymu. Klausytojus supažindino 
su asmeniška veikla, kaip pra
ėjusią vasarą Vilniuje buvo teisia
mas Viktoras Petkus. “Mes nesa- 

I me nei pirmieji, nei paskutinieji 
[Mohikanai. Turime pradėti pozi-Į 
tyviai galvoti, pilnai suprasti lais
vinimo aspektus ir ta kryptimi 
kreipti savo energiją”.

V. Kamantas, nurodęs, kad lais
vajame pasaulyje gali būti apie 
pusė milijono lietuvių, iš kurių 
gal tik maždaug 100,000 lietuviš
kai sąmoningų, konkrečiame Lie
tuvos laisvinimo darbe akcenta
vo tris taškus.

Pagalba sovietų kalinamiems 
lietuviams. Okupuotoje Lietuvoje 
kovoją ir sovietų kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose bei psi-

tintojai bei atsakingi kritikai ne- I 
leido mūsų visuomeniniam pa- ] 
štatui suirti. Priešingai, išeivija 
pasipuošė daugeliu reikšmingų : 
laimėjimų.

Sovietinė grėsmė šiurpi
Foną simpoziumui “Lietuvos 

laisvinimo darbo išplėtimas ir su- . 
intensyvinimas” įžanginiu žodžiu 
padarė rašytojas Jurgis Gliaudą. ; 
“1917 metais, kalbėdamas apie 
‘tautų apsisprendimą’, Leninas 
galvojo apie ‘vieną sovietinę 
liaudį'ir 1971 metais XXIV ko
munistų partijos kongrese apie 
tą patį kalbėjo Brežnevas. Tai 
reiškia ketinimą praryti paskiras 
tautas ir sulydyti jas ‘vyresniojo 
brolio’ globoje ir priežiūroje”. 
Netiešiogiai atremdamas kai kie
no peršamas pažiūras, kad nerei
kią suplakti lietuvio su okupantu, 
pranešėjas teigė, jog -ir lietuvių 
yra okupanto tarnyboje. Tai ‘ho-Į 
minės neo-sovietici* — “tokie pus
fabrikačiai, sovietinės teorijos 
žambiai, kurie slegia lietuvių vi
suomenę, prisisiurbę prie lovio ir 
aučiasi aneksijos partneriai. Jiems 
absoliučiai nepriimtina suvereni
nės Lietuvos sąvoka. Kada ateity-j 
je istorijos posūkių labirinte su
sidarys sąlygos atkurti suvereni
nę Lietuvą, šio tipo asmenys ka
tegoriškai atmes savo žemės su
verenumo idėją”. i

Nors grėsmė šiurpi, bet atei
tis ne beviltiška. Referato auto
rius numato, kad kaip gruzinai, 
taip ir Lietuvos pogrindžio atsto- į chiatrinėse ligoninėse kankinami 
vai gali priimti nutarimą veikian- j lietuviai turėtų mus visus jung- 
čios konstitucijos ribose išstoti iš|ti vienam dideliam tikslui: padėti 
sovetinės valstybės. Tai būtų, ‘ pavergtai tautai atgauti laisvę ir 
anot jo, “didelis žingsnis tautai į I valstybinę Lietuvos nepriklauso- 
laisvę”. Įmybę. Kalinių gelbėjimo reikalu
Temai “Lietuvos laisvinimo dar- • PLB valdyba yra paruošusi ati- 

bo praplėtimas ir suintensyvini- (tinkamą medžiagą ir išsiuntinė-

Jaunimo simpoziume Los Angeles. Kalba Asta Grakauskaitė, toliau L. 
Valiukas. Daina Gudauskaitė, Rimas Polikaitis ir Jūratė Venckienė.

Nuotr. A. Gulbinsko

nuvyksta, atsikviečia juos pas sa
ve ir globoja net nepažįstamus 
tautiečius, kurie čia lankosi’. Tuo 
būdu intensyviu keliu prieisime 
prie savo tautos, kuri išsiilgusi 
Vakarų šviesos. Okupantas tuos 
ryšius varžo. Iš ten lengviau išlei
džia aukštus pareigūnus, šiaip — 
rtimus gimines, studijoms — tech
nokratus, jaunuolių ir vaikų iš 
viso nėra atvykę. Triukšmingai 

[turėtume reikalauti šitų varžtų 
I nuėmimo. Vykdami ten, “nepa-

mo darbai svarbu jaunajai kartai 
dirbti, bet taip pat tiems darbams 
pasiruošti. Tą pasiruošimo studi
ją ji irgi skiria kad ir ne i tiesiogi
ni Lietuvos laisvinimo darbą. 
Kalbėtoja lietuviškomis nuotai
koms išugdyti stipriai akcentavo 
jaunimo organizacijų reikšmę. 
Pasiruošimas vyksta atskirose or
ganizacijose, “bet kai ateina lai
kas dirbti, stojame visi kaip vie
nas. Kai dirbame,* dirbame kaip 
lietuviai, o ne kaip skautų, atei-

mas” nagrinėti buvo sudarytas 
kolektyvas iš dr. K. Ambrozai- 
čio, D. Barauskaitės, V. Kamanto 
ir E. Kulikausko.

Dr. K. Ambrozaitis padarė visą 
eil konkrečių pasiūlymų Lietu
vos laisvinimo veiklai pagerinti: 
laisvinimo darbą išplėsti į vi
sus lietuvius, visas organizaci 
jas ir visus kontinentus. Altą‘ii 
gą laiką masių iniciatyvą stabdė. 
Mokyklose, organizacijose, kur
suose ruošti daugiau darbininkų 
laisvinimo darbui. Konsolidacijos 
siekti laisvinimo darbų koordi
nacija, Vilkui duokime geriausias 
jėgas. Altą turi jungtis į bendrą 
darbą. Liet. Bendruomenė, siek
dama koordinacijos, į laisvinimo 
darbą siekia įtraukti mases. Ieš— 

Ikokime įtakingų draugų ir dary

j’usi visų kraštų Lietuvių Ben
druomenėms.

Į vieną pajėgų lietuvių infor
macijos centrą sujungti visas da
bar veikiančias informacines tar
nybas.

Susijungti su kitais likimo drau
gais ir kartu eiti -į bendrą t ikslą. 
PLB valdyba kartu su latviais, 
estais, ukrainiečiais ir gudais daro 
konkrečias pastangas sovietų im
perijos dekolonizacijos klausimą 
iškelti Jungtinėse Tautose.

E. Kulikauskas laisvinimo dar
bą išplėsti ir suintensyvinti pasiū
lė nauju aspektu — "vidaus švie
sa”, kaip jis pats išsireiškė. Tai 
“subtilesnė kovą, vykdoma pa
vienių asmenų, kurie palaiko ry
šius su giminėmis Lietuvoje, ten

mirškimt savo misijos: vežkime tininkų ar neolituanu atstovai, 
lietuvišką spaudą, Šv. Raštą, mal- Visi, jauni ir ne taip jauni, atsi- 
daknyges, o ne vien “blue jeans” 
ir kiekvienas parvežkime bent vie
ną žinią apie mūsų tautai daro
mas skriaudas”. Daromas skriau
das kelkime savo spaudoje.

Po pranešimų išsivystė pla
čios ir įdomios diskusijos. Kada 
nėra varžybų dėl išrinkimo į 
valdybas ar rezoliucijų priėmimo, 
tai diskusijos paprastai yra san
tūresnės, labiau dalykiškos ir ar
gumentuotos. Kalbėtojų ir pa
klausė) ų po šių pranešimų buvo 
gausu. Paminėtini — Motiejūnas, 
Gasparonis, Pažėra, Dovydaitis, 
Naujokaitis, Sirutis, stud. Gudaus- 
kaitė, Matulaitis, Šimoliūnas, Ar- 
bas, Kuprionis, Sula, Raulinaitis, 
dr. Palubinskas ir kt. Temos-įvai
rios —- lankymasis Lietuvoje, 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
išlaikymas, Helsinkio susitarimai, 
laisvinimo veiksnių santykiai, pa
siruošimas eventualumams, poli
tinių kalinių gelbėjimas, Lietu
vos pogrindžio spauda, reorgai ir 
kt

Šiam simpoziumui vadovavo 
Algis Raulinaitis.

Kalba jaunimas

“Nuolatiniai jaunimo
Lietuvos laisvinimo žygyje” klau
simu kalbėjo keturi studentai, vi
si jau įsigiję bakalaurus tęsia stu
dijas aukštesniems mokslo laips
niams: Ilona Bužėnaitė, Asta Gra
kauskaitė, Rimas Polikaitis ir Jū
ratė Venckienė.

I. Bužėnaitė reiškė mintį, kad 
ne tik tiesiogiai Lietuvos laisvini-

darbai

minkime, kad vienybėje galybė”.
A. Grakauskaitė savo žodyje 

ryškino Pasaulio Lietuvių Jauni
mo sąjungos reikšmę ir jos atlie
kamus darbus. Peržvelgusi PLJ 
sąjungos organizavimosi stadijas, 
pasiektus rezultatus ji susumavo 
taip: “Per paskutinius kelerius me
tus jaunimas gerokai susiorgani- 

i zavo ir įrodė, kad jis pakankamai 
gerai supranta Lietuvos problemą. 
Pamažu per visa pasaulį sudarė
me komunikacijos tinklą, kuris 
mus jungia ir dvasiškai stiprina. 
Keldami Lietuvos klausimą, mes 
jau pradedame veikti savo inicia
tyva. Jaunimo sąjunga jungia visą 
jaunimą ir sudaro jam progas 
save išreikšti ir vykdyti darbo 
planus”.

R. Polikaitis kaip pagrindinį ir 
konkretų Lietuvos laisvinimo dar
bą laiko mūsų sutelktines pa
stangas pasauliui atskleisti dabar
tinę Lietuvos būklę. Į šita veiklą, 
jis nurodė, praktiškai yra įsijun
gęs Los Angeles ir viso pasaulio 
lietuvių jaunimas. Laiškai, petici
jos, telegramos politinių kalinių 
reikalu, atitaisymai “Holocaust” 
filmo klastočių, demonstracijos, 
konkretus įsijungimas į Amerikos 
politinį gyvenimą — visa tai yra 
veiklos laukas. Rimas, kuris dir
ba “Amnesty International” Los 
Angeles skyriuje, nušvietė tos or
ganizacijos dirbamų darbų reikš
mę ir ragino lietuvius su ta orga
nizacija palaikyti artimesnius ry
šius.

(Bus daugiau)

Teta Domincė
Jurgis Jankus
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Taip šnekėjo po didžiųjų vežimų, kelias dienas 

prieš karą. Tamsta, ištrūkęs iš kalėjimo, negreitai 
grįžai, o kai grįžai senelio nebebuvo. Antrą karo 
dieną išėjo į daržą tabokos palaistyti ir radom vagoje 
išsitiesusį. Niekas nežino ir nesužinos, kaip atsitiko. 
Nebent paskutinio teismo dieną paaiškės, jeigu toji 
diena bus tokia, kaip mes sakom. Gal kulka 
paklydėlė pataikė, o gal kas iš čia esančių rugių 
nusitaikęs paleido. Tikėsi, dėde, ar ne, aną dieną 
sugrįžau pasidairyti tėviškėje, mėginau pašnekinti 
vieną kitą apie savo senelio mirtį. Sakiau, gal kas ką 
sužinojo, o tepa tyriau, kad niekas net nežino, jog 

Į radom jį tarp tabokos ežių išsitiesusį. Per tą laiką 
Į tiek žmonių buvo išžudyta, visaip prikankinta, kad 
gyvieji net ir skaičių pametė. Ir gerai, kad seneliui 
,taip atsitiko. Bent išėjo ramiai, tyliai, be kančios ir 
bę rūpesčio. Gerai, kad ir Tamsta pasitraukei. Kai 
užėjo baisios dienos, ir mama sakė, kad reikėjo 
visiems pasitraukti. Aš irgi taip pat galvojau. Tik 
Algirdas tikėjo, kad, pabaigę vokiečius, 
sąjungininkai tuoj ims bolševikus. Išėjo kitaip. Anie 
pabaigę savo darbą išėjo namo, o jūs verskitės po 
budelio kirviu kaip norite. Pagal juos į pasaulį atėjo 
taika, tik ne pas mus. Bet kam tokie smulkūs dalykai 
gali rūpėti. Mane su mama tuoj uždarė. Ne tik mus, 
bet ir daug kitų. Ko reikalavo iš mamos, nežinau. 
Gyvos nebemačiau. Sako, kad ją pribaigė Vilniuje, 
bet, per Vilniaus pragarą išėjusi, galėjo būti 
pribaigta ir kur kitur. Dabar mano tokia padėtis, kad

perdaug ir nesiteirauju. Nenoriu vilko iš miško 
išprašyti. iŠ manęs pradžioje tai nedaug tereikalavo, 
tik kad parodyčiau, kur Algirdas slepiasi. To ir 
nežinojau. Jeigu ir būčiau žinojęs, niekad nebūčiau 
pasakęs. Vistiek ir nežinodamas iškentėjau tą patį, 
ką būčiau kentėjęs žinodamas. Pas juos jau taip yra. 
Pasako, ką žinai ar ką padarei, tą patį turi žinoti ar 
būti padaręs ir tu. Vėliau ėmė kaltinti, kad nešiojau 
broliui ginklus ir šovinius. Net granatų nunešiau 
visą dvidešimt. Tuo metu net savo akimis granatos 
nebuvau matęs. Bet jie žinojo, tik reikalavo pasakyti, 
iš kur viską gaudavau, kas man pristatydavo, kaip 
susižinojau su broliu, kur kada jis buvo ir kur manęs 
tebelaukia. Kai žvelgiu atgal į anas kentėjimų 
dienas, jos man atrodo keistai tuščios. Jeigu būčiau 
žinojęs, daręs ir iškentęs nepraverti burnos, būčiau 
jautęs vidinį stiprumą, didelę ištylėjimo prasmę, o 
dabar tylėjimas buvo vien iš nežinojimo. Toks 
keistai nekaltas tylėjimas be prasmės ir tikslo. Ir 
kančia be jokio reikalo. Tik gerokai vėliau 
tesužinojau, kad tada, kai jie norėjo per kraują 
išspausti, kaip susisiekiu su broliu, Algirdas jau 
musių burbiamas ir varnų apstotas gulėjo pamestas 
miestelio rinkoje. Kiti šneka, jog net motiną buvo 
atvežę, kad ji išsigintų savo sūnaus. Ji išsigynė. 
Sakė, kad tokio savo gyvenime nebuvo mačiusi, ir 
išsigynė greičiausiai dėl manęs, o gal ir dėl kitų 
giminių ar net kaimynų. Tai va, Brangus Dėde, 
kokios buvo tos dienos. Tikiu, kad Tamsta pats būsi 
iš kur nors apie jas girdėjęs. Čia rašau tik tam, kad 
žinotum, kaip sekėsi Tamstos artimiesiems, jeigu iš 
kitų dar nesi sužinojęs. Mane tai nuteisė dvidešimt 
penkeriems metams. Nebūčiau, grįžęs jei ne Stalino 
mirtis. Tada daug ką paleido, paleido ir mane. 
Nebūčiau nė to paleidimo sulaukęs, jeigu ne geri

žmonės. O tokių buvo daug. Ypač kunigas Jonas. Aš 
buvau beveik vienintelis, kuris per visą laiką 
negavau nei vieno laiško, nei vieno siuntinio. 
Nebuvo kam. Ir aš niekam .neparašiau. Neturėjau, 
kam. Visam pasaulyje buvau vienišas, ■ bet ne 
sunkaus režimo stovykloje. Galbūt todėl, kad buvau 
jauniausias, gal kad atsigimiau į motiną. Smulkutis 
toks visada. Ir palikau smulkutis. Kūnas kalėjimo 
duona netarpsta, bet dvasiai ribų nėra. Kažin ar 
būčiau kur taip brandžiai brendęs, kaip ribų 
nežinančioj priespaudoj. Kunigas Jonas sykį pasakė, 
kad žmogus panašus į austrę. Ji žalojamą vietą 
gydosi perlu, o žmogus dvasios stiprybe, dar 
šaunesne medžiaga už perlą. Kuo ilgiau dabartinėje 
aplinkoje gyvenu, tuo labiau suprantu tą teisybę. 
Nežinau, kas iš manęs būtų išėję, jeigu ne jis ir dar 
pora kitų asmenų. Su kunigu Jonu kartu išbuvote 
beveik trejus metus; ir per tą laiką išmokau tokių 
dalykų, kokių nebūčiau niekur kitur išmokęs. Jis 
buvo istorikas. Išmokau savo krašto istorijų, 
išmokau krikščionybės istoriją, išmokau būti 
žmogum. Sykį turbūt juto, kad greitai ^reikės skirtis:.. 
Lagerio sąlygose žmogus kartais juste pajunti, kas 
tavęs laukia kitą dieną ar kitą savaitę. Gal todėl, kad 
visada esi įtemptas, kaip styga ir sugebi atliepti į 
šiaip nepagaunamus įspūdžius. Abu valgėm 
pašvinkimu atsiduodančią sriubą. Jis pastūmė man 
pusę savo duonos. Norėjau sakyti, kad dėl manęs per 
dažnai save skriaudžia, bet nespėjau praverti 
burnos. “Tau reikia augti,” — pasiskubino prašnekai 
anksčiau, — “o man tereikia išsilaikyti Norių 
pasakyti, kad visą laiką kartu nebūsim. Ir taip per 
kokią klaidą, o gal per Apvaizdos pirštą, taip ilgai 
esam kartu.

Bus daugiau



DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. kovo mėn. 19 d.
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LB Hot Springs apylinkės Vasario 16 d. minėjime direktorė pensininkų 
reikalams direktorės sekretorė C. Ellison, pirm. S. Ingaimis ir direktorė 
E. McKeever. Iš kairės: LB apyl. v-bos sekretorė dr. V. Sakalienė, 
c v. Nuotr. Reivyčio

y

MOŠŲ KOLONIJOSE
Hot Springs, Ark.

-VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 
Vasario 18 d. L. B-nės Hot

Springs apylinkės valdyba suruo-
^šė Lietuvos nepriklausomybės 
Xį>askelbimo ir karaliaus Mindau
go vainikavimo minėjimą. Tą die- 
*-ną 11 vai. ryto vienuolyno šven
tovėje už kenčiančią Lietuvą. Šv. 
^Mišias atnašavo kun. P. Patla- 
**ba, asistuojant svečiui iš Monta- 
i^Jios kun. L Gedvilai. Pritaikintą 

minėjimui išsamų ir prasmingą 
Tpamokslą pasakė kun. P. Patla- 
Xba, kviesdamas visus vieningai 
^kovoti už pavergtos Lietuvos iš
laisvinimą. Po pamaldų vienuo
lyno salėn susirinko gausus būrys j. -------------- o-----,--------
-^dalyvių pusryčiams, nes iki mi-1 Sibiro komunistinį gyvenimą. Dr. 
- nėjimo pradžios ‘buvo valanda. Sakalienė pristatė susirinkusiems

amerikiečius svečius: E. McKeever 
su sekretore, dr. ir ponią Smith, 
prekybos rūmų atstovą Ike Isen- 
hower su ponia ir kiti. Ypatingai 
jautrų žodį tarė Isenhower, iš
reikšdamas užuojautą dėl mūsų 
tėvynės tragiškų įvykių, dėko
damas lietuviams už savo kultūri
niu darbu padarytą didelį įna
šą Hot Springs miestui ir pa
reikšdamas viltį, kad ateis diena, 
kuri ir vėl atneš Lietuvai laisvę. 
P. McKeever, dėkodama LB už 
bendradarbiavimą, įteikė per pir
mininką Ingaunį gražų padėkos 

| adresą Dr. Smith savo trumpu 
'žodžiu ragino ir toliau būti akty- , 
viais. Raštu sveikino Arkansaso 
katalikų vyskupas A. McDonald, 
kongresmanas P. Hammershmidt 
ir miesto burmistras T. Elsworth, 
kuris pasirašė proklamaciją skelb
damas Vasario 16, 17, 18 Lietu
vių dienomis, taip pat visi ap- , 

asmenis- -
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Įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
2501 VV. 69 St., Chicago, III. 60629 

Telef. — 925-2737
Vytautas Valantinas
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Pirmą vai. LB apylinkės pirm. 
S. Ingąunis atidarė minėjimą, 
sveikindamas visus taip gausiai | 
atsilankiusius ir nepabūgusius ga
na šalto oro. Įnešamos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos ir sugiedami iškviečiamas ir pristatomas 
JAV ir Lietuvos himnai. Tylos mi
nute pagerbti žuvusieji kovose už 
Lietuvos laisvę. Pakviestas kun. 
P. Patlaba sukalbėjo invokaciją. 
Toliau minėjimą vesti pakviesta 
dr. V. Sakalienė, kuri pirmiau
siai lietuvių ir anglų kalbomis 
perskaitė Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktą. Pristatyti ir 
pakviesti į garbės vietas: savano
ris - kūrėjas, P. Petrulionis, Si
biro tremtinės S. Rūkienė ir Onu
tė E ir J. Kalvėnas, gerai pažinęs

Savaitgalis antroje tėviškėje
(Atkelta iš 2 psl.).

įtik buvau apsistojęs Baltrušaičių 
šeimoje. Vladas buvo pilname kū- 

Jrybiniame pajėgume ir pilnas nau
jų užmojų. Po kurio laiko grįžo 
į Chicagą, vargoninkavo, dirbo 
su chorais ir po to staigiai, pačia
me pajėgume būdamas, iškeliavo 
į Šv. Kazimiero kapines. Nebė- 

- ra ir prof. J. Brazaičio, su kuriuo 
“ valgėm paskutinius pietus New 

Yorke Baltrušaičių šeimoje. Ir 
kai po keliolikos minučių Jan
kėm ‘‘Darbininko” redakciją, buv. 
prof. J. Brazaičio kambaryje pa-

■ mačiau didelį jo portretą. Vėl 
prisiminė šviesusis profesorius, o 

, “Darbininko” vyr. redaktorius 
dr. K. Bučmys pasakojo, kad | 

J į tą kambarį bus atvesta korido- |
* rius užimanti galerija ir šalia gau-1 
Z siu M. K. Čiurlionio reprodukci-
* jų prof. J. Brazaičio kambaryje 
. švies ir jo portretas.

Redakcijoje ir vienuolyne

į Pranciškonai “Darbininko” 
. redakciją gražiai įkūrė jų nu

pirktame name kalnelyje, o spaus-
* tuvei pastatė atskirą mūrinį na

mą. Spaustuvėje nebėra linotipų,
•. tuo pačiu nebėra švino garų ir jo 

atraižų. Įsigyta moderni kompiu
terinė rinkimo sistema, ofsetas.

" taip, kad įdomus savaitraštis 
“Darbininkas”, o taip pat ir kiti 

" pranciškonų spaustuvėje spausdi- 
:: narni leidiniai paruošiami mo- į 

dėmiomis priemonėmis. Atrodo, 
' kad viskas pasiruošta ilgai atei- 
‘ čiai ir bent šiuo metu _spaustuvės 
v viršininkas darbų trūkumu ne

siskundė. Ir “Darbininkas”, at- 
rodo, gerai laikosi, nes pas vyr. re- 
daktorių stalas apkrautas rank
raščių krūvomis, red. P. Jurkus, 

J pats būdamas ne tik rašytojas, bet 
’ ir dailininkas, estetiškai paren- 

gia laikraščio puslapius, o red. L.
7- Žitkevičius, žinomas vaikų poe

tas ir eilės humoristinių eilėraš- 
' čių knygų autorius, atrodo, sten- 

■ ’ giasi nepraleisti nė vienos žiau
resnės kalbinės klaidos.

Pranciškonų vienuolynas kal
nelyje pilnas meno ir kūrybos 

’ turtų. Koplyčioje milžiniški ir 
«' meniški dail. V. K. Jonyno vitra- 

žai, o kiek lietuviškų knygų, 
kiek brangaus, kūrybinio turto. 

’ Kam atiteks jis. kai pranciškonai 
■- išmirs, nors, Dieve gink, jiems to 

nelinkiu. Juk turime vilties, kad 
• Lietuva prisikels laisvam gyveni

mui. Tuo tarpu ir Kultūros Židi- ; 
: nyje yra didžiulė visiems prieina- : 
; ma lietuviškų knygų biblioteka.

Kadangi daug knvgų padovano-

jo Antanas Maceika, tai to švie
saus lietuvio vardu biblioteka ir 
pavadinta.

Už vienuolyno ir Kultūros Ži-

gailestavo negalėdami
| kai dalyvauti.

Po visų kalbų ir sveikinimų,
5 pa

grindinis paskaitininkas inž. V. 
. Adamkus, svečias iš Chicagos,ku
ris pasakė labai įdomią, išsamią, 
šiai dienai pritaikintą paskaitą. 
Pradžioj V. Adamkus davė savo | 
kalbos trumpą santrauką anglų 
kalba, supažindindamas amerikie
čius svečius su minėjimo reikšme 
ir apie ką bus kalbama. Tuo ame
rikiečiai buvo labai patenkinti ir 
sudominti. Po to lietuvių kalba 
nušvietė mūsų tautines ir politi
nes aspiracijas, mūsų pasiseki^, 
mus bei pralaimėjimus istorijos | 
laikotarpyje, mūsų laisvės nete-1 
kimą ir okupacijos žiaurumus ar
timoje praeityje, mūsų tremties 
gyvenimą su geromis ir blogomis 
pasekmėmis dėl vieningos kovos 
išlaisvinti okupuotą Lietuvą. 
Kvietė lietuvius dirbti ir -kovoti 
dėl tėvynės, nes kitos kovos nėra, I 
o jei ir yra, tai beprasmis- jėgų . 
eikvojimas. Daug kartų jo kalba

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiti 
M. A. ŠIMKUS 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
lllllllllllllllllllllllllllllllllliJllllllllllllllll*
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SIUNTINIAI J LIETUVA 

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632, telef. 927-5980 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiifiiin

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 H West »5tte Street 

Chicago, Illinois
Telef. GA 4-8034

iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimi

M O V 1 N G
ŠEKENAS perkrausto baldus 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto 
dimai ir pilna apdrauda.

Tel. — IVA 5-8063
iiiiiililiililfiiliiiiiiillllliliiiifiiiiiiiif imu

ir 
įei

Beverly Sliores, Indiana par
duodami 2 sklypai.

Skambint — (312) 471-0720 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NAMŲ PARDAVIMAS

Turiu pirkėjus 
Reikia namų 

Galiu parduoti

Brokeris P. ŽUMBAKIS
TELEF. — 778-6916 

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiinimBiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Gausus Namu 
Pasirinkimas

55-ta ir Newland. Didelis mūr. 
Georgian namas. 29 metų. Ant plataus 
35 p. loto. $55,000.00.

Bungalow. 17 metų senumo. Labai 
geram stovy. 3 mieg. Įrengtas rūsys. 
Apyl. 65 
$60,000.00.

60-ta ir
stovy 2-jų
2 maš. garažas.

46-ta ir Albany. 2-jų aukštų 
dinis. Visiškai tuščias, naujai

I montuotas. $40,000.00.
į 6 butų mūrinis. Labai gerai 
kytas. Platus kitas. Šoninis

ir Lawndale. Žemiau

Washtenaw. Labai geram 
aukštų mūrinis. 3 butai,

ni e-
atre-

■lllfllllllllllllllljlllllllllllllllllllllllllllllll*

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas

Draudimai — Income Tax

N o taria tas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233
UIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIU1IIIIIII1111U1IIIIIIIIU

Wilmette, III. parduodamas 7 kamb. 
mūr. namas. 3 miegami, 2 vonios. 
Naujai dekoruotas, daug žalumynų. 
Kaina $88,600.00. Dėl informacijų 
skambint 729-4739 arba 256-6984.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NAMUS, 
REGISTRUOKITE SAVO

HELP VVANTED VYSM*
■ ■ —-■-■-'■"■iii

TOOL AND DIE MAKEftC ‘ 
MOLD MAKER.^] |

CENTER TOOL ČX)., Čįc| j 

536 - B Morse Avedkįfe^ * 
Schaumburg, Illinofs 

PHONE 894-3833

TOOL AND DIE MAKfl 
JR. DIE MAKER 
MOLD MAKER

i

J
1STSHDT

and repair work in modem ajr.New
conditioned plaut. Exceilem wortaj$ 
conditions. Overtime. Liberal cq&‘ 
pany benefits. Call for intewiew£

MS. MATH£WS—647-0022

Haydock Gasfer -Co.
7500 N. CALDWE1L, KILK

dinio dar yra vienas nedidelis na- buvo pertraukta plojimais, o bai- 
melis. Jame įsikūrusi Amerikos gUS paskaitą, klausytojai sustoję 
Lietuvių Katalikų tarnyba, ku- j]gaj plojo už prasmingą inž. V. 
riai vadovauja energingas, įvairio-j Adamkaus kalbą. Inž. Adamkus 
mis idėjomis degąs kun. K. Puge- savo lėšomis, o kelionės iš
vėčius. įlaidas-150 dol. aukojo LBrnei.

Tadgi pranciškonų sodyboje] Toliau sekė meninė dalis: H. 
ant kalnelio pulsuoja įvairiaspal- ’ Dūda vykusiai paskaitė kelis pro- 
vis lietuvių gyvenimas. Ir kai ■ gaj pritaikytus eilėraščius, o mo- 
šeštadienio vakare į ateitininkų terų mėgėių choras, vadovau- 
ruoštą Užgavėnių kaukių balių jamas L. Gudelienės, pianinu pa- 
Kultūros Židinyje susirinko per .lydint L. Dietrich, padainavo ke- 
200 jaunos ir vyresnės visųome-j lėtą liaudies dainų. Minėjimą 
nės, Kultūros Židinys alsavo tie-! baigėm su giesme Marija, Marija. I 
siog sprogstančio pavasario gyvy- Nors mūsų apylinkėje gyvena 
be. Stebėjau veidus tų žmonių, I visi pensininkai, bet gal supras- 
kuriuos buvau susipažinęs prieš 
30 metų. Anų dienų šauniosios 
mergaitės, dabar ponios, jau už
auginusios savo sūnus ir dukras, 
kiti anų dienų bičiuliai jau pasi
dabruotais plaukais, eilės jų jau 
nebėra ir gyvųjų tarpe. Tik, ro
dos, eilė prabėgusių metų jokios 
žymės neuždėjo mano bičiuliams. Po minėjimo vienuolyno valgyk-

Į darni paskaitininko iškeltą padė
ties rimtumą, ypatingai šiais me- 

I tais buvo dosnūs aukomis laisvi
nimo reikalams. Mūsų mažoje

< kolonijoje iš dalyvavysių 121 
asmens surinkta 1.179 dol. Iš tos 
sumos LB-nei — 854 dol., Vlikui. 
— 234 dol. ir Altai — 90 dol.

rašytojams L. Žitkevičiui ir P.
1 Jurkui, inž. A. Sabaliui, su kuriais 

buvo progos susitikti ir pabend
rauti. Toks pat tiesus atrodė ir 
žymusis mūsų scenos vaidila, 
malonus džentelmenas akt. H. 
Kačinskas, su kuriuo kartas nuo 
karto susitinkam ir sostinėje.

Toks pat jaunutėlis, kaip anais 
laikais, pasirodė ir Apreiškimo 
liet, parapijos dabartinis klebo
nas kun. J. Pakalniškis. Tik bėję, 
kai sekmadienį nuvykom į Apreiš
kimą sumai, kur Mišias konceleb- 
ravo trys kunigai ir giedojo cho
ras, šventovėje jau nebebuvo tų 
minių lietuvių, kurios šventovę 
užtvenkdavo 1949 — 50 m. Ir 
apylinkės rajonas dumba, juodė- 
ja. Apreiškimo parapijos švytu
rys, nors ir gyvas ir labai reikalin
gas, inan bent atrodė, kad nebe- 
spinduliuoja tokia stipria šviesa, 
kokia spinduliavo anais laikais. 
Didelę dalį jo funkcijų perėmė 
Kultūros Židinys. Dieve duok,, 
kad jis ilgai'dar šviestų, nes jo 
šviesa lietuvių tautinei gyvybei 
išeivijoje būtina. Kadangi pran
ciškonams uždraustos parapinės 
funkcijos, Apreiškimo ir kitos lie
tuvių parapijos tegu ir toliau at
lieka dvasinę misiją. O ką reiškia 
Mišios lietuvių kalba, geriausiai 
juntam tie, kurie gyvenam tokio
se vietose, kur nėra lietuviškų pa
rapijų.

loję prie kavos ir apylinkės ponių 
paruoštų įvairių kepsnių, dar 
ilgai visi dalinosi įspūdžiais ir šne
kučiavosi.

Vasario 17 d. buvo suruošta 
susipažinimo su atvykusiu paskai
tininku inž. V. Adamkum vaka
rienė. Nors vakare oras visai pa
bjuro ir dėl sniego ir slidumo va
žiavimas buvo visai neįmanomas, 
bet iš 70 užsiregistravusių 37 as
menys pasiryžo atvykti į salę ir 
nenusivylė, maloniai praleido ke
letą valandų, o inž. Adamkus pa
sidalino mintimis ir įdomiai pa
pasakojo apie savo kelionių įspū
džius bei nuotykius keliaujant po 
pasaulį, o tų kelionių jau. yra 
padaręs neįtikėtinai daug. J. Ž.

LB Hot Springs apylinkės Vasario 
16 d. minėjime inž. V. Adamkus 
skaito paskaitą. N bot r. Reivyčio iVI. R.

VYRAI IR MOTERYS.
biznius, sklypus pardavimui 

jau 26-tus metus veikiančioje įstai
goje, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Republic

2951 W. 63rdSt., 436-7878
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIUUIHIIIIIIIIU

Reikalinga vyresnio arož. vedusą 
pora lengvam namų darbut 

Gyventi viršuj laidotuvią įstaigoj 
— nemokamai didelis niodeonu j 
butas, gazas ir elektra, plius' l®! 
dol. mėnesiui.
Skambint 974-3534 arba 974-9651

LIGHT ASSEMBLY VfrOHk
išlai- 
įvaž.

! $129,900.00. Apyl. 56-tos ir Whipple. 
54-ta ir Winchester. 6 butų mūras.

Geras investavimas. Tik $53,500.00.
Taverna Ir 2 butai. Mūrinis, Brigh- 

ton Parko rajone. Gerai einantis biz
nis.

3-jų aukštų mūras. Biznio patalpa 
ir 3 butai. Pilnas rūsys. Apyl., 35-os 
ir Archer.

63-čia į vakarus nuo Pulaski. 2-jų 
aukštų mūras. 12 metų senumo. Dvi 
biznio patalpos ir 3 butai. Prašoma 
kaina $145,000.00.

Į vakarus nuo Midway. Taverna 
ir 3 butai. Naujai atremontuota. 
$85,000.00.

I
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PACEAGE EXPRESS AGENCV 

MARIJA NOREIKIENE
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

Labai pageidaujamos geros rūšie? 
prekes.’ Maistas iš Europos sandėlių 
2008 W. 09 St., Cliicngo, IIL (10629. 

TEIa. — WA 5-2787 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiuifiiiiiin—
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame . 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. RE 7-5168J

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIUIIIIIIUIIIIUIIUIII
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P L U M B I N G
Licensed, bonded, insured.

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir Kt. 

i plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra, 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai 
arba po 5 vai. vakaro

SERAPINAS — 686-2960
IIIIHinilllllllllllllllHllllllimiHIHIIIIIIIII 
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St.. telef. 776-1486 
lllllllllllllllllllllllliilflllllllllllllllllllllllf 
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A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairiu atstumų

Tel. 376-1882

Ga- 
ryto

arba 376-5996
iiiiiii iiiiiiiitiuiUHiiiiiniiiiiiiiiiiuiuiiiii
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RADIO PROGRAMA
★

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo- 
rista — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis “Draugas” ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny- 
gų-
iiitinin'inniniiiiiiiiiiiufioHKnninffo

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lįs
tų vių dienraštis, gi skelbimų kai
šo* yra visiems prieinamos

Budraitis Realty Go.
4243 W. 63rd Street

Tel. — 767-0600
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą.

ilillllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllip

VIZITINIU KORTELIŲ 
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų 
mų atstovams 
Hnes korteles.

turėti gražias

yra 
pla- 
luo- 
vizi

"Draugo” adminis- 
panašiais reikalais.

mūsų patamavi-

Kreipkitės į
(raciją visais 
Būsite patenkinti 
mu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ĮSIGYKITE dabar

THE 

0 F

FORTY YEARS 

DARKNESS

★

Paraše

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus.

Į anglų kalbą išvertė 
Juozas Bulevičius

Kaina $2. Kietais viršeliais — .
Ši įdomi knyga gaunama:

DRAUGE, 4545 W. 63 St.,

Chicago, III. 60629

Dr. Juozas Vaišnora

3.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dr. Jur. Martynas Anysas

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
ATSIMINIMAI

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 
'Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje. 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91.

Užsakymus ' siųsti Draugas 
4545 W. 63rd St Chicago, III. 
60629

0 GERIAUSIA ČIA
$7,500.00 lengvų pajamų iš gražaus 

mūrinio namo Marąuette Pke. Gazu 
šildymas. Apsauga nuo potvynio. 
Kaina $56,900.00.

Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.

Modernus 2-jų aukštų mūro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke.

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum, langai. 
Galite pirkti už $41,800.00.

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.

Valdis Real Estafe
2625 Wesf 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534

| 1IELP HANTED — MOTERYS

SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST

Plastics company in area is looking 
for pleasant woman to operate P.B_X. 
2-position board. Light typing and 
clerical duties reąuired. Salary open.

Call Monday - Friday

Mr. Faust - 225-8700

■

Progressive Audio VisuaJ cd-Bipany fa 
seeking persona for light assegifrfr 
work. FEMABES PREFEREED 
Film and recorddng tapė haJhdllng.ta 

client oriented environment 
part time. Houriruceuf

clean, 
Full or 
flexible.

THE
676

Suite No. 404 — TeL 337-2819

FILMSTRIP HOUSE 
No. LaSalle Street

SEAMSTRESSES/FITIERS 
Needed For Bridal Salon ' 

Bring us your talent & we’Il put it 
to good ūse. Full & part ’ time hoan 
avail TEL 423-1013 į
JEROLDS BRIDAL SALON 

11010 S. Cicero, Oak Lawn.

HELP VVANTED — MOTERYS

Dviem advokatam reikalinga lietnvii. 
mokanti jauna

SEKRETORĖ
Trumpraštis reikalingas. 

Dirbti pilną laiką 
Valandos pagal susitarimą

Kreiptis į ERMA 
Tel. 778-8000 ‘

kai

GENERAL OFFICE HELP 
NEEDED

Sharp young beginners neededHtc 
perform various office functionš'.tf i 
either Accounts Payable OK. ^ ! 
e.ounts Receivable clerks.
full time positLons with fulf comfcsi 
benefits.

For appointment call Ed Seliga

FEDERAL FflBRICflTORŠ
ANDFINISHERS^

2541 So. VVashtenaw — 254-71W

HELP W A N T E D — MALĖ
.................................................................................................................................................................-.--..-g

ASSEMBLER S
We’re offering excellent opportunities for individuals interešted'ir J

ii
■ i
ii į į
■
■

i
»■
• a 
a a

light assembly work. Some experience preferred būt we will train you.
As a well known electronics company we can offer you steady, 

employment with good wages and complete company benefits plūs 3 
clean working environment. Act now and secure a

FOR PROMPT CONSIDERATTON CALL OR
KAREN JANSSEN 543-6444

SYNTRONIC INSTRUMENTS, INC.
100 Industrial Road, Addison, Illinois

An Equal Opportunity Employer M/F

good futurel 
APPLY: ./

MACHINE ASSEMBLERS
Malė

to heavy laundry machinery. Mušt have own tools plūs es- 
and ability to work from drawings and build from start to 
product. Mušt be able to read and speak Englisli. lst Shift.

Medlum
perience 
finished . ,
Good fringe benefits. Paid holidays and vacation.

Apply in person

ELLIS CORPORATION
2444 N. Pulaski Road, Chicago, Illinois

An equaJ opportunity employer

T R A I L E R MECHANICS
EXPERIENCED

5

: Large growing company. Mobile shop repairs. Union g 
Pi’f: 254-6105 — INTERMODAL INC.’
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j9 7 9 metais
Prem&ra - kovo 31 d. 8 vai. vak. 
Antra spektaklis - balandžio 1 d. 

3-čią vai. popiet
fobijos Aukštesniosios Mokyklos 

Auditorijoje 
6727 South California Avenue

DAINAVO
S

Trijų veik s

s
T

m y

A N S A M
A

muzikinę dramą
T 0

B L I S

EMILIJA PLATERYTE
Muzika ........................ . ALOYZO JURGŪČIO
Libretas............................ANATOLIJAUS KAIRIO

SOLISTAI:

Nerija Linkevičiūtė 
Audronė Simonaitytė - Gaižiūnienė 

Nelia Paulauskaitė, Julita šermuksnytė-Burgess 
Rimas Strimaitis Valentinas Lio rentas

Juozas Laurušonis Bronius Jančys

LIETUVIAI FLORIDOJE
St, Petersburg, Fla,

GYVA LIETUVIŲ
KULTŪRINĖ VEIKLA

' Siaučiant • speigams šiaurėje, 
saulėtoje Floridoje jaučiama vis 
didėjanti gyventojų spūstis. Dau
guma čia įsifcūrusių ar svečių jau 
nesaisto kasdieniniai darbai, >ta- 
fiau nuobodžiauti netenka, nes 
kultūrinių renginių, gausa paį
vairina 'gyvenimą. Be centrinio 
visų lietuvių klubo, kuriam jau 
antrus metus sumaniai vadovauja 
Klemas Jurgėla, daugelis -grupuo
jasi įvairiose organizacijose, ku- 
rioslėhk-tyniauja sava veikla.

■Vasario 7 d. nuskambėjo didin
gas koncertas Lietuvių klubo cho
ro su Gina čapkauskiene. Jį ren
gė klubo valdyba ir St. -Peters- 
burgo LB apylinkė. Po to atėjo i 
16. Vasario šventės minėjimas, 
trukęs -visą savaitę. Šventė prasi
dėjo-vasario 11 d. Šv. Jono bažny- 
Sojej^maldomis, kurias jau be
ne kėtyirtus metus rūpestingai su
organizuoja veikli šios kolonijos 
lietuvė Viktorija Jakobson. Dė
mesio centre čia būna mūsų auk- 
sakalbio prelato J. Balk-ūno pa
mokslai. 'Prelatas, praskleidęs Sk
rietų S-gos geležinę uždangą, 
vaizdžiai nušviečia ten prispaus
tųjų kančias ir išskaičiuoja vals
tybės konstitucijos suteiktas, ta
čiau -praktikoj laužomas gyven
tojų teises. Didžiulė Šv. Jono baž
nyčią sausakimša maldininkais, 
atkilusiais Čia iš įvairių Amerikos 
vietovių, -turi galimybę netiktai 
išgirsti Lietuvos vardą, pažinti 
jos vargus, bet ir paklausyti lie
tuviškų giesmių ir .pasigrožėti 
putniais lietuvių (tautiniais dra
bužiais. Iškilmingas Šv. Mišias 
koncelebravo prel. Jr Balkūnas, 
kun. Gasiūnas ir svečias iš Provi- 
dėnce Rd. kun. V. Martinkus, 
kuris skambiu savo balsu 
W lietuvių -giedojimą.

Floridos gubernatorius 
ftoklamacija Vasario 16 
paskelbė 'Lietuvos nepriklausomy
bes diena. Tokias ipat -proklamaci
jas išleido StPetersburgo, St.Pt. 
Beach, Tresure Island, So. Pa- 
sadena, Gulfport ir 'Pimellas 
Park burmistrai — merai. Tai .tos 
pat mūsų veikliosios Viktorijos 
pastangomis ir rūpesčiu Vasario 
16 dieną prie minėtų miestų sa
vivaldybių pastatų 'buvo iškel
tos lietuvių tautinės vėliavos. 
Congresional -Record House 1979 
m vasario 15 d. įtraukė į savo ži
nyną Floridos kongreso atstovo 
Mt. Young šį pareiškimą: “Viso 
Pasaulio*-lietuviai Vasario '16 d. 

į toini 61 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį- Amerikie- 
Sams svarbu atsiminti Baltų tau
tų kančias Sov. Sąjungos tiro- 
^ijoje, Visame pasaulyje nėra ki
tų tokių tautų, kur būtų taip 
paneigtos ■ žmogaus teisės. Tos 
teisės yra nuolatos -paneigiamos. 
* dar žiauriu būdu. Amerikos 
jungtinės Valstybės turi palaikyti! 
ti pavergtų tautų norą siekti ne- 

į Priklausomybės ir laisvės”.
Pagrindinis iškilmingas Šių 

nepriklausomybės minėji
mas įvyko vasario 16 d. lietuvių 

salėje. Minėjimą pradėjo 
^lubo vicepirm. K. Urbšaitis, o 
Programą sklandžiai pravedė A. 
Intienė. Giliai prasmingą invo- 
Mriją sukalbėjo kun. T. Degutis. 
Įspūdingą kalbą, persunktą gilia 
j^ynes mejle, pasakė prel. J. -Bal- 
’tmas Peržvelgęs organizuotų lie- 

darbus, konstatavo, kad bū- 
jmosioms kartoms teks eiti ben- 
^mmninės verkios keliais.

sustip-

Režisūra . 
Dekoracijos

ŽIVILĖS NUMGflUDflITES 
. ■ . JURGIO DAUGVILOS

BILIETAI:
VAZNELIŲ PREKYBOJ (Gifts Interaatlonal), 2501 
West 71st St., Chicago, HL 60628. Tel. 471-1424 (dar
bo valandomis). Tuo pačiu adresu galima užsakyti 
ir paštu.

KAINOS: $10, $9, $8, $7, $6, $4.

KANADOS ŽINIOS
Minėjime dalyvavusi St. Pe- 

tersburgo merė C. Freeman per
skaitė St Petersburgo miesto de
klaraciją ir -pareiškė savo meilę 
'Lietuvai. >Ji laikanti save lietuvių 
kilmės, nes -josips senelis atvyko į 
JAV iš Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Latvių sveikinimus perteikė mi
nėjime atsilankęs jų atstovas. 
(Buvo priimta rezoliucija pasiųsti 
JAV prezidentui ir Floridos sena
toriams 'bei 'kongreso atstovams.

Klubo choras, vedamas P. Ar- 
mono, atliko “‘Maldą už .tėvynę” 
J. Gaidelio, “‘Suaidės vėl laisvės 
dainos” — Br. Jpnušo, “Tėviškės 
medžiai”, J. Štarkos ir su soliste 
Gina Capkauškiene gražiai nu
skambėjusią “Mano protėvių že
mė”, Br. Budriūno.

Minėjimo atidaryme dalyvavo 
R. Kalantos ir Palangos jūros 

i šaulių kuopų vėliavos.
Iškilmės praėjo pakilioje nuotai 

koje, dalyvių buvo pilna didžiulė 
salė, aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta 3.315 dol., ku
rios pagal aukotojų valią pasis
kirstė: 1578 — Altai, 1.299 — 'Lie
tuvių bendruomenei ir 437 dol. 
Vilkui.

Laisvės minėjimo šventė už
baigta vasario 18 d. sekmadienį 
Šv. Mišiomis Gulfporte, Šv. Vardo 
bažnyčioje už kovotojus dėl Lie
tuvos laisvės. Čia prasmingą pa
mokslą pasakė kun. J. Gasiūnas, 
lygindamas Lietuvos kančias su 
Šventosios Šeimos gyvenimu. Baž
nyčioje Lietuvių 'klubo choras at
liko Sasnausko “Apsaugok Aukš
čiausias tą mylimą šalį”. Šventė 
užbaigta Lietuvos himnu.

Ver. Kulbokienė

Hamilton, Ont,
IŠVYKO Į EUROPĄ

Į modemiško men,o -pasaulį 
kopia 19-metė Rita Vasiliauskai
tė. Jau lankydama Aldershot 
gimnaziją, ji buvo išrinkta 1977 
m. “sniego karalaite”. Rita, bū
dama -aukšto ūgio, be gimnazi
jos dar lankė Nicolas Harvey 
modeliavimo mokyklą 'Buriingto- 
ne. Baigusi 12 klasių, Rita įstojo 
į Hamiltono Mohawk kolegiją, 
tačiau kartu gavo pakvietimą iš

TRUMPAI
— Lietuvos Vyčiai pakėlė į 

aukštesnius laipsnius apie 30 
narių. Kuopa auga. Vyčiai Šv. 
Kazimiero misijai įdavė Šv. Ka
zimiero paveikslą, kurį nupiešė 
seselė Mercedes. . Šv. Kazimiero 
šventė buvo iškili.

— Trumpai lankėsi kun. Jur
gis Gurinskas ir kun. Ladas 
Budreckas.

— Kovo 2 d. mirė kun. Char- 
les Patrick - I^etreikis, kurį iš
vežė į Akron, Ohio, palaidoti.

— Šv. Kazimiero misijos re
kolekcijas pravedė kun. P. Bal
takis, O.F.M. kovo 9—11 die
nomis.

— Nauja vienuolyno koplyčia 
baigiama. įrengti. Netrukus bus 
pašventinta.

— Moterų sąjungos kuopa 
susirinks balandžio 9 d.

— Sekmadieniais 1 vai. p. p. 
didėja lietuvių skaičius Mišiose 

i Šv. Vardo bažnyčioje, Gulf- 
porte.

Rita Vasliauskaite

»lankys ir kitus Europos kraštus. 
Po to jau padaryti planai išvykai 
j New Yorką. Lietuvaitei linki
me sėkmės!

Paryžiaus “Elite” modeliavimo 
agentūros, iš kur gavo pilną tri
jų mėnesių išlaikymą. Kovo 1 d. 
Rita Vasiliauskaitė išskrido į Pa
ryžių. Iš Prancūzijos sostinės ji

MIRTIS

Kovo 5 d. iš šio gyvenimo pa
sitraukė kūrėjas-savanori  s a.a 
Petras Pleskevičius. Velionis pali
ko 'dukrą Mariją Mickevičienę, 
penkis vaikaičius ir vieną provai
kaitį. Palaidotas iš AV šventovės 
lietuvių kapinėse. -Mūsų užuojau
ta giminėms.

TRUMPAI
— Hamiltono skautai Kaziuko 

mugę surengė kovo 11 d- Jauni
mo centre. Vasaros stovykla bu
vo hamiltoniečių stipriai parem
ta finansiškai, kadangi išparduo
ti įvairūs skanėstai, pagaminti 
■lietuviški ženkliukai, tautinės lė
lės ir kt

— Serga VI. 'Rusinavičius ir 
St. Burdinavičius. Linkime greitai 
pasveikti.

Numatomos vestuvės gegu
žės 12 d. Onos-Ginos Gelžinytės 
su D. M. Li'bbenga.

Lietuvos Kavalerijos ats. kapitonui 
A* + A.

KAZIMIERUI 5PAKAUSKUI mirus, 
skausmo valandoje jo žmoną ANTANINĄ, sūnus 
ALGĮ ir RIMĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasė iir Juozas Mackoniai

IŠ DUKTERS
TĖVAMS 780,000 DOL.

Teismo byla tarp tėvų 
dukters buvo baigta laisvu su
sitarimu : duktė Herta Haeg- 
ler Wilcox, 24 m., turės sumo
kėti tėvams 790,000 dol. Jos 
vairuojamas nuomotas automo
bilis 1976 m. kovo 8 d. smogė

ir

į taksi, kuriuo važiavo jos mo
tina Marija Boren. Jai buvo 
sulaužyta koja ir nepagydomai 
sužalotos smegenys. Tėvai, 
gyveną McHenry apskr., buvo 
iškėlę 5 mil. dol. ieškinį prieš 
dukterį, bet susitaikė už ma
žiau kaip milijoną doL Kiek 
čia apmokės apdrauda, spauda 
neskelbia.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Mažeika & Evans

savo 
dieną

išgy-

marti 
drau-

West,

A.f A.

VERONIKA KIRKILAS
Gyveno 6007 So. Maplewood Avė., Chicago, Ulinois.
Mirė kovo 17. d., 1979 m., 1:00 vai. ryte, sulaukus 96 m.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje 

veno 70 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Raymond, 

Anne ir Felix, marti Lucille, 10 anūkų ir kiti giminės, 
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawioz koplyčioje, 2424
69th-Street. Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 19 d. iš ko
plyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

Nuoširdžiiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidot. direkt. Steponas C, Lack ir sūnūs, tel. 737-1213.

A. + A. HELEN RAGOŽIUS 
mirus, 

jos vyrą JUOZĄ, sūnų JOHN ir marčią BORGIA 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kostas ir Vale Vaičaičiai 
Vladas ir Uršulė Eidlečiai

A. f A.

KAZIMIERUI MAKAUSKUI mirus, 
velionies žmoną ANTANINĄ, sūnus ALGĮ ir RIMĄ 
bei artimuosius liūdesio dienose širdingai užjau
čiame.

B. Ir J. Šlajai

A. f A. ANTON SHIMAS
Gyveno 3222 W. 67 Street, Chicago, Ulinois.
Mirė kovo 16 d., 1979, 11:30 vai. ryto, sulaukęs 93 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Vaškių parapijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers sūnus Augustas Spalginas ir 

giminės Lietuvoje.

Laidotuvėmis' rūpinasi Ona Pranckevičiūtė.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 
Avenue.

Laidotuvės įvyks antrad., kovo 20 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.

Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-8600

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.
s t

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME (
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS į

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. SOth A v., Cicero (

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

VIENOS AISTROS ISTORIJA
Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau- 
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago, 01. 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje
JONAS NARBUTAS ,

PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina | 
su persiuntimu $9.50. Ę

ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 s 
metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- = 
tižiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su parsiuntimu $9.50. B

Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, | 
gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė

Užsakymus siųsti:
“Draugas”, 4545 w. 63rd St, Chicago, 
mino jaus gyventojai prideda extra 45

1978.

HL 60629.
et. taksų. E

PHILLIPS - LABANAUSKAS

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672.
2424 W. 69th STREET Tel. REpUblic 7-1213

11029 South west Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. SOth Avė., CICERO,. ILt. Tel. OLympic 2-1003



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. kovo mėn. 19 d.

X Aleksandro Tenisono, 
"Draugo” bendradarbio Belgijo
je, išversta prof. dr. P. J. Kuš- 
nerio etnografinė studija “Piet
ryčių'Pabaltijo etninė praeitis” 
jau atspausdinta ir atiduota 
knygrišyklom Tikimasi, kad ko
vo mėn. pabaigoje ji bus išsiun
tinėta ją užsisakiusiems asme
nims. Tai 4000 metų Mažosios 
Lietuvos istorija, 224 pusk, 
iliustruota žemėlapiais ir nuo
traukomis.

X Vida Kuprytė ir Rūta Kon- 
čiūtė, abi švč. Marijos • širdies 
aukšt. mokyklos mokinės, West- 
čhester, UI., kaip skelbia “Cice
ro Lafe”, yra mokyklos garbės 
sąrašuose.

X Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus ruošia margučių mar
ginimo kursus, kurių pradžia 
kovo 31 d. Kursai dviem gru
pėm bus 10—12 v. r. ir 1—3 
vai. p. p. Kursams vadovaus 
Uršulė Astras.

X Akt. Jonas Kelečius kovo 
24 d. Toronte interpretuos S. 
Becketto, P. Andriušio ir K. 
Binkio kūrinius. Vakarą ren
gia Anapilio Moterų būrelis.

X Ulinois Lietuvių respubli
konų lygos metinis atžymėjimų 
banketas įvyks balandžio 28 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Banketo komitetui vadovauja 
Pranas Jurkus, talkininkaujant 
Irenai Regienei ir Reginai An
drijauskienei.

X Ona Norvilienė visus ska
niai pavaišins atsilankiusius į 
Putnamo seselių rėmėjų vaka- 
rienę-koncertą kovo 25 d. Jau
nimo Centre. Bilietai J. Varne
lio prekyboje, auka $8.00.

X Abiturientų tėvų dėmesiui. 
Liet. Mot. Fed. Chicagos klubas 
ir šiemet rengia abiturientams 
baigusiems aukštesniąsias mo
kyklas - “High schdol” pokylį. 
Svarbiems reikalams aptarti su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., 
trečiad., 7 vai. vak. Jaunimo, 
centre. Valdyba kviečia tėvus 
gausiai dalyvauti. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cerrnak Road — Telef.
VI 7-7747. (sk.)

X “Dainavos” ansamblio sta
tomos muzikinės dramos “Emi
lija Platerytė” bilietai į abu 
spektaklius: kovo 31 d. 8 v. v. 
ir bal. 1 <L, 3 vai. popiet Mari
jos aukšt. mokyklos salėje, 
parduodami Vaznelių prekybo
je (Gifts International) 2501 
W. 71 St., Chicago, UI. 60629. 
TeL 471-1424 darbo valandomis. 
Tuo pačiu adresu bilietus gali
ma užsakyti ir paštu. Kainos: 
$10, $9, $8, $7, $6, $4. (pr.).

.X Kunigas pensininkas ieško 
mažo butelio Brighton Parke, 
Marąuette Parke arba apie Jau
nimo centrą. Skambint telef. 
VI 7-6528. (sk.).

' X lietuviai suvažiuos į Sunny 
Hills, Floridoje gegužės mėn. 
26, 27 ir 28 dienomis. Dėl in
formacijų kreipkitės:

V. Beleckas,

Sunny Hflls — 904/773-3333 
R. Kezys,

New York — 212/769-3300 

’ J. Zubavičius,
New Jersey — 201/381-8198 

J D. Bulaitis,
; Detroit — 313/549-6878

J. Mikonis,
Cleveland — 216/531-2190

M. Kieta,
Chicago — 312/737-1717 

(sk.).

X Nauja Zarasiškių klubo 
valdyba 1979 metams yra: Pet
ras Blekys, pirm., Jonas Krum
plys, vicepirm., K. Rožanskas, 
kasin., Nina Urbonienė, sekret, 
Aldona Šarkienė ir Ona Blekie- 
nė — parengimų vadovės. Klu
bo banketas įvyks balandžio 
21 d. Vyčių salėje.

X Ukrainiečių laikraštis “The 
New Star” kovo 18 d. laidoje 
išspausdino kun. J. Prunskio 
straipsnį ‘tKova už/ žmogaus 
teises Maskvos imperializmo 
akivaizdoje”.

X P. Karosas, New Britain, 
Conn., užsakė “Draugą” vie
nam asmeniui ir atsiuntė 20 do
lerių auką. Jį skelbiame Gar
bės prenumeratorium. Už dide
lę paramą dienraščiui maloniai 
dėkojame.

X Nelė Apeikienė, Los An
geles Birutiečių iždininkė, mums 
atsiuntė malonų laišką, padėko
jo už gerą “Draugo” informa
ciją ir pridėjo 25 dolerių čekį 
dienraščiui stiprinti. Nuošir
džiai dėkojame.

X Leonas Daukus, Chicago, 
UI., pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė Garbės prenumeratos 
mokestį. Maloniai dėkojame.

X A. Dičius, Santa Monica, 
Calif., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dolerių auką. 
Ačiū.

X Juozas Briedis, Chicago, 
BĮ., dosniai parėmė savo dien
raštį, atsiųsdamas Garbės pre
numeratoriaus mokestį. Labai 
ačiū.

X Dr. Zigmas Smilga, Chi
cago, BĮ., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 8 dol. auką. 
Ačiū.

XzAukų po 5 dol. atsiuntė: 
Justas T. Šaulys, Dom. Vaičiū
nas, Kazys Balaišis, Juozas 
Kaklauskas, Gen. Dambras, J. 
Bagačiūnas, tMarija Milašienė, 
Kostas Balčiūnas, Vytas Zda
nys, Jadvyga Prokurat, Irena 
Pemkienė. Maloniai dėkojame.

X Dr. St. Tallat-Keipša, Bal- 
timore, MD., padėkojo už gerą 
informaciją, atnaujino prenu
meratą ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū.

KR. DONELAIČIO 
MOKYKLAI 20 METŲ

Kristijono Donelaičio lituani
stinė mokykla turi vaikų dar
želį, penkis pradžios mokyklos 
skyrius ir keturias aukšt. mo
kyklos klases. Mokyklą lanko 
263 auklėtiniai, joje dirba 39 
mokytojai, vadovaujant direkto
riui Juliui Širkai. Pradinėj 
mokykloj jo pavaduotoja yra 
I. Bukaveckienė, o aukštesnio
joje — Danutė Bindokienė.

Šiemet mokykla jau švenčia 
20 m. sukaktį.

Pradėjo veikti 1959 m. .spalio 
17 d. Tėviškės parapijos patal
pose su 30 mokinių. Mokyklą 
suorganizavo tėvai ir Lietuvių 
Bendruomenės' apygardos val
dyba.

Mokyklos 1964—1965 m. pro
grama buvo suskirstyta į šeše
rius metus ir 4 metų aukštes
niąją mokyklą. Pati mokykla 
ėmė ruošti mokslo priemones, 
kaip elementorių, pratimus, 
vadovėlius. Daug pasidarbavo 
mokyt. D. Bindokienė. Mokykla 
4 kartus per metus išleidžia mo
kinių laikraštėlį ir metraštį, o 
15 m. sukaktį atžymėjo spe
cialiu leidiniu.

PLB pirm. inž. V. Kamantas (deši
nėje) Califomijoj susitikęs su LB Va
karų apyg. iždininku Ant. Adomėnu, 
kuris keleri metai iš eilės LB politi
nei veiklai aukoja po tūkstantinę.

Nuotr. L. Kanto

Dvidešimtmečio minėjimas 
įvyks balandžio 22 d. Jaunimo 
centro salėje. Bus inscenizuo
ta Donelaičio “Metų” ištrauka, 
pasirodys choras, tautinių šokių 
šokėjai. Tuo rūpinasi parengi
mų vadovas V. Gutauskas. Ko
vo 14 d. J. Bagdono namuose 
buvo informacinis pranešimas. 
J.-Širka priminė, kad jau išleis
ta 17 vadovėlių. Mokyklos pa
sisekimą daug lemia geri moky
tojai ir geras tėvų komitetas, 
kuriam vadovauja inž. J. Va- 
riakojis. Aukštesnioji mokyk
la jau išleido 13 laidų, 362 mo
kinius.

Sukakties minėjime bus aka
deminė ir meninė dalys. Bus 
ir jubiliejinis leidinys, kurį re
daguoja D. Bindokienė. Tėvų 
komiteto pirm. inž. J. Variako- 
jis pažymėjo, kad tėvai su mo
kytojais gražiai sugyvena. Ypač

CHICAGOS 
ŽINIOS

PAMOKOS 
MEŠKERIOTOJAMS

Chicagos miesto parkų būsti
nėse balandžio mėnesį bus pa
mokos'meškeriotojams. Miesto 
ežerėliuose žvejojimas prasidės 
balandžio 1 d. Bus galima meš
kerioti nuo saulėtekio iki saulė
leidžio.

STINTŲ GAUDYMAS

Nuo balandžio 1 d. 7 vai. vak. 
vakarais ir naktimis iki gegu
žės 13 d. bus leidžiama, gaudyti 
stintas.

DIRBTINĖ RANKA

Ulinois Technologijos institu
tas pagamino tobulą dirbtinę 
ranką, kuri gali būti valdoma 
mintimis. Minties impulsai per
duodami elektros srovelės ner
vais į muskulus. Signalus pa
gauna odos paviršius, perkelia 
į mažą kompiuterį, kuris įsako 
rankai judėti.

Kristijono Ėonedaičio pradinė lituanistinė mokykla 1978-1979 mokslo metais Viduryje iš kairės į dešinę sėdi: mokytojai Rimas Viktorą, Marija Plačienė, 
Marija Andri jonai tė, Albertas Valavičius, akordeonistė — Ina Končiūtė, Laima Booth-Plačaitė, direkt. Julius Sirka, Ona Jagelienė, Audronė Užgirienė, 
Audra Aleknaitė, Bronė Prapuolenienė, Danutė Puodžiūnienė ir Violeta Atkinson-Smieliauskaitė. Dvidešimt metų mokyklos sukakties proga minėjimas 
įvyksta š. m. balandžio 22 d. Jaunimo centre. Nuotr. Jono Tamulaičio

CHICAGOJE IR IR APYLINKĖSE
didelė mokyklos paspirtis yra 
direktorius J. Širka. Turimi 
du parengimai per metus — 
žiemos balius ir pavasario šven
tė. Mokyklos metinis biudže
tas 23,000 dol. Iš tėvų surenka
ma 14,000 dol., o likusius su
rinkti nėra lengva. Mokytojų 
algos 13,300 dol., patalpų nuo
ma — 6,000 dol.

Mokyklos ateitis viltinga. Su 
mokytojais problemų nėra, bet 
reikia daugiau mokinių. Čia 
galėtų padėti pravestas vajus, 
artėjant mokslo metams. Dir. 
Širka kėlė mintį, kad mokyk
los turėtų susilaukti daugiau 
finansinės ir kitokios paramos. 
Dabar mokyklų išlaidas neša 
ant savo pečių daugiausia tė
vai ir mokytojai. Pamokos bū
na 32 šeštadienius metuose.

J. Pr.

Pa-
AL

LIET. PREKYBOS BUMŲ 
SUSIRINKIMAS

su-
Da-

Lietuvių Prekybos rūmų 
surinkimas įvyko kovo 14 d. 
riaus - Girėno salėje. Susirin
kimą pravedė pirm. Theodora 
Kuzas, sekretoriavo Bruno Gra- 
mont. T. Kuzas supažindino su 
atvykusiais iš Lietuvos apsigy
venimui Jonu Juodvalkiu ir
Lauryną Vaicekauskiene bei jų 
šeimomis. Taip pat sužandino 
su naujai įstojusiais nariais dr. 
A. Trakiu ir James Varkaliu.

Vincentas Samaška prašo pa
dėti aukomis stipendijų fondui 
studijuojantiems lietuvių kil
mės studentams remti. Julius 
Kuzas priminė, kad stipendijų 
fondui remti banketas bus bir
želio 3 d. Martiniąue salėje. 
Juozas Bacevičius paaiškino 
apie mokesčių įstaigų naujus 
reikalavimus ir lengvatas. Char- 
les Austin parodė įdomų filmą.

Stasys Patlaba

BALFO CHICAGOS 
APSKRITYJE

Chicagoje Balfo apskrities 
dabartinės valdybos kadencija 
baigiasi ir nauja bus renkama 
kovo 25 d. įvykstančiame sky
rių atstovų suvažiavime. Bal
tas yra šalpos organizacija, o 
šalpos organizacijos veikla la
bai nesudėtinga, bet sunki. 
Balfas veikia centralizuotai — 
skyriai sutelkia lėšas, jas per
duoda centrui, centro valdyba 
jas paskirsto. Apskrities val
dybos uždaviniai yra apskri
ties mastu per skyrius pravesti 
lėšoms telkti vajų ir rūpintis, 
kad skyriai veiktų, kad būtų 
skyrių valdybos. Chicagos ap
skrityje tiesioginė vajaus pra- 
vedimo našta tenka skyrių val
dyboms. Apskrities valdyba 
rūpinasi vajaus garsinimu ir 
suranda vajaus globėją.

Kelerius metus vajaus glo
bėja buvo Philomena Pakel, Chi
cagos Savings and Loan prezi
dentė. Trejus metus globėjas 
yra Frank Zogas, Midland Sa
vings and Loan prezidentas. 
Globėjai yra buvę J. Grybaus-

ŠEIMŲ KONFERENCIJA

Chicagos arkivyskupijos Mo
terysčių ir šeimų įstaiga kovo 
24 d. turės Marijos aukšt. mo
kyklos patalpose, Westchestery, 
BĮ., konferenciją šeimų klausi
mais.

GOLFAS VISAM AMŽIUM

Chicagoje pradeda duoti pen
sininkams leidimus visam am
žiui lošti golfą miesto golfo 
laukuose. Pirmi tokius leidimus 
gavo Lydia Adams, 67 m., ir 
John McGinnis, 72 m.

POEZIJA AUTOBUSUOSE

Chicagos pavyzdžiu keli kiti 
Ulinois miestai savo autobusuo
se iškabins korteles su parink
tais eilėraščiais. Tuo rūpinasi 
Ulinois menų taryba.

ir seimas praėjo sėkmingai.
Kadenciją baigiančią apskri

ties valdybą sudaro Valerijonas 
jšimkus (pirm.), Juozas Macke
vičius, Feliksas Sereičikas, dr. 
Bronė Motušienė, Kostas Ja
nuška, Grožvyda Giedraitytė, 
Kostas Repšys, Kotryna Repšie
nė ir Jonas Jasaitis.

Nors Balfo organizacija ge
rai susitvarkiusi ir atlieka reikš- 

1 mingą darbą, bet į valdybą be-

kas, dr. L. Kriaučeliūnas, 
ramos savininkai, J. Evans, 
Brazis ir kt. Globėjai skiria 
auką ir, pradedant vajų, susi
rinkusius vajaus reikalams ap
tarti valdybų narius ir talkinin
kus po susirinkimo pavaišina. 
Tą patį daro ir vajų pabaigus. 
Tai gražus globėjų mostas, ku
riuo išreiškiama J 
tiems, kurie eina iš namo į na- 
mą rinkdami aukas. Praėjusių j 
metų vajaus užbaigimas, kuris > - ________ ____
dėl sniego buvo atidėtas, įvykskomisiją, kurios paskirtis

padėka 1 siveržįančių nėra. Dabar valdy-
I ba rūpinasi, kad būtų pakanka-

1 kitai valdybai
I sudaryti. Todėl sudarė nomina

kovo 25 d., 2 vai. popiet šauliui 
namuose.

Apskrities valdyba kartu su 
skyrių valdybomis surengia ge
gužinę. Gegužinės pelno dalimi 
padengiamos administraciiiės iš
laidos, todėl visi suaukotieji pi
nigai tenka tik šalpai. Taip pat 
dalis gegužinės pelno tenka 
šalpai, nes administracinės iš-

vau dabar kalbinti asmenis, ku
rie sutiktų kandidatuoti į aps
krities valdybą. Komisiją su
daro kun. Ansas Trakia, Vik
toras Motušis, Ignas Petraus
kas ir Jonas Balčiūnas. Tikima
si, kad komisijai pasiseks su
rasti pakankamai kandidatų, 
bet suvažiavime kiekvienas ats
tovas turi teisę sutinkantį 

laidos yra labai mažos. Praėju- didatuoti asmenį išstatyti 
siais metais apskrities valdybai 
kartu su Chicagoje veikiančių | 
skyrių valdybomis teko techni-l 
nė Balfo seimo rengimo dalis.*
Tai seimo rengimo darbai, iš-1 bais, o aukotojams, kurie sudė- 
skiriant seimo programą ir ats-1 jo daugiau pinigų negu praėju- 
tovų sukvietimą. Seimui įvykti'siais metais, reiškia nuoširdžią 
sąlygos buvo sudarytos geros | padėką. Jonas Jasaitis

kan- 
kan-

aps-
didatu į valdybą.

Paskutiniame posėdyje 
krities valdyba pasidžiaugė va
jaus pasisekimu ir atliktais dar-

IŠ ART! IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. Vytautas Klemas, 
pakviestas princo Feisal, pada
rė pranešimą Saudi | Arabijos | 
valdžios pareigūnams apie van
dens šaltinių tyrinėjimo pro
jektą Arabijos įlankoje. Besi
lankydamas sostinėje Riyadh, 
dr. Klemas aplankė Vytą ir 
Vandą Šliupus ir susitiko su 
Stasiu ir Sigute Bastomais, ku
rie sveikina draugus ir kviečia 
pravažiuojant aplankyti.

— Vita Kevalaitytė, Santa 
Monica, Calif., magistro laipsnį 
genetikoje padariusi Californi- 
jos universitete (Davis), pradė
jo dirbti Californijos un-te Los 
Angeles (UCLA) mokslinio ty
rinėjimo srityje. Studentavimo 
metu Vita aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje.

— Minima Lietuva. Retą ku
rią savaitę Lietuvos vardas ne
minimas didžiojoje JAV skaudo
je ir televizijos žiniose. Beveik 
per visus JAV didžiuosius laik
raščius, Sovietų Sąjungoj vyk
stant rinki mminyna vaidinimams, 
buvo minima, kad disidentai 
Maskvoje ir Vilniuje bandė iš
statyti savo kandidatus. Vil
niuje tokiu kandidatu bandytas 
išstatyti vargonininkas Edmon
das Meškauskas. Žinoma, kad 
išstatyti neleido, o dabar, be 
abejojimo, jį pradės persekioti 
už bandymą draskyti komunis
tinės vergijos pinkles. Lietu
vos vardas buvo minimas pa
tiems JAV televizijos kriti
kams stebintis, kad buvo rodo
mas, o kai kur ir dabar tebero- 
domas “The Unknown War” fil
mas, Buvo siūlymų parodyti 
antrąja medalio pusę — sovie
tų žudymus ir persekiojimus.

Hamiltono Nemuno skautų tunto vadovė R. Bagdonienė užriša kaklaryšius 
skautams. Nuotr. J. MHltento

8RA2I4J0K
— Brazilijoj vykupų konfe. 

rencflos generalini'sekretorius ir 
P/>rto Alegre tvyskuįas Dom Ivo 
Lorscheiter savo seknadieniniam 
žodžiui vasario pradžoje pasirin
ko Lietuvos Bažnyčia reikalui 
Pagal Rio de Janeiro dienraščio 
“Jomal do Brasi’lM vastriaŽ į 
laidą vyskupas įrašęs žodį prieš 
išvykdamas į Lot. Amerifos vys
kupų pasitarimą Pueblnje. Įvade 
vysk. Lorscheiter sako, kad krikš
čionio laikysena “negali“'pritarti 
nei ateistiniam kapitalistines sis
temos materializmui, nei komu
nistiniam materializmui be Die
vo”. Todėl CNBB sekretorius pi- 
sisakė noriai kalbąs apie padėtį 
Lietuvoje. Paminėjęs sovietų oku
pacijos faktus, vyskupas prideda, 
kad ‘“rusai siekia nuslopinti ir su 
naikinti pačią lietuvių tautinę 
sąmonę. 'Noriu pagerbti -lietuvių 
tautą, kuri mokėjo būti ištiki
ma tikėjimui ir paųgi, įdaryti 
rimtą pažangą. Lietuvių _taqJĖ$ 
žmogaus teisės nėra gerbiamos 
ir tai mums visiems yranįspėji- 
mas — tiek Vakarų tiek Rytų 
ideologams, kurie priešina^ Die
vui i r Evangeli jos reikšmei-j ne 
tik traukia nuodėmėn, bet dar 
sunaikina žmonių taiką ir laimę”.

ŠVEICARIJOJE

— Šveicarijos LB Vasario 16 
minėjimas įvyko vasario 257d. 
Berne. Pamokslą ir pamaldas 
pravedė kun. dr. J. Juraitis. 
Po pamaldų gretimoje" sąfeje 
įvyko metinis susirinkimas. Bu
vo vienbalsiai perrinkta ta pati 
valdyba: pirmininkas dr/ A. 
Kušlys, vicepirmininkė dr. J. 
Pečiulionytė, sekretorė ir iždi- 
ininkė I. Kaestli - Augeviciūtė. 
Sielovados įgaliotiniu buvo iš
rinktas dr. A. Gegeckas. Susi
rinkimui pasibaigus, visi nuvyko 
į netoli esančios gelęžinį.ęluj 
stoties restoraną papietauti -ir 
praleisti Vasario 16 iškilmin
gąją. minėjimo dalį. Veigel - 
Plechavičiūtė iš Vokietijos akai- 
tė paskaitą apie jos įspūdžius ii 
pasaulio lietuvių kongreso To
ronte. Po to sekė I. Stasiulie- 
nės tautinių šokių grupės pasi
rodymas, kuris užtruko apie va
landą ir labai maloniai nuteikė 
žiūrovus. Trečias meninės šven
tės dalies punktas būva, skaid
rių iš Lietuvos gamtos Taei k JI 
K. Čiurlionio kūrybos demon
stravimas, kurį pravedė ŠLB 
pirmininkas dr. A. Kušlys. Į 
susirinkimą garbės svečiu buvo 
pakviestas Ukrainiečių, susivie
nijimo Šveicarijoje pirm. dr. R 
Prokop. Taip pat susirinkime 
dalyvavo svečiai iš užjūrio: 
amerikietė Daiva Banaitienė ir 
kanadietis p. Gruodis. Susirin
kimą savo atsilankymu pagerbė 
prof. J. Eretas, diplomatas dr. 
A. Gerutis ir ištikimieji Lietu
vos šveicarai Heimberg ir Gafi- 
ser su žmonomis.

AUSTRALIJOJE ;
— Anatolijaus Kairio trijų 

veiksmų komediją “Popiečio 
diagnozė” kovo 18 d. Melbotm- 
no lietuvių namuose stato Sid
nėjaus teatras “Atžala”. Reži
suoja St. Skorulis. Visais rei
kalais rūpinasi M. K Čiurlionio 
diskusijų klubas.

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-1225...

Chicago, Ulinois 60629 ’ 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak- 

šeštad. 9 vaL iki 1 vai i

Lietuva bolseviky 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKE

Leidinys gausiai iliustruotas ta^Į* 
tų ir kalintų lietuvių atsiminimais » 
su ilgu sąraSu nužudytųjų.

Eleido Jūrų Saulių Kuopa 
da. Chicago, 1979, 240 psL Sp*wi 
DRAUGO spaustuvė. Viršelis to 
lankas dail P. Aleksos. Kak A « 
siuntiniu $6.73. X

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, *5’* 
W. 63rd St., Chicago, UI 60621

m. gyv. prideda 30 et. valstijos mo
kesčio.


