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KOVOS UŽ BLAIVYBĘ 
SĄJŪDIS LIETUVOJE 

(Tęsinys) 
Brangieji! Kreipdamasis j 

Jus šį šventą Kalėdų rytą, no
riu pasiūlyti taip pat ypatingą 
būdą pagarbinti Kūdikėlį Jėzų ir 
sugrąžinti ramybę, kurią dau
gelis esame praradę. 

Tikiu, iš čia susirinkusių nėra 
nė vieno, atėmusio kam nors 
gyvybę ir dėl to netekusio ra
mybės. Bet y r a ir kitų nusikal
timų, kurie žmogų šaldo, atito
lina nuo Dievo, sudarko gyveni
mą ir atima ramybę. Vienas iš 
jų — girtavimas, baisus savo 
plitimu ir padariniais. 

Manau, kad aiškinti ir įrodi
nėti Jums to nereikia. Jau se
novės graikų gydytojas Hipo
kra tas skelbė, kad girtavimas 
yra sąmoningas, apgalvotas sa
vęs žudymas, šių dienų medi 

nors daugelio amžius jau per
kopęs per d e š i m t . . . š ta i , ber
niukas keliais vaikšto. Ne 
žaisdamas jis t a ip daro: visą 
laiką jis t ik keliais vaikšto, nes 
jos tėvelis gėrė i r niekad nesi
meldė, niekad a n t kelių neklū
pėjo, š t a i , mergaitė varle šo
kinėja. I r taip j i šokinės, kol 
gyva bus, nes jos tėveliai gėrė 
ir girtaudami leido ją į pa
saulį . . . 

Bet kam aš kalbu? Argi ne 
visiems ta i aišku? Ar girtavi
mas neparodė savęs, ašaromis 
išvagodamas veidus, sielvar
tais sukruvindamas širdis, iš
plėšdamas džiaugsmą ir atimda
mas ramybę? — Sugriautos šei
mos, be globos palikti našlai
čiai vaikai, avarijos darbovie
tėse, keliuose i r gatvėse, savi-

cina daugiau žino. J i smerkia į žudybės, žmogžudystės i r negi-
girtavimą, kaip nusikaltimą ne j musių kūdikių žudymas — juk 
tik sau, bet ir šeimai, ir visuo-! visa tai įvyksta dažniausiai dėl 
menei, ir ateities kartoms. Me-' girtavimo! N e be reikalo šv. 
dicina sako, kad nėra geresnės : Paulius, tautų Apaštalas, tarp 
priemonės idiotams, silpnapro- j kitų sunkiausių nusikaltimų pa-
čiams ir invalidams sukurti, \ mini girtavimą ir įspėja, sakyda-
kaip alkoholis. Apžiūrėję gimu-j mas: "Neklyskite! Nei ištvir-
sį paliegėlį, ištyrę priežastis, į kėliai, nei stabmeldžiai, nei sve-
gydytojai aiškiai pasako: šito | timautojai, nei iškrypėliai, nei 
kūdikio širdį, kepenis, smege-1 vagys, nei gobšai, nei girtuok-

Iranas pradės 
bausti Sadatą 
šachas paguldytas Egipto ligoninėje 

Kairas. — Egipto prezidentas Į janti jį nunuodyti Panamoje. 
Anwar Sadatas pirmadienį la- Amerikos CLA nutarusi, kad ša
bai šiltai sutiko buvusį Irano | cho mirtis y r a vienintelis kelias 
šachą ir pareiškė spaudai, kad j į amerikiečių įkaitų išvada-
Egiptas bus pastovi šacho apsi-1 vimą. 
gyvenimo vieta. Iki šiol šachas Panamos advokatas, kurį nu-
su šeima aplankė j au penkias; samdė Irano vyriausybė vado-
valstybes, norėdamas įsikurti. | vauti šacho išdavimo bylai, y r a 

Palikęs Iraną praėjusių metų sausio mėnesį, šachas bu vo Egipto prezidento Amvar el-Sadat svečias. 
jis sugrįžo į Egiptą gydytis ir gyventi musulmonų žemėje. 

Dabar vėl 

nis 30 tėvai pragėrė . . . 
Neseniai mūsų spauda rašė 

apie Pabradės invalidų namus. 
Ten 423 nelaimingi vaikai. 
Kiekvienoje lovoje vis kitaip 
suluošinti. Kai kurie beviltiš
kai kabarojasi vystykluose, 

liai, nei keikūnai, nei plėšikai 
nepaveldės Dievo karalystės" 
(1 Kor. 6, 9-10). Taigi, Apaš
talas įsakmiai įspėja: "Neklys
kite! . . . girtuokliai . . . nepavel
dės Dievo karalystės". ' 

(Bus daugiau) 

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 
PRANCŪZŲ SPAUDOJE 

Reporteris išvykdamas apsiverki 
"Po blyškiu Lietuvos dangų- "Ji ta ip įpratusi prie to, taip 

rezignavusi . 
Miestuose Alberny matė gau

sius plakatus apie "TSRS tautų 
draugystę", be t Vilniuje t a rp į 
lietuvių ir rusų jis Pajefcėj) S f c H į ^ S S f f į 
tik priešiškumą. Kauniete daili- , , 
ninkė jam padovanojo keletą i , 
paveikslų, kurių ji, savo dide-
liam nusivylimui, niekad nega
lėjo išstatyti parodoje Sovietų 
Sąjungoje. Išvykdamas jis ste
bėjo "nutolstančią Baltijos pa
krantę" ir tyliai pravirko: 

mi" — šiuo pavadinimu prancū
zų laikraštyje "La Croix" (25. 
1. 80) pasirodė Pascalio Alberny 
įspūdžiai iš jo viešnagės Lietu
voje, "šios mažos šalies gy
ventojai", rašo jis, "80 nuoš. 
katalikai, antikomunistai ir an-
tirusai, kaip ir lenkai, priešina
si jiems grasinančiai rusifika
cijai. Jie išsaugojo savo kalbą, 
savo alfabetą, savo tradicijas. 
Tačiau jie negalėjo išvengti sa
vo valstybės susovietinimo ir 
jos pajungimo kaimyninei Ru
sijai. Vilnius ir Kaunas, dabar 
restauruoti, yra gražūs mies
tai". 

Nors Alberny neturėjo leidi
mo išvykti iš Vilniaus, jis ap
lankė Kauną ir keletą kitų vie
tovių. Kaune jis apžiūrėjo vie
tą, kur 1972 metais susidegino 
Romas Kalanta: "Kareivis sau
go, kad niekas neprieitų; nežiū
rint to. kiekvieną rytą jam rei
kia pašalinti gėles, kurios susi
renka nakties metu". Lietu
vių katalikų įkarštis prancūzų 
žurnalistui priminė Lenkiją. 
"Kai kurie tikintieji, rizikuoda
mi savo saugumu, leidžia žurna
lą, vardu "Kronika", kuris kar
tais netikėtai atsiranda pašto 
dėžutėje". 

"La Croix" korespondentas 
pastebėjo ilgas eiles prie krau
tuvių. Norint rasti mėsos, rei
kia anksti keltis. Apie trečią 
valandą po pietų, ant daugelio j ko užkimšti jūros dugne atsi 
kafeterijų durų pasirodo lapelis vėrusį šaltinį cemento mišiniu. 

SALVADORE NUSOVE 
ARKIVYSKUPĄ R0MER0 

žinomas socialinio teisingumo kovotojas 
San "Salvador, — Populiarus grobimai davė per eilę metų 

katalikų San Salvadoro arkivys. į apie 70 milijonų dolerių išpirki-
kupas Oscar Romero pirmadie-1 mo pinigų, kurie buvo išleisti 
nį buvo nušautas keturių civilių ginklams ir amunicijai. 
nedidelėje koplyčioje, kurioje jis Amerikos spaudžiama, Salva-
laikė gedulingas Mišias už mirų- [ doro chunta paskelbė žemės ir 
sią "Independiente" laikraščio bankų reformas, tačiau jos dar 

į leidėjo Jorge Pinto motiną, š is daugiau nustatė dešiniąsias jė-
I laikraštis rašė apie pamaldas ir ; gas. Dvarininkai organizuoja 
į skelbė, kad arkivyskupas laikys privačias samdinių armijas, ku-
šv. Mišias, koplyčioje buvo rios gina nacionalizuojamus 

j apie 130 žmonių, kurie visą įvy- dvarus. Salvadoro valdžiai dar 
kį stebėjo. ; nepavyko įtikinti reformų prie-

Dar nėra aišku, ar atentatą ; šininkų, kad geriau nuosaikios 
Įvykdė komunistai, ar dešinieji; reformos ir socialinio teisingu-
radikalai. Salvadore vyksta: mo gairės negu civilinis karas , 
įtemptos kovos dėl valdžios, komunistinė revoliucija i r po 
Arkivyskupo nušovimas t a s ko- j jos ateinantis chaosas. 
vas da r išplės, nes jis turėjo ša- Į Ne tik vyriausybėn įstojusių 
liniukų visoje tautoje. Pernai i civilių krikščionių demokratų 

Camranh įlankos > k a i t u kalinimą, o 
kurie bus teisiami. 

partijoje, bet ir kariuomenėje 
yra jaučiamas skilimas, kur is 
apsunkina valdžios darbą i r pa-

au-

iis buvo Britanijos parlamento 
pasiūlytas kandidatu gauti No-

ame-
tę kovą dėl žmogaus teisių. Sal- j sireiškia naujomis smur to 

vien šiais metais jau komis, 
žuvo apie 600 žmonių. Arkivys
kupas buvo 63 metų. 

Praėjusį sekmadienį arkivys
kupas Romero pamoksle reika
lavo, kad Salvadoro vyriausybė 

TąTkimirką s^prantCkadlaTs-1 b r a u k t ų persekiojimus, su-
vė yra ir fizinis pajautimas. I r i "tabdytų zmomų žudymą. J IB 
aš galvoju apie savo ^ u ^ , "urode, kad tarp kovo 16_ir kovo savo 
(Lietuvoje), apie jų sunkią ko
vą, jų narsą i r viltis". Išvažiuo
jantį autorių muitinėje sulaikė, 
nuodugniai iškratė ir tardė, nes 
pastebėjo, k a d jis turi prancū
ziškų frankų, kuriuos įvažiuo
damas neužregistravo. Kai pa
galiau paleido, tai net apsiverkė 
iš džiaugsmo, pasijutęs vėl lais
vas. (Elta). 

Sustabdė Meksikos 
naftos šaltinį 

22 d. buvo nušauta 150 žmonių. 
Arkivyskupas Romero ne kar

tą y ra gavęs grasinimų, tačiau 
atsakydavo, kad "Dievo valia". 
jei jis būtų nušautas. Salvadore 
per paskutinius dvejus metus 
buvo nušauti 6 katalikų kunigai. 

Pernai spalio mėnesį Salvado
re buvo nuverstas diktatorius 
e-enerolas Romero, prieš kurio 

Vakarinio kranto 
arabų streikas 

Jeruzalė. — Arabų miestų 
burmistrai okupuotame Vakarų 
krante paskelbė generalinį ara
bu streiką. Visos parduotuvės 
ir įmonės antradienį buvo užda
rytos, protestuojant pr ieš Izrae
lio vyriausybės nutarimą steigti '• viceministeriai: 
arabų mieste Hebrone dvi žydų• ir Ramiro Zambrano 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Valstybės pasekretorius 
Richard Holbrooke pareiškė se
nato komitete, kad Sovietų Są
junga sustiprino savo strategi
nę poziciją Pietryčių Azijoje, 
perimdama JAV s ta ty tas bazes: 
Danango i r 
uostus, kur sovietai laiko dau
giau 10 karo laivų. 

— Lenkijoje įvyko parlamen
to ir savivaldybių rinkimai. Į 
460 vietų parlamentą vyriau
sybė išstatė 646 kandidatus. 

— Italijos prezidentas pavedė 
buvusiam premjerui Cossigai 
vėl sudaryti vyriausybę. Spėja
ma, kad jis pabandys į kabinetą 
į traukti ir socialistų atstovus. 

— Rodezijoje prasidėjo juo
dų darbininkų streikai ir nele
galūs susirinkimai. Padažnėjo 
baltųjų užpuldinėjimai. Poucija 
ašarinėmis dujomis išardė vieną 
susirinkimą Salisbury ir suėmė 
keturis juoduosius. 

-— Vietnamo žinių agentūra 
; paskelbė, kad sunkiai serga 
j Vietnamo prezidentas Ton Duc 
į Thang, 91 m. 

-— Brazilijos policija surado 
j nesprogusią bombą, padėtą ko
munistų susirinkime, ku r daly
vavo 500 žmonių, susirinkusių 
paklausyti part i jos vado Grego-
rio Zeberra kalbos. 

— Kolumbijoje įvyko vienas 
vyriausybės pasi tar imas su te
roristais, okupavusiais Domi
ninkonų ambasadą. Kolumbijai 
atstovavo du užsienio reikalų 

Camilo Jiminez 
Dalyvavo 

Iš Panamos jis išskrido dieną 
prieš Irano delegacijos atvyki
mą j Panamą. Trys iraniečiai 
ir Panamos advokatas, buvęs 
teisingumo ininisteris, įteikė 
Panamai 450 puslapių dokumen
tuotą reikalavimą šachą išduoti. 
Reikalavimas įteiktas Panamos 
užsienio reikalų ministerijai. 

Irane rengiama 
demonstracija, nes 
mano, kad Amerika įsikišo ir iš
vežė šachą į Egiptą, bijodama, 
kad Panama šacho neišduotų. 
Irane kalbama, kad šacho išve
žimą organizavo buvęs valsty
bės sekretorius Kissingeris ir 
Chase Manhattan banko pirmi
ninkas David Rockefeller. Ro-

pasakęs, kad Panama išduotų 
šachą, jei gautų iš Irano rašt iš
ką pažadą šacho nebausti mir
ties bausme. Stebėtojai mano, 
kad šiandien niekas Irane ne
galėtų duoti tokio pažado, nes 
čia d a r nėra stiprios vyriau
sybės. 

Šachas Egipte tuoj buvo nu-
milžiniška į vežtas į ka ro ligoninę ir jį ap-
iraniečiai žiūrėjo 15 geriausių Egipto gy

dytojų. Sakoma, kad šachas 
bijojo būti gydomas Panamoje, 
nes jis gavęs žinių, kad Pana
mos chirurgai gali jį "papjauti". 
Jis reikalavęs chirurgo iš Ame
rikos, tačiau Panama dėl to net 
uzsigavusi. 

Prezidentas Sadatas yra š ė 

moje žinomas I rano revoliucijos į nas šacho bičiulis. Egiptas gau-
teisėjas, pasiuntęs mirtin apie j davo iš I rano naftos, kada jam 
600 žmonių, ajatola Khalkali pa-į ios trūkdavo, gaudavo paskolų. 
sakė, kad šacho išvykimas iš 
Panamos prailgins amerikiečių 

vėliau kai 

Galimas daiktas, kad iranie
čiai tikėjo, kad Panama šachą 
išduos. Teherano radijas jau į 

Sadatas žinąs, kad šacho pri
glaudimas padidins iam opozi-
ciia iš kairės ir iš šijitų musul
monu pusės. 

Jei šacho išvykimas ir dėl to 
kilęs triukšmas pakentų prezi
dento rinkimu kampanijai, ste-

kaltina Egiptą, kad tas priėmė! bėtojų manymu, kalta būtų ir 
"mūsų laikų Hitlerį". Egiptas j nati vyriausybė su savo pareiš-
tuo išdavęs islamą, parodęs, kad: kimais, komentarais "iš aukštu 
jis tarnauja Amerikai. Dabar Į vyriausybės sluoksnių". Krit i-
Iranas turėsiąs laisvas rankas, kuojamas Brzezinskio pasaky-
eksportuoti savo revoliuciją į imas . kad šachas būtų buvęs 
Egiptą, kuris esąs tai revoliu- priimtas ir Amerikon, jeigu būtų 

mokyklas. 
Šį nutarimą pasmerkė ir val

stybės departamentas, nes jis su
daro kliūtį Izraelio-Egipto tai
kos sutarties įgyvendinimui. Pa
čiame Izraelyje daug kritikų 

valdžią kovojo ir arkivyskupas puola premjero Begino pasirink-
Romero. Valdžią paėmė pen- j tą šiam nutarimui laiką. Gegu-
kių asmenų: karininkų ir civilių, žės 26 d. pasibaigia su ta r t a s 

palestiniečių autonomijos termi
nas. 

su užrašu: "Sanitarinė kontro
lė". Albemy pažįstama lietu
vė jam paaiškino: 'Tai reiškia, 
kad viskas išparduota, nieko 
nebėra valgyti". J o žodžiais: 

chunta. JAV vyriausybe paža-
Meksika. — Pirmadienį inži- dėjo naujai Salvadoro valdžiai 

nieriams pagaliau pavyko su- j 50 mil. dol. ekonominę ir karinę 
stabdyti Meksikos naftos šalti-j paramą. Washingtone planuo-
nio "bctoc I " liejimąsi į jūrą. j jama padėti Salvadorui įgyven-
Šaltinyje įvyko sprogimas per-,dinti socialines reformas, kū
nai birželio 3 d. Nuo tos die- rios užkirstų kelią komunizmui, 
nos į vandenis išsiliejo daugiau: Salvadore gyvena 4.8 mil. žmo-
3 milijonų statinių nevalytos! nių. Tai tirštai apgyvendinta Ghomal. Prezidentas buvo į ce-
naftos. Po ilgų bandymų pavv- Į valstybė, todėl politinis smurtas į remonijas pakvietęs apie 1.000 

pareikalauja daugiau gyvybių. Į svečių, bet atvyko apie 500. Ne-
Amerikos bandoma pravesti 
"nuosaiki revoliucija" nepriim
tina komunistinėms grupėms, 
kurios Salvadore gerai organi
zuotos ir stipriai ginkluotos. 

Baltuose Rūmuose kovo 23 d. 
įvyko ceremonijos, ryšium su 
Camp David sutart ies metinė
mis. Kalbai pasakė preziden
tas Carteris, Izraelio ambasado
rius Evron ir Eaipto — Ashraf 

su kauke teroriste moteris i r 
įkaitų atstovas, Meksikos am
basadorius Ričardo Galan. 

— Senatorius Howard Baker 
pareiškė, kad j is nesuinteresuo
tas tapt i viceprezidentu, kurie 
nieko daugiau neveikia, tik tei
raujasi, kaip jaučiasi preziden
tas. 

— Japonijos vyriausybė svar
sto, kaip padidinti lėšas Ameri
kos kariuomenės Japonijoje iš-
laikvmui. 

Šaltinio nafta užteršė ne tik 
Meksikos, be t ir Texas valstijos 
pakrantes. Meksikos naftos ben
drovei "Pemeoc" padaryta daug 
nuostolių. Komunistiniams teroristams pa- mus. 

pimatė daus: žymių J A V žydų 
veikėjų. Kai kurie aiškinosi 
nenorėję užsiangažuoti i r vykti 
pas prezidentą Carter i prieš pat 
pirminius Nov," Yorko rinki-

Izraelio premjero gynėjai, 
aiškindami jo pasiryžimą steigti 
buvusiose Jordano žemėse žy
dų sodybas, sako, kad Beginui 
tos žemės nėra "okupuotos", bet 
"Išlaisvintos" Judėja ir Sama-
rija, k u r nuo amžių žydai gyve-

cijai pribrendęs. 
Egiptas, kaip žinoma, diplo

matinių ryšių su Iranu neturi 
nuo taikos su Izraeliu pasirašy
mo dienų. Prezidentas Sadatas 
yra pavadinęs ajatolą Khomeinį 
"lunatiku". Egip to laikraštis 
"Al Akhbar" paskelbė, jog ša
chas gavęs slaptų žinių, kad 
JAV slaptoji ta rnyba planuo-

Pakistanas žada 
priimti paramą 

Rawalpindi. — Pakistanas ko
vo 23 d. minėjo savo nepriklau
somybės šventę. Savo kalboje 
karinis diktatorius gen. 2 a ui 
Haq neminėjo demokratinių rin
kimų. Jis ragino kariuomenę 
ruoštis ginti Pakistano sienas, 
nes Afganistano pasienyje atsi
radusi nauja padėtis. Preziden
tas skatino visą tautą laikytis 
vieningai, kad būtų galima 
spirtis prieš ekspansijos siekian
čios galybės užmačias. Jis pa
reiškė, kad pa rama laukiama iš 
visų pasaulio šalių, jei tik ta 
parama nesuriš Pakistano įvai
riomis sąlygomis. 

Pakistane esą afganų sukilė
lių vadai paskelbė prašymą vi
sam pasauliui, nes rusai didina 
savo jėgas Afganistane ir gresia 
sukilėlių judėjimui. 

norėjęs čia atvykti. 

— Iš Afrikos respublikos Ča
do buvo evakuoti 220 užsienie
čių, jų tarpe JAV ambasado
rius ir 29 tarnautojai . Vyksta 
aršios kovos t a r p prezidento 
jėgų ir gynybos ministerio ka
reivių. 

— Pasaulyje nutilo kalbos 
apie pabėgėlius iš Pietryčių Azi
jos, tačiau jie vis bėga ir Tai-

Norcia mieste vel 
drebėjo žeme 

Xorcia. — Sekmadienį popie
žius Jonas Paulius II-sis aplankė 
centrinės Italijos miestą Nor-
cią, kuriame pernai rugsėjo 
10 d. įvyko stiprus žemės dre
bėjimas, palikęs daug sužeistų 
ir benamių. Popiežiui guodžiant 
nukentėjusius, apylinkėse vėl 
vyko lengvas žemės drebėjimas, 
nepadaręs didesnių nuostolių. 
Popiežius savo kalboje smerkė 
Italijos miestuose siaučiantį te
rorizmą, gimusį iš planuotos ne
apykantos. Jis ragino klausyto
jus nepasiduoti neapykantai, bet 
būti meilės apaštalais. 

Reiškė užuojautą 
sergančiam Titui 

Novi Sad. — Jugoslavijoje, 
Vojvodinos provincijoje, dešim
t y s tūkstančių jugoslavų susirin
ko išreikšti savo užuojautos 
prezidentui Titui, kuris jau še
šios savaitės sunkiai serga. De
monstracijoje buvo daug jauni
mo, kuris šaukė šūkius, giedojo 
giesmes ir reiškė viltį, kad Tito 
greit pasveiks. Paskutiniame 
gydytojų pareiškime sakoma, 
ka r jo sveikata yra kritiškoje 
padėtyje ir kova vyksta to
liau. 

KALENDORIUS 

Kovo 26 d.: Kasijonas, Teklė, 
Vygantas, Gėla. 

Kovo 27 d.: Rubertas, Lidija, 
Vi notas, Rūta. 

Saulė teka 5:46, leidžiasi 6:08. no. Be to, to s žemės svarbios 
valstybės saugumui. Žydų so- apie pabėgėlius iš Pietryčių Azi-1 ORAS 
dybas pasmerkė Jungtinės Tau- jos, tačiau jie vis bėga ir Tai- i Debesuota, su pragiedruliais, 
tos. J a s nelegaliomis laiko ir [ iandija reikalauja daugiau para- į temperatūra dieną 45 L, naktį 35 
valstybės departamentas . Į mos pabėgėlių šalpai. I laipsniai. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. kovo mėn. 26 d. 
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SUVAŽIAVIMAI ATLANTO 
RAJONE 

Atlanto rajono vadas prane
šė, kad Atlanto rajono vadovų 
-viv suvažiavimas įvyksta balan
džio 13 d. Philadelphijoje, Lithu-
anian Music Hali, 2715 E. Alle-
gheny Avenue. (žemėlapis pri
dedamas prie šių Gairių). Regist
racijos mokestis kiekvienam 5.00 
dol. — padengti maisto išlaidas. 
Suvažiavimas prasideda 10 vai. 
ryto. Prašau visų nevėluoti. 

Raginu visas vienetų vadoves 
kuo gausiau dalyvauti, taip pat 
draugininkes. Bus svarstomi va
saros stovyklos reikalai. Vienetai, 
kurie dar nesate prisiuntę regist
racijas 
vimą. 

Kurios planuoja keliauti trau
kiniu, ar atobusu, ar lėktuvu, 
prašau iš anksto praneštį sesei 
Danutei Surdėnienei, 231 Forrest 
Dr., TurnersviKe, NJ . 08012, tel: 
609-227—2837, kad kas galėtų 
Jus sutikti ir pristatyti į suvažia
vimo vietą. 

Skyrių \redėjos: prašau paruoš
ti pranešimą apie skyriaus veik
lą. Jei nedalyvausite, prašau pra
nešimą prisiųsti man. Noriu pri
minti, kad kiekviena skyriaus va-

KA MAN REIŠKIA VASARIO 
16 DIENA 

Vasario šešioliktoji diena vi-
' šiems lietuviams yra labai svar-
j bi diena. Ši diena mini mūsų tau-
' tos laisvę, bet mes ir prisimena
me apie Lietuvos nelaisvę ir kan
čias. Ta diena mums yra links
mą, nes tada mūsų kraštas atga
vo laisvę. Žmonės džiaugiasi pri
simindami tas linksmas dienas, 
bet dabar mūsų kraštas vėl yra 
okupuotas ir nelaisvas. Žmonės 
Lietuvoje neturi tos laisvės, kurią 
mes turime čia Ameikoje. Lietu
voje žmonės, lietuviai, 'negali 
taip pat švęsti Vasario šešiolik
tąją dieną. Gal jaunesnieji vaikai 
Lietuvoje net nežino apie tą svar
bią dieną. Nors Vasario šešiolik
toji diena mums yra linksma, lie
tuviams Lietuvoje yra nelinksma, 
nes jie negali džiaugtis laisve. 
Vyresniem lietuviam dar liūd
nesnė diena, nes jie gali geriau 

dovė yra atsakinga už vadova
vimą pastovyklės ateinančios va
saros stovykloje — arba suranda 
tinkamą asmenį tom pareigom. 
Tas žymiai palengvins stovykli
nio štabo sudarymą. 

Skiltininkių-kų kursai įvyksta 
balandžio 26-27 dienomis Estų 
Stovyklavietėje, Lakevvood, N.J. 
Registracijos 'lapas su informaci
ja pridedamas prie gairių. Ragi
nu, kad vadovės siųstų kuo dau
giau prit. skaučių iš visų vietovių. į aTsTmVti'7as" nepriklausomybės 
Taip pat kviečiam.ir brolius daly- j ^enas, kai Lietuva augo, stiprė-
vauti sesių pravedamuosiuose <ur j o i r g a r s ė j o R d k i a p r i s i m i n t i „ 
suose. Registracija baigiasi balan 
džio 23 d. 

Paukštyčių sąskrydis Putname 
'per Memorial savaitgalį neįvyks 
dėl ten vykstančių konferencijų. 
New Yorko Tuntininkė Birutė 
Kidolienė praneša, kad sesių 
ir brolių tuntai iš N.Y. važiuoja 
į Estų Stovyklavietę savaitgali
nei iškylai ir kviečia visus prisi
dėti. Iškyla vyks per Memorial 
savaitgalį. Norintieji dalyvauti, j 
prašau susisiekti su N.Y. tunti
ninkė. 

Vis budžiu, 
s. Regina Petrutienė 

Atlanto rajono vadeivė 

Aušros Vartų tunto Šatrijos draugovės paukštytes — T. Mikaitytė, N. Atko
čiūnaitė, A. Ardickaitė ir A. Mačytė įdėmiai seka sesės Laimos Ardickie-
nės aiškinimą kaip marginti velykinius margučius. 

Nuotr. N. Balzarienės 

dieną ir mylėti mūsų tėvų kraštą 
visuomet. 

Rasa Tijunelytė 
Mirgos draugovė j 

KĄ MAN REIŠKIA VASARIO 
16 DIENA 

Vasario 16 d. — tai diena, kai 
Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę. Ši diena mums primena 
Lietuvos galingumą. Mes duoda
me garbę tiems žmonėms, kurie 
įvedė tą nepriklausomybę ir pa
darė Lietuvą žymia. 

Būdamos skautės? mes lankome 
Vasario 16 dienos minėjimus- pri 
simenam tuos žmones ir įverti
nam JŲ nepriklausomybės darbus. 

Vida Reklaitytė 
Mirgos draugovė 

— Amerikoje 45% visų filmų 
yra pažymėti R raide, X raide pa
žymėti 9%, PG — 39%, o G — 
7%. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
ISTORIJOS PATIKSLINIMUI 

Spaudoje jau ne pirmą kartą 
rašoma apie Roselandą nebūtus 
dalykus. Š. m. kovo 4 d. St. 
Gailius "Drauge" rašo: "Taip 
pat jo pastangomis su mokyto
ju Markevičium buvo įsteigta 
lituanistinė mokykla". Pažymė
tina, kad mok. Markevičius, jei 
toks ir yra kur nors, Roselande 
nėra buvęs ir čia jokios mokyk
los neorganizavo. Be to, Br. 
Macevičius L. Bendruomenės 
pirmininkas, buvo aštuntas iš 
eilės, o ne pirmas kaip St. Gai-
tius rašo. Pirmas L. Bendruo
menės pirm. Roselande buvo 
kun. A. Stankevičius, po to JAV 
LB pirm. P . Kurzikauskas, inž. 
Vladas Sinkus, inž. Jonas Stan
kūnas, Liudas Stašaitis, Antanas 
Gaška, Bronius Andriukaitis ir 
paskutinis 1965 m, sausio 24 d. 
buvo išrinktas Bronius Macevi
čius, šeštadieninės mokyklos 
vedėjais buvo Jonas Girdžiūnas, 
E. Gaškienė, dr. B. BaJšaitytė-
Motušienė, J. Plačas, V. Lape
nas, M. Peteraitienė ir visa eilė 

mokytojų, kurie aukojo šešta
dienius lietuviškam jaunimui. 

K. Brž. 

LITUANISTIKOS KLAUSIMU 
Noriu pareikšti asmeninę pa

dėką PLB valdybai už iniciatyvą 
o Leonui Raslavičiui už jo įkū
nijimą inteligentiško žurnaliz-
mo straipsniu "Modelio ir vietos 
lituanistikai ieškant" Drauge 
nr. 51. Dienraščio redakcija jį 
skelbdama gražiai pasitarnavo 

THE L1THUANIAN WORLD-WTDE DAILY 
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Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter 
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$40!00. 

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

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 
metams V2 metų 3 mėn. 
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A U Š R A 

(Nr. 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasario 
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Dainauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicago je 1980 m. 260 pusi. Kai-

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 

iimiiiiiimmiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiii 

Utuanicos timto Dariaus ir Girėno oro skautų draugoves broliai. 

ORO SKAUTAI LTTUANICOS 
TUNTE 

Pirmąja lietuviu oro skautu 
skiltį Amerikoje įsteigė Rimantas 
Penčyla 1953 m. Atsiradus dides
niam susidomėjimui, 1954 m. į-
steigta Dariaus ir Girėno oro 
skautu draugovė, kurios pirmuo
ju draugininku buvo E. Zabars-
kas .Pradėtas skautiškas darbas, 
modelių statyba ir kiti užsiė

mimai. Jūrų skautams stovyklau
jant "VVisconsino valstybėje prie 
iPe\vaukee ežero, oro skautai, 

samdytu lėktuvu nuskridę, para
šiutais numetė sveikinimus jūri
ninkams ir gėlių sesėms... 

Oro skautu veikla neina lygiai. 
Kaip sklandytuvas —ji pakyla, 
sklendžia ir vėl nusileidžia. Ne
žiūrint pertraukų, oro skautai pa
traukia apčiuopiamą būrį susi
domėjusių jaunuolių ir juos išau
gina į subrendusius visuomenės 
narius, į išvykstančius studijuoti 
studentus ir tunto vadovus. Šiuo 
būdu draugovė atsako į laiko ke
liamus uždavinius ir pasitarnau
ja skautiško jaunimo auklėjime. 

Draugovės stiprybę liudija jų 
pačių įsigytas turtas — yra turė
jusi nuosavą sklandytuvą. Gra
žiai pasirodome stovyklose ir mu
gėse. 1973 m. tunto ir Jubilieji
nėje stovykloje oro skautai lai
mėjo pirmas vietas. 

Tunto oro skautų darbuotojų 
eilėse matome šiuos vadovus: V. 
Cerniu, R. Damijonaitį, V. Duobi, 
A. Endrijoną, J. Gierštiką, M. Ja
kaitį, K Mačiu-laitį, R. Penčylą, 
Ramutį Račiūną, J. Salčiūną, P. 
Salčiūną, R. Striką, K Zapku, E. 
Zabarską ir eilę kitų, 

Dabartinru metu Dariaus ir 
Girėno dVaugovei vadovauja ps. 
Justinas Kirvelaitis su pavaduo
tojais Darium Balzaru ir Aru Un-
taku. Adjutantas — Ritas Pavi-

lonis. Instruktoriai Tomas Dun-
dzila ir Ramutis Račiūnas. Drau
govėje arti 30 narių. 

ORO SKAUTŲ DRAUGOVĖS 
EILĖS DIDĖJA 

Šiais metais Dariaus ir Girėno 
oro skautų draugovė pakeitė veik
los dalį. Devyni broliai davė oro 
skauto įžodį: Gintaras Atkinson, 
Paulius Bagdonas, Edis Glavins 
kas, Viktoras Jarūnas, Antanas 
Mackevičius, Vitas Račiūnas, Ri
čardas Staniūnas, Arėjas Užugį-
ris ir Romas Žiūraitis. 

Įžodžiai įvyko draugovės ribo
se dalyvaujant tunto atstovams, 
tėveliams ir kitiems artimiesiems. 
Be to keturi skautai davė prityru
sio oro skauto įžodį vėlai vakare 
laužui liepsnojant. 

Kai kurios sueigos vyksta na
muose, kur yra lengviau dirbti 
prie projektų. Praktika nebuvo pa
miršta, bet įjungta į sueigos pla
ną. Padaryti sueigas dar įdomes
nes yra kviečiami prityrę vado
vai, kurie paaiškina apie įvairius 
patyrimo laipsnio punktus. 

Be to, skaidrės buvo rodomos. 
Programoje dalyvavo ir sesės. Bu
vo rodoma apie erdvių tyrinėji
mą, kuriuo visi susidomėjo. 

Šiuo metu draugininkui ps. Jus
tinui Kirvelaičiui talkininkauja 
s.v. si. Darius Balzaras, s.v. sl.A-
ras Lintakas ir si. Tomas Dundzi-

Oro skautai aktyviai reiškiasi 
ir kituose vienetuose. Šiuo laiku 
Tomas Miglinas ir Audrius Kir
velaitis talkininkauja vilkiukų 
Dr. Jono Basanavičiaus draugo
vei, kurio draugininkas yra s.v. 
v. si. Vilius Dundzila, o Audrius 
Remeikis ir Vytenis KirveSaitis pa
deda Gedimino draugovės draugi
ninkui ps. Romui Puodžiūnui. 

sL Vytenis Kinreiartta 

A. Vasait is , 
Dirigentas 

V. Karosaitė, 
Choreografė 

S. Baras, 
Cani 

L I E T U V I Ų O P E R A 
Orffo 

CARMINA BURANĄ 
ir 

Leoncavallo 

P AJACAI 
1980 m. 

Balandžio 19 d., 8 vai. vak. 
Balandžio 20 d., 3 vai. popiet, 
Balandžio 26 d., 8 vai. vak. 

Marijos mokyklos auditorijoje, 
67-ta ir California Avenue 

Chicagoje 

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS 
OPEROS CHORAS 

Bil ie ta i — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50 
balkone: $15.50, $11.50, $7.50 

G a u n a m i Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 s t St. 
Chicago, 111. 60629 

471-1424 
P a š t u bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį L i t h u a n i a n O p e r a C o . pavadinimu 

Visus ir iš visur 
kviečiame atvykti į spektaklius 

D. Hicks, 
Režisorius 

J. Puodžiūnas, 
Choreografas 

A. Brazis, 
Tonio 

G. fapkauskienė . 
Sopranas 

A. Grigas, 
Baritonas 

svarstyti, ką ji pati pavadino 
"suaktualėjusiu, pačių lietuvių 
aktualinamu" klausimą. Asmeniš
kai tema man pasidarė aktuali 
nuo 1967 metų, kada patyriau 
rimtas amerikiečių ukrainų pa
stangas įkurti ukrainistikos kated
rą ir tyrimo institutą Harvardo 
universitete, kas galutinu pavida
lu stojo realybe 1973 m. Nuo 
pirmųjų anų dienų "Vienybės" 
skaitytojus informuodavau apie 
amerikiečių ukrainų tautinio 

idealo vykdymą imti rūpintis 
įsteigti lituanistikos katedrą, kaip 
amžinesnį paminklą jų gyveni
mo čia nuo imigracijos pradžios 
1868 m. Vis stovėdavau vienas, 
iki tema suaktualino PLB seimas 
Toronte pernai ir prie svarstymo 

prisidėjo prof. Rimvydas Šilbajo
ris, prof. Jonas Balys, Marija 
Saulaitytė Stankuvienė ir Leo
nas Raslavičius. Jei iš šių idea
listinių šiaudų grūdų ir nebus, šia 
tema bus tinkamai nušviesta bei 
išaiškinta mūsų tautinė silpnybė 
ar stiprumas Amerikoje. 

Pagarbos žodį tardamas 
Vytautas Sirvydas 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

EB 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. S8tb Street, Chicago, UL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pac&l s u s i t a r i m ą 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. C1ARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 

Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 M 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE! 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7ist Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses'* 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

DR. J. J . SIMONAITIS 

Tel. - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 Mest 6 3 r d Street 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

2 - 7 ) šeštadieniais oaRal susitarimą 



Amerikai reikia 

STIPRINTI KARINES PAJĖGAS 
Dabar jau visiems aišku, kad 

įvairios tarptautinės sutartys, 
bei garantijos neapsaugo vals
tybių nepriklausomybės ir 
nesuteikia tautoms laisvės. 
Praktiškai šiuo reikalu nieko 
nereiškia ir tokių garsių pasau
linių institucijų kaip Jung
tinės tautos, jos įvairios komi
sijos ar Tarptautinio Haagos 
tribunolo sprendimai, nes jų la
bai retai kas tepaiso. Ypač jų 
nepriima ir su jais nesutinka 
galingosios valstybės, jei 
sprendimai joms nepalankūs. 

Taigi valstybės bei tautos, 
norinčios laisvos išlikti, turi pa
čios pasirūpinti jėga savo in
teresus apginti. Už tat nereikia 
stebėtis, kad nežiūrint didžiu
lės pasaulinės taikos akcijos, 
visi kraštai ginkluojasi ir stip
rina karines pajėgas. 

Ypač ginkluojasi ir stiprina
si sovietiniai rusai, laiką di
džiausią pasaulyje kariuo
menę, kuri siekia 4 milijonus 
vyrų. Be jų jie turi apie 20-25 
milijonus gerai paruoštų, nuo
lat kontroliuojamų ir perio
diškoms karinėms pratyboms 
šaukiamų vyrų. Pokario me
tais Sovietai, pasinaudodami 
Vakarų kraštų neryžtingumu, 
labai išugdė savo karinį, oro 
laivyną, branduolines bei ra
ketines pajėgas. Vulgariai ta
riant, sovietinė meška, be jau 
turėtų stiprių ilčių ir nagų, iš
siugdė dar ir tvirtus ragus. 

Pereitų metų pabaigoje ši 
meška išsiveržė iš savo narvo. 
Turime galvoje sovietinių rusų 
invaziją į Afganistaną ir šio 
krašto okupaciją. Tiesa, reikia 
dar prisiminti kad Afganista
nas turėjo sudaręs su Sovietais 
visą eilę draugiškumo ir ne
puolimo sutarčių, kurių, žino
ma, minėta meška nepaisė. 

Akivaizdoje naujojo meškos 
žygio, Vakarų Europos ir ypač 
Vokietijos spauda dažna i 
svarsto naujai susidariusią pa
saulinę būklę, skaičiuoja So
vietų, Amerikos ir vakariečių 
ginkluotas pajėgas ir daro tam 
tikras, dažniausia vakarų kraš
tams nelinksmas išvadas. 

Vieningai smerkiamas JAV-
bių 1973 m. nelauktas posūkis 
— privalomos karinės prie
volės panaikinimas. Tada, 
kaip žinoma, krašte gynybos 
sekretorius Melvin Lard pa
ruošė planą sukurti 2,5 mili
jono karių — savanorių ar
miją. J i turėjo būti aukšto 
profesionalinio lygio, gerai pa
ruošta ir puikiai apginkluota. 

Tačiau naujokų šaukimas 
susidūrė su nemažais sun
kumais. Iš 18-24 metų karinio 
amžiaus jaunuolių nebuvo gali
ma tokį skaičių surasti ir todėl 
kariuomenė yra skaičiumi apie 
20 proc. mažesnė. 

Trūkstant vyrų, į kariuo
menę buvo pradėtos priiminėti 
moterys, 1971 m. jų buvo 42,-
775, o 1979 m. jau 149.937 arba 
7,4 proc. visų karių. Ir ne vien 
tiktai pagelbines tarnybas jos 
atlieka: jų yra apsčiai kareivių, 
puskarininkų ir karininkų tar
pe. Aukščiausio karinio laips
nio pasiekus moteris yra dvie
jų žvaigždžių generole. Nors 
moterys karei vės, palyginti, ne
blogai savo pareigas kariuo
menėje atlieka (ypač gerai joms 
sekasi pagelbinėse tarnybose), 
tai vis dėlto jos esančios netin
kamos tankų, artilerijos ir kitų 
sunkiųjų ginklų tarnyboje. Be 
to, dar nežinomas koks būtų jų 
kovingumas karo veiksmų me
tu. Nedidelės paguodos teikia ir 
juodosios rasės kariai, kurie su
daro didelę karių dalį 

Šiuo metu JAV-bių kariuo
menei trūksta ir techniškų spe
cialistų. Karinė aviacija sto
koja 2000 pilotų ir 900 technikų. 
Viena iš priežasčių esanti ta, 
kad civilinės aviacijos lėktuvų 
pilotai gauna tris kartus dides
nį atlyginimą kaip kariniai 
pilotai. 

Sunkiai sprendžiamas ir 
karinių rezervų klausimas. Vo
kiečių specialistai nurodo, kad 
čia padėtis esanti "katastrofiš
ka", nes ilgesnio karo Amerika 
negalėtų vesti. Oprimistai aiš
kina, kad kilus karui karių būtų 
galima paruošti, tačiau vokie
čių generolai atkerta, kad tai 
būtų "sūnų lakinimas išėjus į 
medžioklę", nes kareivio greit 
neparuoši, o be to, kas juos 
ruoš, kai patyrę kariai turės ka
riauti. 

Jau šiandien aišku, kad Ame
rika rimto pavojaus atveju ne
galėtų didesnį skaičių savo ka
rių į Persų įlanką ar kitą kurią 
sritį pasiųsti. Europos kraštai 
taip pat netiki, kad Amerika 
rimtai joms padėtų, todėl jos 
taikstosi rusams. 

POLICINE PSICHIATRIJA 
IR MEDICINOS ETIKA SOV.SAJUNGOJE 

Šiandieninė Amerikos ka
rinė galybė ir gynyba yra pa
remta ne tiek kariuomenės 
skaičiumi, kiek aukšta karine 
technika. Svarbiausia jų — 
karinės bazės. Jos yra visuose 
pasaulio kraštuose; bazės bei 
apsaugos punktai išmėtyti daž
niausia jūros pakrantėse, sa
lose, uostamiesčiuose, įlan
kose. Visur įruošta daugybė 
aerodromų ir gerų uostų, san
dėlių. Aerodromuose laikomi 
moderniausi ir greičiausi lėk
tuvai, aprūpinti branduoli
nėmis* bombomis. Yra įruoštos 
raketų leidimo aikštės ir kiti 
įrengimai. Pavojaus atveju 
lėktuvai su savo kroviniu per 
keletą ar per keliolika minučių 
pakyla į orą. Jų pilotai iš žval
gai iš anksto žino į kurią priešo 
teritorijos vietą jie turi skristi. 
Nėra pasaulyje vietos, kurios 
negalėtų pasiekti Amerikos 
karinių raketų sviediniai. 

Be šių priemonių Šiaurės 
Amerikos krantus dar saugo 
beveik 10.000 kilometrų ilgio 
apsaugos linijos, įruoštos 
Aliaskos ir Kanados teritorijo
se. Šiose linijose įruoštos spe
cialios aliarmo stotys. Priešo 
raketos iš tolo pastebimos ir 
galėtų būti sunaikintos. Išrasti 
nauji ginklai, mirties spindu
lius įskaitant, priešo tankams, 
sunaikinti. 

Dar reiktų paminėti ne
mažas Amerikos branduolinių 
bei raketinių ginklų atsargas. 
Bet... 

Bet vis dėlto Vakarų Vokie
tijos kariniai strategai teigia, 
kad Amerikos karinė galybė 
nėra pakankama ir kad ji vie
na negalėtų atsispirti prieš So
vietų ginkluotas pajėgas. Svar
biausia priežastis — ne tiek 
ginklų, kiek karių, karinių tech
nikų ir kitų specialistų, ypač re
zervistų stoka. 

Šios didžiulės spragos sava
noriška karine tarnyba nebe
galima užkimšti. Nedaug ką 
padeda ir moterys kareivės. 
Amerikai reikia tvirtos kariuo
menės, o ji galima sukurti tik
tai grąžinus privalomą karinę 
prievolę, kuri nuo seniausių lai
kų yra visame pasaulyje ir kuri 
buvo pačioje Amerikoje ligi 
1973 metų. 

Visi, kurie nori, kad JAV-bės 
išliktų tvirta ir laisva valstybe, 
turi reikalauti karinės prie
volės įvedimo atnaujinimo. 
Prieš privalomą karinę prie
volę tėra nusistatę komunistai 
ir dalis liberalų, kurie savo inte
resus stato aukščiau viso kraš
to interesų. 

Po Afganistano invazijos 
JAV prezidentas Jimmy Car-
teris buvo paskelbęs ketinimą 
karinę prievolę vėl įvesti, ta
čiau dabar klausimas vėl rim
čiau nekeliamas, matyt ne
p o p u l i a r u s r i n k i m i n ė s 
kompanijos metu. 

Lietuvių išeivių veiksniai ir 
visos organizacijos yra suin
teresuotos tvirta Amerika. To
dėl jos turi reikalauti privalo
mos karinės prievolės įvedimo. 

b. kv 

(Tęsinys) Moralės 
kriterijus, išdirbtas Lenino, 
tavo yra atmetamas: nėra mo
ralu tai, kas tarnauja komu
nizmui, bet turi tarnauti 
komunizmui tai, kas yra mo
ralu, nes kitaip nebūtų galima 
teisingai spręsti tai, kas tar
nauja ar netarnauja komuniz
mui. Štai, pavyzdžiui, Sta
linas tikėjo, kad kankinimai, 
melas, dešimčių milijonų žmo
nių, savosios tautos žmonių, 
sunaikinimas, veidmainiš
kumas, melas, apgaulė, dvi
veidiškumas visai tai yra mo
r a l u , je i p a s i t a r n a u j a 
komunizmui? Palikime šalia 
Staliną, bet tu keli ranką prieš 
milžinus Marksą, Leniną. Tai 
dar kartą liudija tavo didybės 
maniją. Tu jautiesi lygus su 
tais didžiausiais ir išdrįsti juos 
kritikuoti. 

— Išeina taip, kad yra lais
vi nuo didybės manijos tik tie, 
kurie mano, kad negalima kri
tikuoti klasikų, didžiųjų va
dų? Bet tada visas demokrati
nis Vakarų pasaulis, kuris 
kitaip mano, yra nesveiko pro
to, ir tik Dučės kulto kūrėjai 
yra sveiko proto? Čia jūs prieš
taraujate sau patiems. Jūs su
randate didybės maniją tuose, 
kurie save lygina su klasikais 
ir nori būti panašūs į juos, o 
tuo pačiu tie asmenys, ku
riuos jie kritikuoja, aišku, 
nenori būti tokiais pat. Logi
koje yra prieštarvimo dėsnis, 
formuluotas Aristotelio. 

— Nevaidink čia išminčiaus 
ir nesigriebk demagogijos. Ir 
tai yra reiškinys tavo nenau
dai (kur viskas sprendžiama 
ne logika, o jėga, nieko nėra 
mano naudai. O aš, vargšas 
tiek metų dar tikėjau logika). 
Eikime prie reikalo. Tu nori 
tuoj pat pilnos demokratijos. 
Demokratiją reikia įvesti pa

laipsniui, kaip yra daroma pas 
mus. Kitaip galima sugiauti 
socializmą. Tauta dar nėra pa
kankamai pribrendusi, gali 
pasiduoti agitacijai, balsuoti 
prieš savo interesus. 

— Pagaliau jūs pasirodėte, 
kuo esate. Pripažįstate, kad 
galima ir reikalinga laikyti 
tautą pririštą prie socializmo 
jėga. Jėga traukti ją į rojų. 
Nuduodant, kad tautai nori
ma gero, jos interesams, prak
tiškai jos bijotės, neturite ja 
pasitikėjimo, ją niekinate. 
Taip, jūs nepažįstate tautos, 
liaudies. O dėl demokratizaci
jos palaipsniškumo — kas tai 
turi spręsti? Niekas neturi tei
sės daryti sprendimų tautos 
vardu, kokiomis dozėmis turi 
būti įvedama demokratija. 
Mudu abu skirtingai prieina
me prie klausimo: man tauta 
yra suvereni, nepriklau
soma, jums suvereni yra tik 
oligarchija. Kam čia ta psi
chiatrija? Ar galima skaityti 
paranoikais, manijakais, ši-
zofrenikais, bepročiais visus 
tuos, kurie galvoja ne taip, 
kaip jūs, kaip valdžia? Aš jus 
nelaikau nesveiko proto, nors 
kitaip suprantate problemą. 
Užtenka suprasti, kad pas 
mus filosofija pasidarė poli
tikos tarnaite, tačiau tokia pa
daryti mediciną yra aukščiau
sias supertotalizmo laipsnis. 

— Štai tu, mūsų namuose, 
šmeiži ir mūsų tėvynės medi
ciną. Šmeižimo polinkis yra 
tau įprastinis, ir tai rodo tam 
tikrą nenormalumą. Štai, 
pavyzdžiui, ką rašai: Kadangi 
partijos aparatas valdo tautos 
turtus, tai jie savaime pasi
daro nuosavybė ne liaudies, ne 
tautos, bet partijos. Pas mus 
nėra socializmo. Bet ar gali
ma, kad visa tauta disponuo
tų nuosavybe, gamybos prie-

Sovietų Sąjungos liaudis nuolat kenčia nepriteklių ir skurdą. Cia 
matome elgetaujantį II pasaulinio — „Didžiojo tėvynės" karo inva-

monėmis, produkcija? Tai turi 
atlikti tam tikri organai, kaip 
yra pas mus. Tu šmeiži, nie
kini... 

— Ar tie vadinami represen-
tatyvūs organai turi teisę dis
ponuoti liaudies turtu ir ar 
liaudis juos t am skiria rin
kimais? 

— Kaip tik taip yra. 
— Bet mes, tiesą sakant, 

neturime rinkimų arba pasi
rinkimo. Pagaliau nėra nė bal
savimo, o tik mechaniškas 
įmetimas kortelės į dėžę. O rin
kimų kortelėje įrašyti kan
didatai. Mūsų laisvi rinkiniai 
yra panašūs į Adomo, kai jam 
Dievas pristatė Ievą ir pa
sakė: "pasirink iš jų vieną sau 
žmoną". 

— Tavo liga y ra sunki. J i gi
liai palietė tavo sąmonę. Ak
las užsispyrimas įkalė į tavo 
sąmonę kvailų idėjų, kurias 
būtinai reikia gydyti, nes ki
taip tu žūsi. Mes turime, ir tai 
yra šventa gydytojų pareiga, 
gelbėti tave nuo svetimų idė
jų, kurias pats taip užsispyru
siai gini. Kaip tik tos nelai
mingos idėjos tave privedė 
prie antipatriotizmo. 

— Kokios? 
— Štai tavo rankraščiuose 

kalbama apie Čekoslovakiją. 
Mūsų kariuomenė 1968 m. iš
gelbėjo Čekoslovakijos so
cializmą, išgelbėjo čekoslova-
kų liaudį nuo didelės klaidos, į 
kurią buvo įkritusi suklai
dinta tamsių jėgų. O tu šmei
ži, tartum tai būtų invazija, 
ginkluotas įsikišimas, nepri
klausomybės pažeidimas. Ar
gi geriau būtų buvę, jei Vaka
rų Vokietija ten būtų įvedusi 
kapitalizmą, o po to ir fašiz
mą? 

— Tokia logika gali įtikinti 
tik suvaikėjusius, kuriems yra 
tik dvi spalvos: raudona (mū
sų) ir juoda (ne mūsų). Štai 
kaip vyksta jūsų galvojimo pa
sąmonės procesas. Pirma, 
autentiškas socializmas yra 
tik pas mus. Antra, čekoslova-
kų komunistų partija nutarė, 
kad socializmas gali būti ki
toks, negu pas mus. Trečia, 
čekoslovakų komunistų par
tija išdavė socializmą, ir mū
sų kariuomenė ją išgelbėjo. 
Nekalbant jau apie tai, kad 
niekas net ir savo krašte netu
ri teisės įvesti režimo jėga, o 
juo labiau svetimoje valstybė
je. Kaip galima įrodyti, kad so
cializmas gali būti tik toks, 
kai pas mus? Jūs skaitote 
aksioma tai, kas dar reikia įro
dyti, sumaišote pradžią su 
pabaiga. Jūs galvojate taip: 
apaštalas Leonidas pasakė, 
kad socializmas gali būti tik 
toks, kaip pas mus. Kažkoks 
Dubčekas galvojo kitaip. Dub-

Turtingai ir sočiai gyvena Sovietų Sąjungos aukštasis luomas 
komunistų partijos viršūnės, generolai, aukšti valdininkai 

čekas klydo, taigi reikia jį pra
keikti, paskelbti liaudies prie
šu, pašalinti, kaip pamišėlį. 

— Dabar viskas aišku: įsi
kaltos idėjos. Visi proto ligo
niai yra arba reformuoti, arba 
grafomanai, arba serga di
dybės manija, kuri reiškiasi 
net išoriniais ženklais, kaip 
barzda, kaip įsikaltos idė-
jos.Bet čia yra viskas drauge. 
Taigi proto liga, ir nėra jokios 
abejonės. Vienu žodžiu, tu ma
ne įtikinai, — piktai nusi
šypsojo profesorius. 

— Bet ši jūsų išvada yra pa
naši į klasišką paralogizmą: 
visi žmonės yra dvikojai. 
Gandras yra dvikojis. Taigi 
gandras yra žmogus. 

— Tu nereikalingai užsis-
piri. Mes nenorime tau blogo. 
Tikėk manimi, jei mes pasaky
sime, kad tu sveiko proto, tai 
tavęs laukia keleri metai la
gerio, priedo — keleri metai be 
pilietinių teisių. O kaip ligo
nis išsisuksi su mažiau: mete
liai privalomo gydymo su tei
se pasimatyti su savaisiais. Be 
to, tavo žmonos darbui tai yra 
labai svarbu. 

Aš laužiau galvą, kaip man 
pasirinkti. Ar daktaras Lunc 
nori pasirodyti kiek žmo
giškesnis, o gal tai yra tik 
pinklės? 

Tada dar aš nežinojau to 
profesoriaus — policininko 
dviveidiškumo. Nežinojau nė 
skaičiaus tų asmenų, kurie tu
rėjo mane sunaikinti. Tai su
žinojau tik vėliau. 

Buvau perkeltas į Stolby psi
chiatrinę ligoninę, kurioje ra
dau sanitarus, kurie dvasiškai 
buvo tikri nykštukai, ypač ket
virtojo skyriaus direktorius 
daktaras Šafranas. 

Kai mano žmona sužinojo, 
kur aš esu, atvyko mane ap
lankyti. Tarp kito ji man pa

sakė, kad atnešusi mano 
mėgiamos dešros, bet buvo 
konfiskuota: tokie dalykai 
draudžiami. Juokaudamas pa
sakiau: "Niekai! Kas tai yra 
palyginus su pasauline revo
liucija?" Galėjau įsivaizduoti, 
kad slaugė, kuri sėdėjo šalia, 
turėjo pareigą pranešti dak
tarui visa, kas buvo kalbama 
rimtai ar juokais. Kai po kelių 
dienų mano žmona apsilankė 
pas direktorių, jis pasakė: 

— Jūsų vyras vis dar gy
vena fantazijom, nesiliauja 
sekti savo reforminėmis mani
jomis, savo griaunančiomis 
politinėmis idėjomis. 

— Kas atsitiko? 
— Lyg dar nežinotum! Jau 

pirmame susitikime jis ėmė 
kalbėti apie pasaulinę revoliu
ciją. 

A^ano žmona vos susilaikė 
neprasijuokusi, bet žinodama, 
su kuo turi reikalą, bandė aiš
kinti: 

— Bet nuo kada pasaulinė 
revoliucija pas mus nėra šlo
vinama? Tai rašė Marksas, 
Leninas, tai žino net pionie
riai. 

— Nebandyk painioti da
lykų. Mes gerai žinome, prieš 
ką kovoja tavo vyras ir apie ko
kią pasaulinę revoliuciją jis 
galvoja (Kaip anekdote, poli
cininkas areštuoja darbinin
ką, nes tas kalbėjo apie "šuniš
ką gyvenimą". Darbininkas 
teisinasi: Aš kalbėjau apie 
gyvenimą Amerikoje. Nepa
sakok niekų, atkirto policinin
kas, mes geriau žinom kur yra 
šuniškas gyvenimas). 

Taigi aiškinti, kad vyras iš 
principo yra prieš smurtą, 
prieš ginkluotą revoliucija, yra 
tuščias dalykas. 

(Bus daugiau) 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 
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Įdomus dalykas, kad nors pasižymįs jėga ir 

miklumu, pasiekęs didelių laimėjimų lengvojoje bei 
sunkiojoje atletikoje ir iškėlęs mūsų gimnazijos 
vardą kasmet įvykstančiose pavasarinėse varžybose, 
Mazurkevičius tarp mokinių ir mokytojų garsėjo 
visai ne kaip sportininkas, o priešingai — kaip 
poetas. Negalėjau suprasti, kodėl. Niekad neteko 
girdėti nė savo eilėraščius skaitančio, nė jų pamatyti 
spaudoje. Aukštesnių klasių mokiniai tvirtino, kad 
kadaise spausdindavęs, tik nė vienas negalėjo 
pasakyti, kame: „Ateities spinduliuose", „Ateityje", 
„Mokslo dienose" ar „Jaunojoje Lietuvoje". Pir
mininkavo vyresniųjų literatų būreliui, tačiau susi
rinkimuose skaitydavo vien referatus — girdėjusieji 
teigdavo, gan turiningus. Gal dar buvo galutinai 
neapsisprendęs, kam pašvęsti savo gyvenimą — 
sportui ar literatūrai. Kaip vėliau išaiškėjo, teko 
pašvęsti visai ne jiems, o Ičkos Mažiems Vamzde
liams Skvireltaune. Sportas tepaliko vieną atmintį 
— sugadintą širdį, dėl kurios taip anksti ir pasimirė. 
O savo linkimu literatūron, kaip netrukus pama
tysime, davė pradžią ir visai šiai knygai. 

Tačiau dabar neturėjau laiko stebėtis, kodėl, 
būtent. Šteinytė ir Mazurkevičius vienas kitą išsi
rinko gyvenimo palydovu — buvau jau ir taip per 

ilgai užgaišęs. Pasisveikinau su juo ir su jo (ar jos) 
dėdėmis, nesileisdamas į ilgesnes kalbas. Tik spėjau 
įsitikinti, kad eilė nesimatymo metų (tiksliai kal
bant, jau visas tuzinas) Mazurkevičiaus, bent išorėje, 
visai nepalietė. Žmonės su tokiais, kaip jo, skulp
tūriškais veido bružais nerodo didesnių permainų net 
senatvėje (gal teišskiriant nuo stiprių gėralų parau
dusią nosį). Iki kaklo užsagstytas juodas rudeninis 
apsiaustas labai priminė gimnazijos mokinių unifor
mą. Nepajutau, kaip man dilgtelėjo širdis, tarsi vėl 
matyčiau stovintį koridoriuje prie aštuntos klasės 
durų. Vieni kitus pasikvietėme svečiuosna ir paskui, 
žinoma, ištesėjome — apsikeitėme vizitais. Tik tie 
vizitai niekad nepasidarė kaip nors dažnesni. Abeji 
buvome namisėdos, su mažais vaikais, nepaslankūs 
išeiti, visuomet kuo nors užimti. Per tuos dvidešimt 
kelerius metus, kurie nuo tada jam dar buvo likę 
gyventi šiame pasaulyje, apsilankėme Mazurkevi-
čiuo8 maždaug tiek pat kartų — atseit, sykį metuose, 
o jie pas mus taip pat ne dažniau. 

Nuo Mazurkevičiaus laidotuvių su Elena iki šiol 
pasitaikė matytis vien atsitiktinai ir prabėgomis. 
Pirmą kartą ilgiau pasikalbėjome tik šį pavasarį, 
vieną šeštadienio rytą susitikę Kalabrėzės garaže: 
atvežęs automobilį aptarnavimui, radau ją lau
kiančią savojo, jau iškelto palubėn. Užsimezgęs 
pašnekesys (jei, žinoma, iš viso galima kalbėti apie 
kokį nors pašnekesį garaže darbo metu) buvo pra
džioje toks nereikšmingas, kad jo neverta 6a nė 
įdėti. Skaitytojui pradės darytis įdomiau tik su 
sekančiais Mazurkevičienės žodžiais: 

— Ir labai gerai, kad jus, Makrickai, Čia dabar 
susitikau: yra vienas mažas reikaliukas... 

— Nagi, nagi. 
— Turiu į jus prašymą. 
— Nagi, nagi! 

— I jus, Makrickai, kaip į rašytoją. 
Šį kartą manasis „nagi, nagi" suskambėjo su pa

stebima entuziazmo stoka. 
— Bet einam kur nors nuošaliau, čia visai 

neįmanoma susikalbėti. 
Stovėjome, mat, pas prietaisą, ant kurio 

Kalabrėzės jauniausiasis plėšiko kaukę primenančia 
barzda, keitė ant ratų padangas su kurtinančiais 
trenksmais ir ausį gręžiančiais šnypštimais. Kampe 
suradęs, pastačiau ir skarmalu nudulkinau dvi su
lankstomas metalines kėdutes, ant kurių šiaip taip 
įsitaisėme sėdėti. 

— Sakau „rašytoją" dėl to, kad tai turi bendro su 
literatūra: Vincas mirdamas paliko romano rank
raštį. 

Manęs tai nė kiek nenustebino: šiais laikais bent 
vieną romano rankraštį stalčiuje turi visi apsišvietę 
lietuviai. 

— Norėdama pagerbti jo atminti, nutariau tą 
romaną išspausdinti ir išleisti. 

Pritariamai linkterėjau, paskui nusikosėjau. 
— Savo lėšomis? 
Savo lėšomis. 
— Nesusidursite su jokiais sunkumais. Mūsų 

lietuviškosios leidyklos jus pasitiks išskėstomis 
rankomis. Iš baimės, kad kartais nepabėgtumėte. 

— Labai malonu, jei šitaip padrąsinate! Bet čia 
prireiks ir jūsų pagalbos: j ką, būtent, kreiptis, kaip 
derėtis, už kiek lygtis, ko iš jų reikalauti? Kad neiš
manėlės neapgautų. Konkrečiai kalbant, kiek jie, 
kažin, dabartės ima už knygos išleidimą? 

— Nežinau. Turėtų priklausyti nuo puslapių 
skaičiaus, nuo popierio, nuo tiražo ir t.t. Tačiau 
kainuoja nemažai. Visi tuo skundžiasi. Spaus
dinimas šiais laikais yra brangus dalykas. 

(Bus daugiau) , 



D R A U G A S , trečiadienis, 1980 m. kovo m ė n 

'Tėvynės Garsų" vedėjas Algimantas Dragūnevičius su savo bendradarbiais, jubiliejinės transliacijos rengėjais 
ir atlikėjais. Iš kairės: Petras Simanauskas, dr. Izidor-ius Alis, Irena Petkaitienė, Jurgis Petkaitis, Algimantas 
Dragūnevičius, Lionginas Kapeckas, Zita Dapkienė, Step onas Zabulis, Izabelė Simanauskienė ir Alfonsas Dzikas. 

TIESAI PASAKYTI NEREIKIA DAUG ŽODŽIŲ 
D a u g i a u kaip 20 metų kiek- Į prie garbės stata* ir ten "degra -

ivieno sekmadienio popietę C o n - duotas" visai popietei. P i rmą kar-
necticut lietuviai pra'leidžia va- j tą po 20 metų m e t u jis buvo 
landą, klausydamiesi "Tėvynės ' tik žiūrovas ir klausytojas 
Garsų" programos. Šių metų 
kovo 9 d. įvyko kitaip. N e " T ė 
vynės Garsa i " o ro bangonis ke
l iavo į lietuviškas pastoges, o 
(klausytojai, palikę šiltus namus , 
skriejo besniegėmis, vėjo nugai
rintomis gatvėmis pas "Tėvynės 
Garsus" . N e į mažytę stotį, iš ku
rios normal ia i t ransl iuojama, o į 
lietuvišką klubą Hartforde. 

Atvykęs "T . G . " vedėjas Algi
m a n t a s Dragūnevičius pamatė , 

G . " transliacijos, kurią scenoje 
rengėsi pradėti jo i lgamečiai pa
dėjėjai Zi ta Dapkienė , Alfonsas 
Dzikas ir Lionginas Kapeckas . 

Pe t ras S imanauskas , pasveiki
nęs jubiliatą, paaiškino, kad dė 
kingi ' T . G . " klausytojai n u t a r ė 
jam suteikti vienos v a l a n d o s atos
togas. Po 20 metų da rbo jis tokio 
poilsio nusipelnęs. D a b a r gal įs pa 
siklausyti " T . G . " transl iaci jos, 

Vaizdžių reportažu ji supažindi
n o klausytojus, ka ip transliacijos 
paruošiamos didžiosiose ameri
kiečių radijo stotyse. Ten dirba 
keliasdešimt profesionalų. Kiek
v ienas siauroje srityje. 

Tok ius da rbus " T . G." atl ie
ka vienas žmogus — Algiman
tas Dragūnevič ius . Jo darbui iš
ryškinti Z i ta pakvietė pokalbiui 
Jurgį Petkaitį , iš ku r io Algiman
tas "paveldėjo" " T . G . " prieš 20 
metu-

Šalia l ietuviškų plokštelių 
muzikos programą paįvairino sa-

mikrofono organizacijų p inn in in - i 
kai, nešini dovanomis, lknygomis 
ir a lbumais , a r tik įgražiais žo
džiais. 

Sveikino Skautų vardu — Vyte 
nis Nenor ta s , Moterų k lubų fe
deracijos vardu ,— Kotryna Mari-
jošienė, Lietuvių Bendruome
nės vardu — Steponas Zabulis , 
" R a m o v ė n ų " vardu — Adolfas 
Maslauskas, Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubo vardu — S t Bal-
tauskas , šeštadieninės mokyklos 
"Švy tu r io" v a r d u — Lionė Simo 
nai t ienė , t au t in ių šokių grupės 
"Švyturio" vardu — Lionė Simo-
kienė, Katalikių Moterų sąjunga 
sveikino uždaru voku. 

Sveikinimai buvo t rumpi . Kiek 
v ienas sveikintojas, kur iam rūpė
jo pagerbti jubiliatą, o n e pačiam 
pasigarsinti, j au tė , kad būtų ga
n a t ik pasakyti "Ačiū, Algiman
tai! T u pallengvini m ū s ų dar
bą!"... Kai mažoje kolonijoje rei
kia kovoti už narius ir lėšas, tai 
organizacijos sugyvena t ik laiky-
damosios koegzistencijos princi
po: "Gyvenk ir leisk m u m s gy-

(Nuke l ta į 5 pu»l.) 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiaiiiitiim 
P R I E Š - V E L Y K I N I S 
I Š P A R D A V I M A S 
"Surprise the Easter Bunny" 

ONDRUS & SON of RERWYN 
6533 Cermak Rd., Berwyn, I1L 

TEL. — 484-1700 

C L A S S I F I E D G U I D E 

kurią atliks jo paties t ren i ruot i j v i ? m ė g i a m i solistai. Dr . Izidorius 
ko nesitikėjo. Prie švent iškai . bendradarbia i , pasiekę profesio- j Ą J J S ,p a < į Į a įn a v o solo "Išėjo tėve 

nalų lygį"... Ir ka ip nepasieks , B j f e j ž a i i ą g i re lę" . I rena Petkai-pa-dengtų stalu sėdėjo apie 200 
žmonių . U ž garbės stalo ir kai
mynystėje buvo jo tėvai5 broliai , 
sesuo su šeimomis, klebonas ir ki
ti iškilūs Har t fordo kolonijos na 
riai. 

Pub l ika i plojant, Alg imantas 
buvo delegacijos sutiktas, bal tu 
gvazdiku papuoštas, palydėtas 

dirbę tiek metų! Zi ta D a p k i e n ė 
17 metų, Alfonsas Dzikas 15 me
tų ir Lionginas Kapeckas beveik 
14 metų. 

Zita Dapkienė , pasirengusi bū
ti ne tik girdima, b e t ir m a t o 
ma koralų spalvos ilga suknele 
pradėjo jubiliejinę programą. 

R E A L E S T A T K 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Matus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

M I S C E L L A . V E O U S 

SAVININKAS Marąuette Parke 
parduoda 4-rių miegamų namą. 

Skambint — 476-3389 

BOSTONO ŽINIOS 
L I E T U V I S IŠRADĖJAS 

Laikrašt is " T h e Boston G l o b ė " 
1980 m. kovo 3 d. ekonomijos 
skyriuje įdėjo specialaus jų ko
respondento Roni Rechnitz straips 

mobilio stogų matytį visi t ie jo 
įrengimai, o ta ip pat ir jis pa t s 
ant kopėčių a n t stogo pr ie vė jo 

nį " O n e m a n ' s approach to t h e : fotografijose a n t n a m o ir a u t o -
energy cnsis , kur iame aprašo
m a s Juliaus T a m o š i ū n o išradin
gumas . Prie straipsnio dvi didelės 
fotografijos. Vienoje ant stogo, 
vėjo ma lūna i ir saulės energijai į Tamoš iūnas sakąs, kad energi 

inkti prietaisai, o kitoje ant auto- j Jos krizė visai nesunkiai esan t i is-
nobilio ašarotas , kuris t aupo sprendžiama, tik naftos b e n d r o -

t ienė — solo "Nesugaus i t dainos 
Abudu duetą "Nesek sau rožės 
prie kasų". Visiems akompanavo 
muzikas Jurgis Petkai t is . 

Švenčiant 20 m e t ų jubiliejų, 
nepamirš ta , kad " T . G." j au tu
ri ir pensininkų — Vilių Bra
žėną ir Valeri joną Balčiūną. 
A b u d u buvo pol i t inių žinių ko
menta to r ia i , skirt ingi stiliumi ir 
išraiška. A b u " T . G . " veteranai 
atsiliepė iš Floridos su savo sveiki
n ima i s ir l inkėjimais. Prisipa-

pnetaisą lis pasidaręs a n t a u t o - . . . . . ' . , ,. 
z m o , Kad juodu pasigenda lietu
viškos radijo p rogramos Floridoje. 

Pasibaigus transliacijai, klebo
nas kun. Juozas Matu t i s palaimi
n o valgius ir valgančius. Ir sve-

mobil io stogo, kuris p a k r a u n ą s ] 
baterijas ir sukąs 8 arklio jėgų 
motorą, pritaisytą prie užpaka l i 
nio automobil io rato. Pr idėtose 

malūnėl io . 

n 
mobi l io 
energiją. 

Straipsnyje rašoma, kad žmo
nės rūpinasi energijos taupymu, 
alyva, o čia atsirado žmogus, ku
ris žino, kaip tas problemas spręs 
t i ir pasigaminti energijos labai 
pigiai ir daugiau , negu jam reika
l inga ir negu jis jos sunaudoja. 

T o k i u yra Julius T a m o 
š iūnas gyvenąs F ramingham, 
Mass . (Arti Bostono). Esąs vie
tos mechanikas , kuris visą savo 
gyvenimą taupąs energiją, net ir 
savo n a m o apšildymui ir auto
mobi l iu i . Jo automobilis vienu 
gal ionu benzino važiuojąs net 75 
mylias . Per 1979 metus Tamoš iū
n a s visai energijai: šviesai, viri
m u i , 7 kambarių n a m o apšfldy-
m u i ir apšildymui p lauk imo ba
seino išleidęs tik 390 dol. Kai re
porteris jį paklausęs, kaip jis tai 
padaręs, Tamoš iūnas atsakęs, 
kad ir su nedideliu suprat imu 
pie mechaniką, kiekvienas galįs 
ta i padaryti . 

To l i au straipsnyje aprašoma 
visi jo energijos išradimai. Jis 
naudojas saulę ir vėją. Ant stogo 
vėjo malūnėl ia i , kurie gamina 
edektrą. Vėjo malūnėl ius jis turė
jęs Lietuvoje II-jo pasaul inio ka
ro metu tėvo ūkyje, kada t rūkę 
žibalo. T e n jis elektrą naudojęs 
s&u ir visai ka imo mokyklai ap
šviesti. Cia Amerikoje jis įvai
rias įrengimų dalis susirinkęs iš 
miesto šiukšlių " d u m p " . Vieną 

vės, automobilių gaminto ja i , o 
taip pat a tominių r ' ek t ros jėgai
nių savininkai, kur ie kon t ro 
liuoja valdžią, tokiais i š radimais 
daug ką gali prarasti ir todėl ne 
są jais suinteresuoti. 

P A R E N G I M A I 

Laisvės Varpo pavasar in is kon
certas, kuriuo bus p a m i n ė t a Kris
tijono Donelaičio 200 me tų 
mirties sukaktis, įvyks ba l andž io 
13 d., per Atvelykį. P rogramą a t 
liks iš Chicagos pianis tas kom
pozitorius Dar ius Lapinskas , so
listė Laima Lapinskienė ir smui 
kininkas Aras Lapinskas. 

Motinos Dienos minė j imas , 
•kurį rengia Moterų Federacijos 
Bostono klubas, įvyks gegužės 4 d. 
3 vai . p. p. T a u t i n ė s sąjungos n a 
muose, So. Bostone. Kar tu bus 
rankdarbių paroda. 

Parapijos sueiga — reun ion ir 
parapijos 75 metų sukakt ies mi 
nėjimas įvyks gegužės 11 d. n u o 
5 iki 10 vai. vak. Lan taną restora 
ne , Randolph , Mass. 

Lietuvos kar iuomenės a t k ū r i m o 
šventės minėj imas lapkričio 23 d. 
Lietuvių Piliečių d-jos aud i to r i 
joj So. Bostone. 

AUKOS T A U T O S F O N D U I 

Vasario I6-tosios proga Lie
tuvos Išlaisvinimo tau tos fon
dui per įgaliotinį A. Janušką a u 
kota 499 dol. 

čių dėmesys la ik ina i nukrypo į 
jaut ienos kepsnį ir priedus. 

Pasisot inus ir sušilus nuo stik
l iuko (pa te i s inamas šilimos šal
t inis , t a u p a n t b r a n g ų kurą. . . ) , 
vakaro koordinator ius Petr. Sima
nauskas pradėjo kviesti organiza
cijų atstovus sveikinimo žodžiui. 

N a , ir pradėjo žygiuoti prie 

20% 
nuolaida nuo reg. kainos visiems lo
vos užtiesalams. Gražūs g-eiSti ir be 
pamareinimų. Didžioji dalia su pritai-
komom langų užuolaidom. Užeikite 
dar šiandien. Išpardavimas baigsis 
kovo 31 d Teiraukitės tik angliškai. 
iiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiimimii 
UIIIIIIIIIHIIilIlIlIlIilIlIlIlilIlIlIHIlIlIlIlIlII 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo * iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 Iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt.. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. O7O60 
TEL. - 753-5636 (211) 

iiiimimumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiir 

iiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiMiiimii 

KLAJŪNO DALIA 
Eilėraščių rinkinys, kurį sudarė 

VINCAS NEKE 
95 eilėraščiai sugrupuoti j du sky
r ius : Po tėviškes dangum (para
šyti LieCuvoje ir Svetimos šalies 
laukuos (parašyta tremtyje). Vir
šelis ir aplankas dail. Ados Korsa-
kaitės-Sutkuvienes. 

Leidinys parduodamas žeimiau sa
vikainos — $3.00. Su persiuntimu 
S3.72. 

iiiiiimimimiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

N a m ų p i r k i m a s — P a r d a v i m a s 

Draud ima i — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Ver t ima i 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedade A v . — 778-2233 
miiiniiiiiiiiiiiiiiiiinmiunuuiiiimiiiiu 

SIUNTINIAM LIETUVA 
Ir kilus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

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

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
3208V3 W. 95th Street 

Užsakymus siųsti 
administracijai. 

"DRAUGO" 

U.S.A. 
We'li heip you make the right movė. 

2-jų butų medinis apyl. 60 os ir 
Lawndale. $39,000. 

3-jų butų raur. 41 ir Albany. 
$59,900. 

42 ir Richmond. 2-jų butų medi
nis. Naujai atrem. $47,500. 

59 ir Mozart. Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas. 

64 ir Keeler. iy2 aukšto mūr. Tin-

66 ir Mozart 6 kamb. mūr. Mo
dernus $47,500. 

61 ir Fairfield. Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungaiovv. $47,000. 

69 ir Maplewood. 2-jų butų mūr. 
Nebrangus. 

72 ir RockweLL Modemus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

69 ir Talman. Taverna ir 5 butai. 
$94,800. 

71 ir RockweU. Krautuve ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

63 ir Tripp. Mūr. Krautuvė nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel, — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiminiiiiiiit 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2046 W » t h St., tel. 776-1486 

lllllllllllllllllillllllllllllliliuiiuillllllillll 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIMIlllllMIIIIIIISIIIIHliUlillIlIIlHMII 

Illinois gyventojai dar prideda 
18 centų avlstijos mokesčio. 
iiiummiiimmiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiin 

JAY DRUGS VAIST INE 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S «aL ryto fld 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

4 7 6 - 2 2 0 6 

V A L O M E 
K I L I M U S I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 

Tel. — W A 5-8063 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

i 

P a d a n g o s . Priekinių ra tų reguliavi
mas u ba lansav imas . Stabdžiai . Dus
lintuvai. Išmetamiej i vamzdžiai ir Įri
ti pa ta i symai . PLRESTONE TERES. 
Wheel a l ignment and balancing, 
Brakes . Shock absorbers . Mufflers 
and p ipes . Tune-ups. Lubricat ion. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wesf 59ih Street - Tel. <*R 6-7777 
Veikia n u o 7:00 vai. r y t o iki 8:00 vai. v a k a r o . 
Šventadieniais užda ry t a — Sav. MIKAS CESAS 
Šeš tadienia is nuo 7:00 va i . r y to iki 4 vai. popiet , 

iiHiiiuiiimmuiiimiiiiniuinniiiiiiiiiiii 
4 butai. Mfirinis. Lemonte. 
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIiililUUUIlIlM 

HELP WAJVTED — MOTEBY8 
— i • • • MII ii r —i i tm i M MI i i i • • 

$1,500.00 PER M0NTH 
Working on escpansion program, 
part time from home. 

TeL from 9 to 2 — 957-2682 
From 2 to 6 — 425-4071 

Reikalingos tik vidutinio amzia.ua 
MOTERYS dirbti pilną a r dalina, 
laiką lengvą dirbtuvės darbą 

ASSEMBLY-STOCK CLERK 
JOKIO PATYRIMO 

Kreipkitės — 
Nuo 8 v a i ryto iki 3:30 popiet 

pirmad, iki penktad. 
Šeštad. 8:30 iki 1:30 popiet 

T e l . - 6 5 1 - 7 4 0 0 

GLEANING SERVICE 
Part Time, 6 aJm. - 10 a.m. Daily 

Knowledge of floor cleaning eąuip-
ment helpful. Apply in person, Į O 
a.m. - 5 p.m., Monday thru Friday. 

V £ NT U R E 
Div. of May Dept. Stores 

4101 W. 95th St, Oak Lawn, 111 60453 
An Equal Opportunity Employer lt/B* 

HELP WANTED VYRAI 

Tool & Die Maker 
Small clean shop needs die maker 
for new, sharpening and repair o1 
dies. Part time or full time. )t\rsX 
shift or second sbift Top wage». 
Stockyards area. 

GALL — 8 4 7 - I 2 8 I 

TRIMMER DIE MAKER 
Needed b y west s u b u r b a u F o r g e 
shop. Top ra tes . Ali benefits 
a n d profit sha r ing . 

OaJl _ 879-1225 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

D C M E S I O ! 

imiiimimiiimimiiiiiimiiniiiimiiunit 
Įvairiu prekių pasirinkimas ne- | 

brangiai iŠ mosi} sandelio. 
COSMOS PARCELS £XPR£SS 

2501 W. 89 SU Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. - 925-27T 

Vytautas Vaiantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiuiiuiiiiuiiuiuii 

lllllllllllllllllllltlllllllfllllliuilllliuillllll 

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

Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. I automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niHiHiinniiiiiiiH iiiiitufut.mufnpnĮ 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

• 

Vizitinių kortelių naudojimai yra 
gražu* paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

Apsimoka skelbtis d in . DRAUGE. 

nes j a plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

tos yra ^įsiems prieinamos. 

iimiimiiMiiiiiMimiiniimiiHiimiiimii! 
M. A. Š I M K U S 
I>"COME TAX SERVICE 

NOTARY P Ū B U C 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
l i lMl.vv iškvietimai. plUoml 
PILJETTBes PRASTMAI Ir 

kitokia blankaL 
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIUlllUUlUUllIlU 

<^«>e>«>«>»i.c-«>«>«>e-s>t>»i«-«>«^ 

Z-M Consfruction Co. 
DfC. 

Naaja s ta tyba ir bet koks 
namų remontas. 

Pas inaudoki te žiemos sezoną 
Vidaus r e m o n t a m s . 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2TGAS 

Skambint po 6 vmL vak. 448-7871 

SODŽIAUS GARSAI 
JUOZO STANKŪNO kūriniai: 

Nemunėlis. Per šilą jojau. 

Vyturėlis. Meilės balsai. 

Debesėliai. Tykiai Nemunėlis t e 

k a Sūpynių daina ir kitos. 

Plokšteles kaina su persiuntimu 
$8.75. Galima gauti ir kasetę, k u r i 
kainuoja su persiuntimu $8,50. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St . 

Chicago, I L 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 
45 et. valstijos mokesčio. 

iimmiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge 

rn n 

P e r s k a i t ę " D r a u g ą " duokits 

j j k i t iems p a s i s k a i t y t i 

Dienraščio " D r a u g o " a d m i 
nistracijoje ga l ima pasir inkt i j -
vairių liaudies] meno darbų: m e 
džio, ke ramikos , drobės, tsvip 
pat gražiai papuoš tų lėlių. 

Apsilarikykite į "Draugo" ad -
ministraciją i« pasižiūrėkite. G a l 
rasite ka i ką padovanoti smvo 
giminėms ar draugamsv 

' ^ ) ra^go , , a d r e s a s : 4545 W « r t 
63rd St-, Chkm«o, HL 60629 

iiHiiimmmiimmiiiHimmuiiiiiiHiiimj 
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Tiesai pasakyt i . . . 

(Atkelta ii 4 pusL) 

venti". 'tik "T. G." pasinaudoja 
visos organizacijos, nes JŲ veik
los skelbimus ir kitus patarnavi
mus "T. G." atlieka be užmokes
čio. 

Nebuvo jokio pagrindinio kal
bėtojo. Ir sveikintojų nereikalin
gą gražbylystę, atrodo, uždarė kle
bonas kun. J. Matutis, pareiškęs 
savo sveikinime: "Ir iš darbu 
pažinsi žmogų". Kai už Algi
mantą kalba jo paties 20 metu 
darbas, tai kitiems protingiau ty
lėti. 

Dr. Alfonsas Stankaitis teigė, 
kad radijo programos vedėjui rei
kalingos trys savybės: pranašo, 
vaidilos ir trubadūro, kad jis pa
jėgtu įžvelgti į ateitį, neužmirš
tu praeities ir tinkamai įvertintu 
dabartį. 

Teisėjas Frank Monchun prisi
minė kitą lietuvišką radijo valan 
dėlę. Jis prieš 45 metus dalyvavo 
jos debiutantiškoje transliacijoje 
Hartforde. Valandėlė gyvavo tik 
kelis mėnesius, nes jos or
ganizatoriai neturėjo nei patyri
mo, nei lėšų, nei plokštelių ar 
kitos lietuviškos medžiagos. Vien 
gerų norų neužteko. "Mes netu
rėjome nieko. Jūs turite viską. 
Mes buvome už jus turtingesni tik 
vienu atžvilgiu. Mes turėjome 
laisvą Lietuvą. Todėl linkiu Tau, 
Algimantai, sulaukti dienos, ka
da galėsi per savo radijo progra
mą paskelbti, kad Lietuva yra 
vėl laisva", baigė teisėjas savo 
žodį. 

Jubiliatas prisipažino esąs su
jaudintas: "Toks pagerbimas pap
rastai rengiamas mirusiam, išei
nančiam į pensiją ar išvažiuojan
čiam į Floridą. O aš dar nepri-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Bcverly Shores, Ind, 

Nijolės Sadūnaitės paskutinį žo
dį teisme ir Jonas Baktys, 10 
m. amžiaus, apvainikavo meninę 

lietuviams, bet tik apmirusiai, bei programą padeklamuodamas Jo-
kultūros gyvasties šaltai žemei. Ir j no Minelgos eilėraštį Lietuva. 

PLATAUS MĄSTO 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Indianos šiaurinėje dalyje ir 
Michigano pietinėje srityje gyve
ną lietuviai (apie 400), Vasario 
16 d. minėjimą įrėmino į visą mė
nesį. Vienur jis buvo paminėtas 
šeimų būryje, kitur susibūrus ke
lioms šeimoms, bažnyčiose, spau 
doje, per radiją, mokyklose. Koks 
gražus pavyzdys, kai vaikai ėjo 
į mokyklą pasipuošę tautiniais 
ženkleliais ir ten draugams ir mo
kytojams pasakojo apie Lietuvą, 
kai prie daugelio namų plevėsa
vo tautinės vėliavos, languose 
mirgėjo trispalvės žvakutės. 

Centrinį minėjimą surengė Be-
verly Shores lietuviai, kuriems į 
talką atėjo uolieji ir pavyzdin
gieji Union Pier, Harbor, New 
Buffalo tautiečiai. Lietuvių klu
bo valdyba, su energingu pirmi
ninku inž. Valerijonu Radžiu, už
simojo plačiai paminėti Vasario 
16 d. Pirm. Valer. Radys ir vi-
cepirm. Jonas Kavaliūnas aplan 
kė Michigano miesto dienraščio 
redakciją ir po to laikraščio pir
mame puslapyje įdėjo platų žaibiškas polėkis į Lietuvą, kur 
straipsnį apie Lietuvą ir lietuvius. I mūro miestuose dirba, veikia, au-
Kitame straipsnyje Vai. Radys ap- •• kojasi nežinomas lietuvis, kur 
rašė dabartinę sunkią padėti oku-1 miesteliuose ir laukuose, išdras-
puotoje Lietuvoje. Jonas Kava-1 kytuose kaimuose ir viensėdijose, 
liūnas parūpino dvi radijo juostė-1 kaip pavasario vyturys skamba 

dabarties mūsų vedamai laisvės 
kovai pirmaujantis ir stipriausias 
ginklas yra kultūriniai turtai. 

Po pietų 2 vai Jonynų salėje 
įvyko Vasario 16 d. minėjimas, 
kurį pradėjo Beverly Shores Lie
tuvių klubo pirm. inž. Vai. Ra
dys. Trumpame, jausmingame 
žodyje jis išryškino žmogaus au
kos prasmę, susiklausymą ir vie
nybę. Lietuvybės ugdymui. Lie
tuvos laisvei be dvasiniu turtų 
reikia ir lėšų. Kvietė aukoti pa
gal savo tautinę sąžinę. 

Kun. dr. Ignas Urbonas skaitė 
prasmingą invokaciją. 

Vasario 16 d. minėjimo pagrin
diniu kalbėtoju buvo Bronius Nai
nys. Jo turiningos, apie 30 minu
čių užtrukusios kalbos santrau
ka trumpa: Lietuva, kova dėl lais; 
vės, pogrindžio veikla ir jos gau
si spauda. Klausydamas kalbos 
negali užrašyti tik įdomesnius, 
prasmingesnius sakinius, nes vi
sa tai įdomu, nauja, daug kam 
nežinoma. Aštuoni rašto pusla
piai, .palyginti, labai trumpas lai
kas, o kokia gausybė vaizdu, kiek 
daug įvairių akimirkų, tai lyg 

Po to buvo bendri pietūs, pa
ruošti Jonynų salės šeimininkių. 
Patiekdami pietus Jonynai prisi
dėjo savo gausia auka, o Bronius 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. kovo mėn. 26 d. Mickevičius pavaišino padovano
tu gėrimu. 

Pietų metu buvo pabendrauta i _ Taktas — tai gabumas pa 
draugėje, nes suvažiavo daugi vaizduoti kitus, kaip jie patys 
žmonių iš tolimų apylinkių. Kaip j į g^ve žiūri. 
visada, gražiai buvo atstovauta j Abraham Lincoln 
Union Pier kolonija, kuri pasižy- j 
mi gražiu, darniu bendradarbia-

Vytautas Kąsnis 

— Net profesorius supranta, 
kiek maža jis težino, kada vaikas 
ima kelti klausimus. 

N. C. Griffith 

'les paruoštas Alto ir Bendruome
nės, kurios vietos radijo stotyse 
buvo perduotos oro bangomis. 
Šiam darbui talkino dr. Jonas Va-
lantiejus. 

Vasario 16 d. Sv. Onos parapi
jos klebonas kun. dr. Charles 
Doyle savo pamoksle gražiai kal-

Mausau nė vienai Ikategorijai. To- b ė j ; a p i e £ i e t u v ą ir ]os k u I t ū 
del tokio pagerbimo nesitikėjau" j r ą ? ,prįminc[amas klausytojams jos 
... Ir čia pat pradėjo kukliai deko- į d a b a r t i . n ę s u n k i ą padėtį. Vakarą 
ti visiems — bendradarbiams, su
sirinkusiems svečiams, vakarienės 
šeimininkams ir padavėjoms, "T. 

jis praleido Onos ir Jono Kavaliū
nų namuose, kur būrelyje lietu-

. . . . . . , vių jis prašė jam papasakoti apie 
G. Klausytojams irjubiliejines ra į L i e t u v ą_ Q v ė l i a U j k a d a b u v o r e n . 
ft Programos atlikėjams. Na, ir į i a m a s n e p r i k l a u s o m y bės minė
to jubiliejaus rengėjams, kūne j . d- -<*> b a ž n č i -e b u . 
tuo metu dar Algimantui buvo 
nežinomi. 

Algimantas ir jo bendradarbiai 
ii "T. G." negauna jokio atlygi
nimo. "T . G." išsilaiko iš komer
cinių skelbimų ir aukų. Algi
mantas ypatingai dėkojo Povilui 
'Karosui iš New Britain, kuris per 
8 metus paaukojo 700 dolerių. 

Petras Simanauskas įteikė Algi-
matui nuo radijo klausytojų al
bumą ir juostą. Dovana simbo
liška. Ne vien dėl to, kad lietu
viškų vaizdų albumas ir lietu
viškų raštų juosta simbolizuoja 
tėvynę. Bet ir ta prasme, kad už į n e f a Q t u b u v ę > j e i JŲ klestėjimu 
jo 20 metų darbą neįmanoma at-; n e b u t Ų ^ ^ ^ i r k e l i a s j l a i s . 
^lyginti kitaip, Ka:p tik simbolis- j v ę , b ū t ų n e į m a n o m a s . Be kultūri-

i"" , . 1 niy puošmenų ir laisvės spindu-
Neseniai lanicėme pažįstamą 

vietos ligoninėje. Keturi pacien-

vo laikomos dvejos Sv. Mišios: 
anglų ir lietuvių kalba. Po pir
mųjų Mišių pamokslo ang
liškai apie Lietuvą kalbėjo prof. 
Jonas Račkauskas, kuris istoriko 
įžvalgumu įmantriai ir gražiai su 
pažindino klausytojus su Lietuva 
ir lietuviais. 

I vai. po pietų Šv. Mišias at
našavo kun. Juozas Vaišnys, S.J. 
Jis, gilių minčių pamoksle, trum
pai priminė Lietuvos prisikėlimą, 
laisvės metus, išryškindamas 
kultūrines vertybes, kurios puošė 
ir vainikavo tautos veidą. Jei jų 

tai. Palata maža. Lankytojai mė
gina neužsibūti, kad kitiems būtų 
vietos. Ligonio duktė padavė tė
vui mažytį radijo aparatą. "Prašė 
atnešti, kad galėtų išklausyti lie
tuvišką programą", paaiškino 
mums. "O kas man liko? Skaityti 
jau negaliu. Nematau. Radijo pro
grama — paskutinė mano pa
guoda", ir senukas apsiašarojo.Pa
našiai atsitiko lankant kitą senu
ką karšinčių namuose. Jis nuo
lat teiravosi laiko, kad nepavė
luotų užsukti radiją. 

Tokiems "T. G." yra viskas, 
nes iš gyvenimo daugiau nieko 
•neliko. Jų dėkingumas, išreikštas 
ne žodžiu, o ašara yra Algiman
tui ir atpildas ir akstinas tęsti sa
vo darbą. Gal būt, dar kitą 20 
metų. 

Jurgis Dragunevičius, nepri
klausomybės kovų savanoris, pa
prašytas pasisakyti apie sūnaus 
darbą, patvirtino, kad kiekvienos 
transliacijos paruošimas reikalau
ja daug valandų darbo. Iš kur 
Algimantas semiasi ištvermės ir 
pasiaukojimo, tėvas negalėjo 
kitaip išaiškinti, kaip tik, kad 
"Mes visi buvome Lietuvos patri
otai. Džiaugiuosi, kad mūsų šei
moje ir dabar dar kas nors gero 
padaroma Lietuvai". Tiesai pasa
kyti nereikia daug žodžių. Algi
manto tėvas bus davęs tikrąjį at
sakymą. Nina Gailiūnienė 

liai švytėtų jau nebe dvasiniais 
turtais pasipuošusiai Lietuvai ir 

laisvės giesmė. Klausais kalbėtojo 
žodžių ir rodos matai okupan
tų šautuvus, girdi kaip skamba 
vergovės pančiai. Rodos jauti 
plakančias tėvynainių širdis, 
pilnas meilės ir pasiaukojimo sa
vo tėvynei. Lyg girdi, kaip 
9kamba rašomosios mašinėlės, 
matai kaip sklinda rašytiniai žo
džiai, pogrindžio spauda, įsigyve
ni į ju nuotaikas, kai jie nežino 
nei minutės, nei valandos, kada 
ant jų rankų bus uždėti vergo 
pančiai. 

Programoje gražiai pasirodė vie
tos jaunimas. Vasario 16 d. ak
tą skaitė Kristina Jonynaitė. Dai
va Dambrauskaitė deklamavo 
Mažosios Lietuvos himną. Vi
das Noreika - Balio Sruogos Jo
gailos monologą. Kristina Damb
rauskaitė — Putino eilėraštį Tė
vų šalis. Alma Noreikaitė skaitė 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS , 

Visos programos B WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai, p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Tclef. 434-2413 
1490 A M . 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, I L L 60629 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

Pulk Ltn. JUOZAS KARTANAS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1979 m. 
kovo 31 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą, šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 29 d. Šv. Antano 
bažnyčioje, Omaha, Nebraska. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už. a. a. Juo
zo Kartano sielą. 

Nuliūdę: 
Žmona, dukros, sūnus, žentai ir anūkai. 

Mylimam sūnui 

J L 1 1 Gediminui - Antanui Osfeikai 
mirus, miehis tėvelius VAU ir AMTANJį OSTEIKAS 
bei artimuosius gimines giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Ada ir Antanas Petrauskas su seimą 

PA DĖKA 
Mūsų mylima žmona, motina, uošvė ir močiutė 

K\ A, 
Eugenija Vasiliauskiene - Stockaite 

mirė 1980 m. kovo mėn. 5 d., sulaukusi 69 m. amžiaus ir buvo 
palaidota kovo 10 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems, dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir palydėjusiems Ve
lionę į amžino poilsio vietą. 

Giliai dėkojame visiems pareiškusiems užuojautas mums taip 
skaudžioje liūdesio valandoje, atsiuntusiems gėles, aukujusiems šv. 
Mišioms bei labdaringoms organizacijoms ir karsto nešėjams. 

Ypatingai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už pamaldas 
koplyčioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias ir pasakytą jautrų 
ir prasmingą pamokslą bažnyčioje bei palydėjimą į kapines. 

Labai dėkojame kun. Algimantui Kežiui, SJ už maldas koplyčioj. 
Širdingai dėkojame Baliui Pakštui už grojimą rageliu bažnyčioje 

gedulingų šv. Mišių metu. 
Mūsų nuoširdi padėka Uršulei ir Juozui Sabrinskams, Ilonai ir 

Petrui Dapkams, Marytei ir Kaziui Dargiams už lankymą Velionės 
ligoninėje jos ligos metu, parodytą mums didelį rūpestį ir suteiktą 
pagalbą. 

Laidotuvių direktoriui D. Petkui dėkojame už rūpestingą ir 
nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę: 
Vyras Kazimieras, sūnus Donatas, marti Laima 
ir vaikaičiai — Dalė ir Tomas. 

A. f A. VYTAUTAS V. KREGŽDYS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apyl. 
Mirė kovo 23 d., 1980 m., sulaukęs 77 am. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Bublelių valsč., Rudžių kaime. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas Kredys, marti Doris, 

žentas Petras Juodikis, 4 anūkai: Anthony ir John Kredžiai, Petras 
ir Jonas Juodikiai, Lietuvoje brolis Petras su šeima ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a Anelės, tėvas a. a. Danutės Juodi
kienės. 

Priklausė Sv. Vardo dr-jai, Balfui, Liet. Ūkininkų S-gai ir Lietu
vių Benduromenei. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet iki 10 vai. vak. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 27 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. JONĄ Š A L N Ą 

SU ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Illinois Lietuviu Gydytoju Draugija 

Brangiai Motinai okupuotoje Lietuvoje mirus, sūnui, 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos centro valdybos pirmi
ninkui 

Dr. JONUI ŠALNAI ir ŠEIMAI 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba ir Nariai 

A. t i EDVARDUI BURKE mirus, 
jo dukrai BARBARAI ir dr. ĮūOZŪIPUKAIČIAMS sji 
šeima bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą. 

Kathe ir Gabrielius Misevičiai 
Gene ir Kazys Šukiai 

Brangiam ir vienatiniam sūnui ANTANĖLIUI 
mirus, jo tėveliams 
ANTANUI ir VALEI OSTEIKAMS 

reiškiame gilią užuojautą. 

Ida ir Jonas Valauskai 

BĖGOME NUO TERORO 
I š t ė v y n ė s i š b l o k š t ų j ų a t s imin ima i 

Redagavo J U O Z A S P R U N S K I S 

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 

Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusL 
Kaina su persiuntimu $ 7.85. 

Illinojaus gyventojai dar prideda 42 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W . 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

^ Te l . 47fr-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th A ve.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

* \ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. kovo mėn. 26 H. 

X "Chicago Tribūne" praėju 
sio sekmadienio priedo viršelis 
papuoštas kongr. Henry Hyde 
nuotrauka. Plačiame straipsny
je minimi ir lietuviai, kieti anti-
komunistai. Esą juos kongr. H. 
Hyde, kalbėdamas šv. Antano 
parap. salėje, pavadinęs gerais 
žmonėmis, tikra žemės druska. 

x Aro Tijūnėlio gamtos mok 
siu projektas, St. Mary pradžios 
mokykloje laimėjęs pirmą vietą, 
buvo rodomas Mokslo ir pra
monės muziejuje Chicagoje ko
vo 8-9 d. kar tu su daugelio kitų 
mokyklų projektais. Aro pro
jektas čia laimėjo pirmą vietą, 
o dabar bus siunčiamas į Urba-
nos parodą. Jei ir ten pasisektų, 
tai būtų siunčiamas dar toliau. 

X Istorikas J. Damauskas pa 
pasakos apie Lietuvos pogrind. 
spaudą ir S. Kerelytė paskaitys 
iš "Aušros" LKD Birutės dr-

X Kun. Petras Cibulskis, 
MIC, Marijonų vienuolyno eko
nomas ir "Draugo" administra
toriaus asistentas, staigiai su
sirgo ir buvo paguldytas Loret-
to ligoninėje. Kovo 24 d. jam 
buvo padaryta operacija. Ligo
nis pamažu sveiksta dr. Petro 
Kisieliaus priežiūroje ir tikisi a t 
einančios savaitės pradžioje jau 
grįžti namo, nors čia dar turės 
kelias dienas pailsėti. 

X Ses. Frances Gribas kar tu 
su Sabina Klatt buvo pranciš-
kiečių atstovės Marijonų bendra 
darbių seime, kuris vyko kovo 
23 d. Marijonų vienuolyne prie 
"Draugo". 

x Jonas Moekūnas, nuolat 
gyvenąs Adelaidėje, Australijo
je, ir ten baigęs geologijos mok 
sius, aktyvus lietuvis, paskauti-
ninkas, filisteris, PLJS-gos P7-
jame kongrese Europoje ir Ang 
lijoje keletą mėnesių gyvenęs, 
neseniai atvyko į JAV-bes. Lan 
kėši pas savo gimines Grand 
Rapids, Mich. Atvykęs į Chica-
gą, sustojo pas Vytenį ir Sofi
ją Statkus, Riversidėje. S. Stat
kienės lydimas, užsuko į "Drau
gą" domėjosi spaudos darbais. 
I Australiją grįžta prieš Vely
kų šventes. 

x l i tuanist iniai jaunimo kur 
sai Loyola on the Lake vietovė
je bus nuo rugpiūčio 3 ligi 17. 
Rengia P U S Ryšių centras. No 
rintieji dalyvauti kr2ipiasi į 
PLJS Ryšių centro administra
torių Mindaugą Pleškį, 5031 So. 
Fairfield Ave., Chicago, UI. 
60629. Telefonas 312 — GR 6-
6564. 

X Vaclovas Momkus atliks 
"Mano Dieve", ketvirtąjį žodį iš 
Dubois kantatos "Septyni Kris
taus žodžiai", Verbų sekmadie
nį, 10:30 vai. pamaldų metu 
ŠvČ. M. Marijos Gimimo parapi
jos maldos namuose. 

X Giedrininkių risuomeiunin-
khj organizuojamas rekolekci
jas praves kun. J. Vaišnys, SJ, 
kovo 27-30 dienomis 7 vai. (ne 
T:30 v.) tėvų jėzuitų koplyčio
je. Kviečiamos dalyvauti mote
rys ir vyrai. Kovo 30 d. šv. Mi
šios 10 vai. Po to pusryčiai Jau 
nimo centro apatinėje salėje. 

X Aleksandro Stulginskio, 
antrojo nepriklausomos Lietu-

IŠ ARTI 
IR TOLI 
i, A. VALSTYBĖSE 

— L. Surdėnaitė i r V. Bagdo
navičius, abu sąmoningi, jauni 
ir išsilavinę lietuviai, balandžio 
19 d. sukuria šeimą. Jungtuvės 
įvyks Philadelphijoje, šv . And
riejaus bažnyčioje. 

— Kun. K. Sakalauskas, jau 
dešimtmetį gražiai išdirbęs Šv. 
Andriejaus parapijoje, Philadel
phijoje, buvo įkardinuotas Phi-
ladelphijos arkivyskupijoje. 

— Los Angeles, Calif. vasario 
24 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
kun. A. Olšauskas pakrikšti jo 
Lino ir Onos T. Baškauskų sū
nų Juozo Vyto Arūno vardu . Į 
krikštynas iš Bostono buvo at
vykusi ir Lino mamytė Albina 
Baškauskienė Kovo 9 d. Šv. Ka jos narių susirinkime kovo 30 į 

d., sekmadienį, 3 vai. popiet Tau j zimiero bažnyčioje buvo pakr iks 

5 * 1 * 
Redaguoja J. Plakas. Medžiagą siusti: 

ZVAl G 2D UT£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriaus 

3206 W. 65th Pbtce, Chicago, IL 60629 

tyta Gasparo Kazlausko i r Kot
rynos Sobaczewska duktė Kot
rynos vardu. Krikšto tėvais bu
vo Jonas V. Černius ir Kot ryna 
Gehring. Krikšto apeigas atliko 
prel. J. Kučingis. 

ŠVEICARIJOJE 
— LB valdybą suda ro : pirm, 

dr. A. Kušlys, vicepirm. d r . J. 
Pečiulionytė ir ižd. L Kaestl i-
Augevičiūtė. 

— Maldos diena už Lietuvą 
įvyko kovo 2 d. pranciškonų Ma 
rijos aukojimo vienuolyne ir 
mergaičių progimnazijoje Zugo 
kantone. Šis vienuolynas, ištiki-

tiniuose namuose. 
X Tarptautinė HELLP orga 

nizacija Australijoje, kurios t iks 
las padėti Lietuvai, Latvijai, E s 
tijai atgauti laisvę, išleido nau
ją biuletenio numerį anglų kal
ba. 1 egz. leidinio atsiųstas 
"Draugui". Biuletenyje pateikta 
daug medžiagos apie dabarti
nius Lietuvos rezistentus, apie 
Stalino — Hitlerio paktą, pa
teiktas protestuojančių 45 pa-
baltiečių vardinis sąrašas. Daug 
vietos skirta politiniam kaliniui 
Šarūnui Žukauskui. 

X Lietuviškos skautybės fon 
das kovo mėnesį yra paskel
bęs savo veiklos mėnesiu. Fondo i mas šv. Pranciškaus Asyžiečio 
vadovybei veiklą suintensyvi-1 tradicijai, amžių bėgyje visada 

Piešė Asta Ardickaitė, Lemonto "Maironio" Ut. mokyk los I skyr. mokinė. 

karienės pasidaliname dovano
mis, kurios būna sudėtos po eg-
lute. 

Milda Palubinskaitė, 
Los Angeles Ut. mokyklos mo
kinė, "Saulutė" 

GAVĖNIOS METO 
LIETUVIŠKI POPROČIAI 

Verbų sekmadienis 

1) Verbų sekmadienį kiekvie
nus, tikimasi ir visuomenės dė- j santykiavo su Bažnyčia ir pa- Į n a s t u r i k u t * su verba apmuš-

saulio tuolaikine dvasia i r rū
pinosi jų problemomis. Seselės 
paruošė vaizdžią istorinę apy-
V.w«^i.% V , , w V».-»^T^V ^14^^g4 f H < N 4 " O o^"l L f i d l Z ^ , A U l i LSUVVS l i i u S u , ! U V t . ^ A V A 

mesio. Lietuviškos Skautybės j 
fondas yra Lietuvių skautų są
jungos dalis. 

X Eligijus Sužiedėlis grąžino 
Ateitininkų šalpos fondui visą Įtinkamu žemėlapiu, pabrėžiant 
seniau gautą paramą. Dėkui la- Lietuvą, ir papuoštą Vyčio žen-
bai. Fondas būtų daug pajėgęs- klu. Eucharistinėse seselių ir 
nis, jei ir kiti panašiai pasielg- Į mokinių Mišiose ska i ty ta iš Si
tų, be jokių priminimų, ypač biro lietuvaičių maldaknygės 
tie, kurių adresai pasikeitę. "Marija, gelbėk mus" , iš vokiš-

x Kazys Gasiūnas, York, Pa., kos laidos. Keitėsi tai su dokun 
atnaujindamas prenumeratą, a t mentais tikinčiųjų teisėms ginti 
siuntė ir 22 dol. auką. Už dide- Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
lę paramą dėkojame ir skelbia-j Kronikoje. Mūsų tradicines baž 
me Garbės prenumeratorium. į nytines giesmes plokštelėse i r 

x Juozas Bacevičius, Ha- j itališkai mokinėms giedant, var-
mond, Ind., prie prenumeratos j gonais palydint, sekė harmoni-
pridėjo 15 dol. auką. Maloniai zuoti Maironio eilėraščiai, pa
dėkojame ir skelbiame Garbės i čioms seselėms par inkus pagal 
prenumeratorium. I jų pačių šveicarišką himną, ku

tas , ta i tuos metus bus sveikas 
2) Kai Verbų dieną jaunas 

jauną muša, tai būna gražūs; 
kai senas seną — tai laimingi. 

3) Verbų rytą motina anks
čiau atsikelia, pasiima kadugių 
šluotą, plaka tebegulinčius vai
kus ir sako : "Ne aš plaku, ver
ba plaka, ne aš plaku, verba 
plaka. 

4) P e r Verbas kiekvienas no
ri anksčiau atsikelti i r kitą nu
plakti dėl to, kad iš jo gautų 
per Velykas margučių. Plakant 
su verba, sakoma: "Ne aš pla
ku, verba plaka". Plakama tol, 
kol plakamasis pasižada duoti 
margučių. 

5) Verbų dieną, parnešę pa
švent intas verbas, jomis ker ta 
per galvas tiems, kurie buvo na X Antanas Gelažius, Mystic, į name minimas TMevas ir t ėvy 

Conn., padėkojo "Draugui už;nė. Su giliu į s i u t i m u i r pasi- l™1 6 . "" sako: "Liga, lauk! Svei 
rūpestingai paruoštą dienraštį,; ruošimu, pakili*! i r jaudinančiai j k&ta., į vidų!" 
atnaujino prenumeratą ir pridė- skambėjo ir pagavo pilną prisi-
jo 10 dol. auką. Labai ačiū. rinkusią bažnyčią. 

CHICAGOS ŽINIOS 
KCRYBIVOOS ĮŽYMYBĖS ĮSIBROVĖLE 

rujų lūžus. Lūžo viršutinis kau
las, t a i negalėjo dėti į gipsą. Už 
dėjo tokį diržą su kitais dirže
liais rankai prilaikyti. Jis buvo 
labai nepatogus. Tris dienas nė
jau į mokyklą, bet pradėjau ei
ti, kai neskaudėjo ranką pajudi
nus. Mokykloje nebuvo taip sun 
ku, kaip galvojau. Mano visa lai 
mė, kad lūžo kairioji ranka, 
ne dešinioji. Dabar visi diržai 
nuimti, ir r anka daugiau neskau 
da, bet vistiek jaučiuosi silpnas. 
Aš irgi dabar labai atsargus. 
Daktaras sakė man būti a tsar
giu, nes ranka vėl gali lūžti, je i 
gu an t jos krisčiau. 

Andrius Sūnaitis, 
Marąuette Pa rko li t mokyklos 
8 skyriaus mokinys 

ROGĖMIS NUO KALNO 

Kai užsidaro slidinėjimo kel
tai ir žmonės eina namo, t a d a 
atsitempiam roges, pasikvietę 
kelis draugus. Atsirandam kal
no viršūnėje ir, atsisėdę į roges, 
lekiame žemyn pakalnėn. Kai 
greitai nučiuožiam, esam paten 
kinti, tada vėl greitai lipam į i 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Kai kas sutinka pažįstamą 
žmogų, i r jo iš kar to neatpažįs
ta, sako: "Būsi bagotas (turtin
gas), nepažinau tavęs". Užkal
bintasis atsako juokais: "Kai 
būsiu bakotas, tai visi pažins". 
(Dusetos). 

GALVOSŪKIAI N B . 25 

I 
(Žiūrėkite piešinį). Parašyki

te, kiek šiame piešinyje y r a pa
slėpta skrybėlių? (5 taškai) 

6) Kas Verbų sekmadienį nu 
eina į bažnyčią be verbos, t a m k a ] n ą ^ ^ d u a r trys g u s ė 
velnias įkiša į ranką savo u o - Į d a m e v i e n o 8 e ^ ^ ^ ^ 

pažindinti su 15 kūrybingų įžy- i Lake Shore, Chicagoje, skubiai 

Chicagos Mokslo ir pramo-j Iš kelionės grįžęs bankinin-
vos prezidento, Sibiro kankinio, nės muziejaus lankytojai bus su Į kas T. T. Yates namo, 3750 N. 
mirusio prieš dešimt su puse 
metų okupuotoje Lietuvoje, mi
nėjimas numatomas gegužės 4 
d., sekmadienį. Ta proga numa
tomos koncelebracinės šv. Mi
šios, kurioms vadovaus vysk. V. 
Brizgys, Švč. M. Marijos Gimi
mo par. bažnyčioje ir akademi
nė dalis Jaunimo centro salėje. 
Ta proga jau bus išleisti ir gar 
bingoio velionio atsiminimai. 

mybių, kaip Linus Pauling. Jo
nas Salk. Judy Chicago, Simon 
Romon. Jų sugebėjimus ir lai
mėjimus išryškinanti paroda 
bus atidaryta balandžio 15 d. 

MERE KALBĖJO BAŽNYČIOJ 

Chicagos mere J. Byme kovo 

pašaukė policiją, sakydamas, 
kad jo bute nepažįstama mote
ris apsirengusi jo drabužiais. 
Atskubėjusi policija rado, kad 
moteris buvo miegojusi banki
ninko lovoj, išsiskalbusi savo 
drabužius ir padžiovusi, apsi-
vilkdama bankininko rūbais . P a 

16 d. pasakė kalbą Mt. Zion baž I aiškėjo, kad ji buvo psichiatri-
nyčioje, 55 S. Lafayette. Ji ap-! nės ligoninės pacientė. 

X L.B. BRIGHTON PARKO 
apylinkės visuotinas susirinki
mas įvyks kovo 30 d. (sek-
mad.) 2 v. p. p. šaulių namuo
se. 2417 W. 43 Str. Susirinkime 
bus tariami svarbūs apylinkės 
reikalai. Be to, susirinkime Vis
ta atstovė p. Regienė padarys 
pranešimą ir teiks patarimus 
socialiniais reikalais. Po susirin
kimo bus pasivaišinimas. Daly
vaukime visi! (pr.) 

X Dar yra kelios laisvos vie
tos kelionei į vakarų Europą su 
"Laiškai Lietuviams" grupe. 
Norintieji prisidėti prie grupės 
tuojau kreipkitės į American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, HL 
60643. Tel. 312 — 238-9787. 

(sk.) 

gailestavo, kad spauda ir kiti 
informacijų šaltiniai nepakanka 
mai pažymi, ką ji daro negram. 

VIENŲ VIENA 

Maria Rodriguez, 31 m., bu
vo viena savo bute Chicagoje, 
kai atėjo laikas gimti jos kūdi
kiui. Persigandusi pasuko tele-
fonuu nulį ir buvo sujungta su 
policininku, šis per vienuolika 
minučių guodė ir mokė gimdy
vę, kol per telefoną išgirdo ver
kiant naujagimį. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TeL — 434-9655 

MOKYKLA KLOUNAMS 

Daley kolegija, 7500 So. Pu-
laski, Chicagoje, įsivedė pamo
kas klounams. Pri imami 18 m. 
ir vyresni. Pamokos prasidės ko 
vo 28 d. ir tęsis keturis penk
tadienius. 

AREŠTAVO U2 MARTNUANA 

Penkiolikos metų berniukas 
buvo areštuotas kai Kennedy 
aukšt. mokyklos mokytojas pa
stebėjo, kad jis savo suole suka 
marihuanos cigaretę. 

GELBĖS TEATRUS 
Speciali Chicagos planavimo 

komisija rekomenduoja, kad, da 
rant pertvarkymus miesto cent
re, reikia išsaugoti septynis tea t 
rų rūmus, tačiau Roosevelt ir 

degą palaikyti 
Iš dr. J . Balio archyvo 

MŪSŲ LIETUVIŠKA 
PARAPIJA 

Mes priklausome Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapi
jai. Parapijoje dirba du lietuviai 
kunigai, kun. G. Kijauskas ir 
kun. J. Kidykas. Nors mes gyve 
name toliau nuo parapijos, bet 
į pamaldas važiuojam kas sek
madienį. Prie parapijos y ra ir 
mokykla, bet aš jos nelankau, 
nes per toli. Aš t ik lankau li
tuanistinę mokyklą šeštadie-. 
niais. Taip pat atvažiuoju į 
skautų ir jaunučių susirinki
mus, kurie vyksta parapijos sa
lėse. Penktadieniais salėje turi
me Grandinėlės repeticijas. 
Man lietuviška parapija patin
ka, nes aš čia susitinku savo 
draugus. 

Rimas Biliūnas, 
Clevelando šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos 4-to skyriaus 
mokinys 

SUSILAUŽIAU RANKA 

Aštuntame skyriuje susilau
žiau ranką. Tai atsit iko spalio 
10 dieną. Niekada tos dienos ne 
pamiršiu. Nelaimė atsitiko mo
kykloje pertraukos metu. Už
ėjęs į vedėjos kambarį, pasi
skundžiau, kad rankos negaliu 
pajudinti. Vedėja pašaukė ma
mą. J i nuvedė mane į Šv. Kry
žiaus ligoninės pirmosios pagal 

Loop tea tnj pastatai gali būti j bos kambarį. Padarė peršvieti' 
nugr iaut i į mus ir pasakė, kad ranka iš tik* 

greičiau leidžiamės žemyn. K u 
ris sėdi pirmutinis, t am sniegas 
lekia į akis, į plaukus ir visur 
kitur, kur t ik sniegas gali įlįsti. 
Kai nučiuožiam paskutinį kartą, 
grįžtam namo pasišildyti. I r 
taip pasibaigia vienas vakaras, 
pasičiuožus rogėmis nuo kalno. 
Rytoj vėl eisime leistis nuo ka l 
no. 

Marytė Adamonytė, 
Montrealio lit. mokyklos moki
nė, Kanada, "Liepsna". 

ŽIEMA 

Šalta. Berniukas pasta tė 
sniego senį. Sniego senis su ke
pure, pirštinėm ir geltona šluo
ta . Labai sninga. Berniukas va
lo sniegą Ka tė stovi prie sniego 
senio ir žiūri į berniuką. Už 
sniego senio medžiai be lapų. To 
liau vienas kastuvas sniege. 

Vilija BuMytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero l i t 
mokyklos mokinė 

GALVOSŪKIŲ N R 22 
ATSAKYMAI 

I 1) Kvasas — gira, 2) lazan-
kos — skryliai, 3) leika (leiku-
tė ) — piltuvėlis, 4) liukras — 
glajus, 5) medaunykaB — me
duolis, 6) rouštardai — garsty
čios, 7) naliesnykas — lietinis, 
8) palendvica — nugarinė, 9) 
patelnia (patelnė) — keptuvė, 
10) piela — piūklas. 

II 1) Grojimo, 2) rašalas, 3) 
Alabama, 4) broliai, 5) grota, 
6) Bronius, 7) rusas, 8) aukos. 

9) kraitis, 10) rausvas. 
m Paveikslas vaizduoja mer

gaitę ir raganą. 
IV Victoria Woodhull 1872 

metais. Tautinės partijos (Peop-
le's Party) atstovė. Ji buvo 
kraštutiniai radikali. 

V Užteks trijų minučių, nes 
visus tris kiaušinius galima su
dėti į vieną puodą ir virti kartu. 

LIETUVIŠKI PAPROČIAI 
MŪSŲ NAMUOSE 

Mūsų namuose Kalėdos yra 
labai svarbi šventė. Ruoštis Ka
lėdoms mes pradedame Advento 
pradžioje. Mes padarome Adven 
to vainiką. Ten įtaisom ketu
rias žvakes, po vieną kiekvie
nai savaitei Pirmą savaitę mes 
uždegam vieną žvakę, antrą sa 
vaite antrą žvakę ir t t. Tas, 
kuris uždega žvakę, sukalba sa
vo sukurtą maldą, priminda
mas, kad mes laukiam Kristaus. 

Kiekvieną savaitę mes ištrau 
kiame vieno šeimos nario vardą. 
Tam šeimos nariui, kurio vardą 
mes ištraukėme, turime būti 
ypatingai geri. 

Dieną prieš Kūčias mes pa
puošiame eglutę. Uždedame šiau 
dinukų ir lempučių. Atrodo gra
žiai. 

Kūčių metu mes skaitome 
apie Jėzaus Kristaus gimimą. 
Tada valgome Kūčių vakarienę. 
Turi būti dvylika valgių. Po va 

(Žiūrėkite brėžinį). Paimkite 
dvylika vienodo ilgumo pagaliu
kų ir iš jų sudėkite keturis kva 
dratus, kaip piešinėlyje parody
ta. Paskiau nuimkite du paga
liukus, kad liktų du kvadratai . 
(5 taškai) 

m 
Parašykite t r i s žodžius, kuriuo

se visi priebalsiai būtų kiet i 
Taip p a t tr is žodžius, kuriuose 
visi priebalsiai būtų minkšti. 
(5 taškai) 

IV 
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Vietoje kryžiukų įrašykite rei 
kalingus skaitmenis ir atlikite 
daugybos veiksmą. (5 taškai) 

V 
Jūs esate girdėję apie septy

nis senojo pasaulio stebuklus. 
Parašykite juos. Už penkis para 
šytus stebuklus gausite 5 taš
kus, už visus septynis — 10 taš 
kų. 


