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Trumpas turisto 
žvilgsnis į Pabaltijį 

Buvęs diplomatas aplanke "tarybinį užsieni" 
(Tęsinys) 

Attwoodui atrodo, kad ir res
publikose apsigyvenusi rusų ma
žuma nesudaro pavojaus Baltijos 
respublikų etniniam integra
lumui. Trys ketvirčiai mišriu šei
mų savo vaikus augina baltais. 
Dažniausiai rusai laikosi atskirai, 
jie dirba pramonėje ir vietinių 
laikysenoje jų atžvilgiu galima 
įžiūrėti abejingumą ir panieką. 
Lietuvoje jis net girdėjęs rusus 
pavadinant „mūsų proletariatas". 

Nors tarp Baltijos respublikų 
yra daug panašumų, yra ir skir
tumų. Žemės ūkio kraštas Lietu
va yra stipriai katalikiška, nors 
tik 10 Vilniaus bažnyčių iš 50 
atidarytos. Stiprūs religiniai ry
šiai egzistuoja su kaimynine Len
kija, kurios TV programas lietu
viai gali pagauti. Lietuviai be to 
gali atsisukti į praeitį, į laikus, ka
da jie buvo didesnė karinė ir kul
tūrinė galybėj toj šiaurinės Euro
pos dalyje, — Vilniaus universi
tetas atšventė 400 metų sukaktį. 
Latvija yra Baltijos gamykla, 
darbšti ir prekybiška. Ryga su sa
vo miglomis yra didesnis uosta
miestis, tačiau kultūriniai izoliuo
tas. Vienintelis jo universitetas 
vos 60 metų senumo ir pagrindi 

tą. Reikia apgailestauti, kad šito
kie reikalavimai, nežiūrint kaip 
teisingi, teturi tiek pat galios, kiek 
turėtų Havajų karališkos šeimos 
proklamacija, reikalaujanti, kad 
mes jai atiduotume salas, rašo 
Attwood. Išskyrus atvejį, kada So
vietu Sąjunga visai subyrėtų, ma
žai vilčių, kad Baltijos respubli
kų statusas tikrai pasikeistų, ta
čiau su laiku taikingai ir su įtem
pimų mažėjimu, gyvenimas šia
me Sovietų Sąjungos kampe, grei
čiausia, vis gerės, kontaktai su 
Vakarais taps lengvesnį negu bu
vo įtarimų pilnoje praeityje. Ne
priklausomybė iš viso juk tebu
vo praeinantis. 20 metų pergyve
nimas ir per dalį tų metų dau
giau fašistinis, negu demokrati
nis, samprotauja žurnalistas ir 
JAV diplomatas Attvvood. Jei ga
lėtų pasirinkti, baltai greičiausia 
pasirinktų panašią liaudies de
mokratiją, kaip Vengrijoje. Bet 
Rusija niekad savanoriškai neati
davė nei akro savo nuosavybių. 
Tuo tarpu rusų partijos varovai 
su pabaltiečių pavardėmis, kurie 
buvo atsiųsti valdyti Baltijos res
publikų, pamažu išmiršta. Ateina 
nauja karta vietoje gimusių ko
munistų, kurie greičiausiai dar 

ČADE PRASIDEDA 
CIVILINIS KARAS 

Prancūzijai nevyksta atstatyti tvarka 

nis ryšys su užsieniu yra — su sa- į kiečiau gins savo kultūrinį savi
tumą, kuris skiria Baltiios sritį ir 
skatina tas Vakarų įtakas, kurios 
suteikia prasmę „soviotskaja zag-
ranica" frazei. Taip gyvenimas 
tose respublikose ir toliau bus tru
putį pilkesnis, negu Vengrijoje ar 
Rumunijoje, tačiau mažiau pilkas 
kaip Rusijoje. Jei nėra kito kelio, 
bet būti Sovietų Sąjungoje, ir tai 
jau užsitarnauja bent trijų nedi
delių „valio", baigia autorius. 

vo išeiviais. 
Pastebėjęs, kad per 10 dienų ga

lima susidaryti tik prabėgančius 
įspūdžius, autorius rašo, kad Lie
tuvos žmonės trokšta keliauti, mo
terys gatvėse gražesnės už Vaka
rų Berlyno, Vilniuje ne taip iš
siskiria amerikiečio svečio drabu
žiai. Su žemomis nuomomis, ma
žomis išlaidomis sveikatai, su pi
giu pagrindiniu maistu žmonės 
turi pinigų, tik neturi ko pirkti. 
Trakuose jam pasirodė, jog pilis 
plaukia ant ramaus ežero. Geri 
keliai, nedaug judėjimo, tvarkin
gi kaimai su spalvotai išdažytais 
trobesiais. Butų pastatai už Neries 
upės atrodo tvarkingesni ir gra
žiau apsodinti kaip Maskvoje ar 
New Yorke. Prie Gedimino kal
no autorius sutiko gatvės fotogra
fą, kuris nuotraukoms su vaikais 
turėjo įvairių Vakarų pasakų fi
gūrų, jų tarpe Mickey Mouse. Kai 
autorius nufotografavo fotografą, 
tas sušuko: „Amerikietis. Aš turiu 
Chicagoje pusbrolį. Kiek ši ka
mera kainavo?" 

Baigdamas autorius klausia, 
kokia Baltijos respublikų ateitis. 
Praėjusių metų rugpiūčio mėn. 
grupė 45 drąsių lietuvių, latvių ir 
estų, jų tarpe keturi kunigai, pa
skelbė Maskvoje laisvo apsispren
dimo teisių reikalavimą, nes jų 
kraštai buvo nelegaliai prijungti 
pagal 1939 m. nacių—sovietų pak-

Okupuotoj Lietuvoj 
mirė du kunigai 

Ok, Lietuva. — Pranešama, 
kad kovo 14 d. mirė Tauragės 
klebonas ir dekanas a a. kun. 
Pranas Bagdonas. Velionis bu
vo gimęs 1910 m., kunigu įšven
tintas Telšiuose 1935 m. Palai
dotas Tauragės kapinėse kovo 
18 d. 

Kovo 17 d. Mosėdžio, Kretin
gos apskr.. kapinėse buvo pa
laidotas seniausias Lietuvos 
kunigas a a. kun. Jonas Ivo-
nauskas. Velionis buvo gimęs 
1881 m., kunigu įšventintas I ̂  <i0i. įr tęstųsi 10 metų. 
1904 m. Ilgus metus buvo kle- j _ Salvadore tęsiasi kovos 
bonas įvairiose parapijose, pas- ; tarp komunistinių sukilėlių ir 
taruoju metu apie dvidešimt valdžios kareivių, trečiadienį 
metų gyveno kaip altaristas —'žuvo 11 žmonių, jų tarpe du 
pensininkas Mosėdyje. | kareiviai. 

Praėjusią savaitę Irano vėliavų gamintojai vėl turėjo gražių pajamų, nes demonstracijose prieš Ameriką vėl buvo 
deginamos jos vėliavos. Nuotraukoje iraniečių demonstracija Teherane. 

SUSKILO VOKIEČIŲ 
ŽALIOJI PARTIJA 

Tarp gamtos myletojy daug komunistu 

Žuvusių apie 140 
Stavanger. — Norvegijos naf

tos platformos nelaimėje šiauri
nėje jūroje žuvusių skaičius 
gali siekti apie 140. Išsigelbėjo 
apie 90 žmonių, 38 yra žuvę. at
rasti jų kūnai, o apie 100 skel
biami dingusiais. Norvegijos 
vyriausybė paskelbė valstybinį 
gedulą. Tyrinėjamos nelaimės 
priežastys. 

Brutalūs faktai 
Washingtonas. — Valstybės 

sekretoriaus padėjėjas Warren 
Christopher spaudos konferen
cijoje atskleidė šiurpias skaitli
nes iš sovietų invazijos Afga
nistane. Jo vyriausybė kalina 
apie 15,000 politinių kalinių ir 
kasdien apie 50 jų sušaudo. 
Christopher pavadino šią statis
tiką "brutaliais faktais". Ištisi 
kaimai sovietų baudžiamųjų 
ekspedicijų yra sunaikinami. 
Žinios apie dujų naudojimą to
kios dažnos, kad jų neįmanoma 
paneigti. Afganistane kas sa
vaitę 500—600 sovietų karių 
išeina iš rikiuotės, jų tarpe žu
vusių apie 100. Nuo invazijos 
pradžios Sovietų Sąjunga pra
rado 7,000 kareivių, pareiškė 
sekretoriaus padėjėjas. 

Saarbruecken. — Vakarų Vo
kietijoje pernai įsisteigusi nau
ja politinė "žalioji partija" su
kėlė daug kalbų ir nerimo ki
tose politinėse partijose, nes šių 
metų spalio mėnesį įvyksta par
lamento (bundestago) rinkimai. 
Kilo klausimas, kuriai partijai: 
socialdemokratams, krikščio
nims demokratams, liberalams 
ar Bavarijos konservatoriams 
su Franz-Josef Straussu, "ža
lieji" daugiausia pakenks. Prieš 
kelias savaites buvusiuose Ba-
den-Wuerttembergo provincijos 
rinkimuose naujoji partija lai
mėjo 5.3 nuoš. balsų ir įvedė sa
vo atstovus į provincijos sei
melį. 

Dar daugiau kalbų sukėlė 
pirm o ii partijos konvencija, 
įvykusi kovo 21—23 d. šalia 
rimtų gamtos mylėtojų, aplin
kos apsaugos entuziastų, suva
žiavo daug jaunų, basų atstovų, 
kurie salėje ne tik sėdėjo, bet 
ir gulėjo ant grindų, šūkavo ir 
kėlė daugeliui nepriimtinus pa
siūlymus. Laikraštis "Die Welt" 
konstatavo, kad "raudonieji len
da pro žaliuosius". Daugumas 
750 delegatų pasisakė ne tik už 
aplinkos gaires ekonominiam 
augimui, bet tiesiog priėmė plat
formą, kuri neturi nieko ben
dro nei su gamta nei su aplin
kos apsauga. Nutarta visiškai 
nusiginkluoti, panaikinti Nato 
paktą, paskelbti Europą demili
tarizuota zona, pradėti derybas 
dėl pasaulinio masto nusiginkla
vimo, kariuomenių išvežimo iš 
svetimų kraštų, visiškai uždary

ti visas branduolines jėgaines, 
užbaigti atominius tyrimus, už
drausti atomo medžiagų eks
portus, paskelbti enf rgijos ir ža
liavų taupymą. Tol au partijos 
platforma reikala\ ja suskal-

! dyti didesnes vokiečių biznio 
j bendroves į mažas įmones, ku-
: rias tvarkytų darbininkai, už
drausti viršvalandinį darbą, 
įvesti 35 vai. darbo savaitę su 
ilgomis atostogomis su pilnu at
lyginimu. Priimtas siūlymas 
visai uždrausti alkoholinių gė
rimų ir tabako produktų garsi
nimus, nustatytas greičio apri
bojimas valstybės autostradose. 
Daug ginčų kilo dėl abortų, ta
čiau priimtas kompromisas, 
kuriame sakoma, kad abortai 
nėra legalinis, o moralinis ir as
meninis klausimas. 

Partijos steigėjas dr. Her-
I bert Grubi, parlamento narys, 
i buvęs krikščionis demokratas ir 
I dar iš konservatorių sparno, at- Į 

# Į 
I sistojęs pasakė, kad jis negali I 
paremti priimtos platformos ir Į 
iš konvencijos išėjo. Jį pasekė : 
kiti delegatai, kurie norėjo par-1 
tijos programoje palikti tik ap
linkos apsaugos klausimus. Ma
noma, kad žalioji partija nepa
taisomai suskilo. Nuosaikes
nieji partijos delegatai pasisiūlė 
kooperuoti bundestago rinki
muose su socialdemokratais, ta
čiau šių partijos sekretorius 
Egon Barr mandagiai atsakė, 
kad toks bendradarbiavimas pa
kenktų rinkimuose dabartinei 
socialdemokratų - liberalu koali
cijai ir galėtų padėti konserva
toriams. 

— Japonija ir Panama susita
rė pradėti planuoti naujo kana
lo Panamoje statybą. Dabarti
nis kanalas praleidžia laivus iki 
40,000 tonų. Naujasis galėtų 
priimti tanklaivius iki 300.000 
tonų. Statyba kainuotų iki 20 

Biznis su Iranu 
Washingtonas. — Prekybos 

departamentas paskelbė, kad 
Amerikos biznis su Iranu vasa
rio mėn. sumažėjo. Exportai į 
Iraną siekė 1.8 miL dol. Impor
tai nukrito iki 37.6 mil. dol. 
Į šią sumą įeina ir Irane pirkta 
nafta — 29.6 mil. dol., be to, 
prekės kaip kilimai, riešutai ir 
odos. Irano nafta buvo pirkta 
anksčiau, prieš prezidento pa
skelbtą boikotą, ji buvo atvež
ta Amerikon iš Karibų jūros 
refinerijų. 

Palyginimui paskelbta, kiek 
JAV prekyba siekė prieš boiko
tą. Pernai gruodžio mėn. JAV 
importai iš Irano siekė 530 mil. 
dol., o eksportai 83.8 mil. dol. 

Planai Madrido 
konferencijai 

Helsinkio komisijos rruomo- i 
ne, žmogaus teisės ir toliau bus 
centrinė JAV tema JAV "ne
dvejos kritikuoti žmogaus tei
sių pažeidimus". Madride lau
kiama ir naujų pasiūlymu: Rytų 
Europos valstybės žada sušauk
ti "karinės detentės konferenci
ją", prancūzai kalba apie "nu
siginklavimo Europoje konferen
ciją", o šveicarai nori sušauk
ti pasitarimą apie informacijos 
tėkmę ir žurnalistų darbo sąly
gas. Žmogaus teisių ir ryšių 
klausimu naujų iniciatyvų žada 
parodyti JAV ir kitos valsty
bės. (Elta). 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Buvęs Airijos užsienio rei
kalų ministeris, gavęs 1974 m. 
Nobelio taikos premiją, Sean 
MacBride vėl atvyko į Iraną, 
kviečiamas prezidento Bani 
Sadro. 

— Prezidentas Carteris pik
tai kritikavo Mobil Oil bendro
vę, kuri neleistinai kėlusi savo 
produktų kainas ir nuskriaudu-
si vartotojus 45 mil. dol. suma 
per tris mėnesius. Bendrovė vi
siškai nekooperavusi su kainų 
priežiūros komisija. 

— JAV ambasadorius Salva
dore, neseniai perėmęs pareigas, 
Robert White buvo paskelbęs, 
kad buvo nušautas revoliuci
nės liaudies bloko vadas Juan 
Chacon. Pastarasis tačiau gy
vas, jis sušaukė spaudos konfe
renciją ir pasirodė reporte
riams. 

— Italijos karabinieriai puolė 
Genovoje teroristų slėptuvę ir 
nušovė keturis gaujos narius. 
Raudonoji brigada paskelbė, kad 
už kiekvieną nušautą savo drau
gą ji nužudys po 10 policininkų. 
Buvo rastas 3,000 žmonių sąra
šas. Jie teroristų pasmerkti 
mirti. 

— Korėjoje vis dažniau įvyk
sta susišaudymų; tarp Pietų ir 
Šiaurės korėjiečių. Penktadienį 
demilitarizuotoje zonoje žuvo 
po vieną kareivį. Tai jau tre
čias susikirtimas per penkias 
dienas. 
— Per du mėnesius Amerikoje 
nuo gripo mirė 5,150 žmonių, 
paskelbė ligų kontrolės centras 
Atlantoje. 

— Respublikonas kandidatas 
į prezidentūrą Ronaldas Reaga-
nas Missouri valstijoje iš 37 
resnublikonų delegatų laimė
jo 34. 

— Praėjusį penktadienį Ne-
braskoje, Kansas ir Colorado iš
krito daugiau pėdos sniego, su
stabdė susisiekimą, sukėlė pot
vynius, uždarė mokyklas. Ūki
ninkai bijo, kad sniege žus daug 
neseniai gimusių veršiukų. 

— Korėjos demarkacijos zo
noje buvo nušauti du komunis
tų kareiviai, bandę įsibrauti į 
pietinę pusę. 

—Italijoje buvo nušauti trys 
policininkai. Raudonosios gvar
dijos teroristai pasigyrė juos 
nužudę. 

— Pietų Korėjos sargybiniai 
nušovė tris narus, kurie bandė 
įsibrauti iš šiaurės Korėjos per 
pasienio upę. 

Paryžius. — Prancūzijos už
sienio politika gavo smūgį bu
vusioje kolonijoje — Prancūzų 
Ekvatorinėje Afrikoje, iš kurios 
1960 metais išsivystė atsilikusi, 
neturtinga Čado valstybė. Per 
visus savo nepriklausomybės 
metus Čadas turėjo įvairių kon
fliktų. Galima sakyti, kad val
stybėje yra tiek kariuomenių, 
kiek vyriausybėje yra ministe-
rių. Pernai, po kruvinų kovų 
prancūzams pavyko sušaukti 
visų Čado 11 grupių konferen
ciją Lagos mieste, Nigerijoje. 
Rugpiūčio mėn, suvažiavę gru
pių vadai susitarė paskelbti ka
ro paliaubas, buvo nutarta de
militarizuoti sostinę Ndjameną, 
susitarta, kad taiką Čade pri
žiūrės trijų valstybių kariuome
nė, buvo įsteigta nauja vyriau
sybė. Didžiausios grupės vadas 
Goukouni buvo paskelbtas pre
zidentu, antros svarbiausios 
grupės vadas Habre gavo gy
nybos ministerio portfelį, o pie
tinės kariuomenės atstovas pulk. 
Gamouge tapo viceprezidentu. 
Iš tų visų nutarimų buvo įgy
vendintas tik taikos priežiūros 
kariuomenės atsiuntimas. Ta
čiau atvyko tik 500 kareivių iš 
Kongo. Čade dar buvo likusi 
Prancūzijos anksčiau atsiųsta 
kariuomenė — 1,000 karių iš 

Į 11-tos parašiutininkų divizijos ir 
iš 9-tos jūrų pėstininkų divizi
jos. 

Svetimų kareivių priežiūra 
kiek sumažino Čado neramu
mus, tačiau vyriausybė vos vei
kė, kraštas slinko į anarchiją 
ir bankrotą. Prancūzija įsikišo 
su 13 milijonų dol. parama, ku
ri padėtį kiek pagerino, tačiau 
sausio mėnesį ordiniai, kurie 
prisiekė ištikimybę gynybos mi-
nisteriui Habrei, puolė sostinę, 
pagrobė radijo stotį. Tas pa
skatino sujungti prezidento jė
gas ir vidaus reikalų ministerio 
dalinius. Mūšiuose sostinės pa
statai buvo pradėti griauti. Už
sieniečiai pabėgo i prancūzų ka
riuomenės bazę. 

Čade buvo apie 800 baltųjų, 
jų tarpe diplomatai, patarėjai, 
mokytojai, misijonieriai, gydy
tojai. Kai kurie prancūzų lėk
tuvais išskrido į kaimyninį Ka
merūną Jų tarpe buvo 30 JAV 
diplomatų su ambasadorium 

Prezidentu amžius 
vVashingtonas. — Respubliko

no Ronaldo Reagano priešai įro
dinėja, kad jis per senas tapti 
Amerikos prezidentu. Jam dar
bas Baltuose Rūmuose būsiąs 
per sunkus. Istorikai nurodo, 
kad yra šeši buvę prezidentai, 
kurių negalima laikyti jaunuo
liais. William Henry Harrison 
inauguracijos metu buvo 68 m., 
James Buchanan — 63, Zacha-

| ry Taylor — 64, Dwight Eisen-
hower — 62, Andrew Jackson 
— 61. John Adams — 61. 

— Kariuomenės teisėjas atsi
sakė duoti rnarinui Robertui 
Ganvoodui leidimą važiuoti į 
Vietnamą ieškoti įrodymų, kad 
daug amerikiečių kooperavo su 
juos nelaisvėje laikančiais viet
namiečiais. Jis kaltinamas ko
laboravimu. Po karo marinas 
gyveno Vietname 14 metų. 

— Čado respublikos civilinia
me kare j kovas bando įsijung
ti ir Libijos remiama kariuo
menė, kuri žygiuojanti į sostinę 
iš šiaurės. 

Donald Norland ir j o šeima. 
Užsieniečiai, kurie neišvažiavo, 
slepįasi nuo kovų prancūzų ba
zėje. 

Niekas tikrai nežino, kiek šio
se Čado kovose žuvo žmonių. 
Nors prancūzų ir Kongo dali
niai į šias kovas nesikiša, vie
nas prancūzų kareivis buvo nu
šautas, kitas sužeistas. 

Sakoma, kad iš provincijų! į 
sostinę traukia ir kitų valdžios 
vyrų kariuomenės. Savo dalinių 
neturi tik viešosios sveikatos 
ministeris. Jis kreipėsi į Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių, pra
šydamas daktaru ir vaistų su
žeistiems gydyti. Sostinėje nė
ra nei elektros, nei vandens, 
pradeda stigti maisto. 

Prancūzija pagrasino pasi
traukti, išvežti kareivius, nu
traukti finansinę paramą, ta
čiau kitos Afrikos šalys, buvu
sios Prancūzijos kolonijos, pro
testuoja, kad prancūzai aplei
džia savo draugus. Panašią pa
dėtį prancūzai turi ir kaimyni
nėje Centrinėje Afrikos Respu
blikoje. Kai kurios Afrikos ša
lys gavo nepriklausomybę per 
anksti, mano kai kurie apžval
gininkai. 

Šacho operacija 
Kairas. — Penktadienį apie 

vidurnaktį amerikiečių ir egip
tiečių gydytojų grupė užbaigė 
blužnies operaciją buvusiam 
Irano šachui Mohammed Rėza 
Pahlaviui. Operacija laikoma 
pavykusią, jai vadovavo garsus 
amerikietis chirurgas dr. Mi-
chael DeBakey. šachas jaučia
si gerai, tačiau daktarai dabar 
tiria ar vėžys nėra persimetęs į 
kitus organus. Nuo sausio 16 
d. kada šachas prarado sostą, 
jis turėjo jau dvi rimtas opera
cijas. 

JAV sustabdė 
prekes olimpiadai 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris paskelbė penktadienį, 
kad jis įsakė prekybos departa
mentui sustabdyti visas Sovietų 
Sąjungai skirtas prekes, kurios 
turi bet kurį ryšį su olimpiniais 
žaidimais. Prekybos departa
mentas turi atšaukti ir anksčiau 
išduotus eksporto leidimus. Įsa
kymas apima apie 20 mil. dol. 
vertės prekių, jų tarpe elektroni
nių aparatų, laiko matavimo 
įrengimų, televizijos reikmenų 
išvežimą. 

NBC televizijos bendrovė, ku
ri turėjo teisę Maskvos žaidi
mus transliuoti, paskelbė, kad 
ji priima prezidento suvaržymus 
ir prisiderina prie vyriausybės 
įsakymų. 

Maskvoje sovietų pareigūnai 
paskelbė, kad jau 105 pasaulio 
valstybės pažadėjo dalyvauti 
Olimpiadoje, iki šiol tik šešios 
atsisakė: Albanija, Hondūras, 
Malawi, Paragvajus, Kenija v 
Saudi Arabija. Dar 32 valsty
bės nėra davusios atsakymų į 
pakvietimą. 

KALENDORTCS 
Kovo 30 d.: Regulas, Korne

lija, Danulis, Medą. 
Kovo 31 d.: Benjaminas, Bal-

bina, Ginutis, Vartvile. 
Saulė teka 5:39, leidžiasi 6:12. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera

tūra dieną 46 1., naktį 35 l 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 31 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
KANADKKIŲ "AIDO" 

VIEŠNAGE LOS ANGELES 

Šių metų kovo 15 - 16 d. Ha
miltono mergaičių choras ir so
listas R. Strimaitis, vadovaujant 
muzikui dirigentui J. Gavėdui, 
Los Angeles Šv. Kazimiero para
pijos salėj išpildė plačią koncerti
nę programą. Chore dalyvavo 26 
dainininkės. Jų vietinis sąstatas, 
berods, kone dvigubai didesnis, 
bet tolimesni išvažiavimai ne vi
sada visiems įmanomi. Koncer
to repertuaras buvo gana platus: 
choras su solistu padainavo 5 da
lykus, solistas atskirai 3 ir choras 
20. 

Padainuota J. Govėdo, J. Ka
roso, K Kavecko, M. Noviko, E. 
Toseli, V. K. Banaičio, E. Balsio, 
B. Budriūno, G. Gudauskienės, J. 
Kamavičiaus, A. Kairiūkščio, A 
Klenickio, A. Račiūno, A. Raudo
nikio, F. Schuberto, V. Telksnio, 
M. Vaitkevičiaus, Z. Venckaus, 
St. Gailevičiaus, P. Tosti ir A. Va
nagaičio kūrinių. Koncertas buvo 
užbaigtas nuotaikinga J. Govėdo 
harmonizuota liaudies daina — 
Pasėjau dobilą ir po to dar pora 
dainų bisui. 

Koncerto atlikėjai buvo labai 
šiltai sutikti. Būrys losangeliškių 
berniukų, nešini puokštes gė
lių kiekvienai dainininkei pri
segė po rožę. 

"Aido" choras yra gerai išla
vintas. Choristės pradžioje išėjo 
pasirėdžiusios tautiniais rūbais, 
vėliau juos du kartus pakeitė į 
mėlynas ir raudonas palaidines ir 
baltus sijonėlius. Su choru ir ats
kirai pasigėrėtinai dainavo solis
tas R. Strimaitis. Atskirą žodį no
rėtųsi pridėti choro vadovo Jono 
Govėdo adresu, svarbiausia dėl 
jo gražiai savito dirigavimo sti
liaus. Jis pats akompanavo ir 
kartu dirigavo. 

Šio kanadiškių choro, solisto ir 
dirigento asmeny žmogus jauti 
pasigėrėjimą, kad tokia, palygin
ti ne taip didelė, Hamiltono lieta- j 
viu kolonija, kurioje priskaito- Į 
ma tik apie pustrečio tūkstančio 
tautiečiu, gyva ir veikli, pajė
gianti turėti tokį meninį viene
tą. Šio choro atsilankymas į Los 
Angeles buvo graži šventė. Kai 
kalbame apie lietuvybės išlaiky
mą ir stiprinimą, ieškome tam 
įvairių būdu, tai tokių susitiki
mų vertę tenka laikyti svarbiau
sia. Visi, kas imasi ta: organizuo
ti ar lėšomis paremia atlieka dide
lį darbą. Los Angeles, jau kelin
tą kartą iš eilės tokį darbą įvyk
do Lietuvių Bendruomenės va
dovai. Jei čia Santa Monikos sky
rius gražiai ir stipriai reiškiasi vi
suomeninėj politinėj veikloj, tu
rėdamas veiklią visuomeniniu 
reikalų grupę, tai antrojo sky
riaus, Los Angeles, ir LB vakarų 
apygardos vadovybėn yra įsijun
gę, sakytum, daugiau meninių 
polinkių asmenys, kaip R. Dab-
šys, A. Polikaitis, O. Razutienė, 
D. Barauskaitė ir k t Jie ir šį ka
nadiškių atvykimą organizavo 
ir svečių priėmimu rūpinosi. Po 
koncerto svečiai dar paviešėjo 
apie savaitę. Jiems klebonas prel. 
J. Kučingis užmokėjo bilietus į 
Disneyland, buvo nuvežti į Uni-
versal City (Hollywoodo filmų 
darymo vietovė), aplankė pajū
rio ir kitas žymesnes vietoves. 
Pagarba kanadiečiams, choro ad
ministratoriui J. Pleiniui ir vi
siems, kurie šią išvyką organiza
vo. 

/. Kuprionis 

MINĖJIMAS 

Juozo Daumanto šaulių kuo
pa ir Mažosios Lietuvos bičiulių 
draugija suruošė sausio 13 <L 
Klaipėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos minėjimą. 

Minėjimas pradėtas parapijos 
kieme vėliavų pakėlimu, kuriam 
vadovavo šaulių kuopos I vicep. 
J. Naujokas. Bažnyčioj buvo šv. 
Mišios už žuvusius vaduojant 
Klaipėdos kraštą kovotojus ir mi
rusius kurias laikė kun. dr. V. 
Bartuška ir pasakė pamokslą. 
Choras giedojo šventei pritaikin
tas giesmes. Salėje kuopos pirm. 
K. Karuža gražiu žodžiu pradėjo 
minėjimą. Sol. A. Polikaitis sugie
dojo Amerikos himną, susikaupi
mo minute pagerbti žuvusieji. 
• Programą pravedė Marytė San-
danavičiūtė - Nevvsom. Kalbėjo 
Lietuvos garbės konsulas Vyt. 
Čekanauskas kaip Klaipėdos kraš
tas, buvęs šimtmečiais atskirtas, 
vėl tapo prijungtas prie Lietuvos. 

Mažosios Lietuvos bičiulių drau
gijos vicepirm. VI. Bakūnas per
skaitė Mažosios Lietuvos bičiulių 
draugijos pirmininko Alg. Glazes 
prisiminimus ir pergyvenimus va
duojant Klaipėdos kraštą. 

Los Angeles „Ramovės'' sky
riaus pirm. p ik J. Andrhis tarė 
žodį ramovėnų vardu. Teisinin
kas Hermanas Tumas savo ilgą 
paskaitą dėl laiko stokos sutrum
pino, tik paminėjo veikliuosius 
veikėjus, kovojusius už lietuvybę 
ir Mažosios Lietuvos — Klaipėdos 
krašto prijungimą prie D. Lietu
vos. 

Rašyt. J. Gliaudą savo pagrin
dinėje kalboje pa'lietė Prūsų kovas, 
marų siautėjimą ir antrojo pasau-

Hamiltono mergaičių choras "Aidas" kovo 15—16 d. ko ncertavo Los Angeles 
prie pianino choro vadovas muz. J. Govėdas. 

Solo dainuoja sol. R. Strimaitis, 
Nuotr. L. Kanto 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KUR NĖRA SAVOS 

PARAPIJOS 

Baigiame gavėnios laikotarpį, 
kurio metu daugelis giliau pagal
vojom ir apie dvasinius reika
lus. Velykų rytą ne vienoje Chi-
cagos, Toronto5 Montrealio, Cle-
velando, Detroito, New Yorko, 
Los Angeles, Baltimorės ir gal ki
tų vietovių lietuvių bažnyčiose 
bei vienuolijų koplyčiose galin
gai nuskambės lietuviškos gies
mės Prisikėlusio garbei. Tuo tar
pu tylu tuose mažesniuose lietu
vių telkiniuose, kur nėra savų pa
rapijų arba kur lietuviškas žodis 
ar giesmė jau išguiti iš istoriš
kai lietuviškų šventovių. 

Vienas tų lietuvių mažesnių 
telkinių, kur nėra savos lietuviš

kos parapijos, tai sostinė "VVashing-
tonas. Pareigingi katalikai čia pri
klauso vietinėms amerikietiš-
koms parapijoms, o kiti, kuriems 
religija gal daugiau tik tėvų ir 
protėvių įkvėpta tautinė tradici
ja ir kurie gal dalinai iš tauti
nės pareigos nori melstis tik lie
tuviškai, labiau į šventovę užsu
ka tada, kai meldžiamasi lietu
viškai. 

Įdomu, kad sostinėje Washing-
tone, kur gan gyvai gyvuoja LB 
apylinkė, dar šiek tiek veiklos ro
do kadaise gilią vagą rėžęs mote
rų klubas, kur nesnaudžia ateiti
ninkai ir skaučių „Pušyno" drau
govė, kur, kada tik reikia, prisi
šaukiamas amerikiečių dominin
konų vienuolyne gyvenąs kun. 
dr. T. Žiūraitis, kur per eilę me-

Lietuvos vyčių kuopos nariai. Iš 
jų ypač paminėtini adv. E. Raš
kauskas, J. Simanis, M. Brenžius-
-Williams ir kiti. 

ga. Žinoma, už pasinaudojimą 
svetima šventove tenka atiduoti 
ne taip jau mažą auką, taip pat 
atsilyginti parapijos vargoninin 
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Nuo praėjusių metu ankstyvo j kei. Bet lietuviškų Mišių organi 
zatoriai, mūsų mėnesinius subė-
gimus pavadinę „lietuviška para 
pija", nedejuoja, nes vis didesnės 
piniginės aukos yra sudedamos, 
kad galėtumėm Dievą garbinti 
savo kalba. 

rudens kiekvieno mėnesio pasku
tinį sekmadienį Trijų Karalių par. 
bažnyčioje Georgetovvne 2 vai. 
p.p. kun. d r. T. Žiūraitis laiko 
lietuviškas Mišias, giedamos lie
tuviškos giesmės, kurioms daž
niausiai vadovauja E. Bradūnaitė, I Tuo tarpu Washingtono ir apy 
o vargonais palydi amerikietė var- i linkių ateitininkai ypač per ga 
gonininkė. Lietuviškus skaitymus, vėnią rūpinasi, kad norintieji su 
atlieka rašyt. A. Vaičiulaitis, | rastu dvasinę atgaivą. Daugelį 
ateitininkų federacijos vadas J. 
Laučka ir kiti, o pranešimus 
abiems kalbomis perskaito D. Bie
liauskaitė. Kartą Mišias laikant 
kun. dr. J. Šarauskui, per neap 
sižiūrėjimą 
mišiolėlių. 

I metų ateitininkų iniciatyva ga 
• vėnioje čia rengiamos rekolekci 
jos lietuviams. Seniau jas rengda 

j vo nepailstančio žemaičio Jono 
j Vaitkaus vadovaujama ateitinin 

pasigesta lietuviškų j kų sendraugių valdyba, atsikvie 
rad Mišiose kai ku- | tusi kun. L. Andrieki}, prel. V. 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• 
. ^ J . •- J._L , _,. i anksto susitarus. 
• Redakcija dirba kasdien J s k e l b i m ų t u r i n į ^atsako. Skel-
8 : 3 0 ~~ 4 : 0 ° - šeštadieniais j hįmų k a i n o s prisiunčiamos gavus 

| prašymą. 

| nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
I anirctn susitarus Redakcija už 

8:30 12:00. 

rios dalys buvo skaitomos anglų! Balčiūną, kun. G. Kijauską, kun. 
kalba, kai kurios lietuvių. Vieną j A. Kezį, kun. dr. V. Cukurą ir 
kartą, kai abu lietuviai kunigai i kitus. Šiemet gi ateitininkų send 
buvo tarnybos reikalais išvykę, į raugių valdybon atėjo jau nauji 
parapijos klebonas Mišias atlai- į žmonės: J. Vitėnas, E. Dambriū 

rekolekcijoms pravesti pasikvietė 
eilės knygų autorių, jaunimo auk 
lėtoją ir Mindaugo pilies Putna 
me statytoją kun. St. Ylą. Per dvi 
dienas iš eilės į amerikiečių juo 
zapiečių vienuolių koplyčią rinko 
si po maždaug šimtą lietuvių — 
įvairaus amžiaus — išgirsti kun. 
S t Ylos pamokslų, drauge lietu 
viškai pasimelsti. Kai pasibaigė 
rekolekcijos, šviesaus sekmadie 
nio vidudienį susirinkę į erdvią 
juozapiečių seminarijos salę, visi 
gurkšnojom kavą, vaišinomės 
ateitininkių ponių suneštomis 
gėrybėmis, ir man susidarė įspū 
dis, kad visur besisukiojantis kun. 
S t Yla čia pažino kiekvieną iš 
maždaug šimto susirinkusių — 
nuo pačių vyriausių iki jauniau 

sio atžalyno, kurių taip pat ne
mažai buvo. Štai ką reiškia būti 
populiariam asmeniui. 

Tad, nors sostinėje neturim sa 
vos šventovės, nors nuolatos ten 
ka kampininkauti, bet energingų 
žmonių pastangų dėka vis dža-
niau atsiranda vietos bei progos 
ir lietuviškai pasimelsti. 

(Nukelta į 5 pusL) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

2438 W. 69th Street, Chicago, Dt 
Visi tel. 778-8000 

Valandos pagal susitarimą 

kė lotyniškai, o anglų kalba pa 
sakytame pamoksle pastebėjo,kad 
sekanti kalba, kurią jis išmok-
siąs,bus lietuvių. O kad klebonui 
teks tikrai pagalvoti apie lietu 
vių kalbos išmokimą, liudija vis 
didėjantis lietuviškose Mišiose 
dalyvių skaičius. " 

Po Mišių visi renkamės į pa 
rapijos salę, kur būna lavas, kar 
tais ir vyno, sūrio, saldumynų. 
Tai būna tikrai įdomūs sociali 
niai pabuvojimai ir retas kuris 
skuba namo. Žmonės bendrau 
ja, šnekučiuojasi, panašiai, kaip 
Chicagos Jaunimo centro kavinė-

Lietuvos gi 

nienė ir R. Viliamienė. Tad jie 

DR. ŽIBUTE ZAPAMCKAS 
Telef. — 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA. 
Of iNs: 

700 Nortfa Mlchigaa, 8tdto 409 
Valandos pagal miitarima. 

tų atsitiktinėmis progomis į lietu 
viskas Mišias vietos ir apylinkių I je prie A Vaičaičio ir jo žmonos 

Vyt. Čekanauskas taria sveikinimo I lietuviai rinkdavosi į domininko-! parūpintos kavos bei saldumynų. 
iodl N u o t r L- K a n t o ] nų ar Šiluvos koplyčias tautinėje Į Čia taip pat būna paskleidžiama . 

linio karo okupanto Karaliaučiaus k a t a l i k V šventovėje, iniciatyvos j informacija apie būsimuosius lie j 
srities žiaurumus, ; įvesti reguliarias lietuvių Mišias; tuviškus renginius ne tik W a ' 

Šaulių sąjunga apdovanojo Al- I k a r t {* P ^ mėnesį ėmėsi jau ang- Į shingtone, bet ir Baltimorėje, I 
liškai kalbantieji Washingtono! kartais paplatinama kokia kny ' biną Markevičių Šaulių žvaigždės 

ordinu (nebuvo), Šaulių žvaigž
dės medaliu studentą Rimą Paš-
kauską ir Napoleoną Nyerge. 
Jiems žymenius prisegė konsulas 
Vyt. Čekanauskas. 

Sol. Liucija Mažeikienė sugie
dojo Mažosios ir D. Lietuvos 
himną. Sol. L. Mažeikienė padai
navo liaudies dainų ir smuikinin
kas V. Mickus pagrojo keletą kū
rinių. Jiems akompanavo kompo
zitorė Ona Metrikienė. 

Kuopos pirmininkas K. Karuža 
visiems padėkojo. Mažosios Lie
tuvos bičiulių draugijos vicepirm. 
VI. Bakūnas padėkojo šaulių kuo
pos pirmininkui už jo solidarų 
bendradarbiavimą su šauliais, 
minint šią šventę, nes be šau
lių talkos nebūtų taip gausiai da
lyviu, ju buvo per pora šimtų. 

Po meninės dalies svečiai bu
vo pakviesti prie šaulių ir vieš
nių suaukotų ir paruoštų vaišių. w 

luiHiiuiiiiiniiiiiiiMiuiiinimiuiiiimiiii) 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kaiua: nuo pirmadienio nu 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo Ž>:«KJ IKI y:3U vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M . 

7150 8. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H L 60629 
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J # : i-
Los Angeles "Spindulio" ansamblio choras, kartu su sol. A. Pavasariu, 
dainuoja Vasario 16-sios minėjime. Diriguoja A. Razutienė, akomp. R. 
Apeikytė. No>fr. I . 
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L I N K S M Ų 
V E L Y K Ų 

Š V E N Č I Ų 
l i n k i m e 

VISIEMS GEROS VALIOS 
L I E T U V I A M S FRANK ZOGAS, Presideat 

DR. K. G. 8ALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Priima ligonius pagai susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 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 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

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. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-181L. 

DR. VVALTER 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 Streef 

Vaf.: 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 71st Street 

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

M I D L A N D SAVINGS AND LOAN ASS'N 
8929 South Hariem Ave., Bridgevlev, IU. 60455. Tel. 598-9400 

M I D L A N D SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4040 S. Archer Ave., Chicago, IR. 60632 — Tet 254 4470 

M I D L A N D SAVINGS AND LOAN ASS'N 
2657 W. 69th St„ Chicago, HL 80629 — Tel. 925-7400 

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 JAKSEVICIUS 
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 

Jstaigos 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 
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Energingiau kovokime 

U2 POLITINIU KALINIU IŠLAISVINIMĄ 
Iš anapus geležinės uždan

gos mus pasiekė žinios, kad 
1979 -1980 metų sąvartoje oku
puotose Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje sovietų KGB įvykdė 
daugybę kratų ir suėmė nema
ža asmenų. Tikras suimtųjų 
skaičius bent mums ligi šiol nė
ra žinomas, tačiau yra ži
nomos kai kurių suimtųjų 
pavardės ir vardai. 

>Minėti suėmimai rišami su 
Helsinkio grupės, Tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto narių 
veikla, su 45 pabaltiečių pasi
rašytu pareiškimu ryšium su 
Molotovo — Ribentropo pakto 
40 metų sukaktimi. 

Ieškota Lietuvos pogrindžio 
veikėjų, jų spaudos redaktorių 
bei leidėjų. Nežinia, ar pavyko 
išaiškinti rezistencijos lizdus. 
Greičiau ne, bet įtariamų as
menų suimtųjų tarpe netrūko. 

Suimtų asmenų tarpe mini
mos šios pavardės: Antanas 
Terleckas, Julius Sasnauskas, 
Justas Gimbutas, gyd. Algir
das Statkevičius, Arvydas 
Čechanavičius, Reškelevičius, 
Danutė Keršiūtė, Mečislovas 
Jurevičius (apkaltintas už eise
nos ruošimą į Kryžių kalną), 
Vytautas Skuodis. Žinoma, 
suimtų bei sulaikytų tardytų 
buvo ir daugiau, jų tarpe mo
terų. New Yorke leidžiamas 
latvių du kartus per savaitę 
laikraštis "Laiks" paskelbė ži
nią apie kratas Lietuvoje. 
Pasak pranešimo, okup. Lietu
voje buvusios vykdomos kra
tos pas "Aušros" leidėjus. Esą 
buvusi sulaikyta moteris su la
gaminu, kuriame buvę minėto 
pogrindžio leidinio tam tikras 
skaičius ko^ii". 

"La tv i ja" p ranešė , kad 
Rygoje sovietinio saugumo bu
vo sulaikyti 4 latviai: Imants 
Calitis, Uldos Ofkants, Juris 
Žiemelis ir Ivara Žukovskis. 
Jie kaltinami pasirašę 45 pa
baltiečių laišką. Latvių PBLA 
informacijų biuras Stockhol-
me paskelbė patikrintą žinią, 
kad ok. Lietuvoje buvę ren
kami parašai ir čekistai vykdę 
kratas Vilniuje. Taip pat ir 
estų informacijos biuras iš 
Stockholmo paskelbė, kad 
Estijoje buvusios vykdomos 
kratos ir esą suimtųjų. Iš jų 
minimas kovo 13 d. Tartu 
mieste suimtas estų moksli
ninkas dr. Jur i Kukk, pasi
rašęs 45 pabaltiečių pareiš
kimą ir vedęs akciją pasirašyti 
reikalavimą neruošti Estijoje 
olimpinių rungtynų. 

Lietuvių išeivijos veiksniai 
ligi šiol nepaskelbė nei pilno, 
nei dalinio suimtųjų sąrašo. 
Taip pat neteko skaityti jų pa
reiškimo bei protestų dėl suim
tųjų asmenų. Ligi šiol nebuvo 
paskelbtos lietuvių visuome
nės dėmesiui direktyvos, ką 
šiuo reikalu lietuviai turėtų da
ryti, kaip veikti ir kokiu būdu 
suimtiesiems padėti. 

Žinoma, galima teisintis, 
kad išeivijos lietuviai kal
bamu reikalu "nedaug ką gali 
padaryti — kalnų nenuvers..." 
Tai, žinoma, tiesa, bet tiktai iš 
dalies. 

Po Sovietų įvykdytos Afga
nistano okupacijos JAV-bių 
santykiai su Sovietų Sąjunga 
gerokai pablogėjo. JAV-bės pa
siuntė savo protestus ir ėmėsi 
kai kurių sankcijų. Deja, 
Amerikos akcija buvo labai 
maža ir ji tikrai labai menkai 
tesukrėtė S-ovietus. Dar ma
žiau juos su jaudino kitų Ameri
kos sąjungininkų šiaudiniai 
protestai. 

Praktiškai tarp Amerikos ir 
Sovietų detentė ir toliau tęsia
ma. Nors mes ir esame tokios 
detentės priešininkai, tačiau, 
jeigu ji prieš mūsų norą vyk
doma, reiktų pažiūrėti, o "?al 
kai ką iš jos galėtų laimėti ir 
lietuviai. Sakysime, mums bū
tų reikalinga amerikiečių bei 
Amerikos talka mūsų politinių 
kalinių išlaisvinimo reikaluo
se. Atrodo, kad kai kurios JAV 
įstaigos, ypač Valstybės depar

tamentas, galėtų čia 
tuviams kiek padėti. 

lie-

GALINGA AMERIKA-LAISVĖS LAIDAS 
Vyriausybe skat inama stiprinti karines pajėgas 

- # W - t W r . 

Pirmiausia reiktų pradėti 
nuo suimtojo Vytauto Skuo
džio išlaisvinimo. Prisimin
kime Simo Kudirkos atvejį. Si
mo byla nebuvo lengva, o 
tačiau buvo įrodyta, kad jis yra 
Amerikos pilietis, ir tada rei
kalai klostėsi palankia kryp
timi. 

1979.XI.27 V. Skuodis pa
rašė laišką JAV prezidentui 
Jimmy Carteriui (jo tekstas iš
tisai paskelbtas "Drauge" 
III. 18), kaip savo gimtosios ša
lies prezidentui. Jame suteikė 
apie save įdomių informacijų. 
Papildę jas žiniomis, paskelb
tomis "Mažojoje tarybinėje 
;enciklopedijojje" (111,231 p.), 
turime tokį Skuodžio vaizdą. 
Vytautas yra Amerikoje 1910 -
1930 m. gyvenusio JAV-bių pi
liečio Petro Skuodžio sūnus. 
Petras Skuodis buvo pakeitęs 
pavardę į Peter Scott. Kai jam 
gyvenant Chicagoje gimė sū
nus, jis buvo pakrikštytas Auš
ros Vartų parapijos bažnyčio
je, užregistruotas vardu ir 
pavarde Benedict Scott, kaip 
gimęs 1929.111.21 Chicagoje. 
Jo gimimo registracija tebėra 
išlikusi minėtos parapijos 
metrikų knygose, Nr. 13870. 

1930 m. mažytis Benediktas 
— Vytautas Skuodis - Scott su 
tėvais nuvyko į Lietuvą. 1953 
m. baigė Vilniaus universitetą 
ir tapo žymiu geologu. 1953 -
1969 m. dirbo savo profesijoje 
Visasąjunginiame "Hidro-
projekto" institute, tyrinėjo 
Nemuno bei Neries upių slė
nius, vadovavo Pliavinių, Ry
gos ir kitų Dauguvos hidro
elektrinių projektų geologinės 
dalies parengimui. 1961 m. at
liko geologinę rekongnoskuotę 
prie Cipos upės Užbaikalėje. 
1963 m. su kitais sudarė Esti
jos kompleksinio vandens 
resursų naudojimo schemą. 
Nuo 1969 m. dirba Vilniaus 
universitete kaip profesorius. 
Yra paskelbęs mokslinių stu
dijų. 

Prezidentui Carteriui rašy
tame laiške V. Skuodis pareiš
kia: "Matydamas nuolatinius 
demokratinių laisvių ir žmo
gaus teisių pažeidimus Lietu
voje, aš įsijungiau į lietuvių 
tautos judėjimą už demokrati
nes laisves ir žmogaus teises, 
kurios pastoviai, sistemingai 
pažeidžiamos mano tėvų gim
tinėje, o mano tėvynėje, Lietu
voje". 

1979.XI.24 Skuodžio bute bu
vo padaryta krata, kuri tęsėsi 
11 valandų. Jos metu konfis
kuotas dar neužbaigtos rašyti 
knygos "Dvasinis genocidas 
Lietuvoje" rankraštis, įvairūs 
užrašai, Lietuvoje leidžiami po
grindžio leidiniai. Po to, ži
noma, tęsėsi įvairūs tardymai, 
kalinimas. 

Skuodžio žmona Irena, su 
kuria jis augina dvi dukras — 
Giedrę ir Daivą Skuodytės. Šei
ma gyvena Vilniuje, o motina 
Elzbieta Panevėžyje. Yra liu
dininkų, kurie gali patvirtinti 
Vytauto Skuodžio - Benedikto 
Scott tapatybę. 

Labai gerai, kad Skuodžio 
laiškas prezidentui laimingai 
pasiekė Vakarus ir, tikėkime, 
patį prezidentą. Tai, reikia ma
nyti, padės jam išlikti gyvam, 
nes nėra abejonės, kad Vytau
tas Skuodis yra Amerikos pilie
tis ir todėl atitinkamos JAV-
bių į s t a i g o s turėtų jį 
energingai ginti 

Teko patirti, kad Vytauto 
Skuodžio reikalu jau kai kas 
daroma. Bet maža. Reikia ir 
platesnės lietuviškos visuome
nės Amerikoje talkos. 

Tiek apie V. Skuodį. Bet 
nereikia pamiršti ir kitų lie-
tuvių,anksčiau ar paskutiniu 
metu suimtų už kovą dėl žmo
gaus teisių puoselėjimą. Padė
ti suimtiesiems — visų geros 
valios lietuvių reikalas. Reikia 
tik nurodyti "iš viršaus", ką 
plačioji visuomenė turėtų da
ryti, kaip ir kur veikti. į kv. 

Per pastaruosius 15-ką metų' 
šio krašto vidaus ir užsienio 
politikos vairuotojai pasisten
gė, kad „po 1965 m., tada buvu
sio visiško karinio pranašumo, 
JAV taip nusigyveno, kad 
Sovietai į mus nekreipia rimto 
dėmesio", rašo š.m. kovo nume
ryje mėnraštis „The American 
Spectator". 

Svarbiau pagarba 
Apie AmeriKos nepakan

kamą pasiruošimą kariauti su 
komunistiniu pasauliu buvo 
rašoma ne tik šio krašto spau
doje, bet apie tai prisimena bri
tų ir prancūzų žurnalistai. Taip 
pvz. marinų ats. gen. Levvis 
Walt jau 1979 m. viduryje vie
noje spaudos konferencijoje ir 
savo parašytoje knygoje „The 
Eleventh Hour — Vienuolikto
ji valanda", tvirtino, kad „JAV 
nesančios pasiruošusios pasi
priešinti Sovietų karinėms 
užmačioms ne tik „kasdieniš
ko vartojimo" (atseit, tankais, 
artilerija ir pan. ginklais), bet ir 
branduoliniais ginklais" . 
Žinia, tai labai rimtas kalti
nimas tokio turtingo krašto da
bartinei vyriausybei. Gen. L. 
Walt turėtų žinoti, ką jis kalba, 
o nešvaistyti žodžius propa
gandos tikslams. 

BR. AUŠROTAS 

Ne vien tik minėtas, jau į 
atsargą pasitraukęs, buvęs 
marinų generolas nepatenkin
tas esamu JAV' apsiginkla
vimu. Taip pat ir daug kitų 
žinomų senatorių, politikų ir 
net kandidatas, į prezidentus 
Ronald Reaga* tvirtina, kad 
„šiam kraštui jau gal nėra taip 
svarbu, kad pasaulyje ameri
kiečiai būtume visų mylimi, bet 
daug svarbiau, kad mus gerb
tų". Suprantama, kad pasau
linės pagarbos tik tada gali 
susilaukti, kai esi turtingas ir 
galingas. Tuomet ne taip jau 
labai pasiturintį galima pini
gais ir ginklais sušelpti. 

Ką darys Sovietai? 
Mano pirmoje pastraipoje 

minėtas mėnraštis savo tau
tiškai dvelkiančiame veda
majame rašo, kad „nė vienas 
asmuo už Kremliaus sienų, o 
gal net ir jų pačių uždarame 
rate ir ne visi tikrai žino, į kurį 
tašką smogs Sovietų karinės 
jėgos. Gali būti, kad Sovietai 
a ts isuks prieš Pakis taną 
„pagelbėti" Baludžistano 
skriaudžiamoms mažumoms". 

„O gal kai tik mirs Jugos

lavijos diktatorius Broz-Tito, 
gal ten pajudės Sovietų šar
vuotos ir parašiutininkų bri
gados? Tačiau gal tiksliausia 
prielaida būtų, jeigu tik JAV 
panaudotų karišką jėgą išlais
vinti Teherane JAV pasiun
tinybės laikomus įkaitus, tai 
Sovietai atskubėtų pagelbėti 
lunatiko Khomeini vos ne vos 
vandens paviršiuje plūdu
riuojančiai vyriausybei. Aiš
ku, Sovietų pagrindinis tikslas 
būtų užgrobti Irano žibalo vers
mes", rašoma mėnraštyje. 

Kuri pusė nukentėtų? 
Mėnraščio redaktoriai, 

svarstydami Art. Rytų būklę, 
tiki, kad, „jeigu Sovietai sku
bėtų ,padėti' Iranui, tai Ameri
kai nebeliktų nieko daugiau, 
kaip tik ginklu priešintis Sovie
tų žygiui uždaryti Hormuz įlan
kos praplaukimą. Tada tektų 
kariauti ne vien tik branduoli
niais, bet ir .kasdieninio var
tojimo* ginklais. Suprantama, 
įvyktų globalinis susidūrimas, 
kuriame Amerika, būdama 
karui menkai pasiruošusi, dau
giau nukentėtų negu Sov. Ru
sija. Dar ir todėl, kad pastaroji 
esanti geriau pasiruošusi greit 
paskirstyti savo gyventojus 
plačiuose plotuose, taip pat ir 
Sov. S-gos pramonė esanti pla
čiau išmėtyta negu amerikie
čių", samprotauja redaktoriai. 

Sovietų KGB suimtas Vilniaus universiteto profesorius Vytautas 
Skuodis — Benedict Scott, gimęs 1929.111.21 Chicagoje. 

Sovietų raketiniai ginklai Kabulo aerodrome, Afganistane. 

Tektų įtikinti 
Vedamajame toliau rašoma, 

kad beveik po dviejų dešimt
mečių tęsiamo nusiginklavimo 
JAV karinės pajėgos yra nepa
jėgios ginti savo gyvybinius 
reikalus už Vakarų pusrutulio 
sienų. „Maskva tyčiojasi iš 
mūsų apgailėtino bailumo, 
neregėto istorijoje po Cham-
berlaino kapituliacijos Miun
chene", sako redaktoriai. 

Taigi belieka vienintelė vil
tis — atgrasyti priešą žengti 
žingsnį, po kurio nėra kelio at
gal. Bet kaip to pasiekti? Tektų 
Įtikinti Sovietus, kad už jų 
laukiamus kariškus laimė
jimus jiems gali tekti daug 
brangiau sumokėti, negu jie 
būtų tam pasirengę. 

Tektų tikėti, kad ir Sovietai, 
kaip ir JAV, nepageidautų 
pradėti visa naikinantį bran
duolinių ginklų karą. Tiesa, jie 
gal žymiai mažiau materiališ
kai už mus nukentėtų, bet jų 
sunaikinimas būtų tokio laips
nio, kad jo pasėkoje jų gyven
tojai būtų nublokšti atgal bent 
keletą dešimtmečių. 

Atrodytų, jog Sovietų poli
tikai netiki, kad JAV ryžtųsi 
naudoti branduolinius ginklus 
Pakistanui, Jugoslavijai, Ira
nui, na ir galbūt Vakarų 
Europai ginti. Būtina šią sovie
tinę teoriją — prielaidą visiš

kai sugriauti, pradedant dar 
JAV nemėgintą, naują apsi
ginklavimo programą. 

Išskėstomis burėmis 
pirmyn 

Tai, ką siūlo mėnraščio 
redaktoriai, yra tikrai nepri
imtina išpaikintiems šio kraš
to piliečiams. Štai kas yra siū
loma. 

Pradėti jaunimo mobiliza
cinius šaukimus karinei tar
nybai. Nedaryti jokių išimčių, 
tiems, kurie „slepiasi" univer
siteto išsimokslinimu. Pasta
rieji atleidimai nuo karo tarny
bos buvę l aba i madoje 
Vietnamo karo dienomis. 

Prezidentas turi pareika
lauti iš kongreso, kad būtų pa
skirtos naujos biudžetinės 
lėšos, reikalingos ginklavimui
si ir kariško apmokymo vyk
dymui. 

Vyriausybė turinti atstatyti 
naujų strateginių ginklų gamy
bą ir tobulinimą, pirmoje eilėje 
tęsti nutrauktų B-l bombo
nešio statybą, tęsti neutroni
nių bombų gamybą, tobulinti 
ore ir iš po vandens iššaunamų 
raketų gaminimą, taip pat 
paspartinti į gynybos arsenalą 
įjungti MX tarpkontinentines 
raketas. 

Naujo milžiniško ginkla
vimosi programą tektų apmo
kėti ne iš deficitų apmokamo 
biudžeto. Jokiu būdu, ne! 
Visus piliečius tektų apmo
kestinti bent 10% iš jų gau
namų pajamų. Per aštuonis šių 
metų (1980) mėnesius būtų gali
ma surinkti 16 bilijonų dolerių. 
Tai yra apskrita suma, kuri be 
jokios abejonės įtikintų Sovie
tų būklės analizuotojus, kad „šį 
kartą Amerika rimtai pasiryžo 
pasipriešinti sovietinėms 
pasaulio užvaldymo užgai
doms". 

Redaktoriai taip pat siūlo 
pakeisti kai kuriuos Valstybės 
depart. aukštuosius parei
gūnus, kaip Marshall Shul-
man (sovietinių reikalų nepa
keičiamą ekspertą), na, ir patį 
sekretorių Cyrus Vance. 

Taip pat siūloma atsisakyti 
nuo ABM — tarptautinės rake
tinio ginklo apribojimo sutar
ties. 

A r t a i į m a n o m a ? 
Suprantama, kad mėnraščio 

redaktoriai šiais metais nėra 
renkami nei į kongresą, nei į 
senatą. Taigi tie siūlymai, nors 
gal ir būt ini , Amerikos 
demokratinėje sistemoje yra 
griežtai neįmanomi. 

Neužmirština, kad, jeigu 
JAV dabartinis prezidentas 
nors vieną iš minėtų siūlymų 
bent puse lūpų drįstų prasitarti 
Amerikos rinkėjams, tai jo 
populiarumas įvairiose žmo
nių nuomonių tyrinėjimo įstai
gose kristų, lyg akmuo į gilų šu
linį. O to J. Carteris sau tikrai 
negeidžia. 

IS VALYKLOS — 
BE PALTO 

Komunistinė „Tiesa" įsidėjo va
sario 21 d. laidoj tokia antrašte 
Rokiškio gyventojos L. Kubilienės 
skundą. Moteris rašo: 

„Į buitinio aptarnavimo kom
binatą nunešiau išvalyti žieminį 
paltą. Nurodytu laiku atėjau at
siimti rūbo, bet man pasakė, kad jis 
sugadintas, ir už paltą bus atly
ginta pinigais. Ką darysi, teks siū
dintis naują... 

Nuėjau pas kombinato direk
torių paprašyti, kad įmonėje be 
eilės pasiūtų iš panašios medžia
gos paltą. Tačiau direktorius net į 
kalbas nesileido, o liepė pasiimti 60 
rublių ir apykaklę, atseit, komisija 
tiek įvertino mano drabužį. Už pal
tą, kurį pasisiūdinau 1978 metais, 
sumokėjau kur kas daugiau. 
Nejaugi per vieną žiemą mano 
palto vertė taip nukrito? 

Dabar žiema ir kombinato grą
žinta apykaklė be palto nė kiek 
nešildo". 

Puiku iškalti statulą ir 
jai įkvėpti gyvybės, bet 
dar puikiau suformuoti 
sąmonę ir įkvėpti jai tie
są. 

V. Hugo 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

16 
Įsvyravo keletas vyrukų, apkrautų, nelyginant 

drambliai, amerikietiškomis kariškomis ant
klodėmis ir baltomis, su juodais dryžiukais 
paklodėmis. Pagalvėlių nebuvo: dar turį juos atvežti 
iš kažkur kitur. 

— Reikės po galva dėti kumštį, — sumurmėjo 
Matulevičius, kuriam be pagalvio darydavosi 
nelengva užmigti. 

— Na, taip blogai dar nebus! — nusijuokė 
Pranas Lizdas, bato galu baksterėdamas nedidelį, 
labai minkštą maišiuką. — Turiu vieną ekstra, 
paskolinsiu jums, kol negausite unrinės. 

Ir, šiam dar nespėjus baigti dėkoti, ištraukė iš 
maišelio du išpampusius, gerai prikimštus, baltus, su 
mezginiukais pagalvėlius, kurių vieną padavė Matu
levičiui. Buvo iškvėpintas, su mėlynu šilku išsiu
vinėtais žodžiais „Suesse Traeume" gotiškomis 
raidėmis. 

— Nežinau, nė kaip jums bedėkoti! Prieš grąžin
damas, išskalbsiu užvalkalą. 

— Nesirūpinkite. 

Tuo tarpu šviesos patiesalai ant grindų ir 
lovelių, kurios dabar jau užėmė visą šių plotą, darėsi 
ilgesni, siauresni bei raudonesni. Atėjo laikas 
pagalvoti ir apie vakarienę. Išvykstant tebuvo 
duotas sausas davinys. 

— Kava apačioje, virtuvėje, į kairę nuo laiptų, — 
pranešė kaimynas plechavičiukas, atėjęs su garuo
jančiu kareivišku katilėliu. 

Matulevičius pašoko ir susirado savo kibiriuką. 
padarytą iš nemažos skardinės nuo riešutų sviesto. 

— Parnešiu ir jums. 
— Gerai, ačiū, aš abiems parnešiu rytoj rytą. 
Grįžęs su kava, pamatė ant savo lovos popierį su 

uždėtu solidžiu bavariškos kaimiškos duonos sumuš
tiniu, jau iš tolo skleidžiančiu šviežio sviesto ir 
rūkyto kumpio kvapsnius. Sumišęs, rydamas seiles, 
Matulevičius pažvelgė į Praną Lizdą. 

raširdžio išnaudojimą. Nors, antra vertus, tai galėjo 
būti ir ne sąžinė, o vien skilvys, seniai atpratęs nuo 
tokio maisto. 

Salėje darėsi tvanku. Visose pusėse bilsčiojo ati-
darinėjami langai. Saulė jau buvo nusileidusi, tik 
dangus dar Švietė su bavariškam rudeniui būdingu 
skaidrumu bei spalvomis. Vėsus oras iš lauko nešė 
drėgnos žemės, suvytusių lapų ir ištuštėjusio miško 
kvapus. Žemai, vidiniame grįstame kieme, kaukšėjo 
žingsniai, aidėjo šūkavimai ir juokas, aukštų, kaip 
šulinyje, sienų keleriopai pakartojami ir iškreipiami. 
Ant lovų, pavieniui arba susimetus į grupes, buvo 
geriama kava, užkandžiaujama, braškinamas popie-
ris, braukomi degtukai, šnekučiuojamasi, ginči
jamasi ar vien tyliai rūkoma, ieškoma pažįstamų 
arba susipažįstama su naujai sutiktaisiais. 
Užsidegus šviesoms, prasidėjo tikrasis pažmonys. 

— Suvalgykite, — mostelėjo šis antru tokiu pat Netruko pasirodyti ir pirmieji lankytojai bei lanky-
sumuštiniu. — Šįryt pasidariau kelionei, bet dieną tojos iš kitų pilies dalių ir iš antros tokios pat poky-
visai nenorėjau valgyti, atsiminiau tik dabar. lių salės žemesniame aukšte, kur buvo apgyven-

— Pas jus duodavo šviežio sviesto ir rūkyto dintos pavienės moterys bei merginos. 
Vos šiaip taip tave suradau, — plonai prabilo kumpio? 

— Kur beduos? — pilna burna nusijuokė 
kaimynas. — Jeigu nebūtų buvę apsirūpinama iš 
šalies, būtų reikėję kęsti badą... 

Jau visi metai neragavęs šitokių skanumynų, 
Matulevičius nemėgino spyriuotis arba gaišti laiko 
tuščiažodžiaujant, bet po to, kai surijo, ėmė darytis 
kiek nesmagu. 2inojo, kad iš savo pusės niekad 
negalės atsilyginti kuo nors panašaus. Taip pat jį 
stebino ir toks kaimyno pasiturėjimas, o dar labiau 
— jo dosnumas. Atrodė tremties visai nepaliestas, nė 
nepamokytas. Sąžinė ėmė prikaišioti neprotingo ge-

už Matuzevičiaus nugaros. — Įsivaizduok, perėjau du 
kartus visą salę, kol galų gale nepamačiau įlindusio į 
kampą. Tačiau kokia jauki vietelė! 

Kalbėjo liekna šviesiaplaukė su tankiais, bet 
labai tiesiais, tarsi pagal linijuotę užbrėžtais anta
kiais, kurie jos veido išraiškai teikė susimąstymo at
spalvį. Akys. kalba ir laikysena liudijo apie didelius 
įgimtos ir įsigytos inteligencijos kiekius, tačiau jos 
nuotrauka nebūtų dariusi gėdos nė kokiam nors 
populiariam madų žurnalui. 

(Bus daugiau) 

http://1979.XI.27
http://1979.XI.24
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 31 d. 

Omahos, Nebr., jaunieji 
žiūrovus. 

'Aušros*' tautinių šakių grupes dalyviai džiugina 
Nuotr. T. Gaidelytės 

PRIEŠ KOMUNISTŲ PROPAGANDA 
Vieno pasiryžėlio veikla 

Chicagos priemiesčių mokyk
lų vadovybė susidomėjo dr. Juo 
20 Prunskio knygele "Lithua-
nia's Jews and the Holocaust". 
Ypatingą dėmesį atkreipė į tą 
faktą, kad, naciams okupavus 
Lietuvą, Vilniaus universiteto 
bibliotekos tarnautoja Ona Šmi-
taitė, rizikuodama savo gyvybe, 
išgelbėjo daugelį Lietuvos žydų. 

Evanston Township vidurinė 
mokykla, Evanston, UI., yra ar
timas Chicagos kaimynas ir gau 
šiaušias žydų tautybės mokinių 
skaičiumi. Jie čia atvyksta iš 
Evanstono miesto ir apylinkių. 
Mokyklos direktorius Julės Yo-
shen greitai pradės kursą šioje 
mokykloje, gvildendamas žydų 
naikinimo faktą. Šią studiją fi
nansuoja Evanstono mokyklų 
sistemos (Evanston Public 
School System). Evanstonas ir 
apylinkė yra žymi žydų tauty
bės inteligentų susitelkimu, čia 
jų daugiau, negu bet kuriame 
kitame Chicagos rajone. 

Antanas J. Van Reenan —j 
Antanas Adomėnas, gyvenantis 1 
Chicagoje, Evanston Tovmship 
mokyklos mokytojas, supažindi
no direktorių Yoshen su kun. J. 
Prunskio "Lithuania's Jews and 
the Holocaust". Direktorius Ju
lės Yoshen, perskaitęs šią kny
gelę, buvo sujaudintas lietuvių 
drąsa žydų gelbėjimo atžvilgiu, 
nes jie visi rizikavo savo gyvy
be. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
(Atkelta i i 2 psL) 

retkarčiais suskamba 

Lietuviu Moterų Federacijos balsas 
Šių metų tarptautinė krizė ga-, jos Vokietijoje moksleivių grupė 

linti turėti didelės reikšmės Lie-1 Velykų švenčiu atostogų metu 

Ryšium su minėtomis studijo 
mis, Evanstono mokyklų mokyte 
jų sąjungos prezidentas Robert 
Roth parašė laišką Washingto-
no Pedagoginiam centrui (Na
tional Education Association — 
N.E.A), reikalaudamas, kad at
eity visi filmai ir informacijos 
iš Sovietų šaltinių būtų nuodug
niai tiriamos, kad komunistinė 
imperialistinė propaganda ne
įsiskverbtų. Kitu atveju ji turi 

tuvos laisvinimo bylai, ir Pabalti
jo kraštų 40-tieji pavergimo me
tai, kuriuos Sovietai ruošiasi la
bai iškilmingai paminėti, reika
lauja laisvojo pasaulio lietuviu 
budrios ir apdairios laikysenos, 
ypač pažįstant Sovietų klastin
gumą. Atkreipkime dėmesį į 
mūsų krašto pavergėjo siūlomas 
kelionių lengvatas mūsų jauni
mui, viliojant juos lankytis šiais 
metais Lietuvoje. 

Argi dera 'laisvojo pasaulio lie
tuviui ten nuvykus tapti okupan
to riukšmingų iškilmių bejėgiu 
dalyviu, minint lietuvių tautos 
40-ties metų pavergimą? Kiek
vienam giliau galvojančiam lie
tuviui yra aišku, kad šiais metais 
susilaikymas nuo kelionių į Lie
tuva yra protesto, boikoto pareiš
kimas Lietuvos pavergėjui, bet 
jokiu būdu ne Lietuvai. Neabe-

nuo kovo 29 d. iki balandžio 13 
d.) ruošiasi ekskursijai Lietuvon 
su privilegija ten išbūti 10 die
nu su nemokamu išlaikymu, 
kreipėsi į Vasario 16 gimnazijos 
direktorių paveikti gimnaziją 
lankantį jaunimą susilaikyti šiais 
metais nuo ekskursijų į Lietuvą 
ir kitus Sovietų pavergtus kraš
tus, nežiūrint, kokias lengvatas 
ekskursantams siūlytų Lietuvos 
okupantas, besiruošiąs šiais me
tais atžymėti 40 metu Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų "sava
norišką" prisijungimą prie Sovie
tų Sąjungos. Federacija savo laiš
ke sako, kad rausu jaunimui ne
derėtų būti okupanto svečiais. 

Į šį Lietuvių Moterų federa
cijos raštą iš Vasario 16 gimna
zijos direktoriaus gautas atsaky
mas: "....Dėkui už Jūsų laišką, 
kuriame prašote sulaikyti ekskur-

jojame, kad mūsų broliai ir se-. s i j ą . u N e ž i n a U j . ^ j ą o r . 
ses Lietuvoje tai supranta ir su' , ,. -^ •*- *. .... . . . j . _ . 
tuo sutiks. 

Lietuvių Moterų federacija, iš I 
girdusi, kad Vasario 16 gimnazi-

Azijos kraštų. 
Ryšium su tuo Centro ir Ry

tų Europos draugiškų ryšių pa 
laikymui susivienijimo vicepre
zidentas dr. Jan. F. Mazelewski 
sako: "Narsi lietuvių tauta prie būti atmesta, o Lietuva, Latvija .., ... , . , . . . . ., J j varta į Sovietų S-gą inkorporuo ir Estija neturi būti laikomos L ' -.n,.,. ^ v , „ . , J. .. .. ta ir nuo 1944 —m. vis tebeko-Sovietų teritorija. , . . , ,.„ j voja laisvei atgauti . 

Roth yra mokytojas ir bend-1 ist^n-jog mokytojas Antanas 
radarbis Van Reenan E.T.H.S. į Adomėnas — Van Reenan kon-
ir yra tautiniai delegatai į kon- j s t aruoja, kad yra būtina kontro 
vencijas, kurios nustato gaires į l i u o t i įstorinį tikslingumą ir tei 
N.E.A. (National Education As- ' 
sociation) Dabartiniu 

singumą, liečiantį rusų kolonia 
metujiinę okupaciją Pabaltijo valsty-

(E.T.H.S.) Evanstono mokyk-; ^se i r n e mait int i einančio mok 
los mokytojų taryba A. Adomė-j s l u s ^ ieškančio tiesos jaunimo 
no-Van Reenan pageidavimu į šališkomis informacijomis. Kai 
reikalauja, kad N.E.A. atšauktų į m e s žengiame į naują erą, kur 
"Nežinomo karo" (Unknown į trečiojo pasaulio tautos prade-
War) filmo patvirtinimą, kaip | ^ s u r j r a s t į msų '-išlaisvinimo" 
tinkamą naudojimui pedagogi- taktiką, vartojamą Afganista-
mams tikslams, nes, kaip jau į n 6 i t a i yp a č yra svarbu 
spaudoje buvo rašyta, filmas! Antanas J. Van Reenan — 
prasilenkia su tiesa, faktai iš- ] Antanas Adomėnas greta tiesio 
kraipyti. j ginio savo profesijos, kaip isto-

J. Adomėnas — Van Reenan rijos mokytojo, yra ir Lietuvių 
taip pat yra rašęs spaudoje — i žurnalistų sąjungos narys. 
"Chicago Tribūne", "Chicago Evanston Township H.S., kurio 
Sun-Times", "South-West Eco-, je Antanas dirba, yra laikoma 
nomist" ir "Herald" (Chicago), viena geriausių net National 
kad rusų kolonialinės okupaci Teachers Association, nes aka-
nės armijos būtų atšauktos iš ; deminis lygis yra išskirtinis, 
visų Rytų Europos ir centrinės, Pa, 

ganizuoja. Dažniausiai tai daro 
M, moksleivių tėvai. Ypač tėvai iš 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
k Kanados nori, kad jų vaikai, 
būdami Europoje, pamatytų tė
vų gimtąjį 'kraštą. Ekskursijos 
paprastai vyksta per Velykų atos 
togas, kai mokiniai, uždarius 
bendrabutį, pereina tėvų žinion. 
Jie leidžia vaikams ekskursuoti 
ten, kur patinka. Būtų gera, kad 
jūs paskelbtumėte lietuviškuose 
laikraščiuose laiške išdėstytą 
nuomonę. Jūsų laišką iškabinau 
mokytojų kambaryje, prašyda
mas mokytojus mokinius įtikin
ti jūsų prašoma prasme". 

Pergyvenant keturiasdešimtus 
skaudžius mūsų tėvynės okupaci 
jos metus, nesileiskime okupan
to užliūliuojami, ypač jų pastan
gose traukti mūsų jaunimą į 
savo klastingas pinkles. 

Lietuvių Moterų klubų 
federacija 

C L A S S I Fl ED G U IDE 
K E A L E S T A T E 

UNION PDER, ROCH1GAN 
Vasariniai namai arti ežero, platus 
sklypai. Kainos — nuo 11,000 dol. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Tuoj ga
lima užimti. Skambinti dienos metu. 

DOMINIC F ARINA 
Tei 616 — 469-0300 

B E A L K S T A T E 

Atdaras apžiūrėjimui kovo 3 d., sek
madienį, nuo 12 iki 4 vai. popiet 

4518 So. KNOX AVE. 
Naujas 3-jų miegamų mūr. namas. 
IVi vonios. Didelė virtuvė - dinette. 
Didelis rūsys. Šaldytuvas, užuolaidos, 
kilimai ir daug priedų. Atvykite pa
matyti. 

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

Puikiausio raOro 22-jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graii vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marųuette Parke. — 
$52,500. 

Platus 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 YVest 7Įsi Street i 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

4-FLAT 
Two 3-bedroom apts. 2 car brk. ga-
rage. Mortgage at 8%% int. avail-
able to ąualified buyer. 

REMAX REALTORS 
Call Tom — 361-1300 

Mūrinis — 6 metų. 2 butai po 3 
mieg. Arti 72-os ir California. Na
mas, kaip naujas. Savininkas duos 
iš 10% paskolą. 

Prie 71os ir Whipple. 5 kamb. mū
ro namas. Geras ir nebrangus. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
778-6916 

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

'liljHTIIIIAullETUYA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave. 
Chicago, 111. 80632, tei. 927-5980 

IlilIlilIlilIlIlIlIHIllMlHlllllllllllllllllllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tei. 376-1882 arba S76-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIllUilUIIIIUIlHIll. 

V A L O M E 
KILOTUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

Ir Dievas, ir pasaulio tautos nori, 
kad būtume laisva tauta, kaip ir 
kitos. 

Lietuvos pogrindžio laikraštis 
"Dievas ir tėvynė" 

^ ^ 
NBGHBORHOOO 

?£AJV 3.TOUP 
U.S./TC 

Well help youmakefrseright movė. 

apyl. 60-os ir 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-

tos yra visiems prieinamos. 

O kai 

^lllftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l|ii| ianivli i lIIIIIIIIIIiIllIlll l l iavlBaalllll l laiailB*-~ 

laidotuvių varpai, atskuba kun. 
dr. T. Žiūraitis. Mačiau, kaip jis 
gražiai, su pilnomis lietuvis j S 
komis apeigomis palaidojo anksje 
čiau Washingtone gyvenusią, bet 
vėliau pas dukrą Clevelande mi 
rasią M. Blažienę. Kai nėra lie 
tuviŠkų komunikacijos priemo 
nių, sukviesti laidotuvėse daly 
vauti daugiau tą dieną buvusiu 
laisvų žmonių iniciatyvos ėmėsi 
Lietuvos dukterų draugijos Wa-
shingtono skyriaus pirmininkė B. 
Saldukienė. Ji ne tik pasakė at 
sisveikinimo žodį, bet taip pa 
tvarkė, kad atsirastų žmonės iš 
namų atvežti ir tuos% kurie pa 
tys neturi susisiekimo priemonių. 
Ir kai man i laidotuves teko pa 
vežėti Wasbingtono lietuviškos 
veiklos veteranę Liudviką Jurku
vienę, čia veikusią nuo 1925 m., 
kurios vardą su pagarba mini 
kiekvienas sostinėje ir jos apylin
kėse gyvenąs lietuvis, dar giliau 
pajutau įvairiaspalvę a.a. kun. 
dr. F. Gurecko įkurtos Lietuvos 
dukterų draugijos ir jos skvriu 
veiklą. Vienur jų pareiga netur
tėlius šelpti, nežinomuosius lie
tuvius palaidoti, o kai kuriais at
vejais vienokia ar kitokia pagal
ba padaryti laidotuves įspūdin
gesnes, kad jų atminimas liktų 
ryškesnis likusių artimųjų atmin
tyje. 

To£ios tai priešvelvkinės min
tys būnant toli nuo lietuviu jė
zuitu koplyčios Cbicaeofe, nuo 
V. Kryžiaus liet. bažnyčios, kur 
ankstyvais Velykų rvtmečiais, kaio 
Trigusmas. skambėdavo lieruvfš-
k7w riemės. pakilusios iš ,.dai-
naveSv" K3pv-

VUL 

2-]ų butų madinis 
Lawndale. $39,000. 

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

58 ir Mozart Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas. 

64 ir Keeter. iy2 aukšto mūr. Tin
ka giminingom šeimom. $72,000. 

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

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

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

72 ir RockwelL Modernus 7 karnb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

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

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

63 k Tripp. Mūr. Krautuve nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tei. — 767-0600 
Independently owned and operated 

18% _ 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo agnios ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
S M V 3 W. 95th Street 

HELP WANTJED — MOTERYS 
• i i II • »• • i r 

WANTED 

C A S H I E R 
Hours 5 A3L to 2 P 3 i 

Profit sharing plan. 
Other benefits 

South Water Market area. 

Call CRtlG at 829-7700 

CLEANING SERVICE 
Part Time, 6aon . - 10a.m. Daily 

Knowledge of floor cleaning equip-
ment helpful. Apply in pereca, 10 
a.m. - 5 p.m., Monday thru Friday. 

V £ N T U R E 
Div. of May Dept. Stores 

4101 W. 95th St., Oak Lawn, 01 60453 
• n Efeual Opportuaity Emslorsr 1C/F 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

IšNUOM. 2-jų miegamų batas. 
Galima užimti tuoj pat. Kilimai sa-
lione. Plytelių vonia su "shower". 
Plytelių virtuvė su "dinette set". 
Marąuette Parko apyl. Te.efi — 
436-8430. 

D S M E S I O I 

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

TeL — WA 5-806S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmi 
{vairia prekių pasirinkimas ne

brangiai U mftsu sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

i 

V E L Y K O S ! - didžioji žmoni jos prisikėlimo švente! 
Pakyla saule, čiulba sugrįžusieji paukšteliai, susprogsta medžiai, su

žaliuoja pievos ir darželiai. Kiekvienas jaučiame artėjančią šv. Prisikėlimo 
šventę. 

Mūsų tapytojams, draugams ir visiems lietuviams linksniai švęsti šias 
ŠVENTAS VELYKAS linki — 

DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI 
IR TARNAUTOIAI 

UNION FEDERAL SAVINGS 
ANO L 0 4 N A S S O C I A T I O N 

CHICAGO MATTESONI FALATISJE DOVVNERS G R O V E 
Ctau«o 3430 S laistąs St Chcago 1 60606/Rione 523 2800/ m CMcap'i Qr«|Ht) 
Maltas* 4647 * Lmcom *»> i *K?tr. t Cceft) Ave Manesor t S0443^tune 747-4100/ (at imam Ital 
PMOM 1214 * Norttwest HWY °MV.<*. II 50067 Titane 991-4800/ (M CaMTytHl IMI 
ttmm Gre«c 2121 * 63rd St Dovn ŝ Gn>re ii 80615/PlKJB* 964 8400. M Xn»l»>ii]» 3M«M| G*atr 
M M | Monday TuesflaK TtorsdaY 9am 5om TBednesdat B H M M t l 9»m 8o*/Saturda» 9am i pm 
DR?Vf \}P W«fiOWS *T NMTTES0N * "ALATSfft 
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4 botai. MOrinis. Lemonte. 
*-h» borų mflrlnli. Gerai užlaiky

t u . Marąuette Parko rajone. 
R«aotrana« ta namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
iMuramc* — Incoma Tax 

Notary Public 

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

niiiimiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiuiiuiiiiiiii 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME T4AX 
Nota-iatas — Vertimai 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

S529 S. Kedzle Av. — 778-2233 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUlUlUlIllIUUIilllIlIU 

2501 W. 69 St , Chicago, m . 60639 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Telef, — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiimiiiiMHHimiimiiiiuiimiimuuiim 
MMIIIIIlHHIIIIIHlllllllilUIMlllIlUlUmil* 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. (Hass Mocks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAFINAS — 636-2964) 
MiiHiiiHiimniniiintmiiiiiimumiuiuii' 

iiiiiiiiitTiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

M. A. Š I M K U S 
DfOOME TAX SERVIC1C 

NOTARY PrBLiC 
4266 So. Maplewood. teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINTJ likTi«tlmat plliomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai. 
-UlIIIIIIIIllflIllIlIlIlUIIIlIlUIllUUUUllIHft 

DADRASS 
PABMTING & DECORATING 

Interior and £xterior 
Quality work at reasonable prices. 

Free estimates 
561-1077 or 973-0740 

m i • — — — — • i. • • • • - • - i — . — m — — « — ^ 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
KEIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vūs-
tinss korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
tracija, visais panaiiaia reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

^S^SSSSSSBBBSSSBSBBBnBBSBBlBS^BlS«SSSSSBa^Bk^BBi>SBB«BSBMMSBBSSS 

Miiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauta lapelį su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis, šis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
piu), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 63rd St . 
Chicago, 111. 60629. 
imillIllIlllUliiliiiliiilliillilIlIHUillIllIlM 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

i 
ĮautpiHuimiHiemwHnniitwmimtwimu iiHiimiiiiuiiiiif ut įimttHtiomiiiiimiimimnitmmmHtmumm""̂  

Perskaitę "Draugą" duokite 
fl kitiemi pasiskaityti 

iiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiminiiimit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
8 4 1 W tttb St., tei. 778-1481 

IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII1UIU1I11H1I 

iiiiiifiuiiiiifitiiminiiiiniinuifiiminiim 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda lau 18 metua tar-
naoja New Jerscy. N«w York Ir Con-
neetieut lle^vlama ! 
Kaa Šeštadienį nuo • IKI S vai. po
piet Iš WRVD Stotlea New Torka 
1330 ktl.. AM Ir nuo 7 Iki • vai 
rak. 97 9 meg P"M. 

Direkt. DR. JOKŪBAS 3TUKAS 
234 *miit Drive 

TEL. — 753-5636 (201) 
LUiitiiHUiiiiiiiiiinmtuiHtiiiiiiuiiiiuiiir 

Dtenraieio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugas*-

"Draogo' 
SSrd St., Oikafo 

4545 Wea4 
HL 

mniHimiiHinimiiiiimniiLanuiiuniM 



Prie dedikacijos plokštės pašventinimo. Iš k.: N. Jėz. kongregacijos virši
ninkė ses. Annunciata, arch. A. Skirius, kard. H. Madeiros, šv. Juozapo 
senelių globos namų viršin. ses. Geraldina ir kontr. Ch. Altiere. 

MOSU KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

tis Vliko veikėjas Juozas Audė
nas ,kuriam teko su velioniu glau 
džiai bendradarbiauti nepriklau
somoj Lietuvoj ir JAV. Jis iškėlė 
velionio tauru patriotizmą ir 
tvirtą savo įsitikinimu išpažini
mą. Nė vienas šių žurnalų nu
meris nepasirodęs be velionio 
straipsnių. Savo visuomeninę 
veiklą velionis pradėjęs gana 
anksti, nuo 1920 m. priklausyda
mas Šaulių sąjungai, o nuo 1921 
m. — Lietuviu mokytoju profesi
nei sąjungsi. Studijuodamas Kau
no universitete priklausė studen
tų varpininku draugijai. Spau
doj pradėjo dalyvauti nuo 1922 
m. ir buvo nuolatinis "Mokyk
los ir Gyvenimo" /'Švietimo Dar 
bo" ir "Motinos ir Vaiko" ben-

CMCAGOS ŽINIOS 
GRESIA STREIKAI 

Ugniagesių unijos vadovas 
Fr. Muscare paskelbė, kad, jei 
ugniagesiai bus baudžiami už bu 
vusį streiką, jie vėl streikuos. 
Mokytojų unijos prezidentas 
R. M. Healy pareiškė, kad, jei
gu jų algos ir kitos lengvatos 
bus mažinamos, jie rugsėjo 
mėn. streikuos. 

NEBUVO DETEKTYVAI 
Du plėšikai, sakydami, kad. jie 

yra detektyvai, įėjo į namus Ar 
turo Acevedo, kuris turi teatrą 

VANDUO PRIEMIESČIAMS 
Numatoma, kad dar 56 Chi- j J 

cagos priemiesčiai pradės im- j 
ti vandenį iš Michigano. Tadai 
apie 190 priemiesčių per Chica-!' 
gą gaus vandenį iš ežero. 

18300 DOL. DOVANŲ 
Geraširdžiai žmonės sumokė-11 

jo 18,300 dol. gelbėti gyvybę 
Jahnny Todd, kuris gimė tr is! 
mėnesius per anksti ir pergyve
na pavojų dėl alsavimo sunku-1 
mų. Dabar berniukas yra 22 mė 
nesių, gali grįžti iš ligoninės na 

2046 W. Division St., Cliicagoje. | mo, bet ligoninės gydymas ir Į 

so Maria Urbonavičiaus pastan
gomis. Pirmoji viršininkė buvo 
sesuo Paulė Dailydaitė. 

N. J. S. kongregacijos konsti
tuciją paruošė pasionistai tėvai: 
1928 m. Sidney, 1946 m. Lamber-
to. Vienuolijos tikslas — siekti to
bulybės sekant nukryžiuotoju 
Kristumi. Apaštalavimo sritis: gai
lestingumo darbai, vaikų auklė
jimas, švietimas. 

Vienuolijai išaugus Elmhurt, 
Pa., namai pasidarė per maži. 
1945 m. motiniškas namas su vi
somis institucijomis buvo perkel
tas į Brocktoną, Mass. Čia buvo 
įkurta N. Jėzaus seserų rėmėjų 
draugija, kuriai daug metų pir 

PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS 
GLOBOS NAMŲ PRIESTATO 

Kovo 8 d. vadovaujant kardi
nolui Humberto Madeiros, Bos
tono diacezijos arkivyskupui, įvy
ko Šv. Juozapo senelių globos na
mų priestato ir dedikavimo iš
kilmės. Dalyvavo Brocktono ir 
apylinkės vysk Daniel A. Hart, 
Nukryžiuotojo Jėzaus kongregaci
jos viršininkė ses Annunciata 
Mažeikaitė (4-tą term. einanti 
šias pareigas). Virš. padėjėja ses. 
Rūta, vienuolyno sekretorė ses. 
Gelestina, Šv. Juozapo senelių 
globos namo viršininkė ses. Ge
raldina Neveraitė, vienuolyno ir 
senelių namų kapelionas kun. 
Vacys Sirka, vienuolyne gyvenąs 
Brocktono ligoninės kapelionas 
kun. Richard Crowley, diecezijos 
ir kardinolo sekretorius kun. Ja
mes McCune, N.J. seselės, N. 
Prasidėjimo Marijos ses. Augusta, 
ses. Aloyza. E viso 25 kunigai, 
daug seselių vienuoliu. Brockto
no miesto meras David Crosby, 
senatorė (Mass.)-Anna P. Buck-
ley, miesto ir steito aukštieji val
džios pareigūnai, arch. Albertas 
Skirius, kontraktorius Charles Al
tiere, vienuolijos rėmėjai ir kiti 
kviestieji — viso 350 svečiu. 

Naujasis N. J. S. Vienuolijos 
pastatas, šv. Juozapo senelių į į l ^ d B ^ ^ k a m b a r y s (pagrindi-
feSTS . " 5 2 ? £ * * £ niam aukšte), platūs koridoriai ir 
1,2D0,000 dol. Dviejų aukštų 64 ^ 
seneliams po vieną ir du kamba-

Pagrindiniame name buvo 

dradarbis. 
Draugu vardu atsisveikino taip 

pat pedagogas ir mokytojas, ilga-
metinis Rytinio pakraščio litu
anistinių mokyklų inspektorius 
Antanas Masionis, iškeldamas di-1 
delį velionio rūpestį lietuvybės! 
išlaikymu išeivijoj. Šiuo klausi
mu jis yra parašęs visą eilę straips 
nių ir dvi knygas "Tautinis auk
lėjimas šeimoje" ir "Šeima". 

Nors velionis savo jaunystėj 
priklausė vadinamiems libera
liems sąjūdžiams, tačiau prakti
niam gyvenime išliko giliai t i 
kinčiu kataliku, kuriam religijos 
išpažinimas nebuvo tik tam tik
ras formalumas, bet gilus vidinis 
nusiteikimas. . 

Velioniui sulaukus 80 m., bu-į 
vo ruošiamasi viešai jį pagerbti i 
už jo atliktus darbus tautos gero
vei nepriklausomoj Lietuvoj ir iš
eivijoj ,tačiau velionis šį sumany
mą vis atidėliojo, laukdamas gied 
resnių pavasario dienų. Bet vis 
labiau įsigalinti liga dažniau ir 

pagrobė 10,000 dol. pinigais ir 
dar brangenybių ir paėmė au
tomobilį. 

mediciniški įrengimai namuose 
sudarė daugiau kaip 28,000 dol. 
išlaidų. 

mininkavo prel. P. Juras. 1947 m. 
atidaryta senelių prieglauda, pa-į dažniau jį nuvesdavo į ligoninę, 
statyta meniška, erdvi koply-jįr taip tas sumanymas nebuvo 
čia. 1965 m. pastatytas Šv. Juo- < spėtas įvykdyti .Vietos LB apylin-
zapo vardo seneliams globoti 56-kė spėjo jį be jokių iškilmių pa
vietų pagrindiniai gražiai, pato-1 gerbti, įteikdama neseniai pasi-
giai įruoštas namas ir dabar — rodžiusį Vilniaus universiteto žy-
2-jų aukštų priestatas. Tokiu j m e n į 
būdu Šv. Juozapo senelių globos 
name ras vietą 120 senelių. 
Priestatas erdvus, modemiškai 
įruoštas medicinos seserų kam
barys, terapijos kamb., 2 svečių 
kambariai, 34 privatūs kamba
riai, 12 pusiau privačių. Kiekvie
name aukšte specialios globos 
kambariai, seserų stotys ir moder
niškiems medicinos reikmenims i 
patalpos, modernios vonios, kel-

Tegu Dievo ranka jaunas lie
tuvaites nuveda į lietuviškųjų 
vienuolijų namus, tegul papildo 
seserų gretas. 

E. Riboldenė 

Paterson, N . J, 
ATSISVEIKINOM 

A. A. VACLOVĄ CIZIŪNĄ 
Su Patersono ligoninėj kovo 

10 d. mirusiu pedagogu ir auto-
pašventinta kryžius ir bronzinė Į rium Vaclovu Čižiūnų New Jer-
su įrašu dedikacijai lenta, kuri bus | sey lietuviai atsisveikino kovo 12 
įmūryta prie pastato didžiųjų ' T'~" " " 

nai 
vietos 56, dabar galės apsigy
venti 120 senelių, kuriems nebė
ra vietos pas užaugintus, išmoks
lintus vaikus. Čia ras dvasinę šili
mą, medžiaginį aprūpinimą, Nu
kryžiuotojo Jėzausj sopulingosios 
Dievo Motinos seselių globojami. 

Dedikacijos ir priestato pašven 
tinimo iškilmės, dėl lietaus, vyko 
priestato viduje. Čia buvo įneštas 
kertinis akmuo ir pašventintas, I 

durų sienoje. Priestatas dedikuo
tas kongregacijos įkūrėjo, pasio-
nisto kun. Alfonso Urbonavi
čiaus atminimui. Koplyčioje pasi
meldus, vys. D. Hart susirinku
sius pasveikino. Kard. H. Madei
ros savo žodyje džiaugėsi N. Jė
zaus seserų kilniais darbais. Pa 

d. Ragucci-Kotran laidojimo na 
muose ,Patersone. Maldom už ve
lionio sielą vadovavo Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos, kuriai ir ve
lionis priklausė, klebonas kun. 
Viktoras DabuŠis. Jom pasibaigus, 
su velioniu atsisveikino LB Pater
sono apylinkės vardu jos pirm. 
Antanas Rugys, nupasakodamas 

gyrė reme^ kilnų darbą, dosnu- yeliomo niasus i šios apylinkes 
Vienuolyno vyresnioji ses.! lietuvių visuomenini ir kultun-

mą. 
Annunciata savo ir visų vardu 
padėkojo kardinolui už prielan
kumą ir tėvišką paguodą. Padė
kojo rėmėjams, kontraktoriui už 
rūpestingą statybos vykdymą ir 
visiems už maldas, aukas ir visu 
kuo padėjusiems prie Šv. Juozapo 
seneliams globos namų priesta
to statybos. 

Po kalbų koplyčioje, dalyviai 
su kardinolu šnekučiavosi. Po to 
svečiai buvo pakviesti į valgomą
jį vaišėms. Svečiai šnekučiavosi, 
valgė ir apžiūrinėjo pagrindinio 
senelių globos namo svetaines ir 
kitas patalpas. Svečiai išsinešė 
geriausius įspūdžius. 

Visuomenei naujo priestato ap
žiūrėjimas (Open Hause) bu
vo numatytas kovo 23 d. 

Nukryžiuotojo Jėzaus kongre 
god j a buvo 1924 m. 
lietuvių pasionistų kun 

nį gpvenimą. Velioniui čia teko 
būti ir pirmuoju tik ką suorgani
zuotos LB apylinkės valdybos pir
mininku ir lituanistinės mokyk
los organizatorium ir mokytoju, 
o taip pat ir jo rūpesčiu sudaryto 
lietuviškų knygų knygynėlio 
knygininku. Nors velionis savo 
laisvalaikius skirdavo knygų ar 
straipsnių rašymui ir kitai kultū
rinei veiklai, tačiau jis buvo ir 
uolus visų apylinkės susirinkimų 
lankytojas ir įvairių sumanymų 
ir siūlymų autorius. Jo netrūko 
nei įvairių švenčių minėjimuo
se, nei kituose renginiuose ,nes 
dažnai jis buvo kviečiamas čia ar 
kur kitur ir pasakyti savo žodį 
įvairiais klausimais. 

Valstiečių liaudininkų ir žur
nalų "Varpo" ir "Sėjos" vardu ve 

įkurta , lionį atsisveikino buvęs Lietuvos 
Alfon- Į žemės ūkio ministeris ir ilgame-

Velionį laidotuvių namuose ir 
bažnyčioj lankė daugybė jo bi
čiulių ir draugų ir už jo sielą 
užprašė kelias dešimtis Šventų 
Mišių, o jo šviesų atminimą pa
gerbdami suauikojo Lietuvių Fon
dui 190 dol. 

Buvo palaidotas kovo 13 d .To-
towa miestelio kapinėse. Už jo 
sielą Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje Šv .Mišias aukojo kunigai 
Viktoras Dabušis, Jonas Kinta ir 
Vytautas Palubinskas. Kapinėse 
apeigas atliko kun. Viktoras Dabu 
šis. Į kapines palydėjo kelios de
šimtys žmonių, kurie visi buvo 
paprašyti į velionio gyvenamuo
sius namus pusryčių 

Liūdesy liko juo ištikimai besi
rūpinusi okupacinių ir išeivijos 
vargų bendrakeleivė žmona R. 
Gimbutytėjčia baigusi aukštuo
sius mokslus ir profesoriaujanti 
Seton Hali univ., South Orange, 
N. J., ir aukštuosius mokslus 
baigęs ir lietuvišką šeimą sukū
ręs sūnus Kęstutis, dirbąs "Ame
rikos Balse" Washingtone, ir ki
ti giminės. 

Visą gyvenimą dirbusiam gra
žesnei Lietuvos ateičiai ir auklė
jusiam jaunimą ištikimais savo 
tautos vaikais velioniui teko atsi
gulti svetimoj, nors ir svetingoj 
žemėj. Savo darbais ir rašytiniu 
palikimu velionis toli praaugo šios 
kolonijos ribas, ir jo labai pasiges 
visos lietuviškos išeivijos orga
nizacijos, o ypač Lietuvių Ben
druomenės, nes Lietuvių Bend 
ruomenė velioniui buvo tas iš
eivijos pastatas ,po kurio stogu tu
rėtų glaustis ne tik atskiri lietu
viai, bet ir visi kiti jų telkiniai. 

K. J 

UŽPUOLĖJAI ATIMA 
RANKINUKUS 

Chicagoje paskutiniu metu 
paaugliai ir vyresnio amžiaus 
asmenys bei jų grupės pradėjo 
užpuldinėti neatsargias moteris, 
atimdami jų rankinukus. Jos 
užpuolamos einant gatve, į krau 
tuves, automobilių pastatymo 
aikštėse, atidarant automobilių 
duris ar langus ir kitais atve-j 
jais. Moterys įspėjamos laiky-; 
tis atsargiau, apsižiūrėti ir be 
didesnio reikalo savo rankinu
kų nedemonstruoti. 

P A D 
Šių metų kovo men. 12 dieną Lietuvoje mirė 

mūsų mylimas Tėvelis 

JONAS PAUKŠTYS 
Širdingai dėkojame — giminėms, draugams ir 

pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu ir spaudoje, ypač už šv. Mišių aukas. 

Jūsų nuoširdumą mūsų Tėveliui mes niekados 
neužmiršime. 

Nuliūdę: Sūnus Pranas, Kanadoje, 
duktė Ievose ir vyras Kriščî kaičiai 

A. f A. JURGIS REKAŠIUS 
panevėžietis, anksčiau gyvenęs Detroite, o pastaruoju metu Čikagoj, 
Marquette Parko apylinkėje. 

Mirė kovo 28 d., 1980 m., 7:30 vai. vakare, sulaukęs 77 m. amž. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, sūnus Zer.onas, marti 
Aldona, anūkai: Lilija, Rimas, Vydas ir gimines Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, tautininkams, Detroito Lie
tuvių radijo klubui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 
Street 

Atsisveikinimas antradienį 7:30 vai. vakare. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, balandžio 2 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į 
Švč. Mergeles Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Žmona, sunūs, marti ir anūkai. 

A . f A . 

JONUI JANUŠAUSKUI mirus, 
jo žmonai IRENAI, dukrai INAI SEKEENEI, jos vyrui 
ALBINUI, jų Vaikams ir Giminėms liūdesio prislėgtiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Veronika ir Juozas Paplauskai 
Birutė Tompauskienė 
Marija ir Antanas Stūmiai 
Marcelė ir Jurgis Uksai 
Stasė Vlbilienė su šeima 

Bronė ir Jonas Venckai 
Elena ir Stasys NarkeviOai 
Judita ir Stasys Paskauskai 

su šeima 

Pranešame, kad Lietuvoje, Kaune mirė mūsų my
lima Mamytė 

A. f A. URŠULĖ PETRAUSKIENE 
(PAULIKAITĖ) 

Giliame nuliūdime liko sūnus Petras, marti Regina, 
anūkai Aldona ir Vytautas. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 31 d. 

A . f A . 

JUOZUI NAVICKUI mirus, 
jo žmonai MARIJONAI, sūnui ZIGMUI ir kitiems gimi
nėms reiškiame širdingiausią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Dzūkų Draugijos Valdyba 

A. f A . A N T A N U I BACEVIČIUI 
m i r u s , 

skausmo valandose žmonai ELENAI reiškiu giliau
sią užuojautą ir jungiuosi kartu liūdesy. 

Antanas Švitra 

Mylimam sūnui 

A . t A . GEDIMINUI-ANTANUI OSTEiKAt 
mirus, mielus tėvelius VALĘ ir ANTANĄ 0STEIKAS 
bei artimuosius gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Marijcnas Dambrauskas su šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas -- YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN 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. 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 , 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrtęinia 7-6672 
2424 VV. 6<>th 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. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
!446 So 50th A*e.. CICERO. II.L. Tel. OLympic 2-1003 



X Kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC, Marijonų provincijolas, 
daugiau kaip dvi savaites vie
nuolijos reikalais lankęsis Ma-
rianapolyje, Bostone ir kitose 
vietose, penktadienio vakare 
grįžo namo. Dabar pradeda 
ruoštis susirinkimui, kuris įvyks 
tuoj po Velykų ir kuriame daly
vaus provincijos taryba, visų 
vienuolynų vyresnieji ir insti
tucijų vadovai. Susirinkimas 
bus Chiacgoje balandžio 8—10 
dienomis. 

ri seserim Sofija Gomey po Ve
lykų mano baigti ilgesnį buvi
mą Arizonoje ir grįžti į San 
Pierre, IncL, kur tur i nuolatinę 
rezidenciją. Kelionė bus ilges
nė, nes nori aplankyti brolius 
Praną su šeima ir Benediktą 
kurie gyvena Fr. Collins, Col. 
Stasys Pieža. būdamas Sun 
City, Ariz., įsigijo naują parei- į į j į į 
gą, kai kun. Kelly, Visų Šven
tųjų parapijos klebonas parūpi
no teisę būti eucharistinio sa
kramento padėjėju. Tie padėjė
ja i pagelbsti šv. Mišiose dalinti 

Po literatūrinės popietės Clevelande. Iš kairės: Vacys Rociūnas, Juozas 
Augustinavičius, rašytojas Algirdas Landsbergis ir kuo. G. Kijauskas, SJ. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 31 'd. 

X Knygos "Prof. Pe t ras Avi
žonis" sutiktuvės įvyks balan
džio 12 d., šeštadienį, 6 v. v. 
Jaunimo centro kavinėje. Ta pa 
pia proga bus prisiminta ir kny
gos autoriaus prof. Jono Puzino 
dvejų metų mirties sukaktis . 
Kalbės dr. M Vygantas ir red. 
Br. Kviklys. 

x Vladas Strumskis, ilgame
t is Brighton Parko gyventojas, 
paguldytas šv. Kryžiaus ligoni
nėje, kur jam daromi tyrimai. 
J o žmona Barbora, kur i dirba 
įvairiose Nekalto Prasidėjimo 
parapijos organizacijose, nuošir
džiai rūpinasi savo vyro sun
kia padėtimL 

X "Lituanus" žurnalo nume
riai, leisti New Yorke pirmai
siais 10 metų, išsibaigę. Kai ku
rios bibliotekos jų labai reika
lauja. Skaitytojai, kurie persi-

x Stasys Pieža su žmona Ona ; k r a u s t o a r § i a i p n o r ė t ų J J ^ 
nus administracijai perleisti 
šiuos pirmų 10-ties metų nume
rius, prašomi juos isųsti : 6621 
S. Troy S t , Chicago, 111. 60629.1 tyrimuose apie 3—4 savaites. 

x Illinois lietuvių respubliko- J A V LB tarybos narys 
, nu metinis atžymėjimas įvyks į A n t Masionis ir New Jersey LB 

Praną su šeĮma_ ir_ B M e J M ą . Į laašmgBū 1 2 d . Lietuvių Tauti-į apygardos pirm. Kazys Jankū-
niuose namuose. Metų pasižy- į n a s galį būt i šviesūs pavyzdžiai 
mėjusiu asmeniu išrinktas Don i visiems lietuviams, Lietuvos ne-

(Adomaitis), Illinois | priklausomybės šventės proga 
respublikonų partijos pirm. Spe į Ant. Masionio laiškus Lietuvos 
cialus atžymėjimas "Spirit of i klausimais išspausdino Paterso 
Freedom" bus įteiktas Ameri- j n o vyskupijos oficiozas "The 
kos Tautinių grupių respubliko-; Beacon" (vasario 14 d.), Ber-

, nų tarybos pirm. Annai Chen- į g e n apskr. dienraštis "The Re-
Komuniją, kai būna daug zmo- ^ ^ H W a s h ^ ; * ^ ^ 1 3 d ) i r . « P a t e r . 
mų.šventosios savaitės proga 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI IR TOLI 
1. A- VALSTYBĖSE 

GRAŽIAI PAMINĖJO 
DONELAJLTĮ 

Amerikos Lietuvių mokytojų 
sąjunga suruošė įspūdingą Kris
tijono Donelaičio 200 metų mir
ties sukakt ies minėjimą, kuris 
įvyko kovo 23 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Su nežymiu 
vėlavimu minėjimą pradėjo Mo
kytojų sąjungos valdybos pirm. 
Magdalena Šulaitienė. Dėkingu 
žodžiu ji pasveikino atsilankiu
sius į šį minėjimą ir perskaitė 
gen. konsulės J . Daužvardienės 
ir J A V L B Švietimo tarybos 
pirm. J . Kavaliūno sveikinimus, 
dėl kitų įsipareigojimų negalė
jusių a tvykt i ir dalyvauti minė
jime. Minėjimo programai vado 

gu deklamavimu būtų skaičių- Į nierių dėmesį. Turėtų būti visų 
šios ilgesnį laiką. Publika žavė- lietuvių bendras rūpestis, kaip 
josi gražiu deklamavimu ir ne- apsaugoti šio menininko paliki-
pagailėjo gausių plojimų. Dalia Į mą. Adv. P. Žumbakis aptarė šį 
Polikaitytė smuiku solo dar pa- reikalą iš teisinės pusės, nuro-
grojo koncerto Nr. 5 — Seitz. dydamas, kaip L F galėtų ateiti 

Sol. Tadas Rūta, jau gi rdėtas ' į pagalbą išsaugoti lietuvių me-

nis, kada miesto įstaigos uždą- ^ ^ ^ p a k v i e t ė Aleksandrą EL-
į rytos). Su straipsniu taip pat j y į e n c 

- Stasys Barzdukas, PLB < p a t a l p i n t a n u o t r a u k a > kurioje | p a d ė k o j u s i už pakvietimą 
garbės pirmininkas, yra pagul 
dytas Washingtono, D. C , spe
cialių tyrimų ligoninėje. Išbus 

garbės merą sveikina Waterbu-
rio LB apyL pirm. Viktoras 
Vaitkus ir meras Bergin. 

— B. Brazdžionis, žymusis 

šiai maloniai pareigai, A. Eivie-
nė sumaniai pradėjo vykdyti 
programą. J i paprašė sol. Aldo
ną Buntinaitę i r pianistą Arvy-

mūsų poetas Philadehphijon a t - i ^ K a m i n s k ą p r a d ė t i k o n c e r t i -

j a m reikėjo skaityti Kristaus 
pasiją. Stasys Pieža yra pa-
rases daug korespondencijų « į g į į į ^ ^ k a d fc b a n . 
lietuviško gyvenimo Phoemx, s ė k m i n g a s i r lietu-
Anz., ku r yra gyvas visuome- ^^kamai ezentuQ. 

tono į šį banketą. Pirm. Algis; gon News" (vasario 18 d.). K. 
Regis ir banketo rengimo komi- į Jankūno laiškai redakcijai buvo 
sijos pirm. Kazimieras Oksas su išspausdinti Newarko "Star Led 

ger" (vasario 14 d.) i r Jersey 

ninis veikimas, 
X Tautiniu šokin šventės ko 

City išeinančio "The Jersey 
Journal" (vasario 16 d.) . 

— Chemikė Aldona K. Baly-
tė-Valioenti, Amoco b-vės moks 

vyksta balandžio 26 d. 
— R. Stirbys, išradingas jau

nas lietuvis, 1980 m. kovo 20 
"Pbiladelphia Inouirer" patalpi
no straipsnį Lietuvos klausimu. 

— Philadelphijos lietuviai ap 
gailestauja, kad čia nesulaukė 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo, sėkmingai koncertavusio 
kitose vietovėse. 

— Phoenbr, Ariz., Juozas Me-
desha prieš keletą mėnesių sun 
kiai krisdamas užsigavo, po to 
jam buvo padaryta operacija. 
Po operacijos šiek tiek pagerė
jo, dabar sveiksta namuose, bet 
sveikatos stovis labai blogas. 

— Anunel Grenda jau daugiau 
kaip metai sunkiai s e rga Prieš 
keletą mėnesių jam buvo nu
plauta koja dėl kraujo sukrešė
jimo. Po to jį ištiko dalinis pa-

nę programą. Pianistui Kamins
kui skubant išvykti, Buntinai-
tės dainavimo programa buvo 
a tke l ta į pradžią. A. Buntinaitė 
solo padainavo keturias dainas: 
Senovės atminimai — Vydūno, j *~t~ 
Dieve Tėve gailestingas — V. 
Banaičio, Laivininko dainą — 
Storas tos ir Sakiau, sakiau mer 
gytei — barni . Kamaičio. Komp. 
Banaičio Dieve Tėve gailestin
g a s su solistės giliu įsijautimu 
čia buvo atliktas pirmą kartą. 
A. Buntinaitė tu r i st iprų ir gra-

Lietuvių televizijoj ir kitur, iš
lavintu bosu sodriai padainavo 
Ar tu žinai — Strolios, Udrio 
dainą — V. Klovos, Tremtinių 
ir išvežtųjų giesmę — Jakubė-
no ir bisui ariją iš Pilėnų operos 
— Klovos. Akompanavo Alvyde 
Ei tutytė . 

Meninę programą užbaigė Al
vyde Eitutytė . J i padeklamavo 
Dalios Kučėnienės "Laišką Do
nelaičiui". Gražiai parašytą ei
lėraštį E i tu ty tė pasakė su giliu 
įsijautimu ir švariu uetuvišku 
tarimu. Gražiai atlikta deklama 
cija minėjimo dalyvius įjautri
no, už ką Alvydei atsidėkojo en 
tuziastingais plojimais. 

Visa programa buvo maloni 
atgaiva. Atsilankiusieji džiaugė 
si kultūringai praleidę porą va
landų. Po programos rengėjos 
susirinkusius pavaišino pyragai 
čiais ir kava. 

Dabartinė ALMS valdyba: 
pirm. Magdalena Šulaitienė, 

Bronius Gelažius, vice-
pirm. Apolinaras Bagdonas, Ro
žė Kriaučiūnienė ir Ona Burnei
kienė, i. Šlajus 

LIETUVIŲ FONDO 
TAKYBOS POSĖDIS 

Kovo 21 d., sekmadienį, 11 v. 

no turtus. 
Išklausius dail. A. Valeškos 

ir adv. P. Žumbakio pranešimą, 
po diskusijų vienbalsiai buvo 
nutarta steigti meno komisiją. 
Į tą komisiją įeis dr. K. Ambro 
zaitis, dr. G. Balukas, P . Sodei
ka, dr. A. Razma, dr . J. Rač
kauskas ir dail. A. Valeška, o 
teisiniu patarėju sutiko būt i 
adv. P . Žumbakis. Pradžiai L F 
taryba paskyrė 3,000 dol. Atei
tyje ir kitos meno šakos bus 
įjungtos į šio fondo globą, o 
šiai komisijai paliekama laisvė 
kooptuoti na r ius t a m darbui 
vykdyti. 

Valdybos pirm. dr. G. Balu
kas pristatė tvirtinimui LF val
dybą: pirm. dr . G. Balukas, vi-
cepirm. St. Baras , J . Kučėnas, 
adv. S. Kuprys ir dr. M. Vygan
tas, sekr. K. Girvilas, ižd. Kaz. 
Barzdukas, kontrolierius P. Zel 
vys, renginių vadovė M. Reinie
nė ir informacijos vedėjas A. 
Juodvalkis. Valdyba vienbalsiai 
buvo priimta. Be to, dr. G. Ba
lukas siūlė 1980 metus skelbti 
2-rojo milijono metais. Tikima
si, kad dar šiais metais bus už
baigtas r inkti an t ras milijonas 
dolerių. Apolinaro Bagdono rū
pesčiu "Lietuvių Fondo" leidi-

1 nio darbas sparčiai eina į priekį. 

jami. 
X Lietuvių fronto bičiuliu 

miteto pirm. inž. Jonas Talan-1 stovykla šįmet įvyks Dainavoj ] iinių tyrimų prižiūrėtoja, kaip 
d is praėjusį penktadienį šarkos į rugpiūčio 10-17 d. rašo tos b-vės leidžiamas biule-
restorane sušaukė informacijos I x Amerikos I ietuvin biblio-1 tenis, buvo išrinkta Amerikos 
žmonių konferenciją, kurios me-1 tekos leidyklos narių susirinki- į Mokslinės informacijos " t i ^ f a M į M 
t u padarė pranešimus tautinių m a s įvyks birželio mėnesį. j g o s Chicagos apygardos pirmi- į _ Vnmk Urban Crni<fras V 
šokių šventės įvairių komisijų, x A. Ragelis, Gulfport, Flo- ninke 1980 - m e t a m s . Pati są- L ^ l a i k a s '^^ J o _ 
atstovai. Iš pranešimų paais- . ridoje. įsijungė į aktyvų lietuvis , junga šiame krašte turi 4 4 0 0 ^ ^ Demereckis buvo gavęs 
kėjc, kad visi paruošiamieji: k o s k n y g o s šioje kolonijoje pla-1 narių. | p l a u č i d e g i m ą , kurį laiką bu 
darbai vyksta sėkmingai, tik į tinimo darbą. Pastaruoju metu, _ Vasario 28 d^ sulaukusi 
vienas rūpestis, kad gali pri- į jįs išplatino knygų už didesnę į 80 m. amžiaus, mirė Antanina 
trūkti į šventę bilietų. Tiki- s u m ą i gražiai atsiskaitė ir pa- i Cvirkienė. Paliko sūnų Praną ir 
masi, kad šventė bus viena iš prašė išsiųsti jam platinimui i dukrą Alną. Kovo 4 d. palaido-
gražiausių lietuvių kultūrinių daugiau knygų. Už didelę talką' ta Šv. Kryžiaus kapuose, Los 
pasireiškimų. Plačiau apie in
formacinį susirinkimą bus vė
liau. 

x Algirdas Boreišis iš Phoe-

maloniai dėkojame. 
X Jonas Pačėsa, Cresskill, 

N. J., didelis lietuviškos knygos 
mylėtojas, šiomis dienomis užsi-

nix, Arizonos, atsiuntė malonius ; sakė <T>rauge' įvairių knygų už 
velykinius sveikinimus, palinkę- Į 80 dole 4 
jo ištvermės sunkiame spaudos 
darbe ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Lietuvių Fondas lietuviš
kam reikalui y ra apjungęs tūks
tančius lietuvių. Jei nesate L . 
Fondo nariu, įsijunkite dabar. 
Šiuo metu vyksta pavasarinis 

x Justinas Vizgirda, čikagiš-
kis, padėkojo už korteles, kalen 
dorių ir atsiuntė 7 dol. auką. 
Dėkui. 

X Toronto vyrų choras "A 
ras" , vad. sol. Vacį. Verikaičio. 
atvyksta į Chicagą. Koncertas 
įvyks gegužės 18 d. 3 v. p. p . 

Angeles. Cal. Velionė seniau pri 
klausė šv. Kazimiero parapijai 
ir chorui. 

vajus, o jo užbaigtuvės bus ge- j a u n i o centre. Rengia "Mar-
gužės 3 d. Paaukoję 100 dol. j ^ ^ TaĄų0 programa, 
gausite vieną bilietą į užbaigtu- ' x LB Vidurio Vakarų apy-
vių jvakarienę. Įnašus_siųsti į i sarėoa apylinkių atstovų suva

žiavimas įvyks balandžio 27 d. 
Jaunimo centre. 

x Helen Schanel, Wood Dale, 
m., atnaujindamas prenumera
tą, mus maloniai pasveikino ir 
atsiuntė didesnę auką. Esame 
labai dėkingi. 

x Petras Yllutis, torontiškis, 
užsisakė "Drauge" knygų ir at
siuntė auką. Ačiū 

L. F . raštinę — 2422 W. Mar 
ąuette Rd., Chicago, DlinoLs 
60629. (pr .) . 

x l ie tuvai tės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, ThurbeT Road, Putnam, 
CT. 06260. (sk.). 

X Velykos čia pat. Užsisaky
kite gražias gėles pas Baltic 
Blossoms. Siunčiame į visus 
miestus Amerikoje ir Kanado
je. 2451 W. 69 S t , telefonas 
HE 4-2036- (sk.). 

x Gydytojui gera proga per
imti ofisą Santa Monikoje, Ca-
lifomia. Partneris išeina pensi
jon. Kalifornijos "license" rei-

vo ligoninėje, dabar jau namuo
se, bet dar labai silpnas. 

— LB Phoenbr, Ariz., pikni
kas yra numatytas gegužės 11 
d. Mountain parke 

— New Haveno LB apyL vai 
dyba sudarė komisiją rūpintis 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
ateities užtikrinimu. Į komisijos 
sudėtį įeina dr. Elona Vaišnienė, 
James Gust ir Juozas Kazlas. 

— Filmas apie režisierių Joną 
Jurašą. Kovo mėn. buvo susuk
tas filmas apie lietuvį režisie
rių Joną Jurašą. Filmavimas 
vyko Providence mieste, Rhode 
Islando valstijoje, "Trinity 
"Square" teatre, J. Jurašo spėk 
takiio (Erdmano "Savižudžio") 

žų balsą. Už malonų nuteikimą j r . Margučio patalpose Lietuvių M R B a r z d u k a s _ p a t e i k ė iš-
savo dainomis atsilankiusieji i fondo tarybos nariai susirinko į ^ ^ ' f i n a n s i n ę apyskaitą. Iš 
nepagailėjo plojimais jai atsidė posėdžio. Šį kartą buvo pasiges-1 v i s o į n a § ^ y r a 1 ) 6 6 5 ) 2 80 .11 , 
koti . j ^ tarybos narių iš tolimesnių 

Po šios koncertinės dalies bu- į vietovių — iš Detroito inž. Vy-
vo Apolinaro Bagdono išsami pa tauto Kutkaus ir iš Clevelando 
skaitą apie Kr . Donelaitį. Prele Į Mildos Lenkauskienės. Jie iš 
gentas savo paskaitoje visą Do-1 anksto pranešė, kad posėdyje 
nelaičio gyvenimą suskirstė į ' negalės dalyvauti ir atsiuntė sa-
ketur ias dalis: Mažoji Lietuva, 
epocha, gyvenimas ir literatū
ra . J i s nukėlė susirinkusius 
prieš porą šimtmečių ir ap
žvelgė Donelaičio kasdienišką 
gyvenimą, l i teratūriškai vertino 
jo Metus. Paminėjo, kad Done
laičio Metai y ra išversti į latvių, 
lenkų, gudų, čekų, gruzinų kal
bas. Bagdonas d a r paminėjo, 
kad Metus j is ir į žemaičių kal
bą "išvertęs ' . 

Programos vadovė Eivienė, 
padėkojusi paskaitininkui, jaut
riai padeklamavo t rumpą eilė
raštį apie Donelaitį. Kadangi ji 
nepaminėjo autoriaus, taip i r 
nesužinojau, ar to gražaus eilė
raščio autorė buvo pati dekla-
matorė . 

LB V. Vakarų apyg. pirm. K. 
Laukai t is pasveikino Mokytojų 
sąjungos valdybą už pavyzdin-

vo sveikinimus 
Lietuvių fondo tarybos pirm. 

dr. Antanas Razma vadovavo 

o išdalinta 643,819 dol. L F gau
na nemaža palikimų net ne iš 
LF narių. Tai parodo, kad L F 
turi gerą vardą ir y ra patikima 
organizacija, vedama idealistiš
kai nusiteikusių asmenų. Rengi
nių vadovė Marija Remienė kvie 
tė visus aktyviau įsijungti į šiuo 
metu vykstantį pavasario vajų, 

šiam posėdžiui. Susirinkimą a t i i k u r i o p a baig tuvės įvyks vakare 
darydamas, jis pasveikino vi-' n a r i ų s u v a ž i a v i m o gegužės 
! U L a t ? a n ^ U S " f ^ P a ^ . ^ U d. Jaunimo centro kavinėje. 

Nauji nariai a r nariai, paauko-botvarkę, kuri buvo vienbalsiai 
priimta. L F tarybos sekr. dr. J. 
Račkauskas perskaitė praėjusio 
tarybos posėdžio protokolą, ku
ris su keliais papildymais buvo 
priimtas ir patvirtintas. 

Be LF tarybos narių, į posė
dį atsilankė LF teisinis patarė
jas adv. Povilas Žumbakis ir 
Lietuvių Dailės instituto pirm. 
dail. Adolfas Valeška. Svečiai 
padarė savo pranešimus. Dail. 
A. Valeška nušvietė reikalą 
steigti meno fondą LF ribose. 
Jis teigė, kad lietuvių menas 
šiuo metu tiesiog merdi. Visai 
nėra prieauglio meno srityje 

— Algis A. Astašaitis baigė 
Wayne State universitetą Busi
ness Administracijoje su Bache-
lor of Science, Accounting sri 

pavadi 
I Exile" (pavadinimas gali keis
tis) ir jame, šalia J. Jurašo re
žisūrinio darbo, meninės apie jį 
apybraižos, sumaniai įpinti bal
sai iš užkulisių, atskleidžia reži
sieriaus sunkumus Sovietų aku-
puotoje Lietuvoje. Šio filmo 

Į, premjera įvyks balandžio 3 d. 
Bostono televizijoje, o visoje 

leudorių, po 5 dol. aukojo: Zig 
mas Moliejus, Al. Astašaitis, J. 
Zaronskienė. Visiems dėkojame. 

x Aukų po 3 dol. atsiuntė: 
Stasys Vaškelis. Juozas Stau-

kalingas. Pigi nuoma. Ligoni-, g a s ; ^ 2 dol. — B. Kasperavi-
nės privilegija. Rašyti: Dr. A.Utene, Pr. Litvinskas, P. Aleš-

tyje. Studijavo priėmęs patiesi 
.universiteto pasiūlytą 4 metų 1 Amerikoje filmas bus rodomas 

,- , i t „ , ; « , ,- . M istipenčhįą. Dabar, tarnaudamas | balandžio 6 4 7:30 v. v. ir ba-
x Liudas S tasy t i s , cikagis- ; £= _ r ;4

f e s i ioie siekia C P A l a n d ž i o 1 0 d ' 1 1 : 4 0 v" v" N e w 

kis, prie prenumeratos mokės- ?£***?**£' * I ^ ^ l Yorko laiku per Public Broad-
čio pridėjo 10 dol. auką. Labai į l a iPf.n i°- A n k s t l **+» f ° ^ \ c a s t i n g S y s t e ^ (Chicagos 11 
ačiū. \ * * į » m e n a ; g y v a v o beta- J į ^ ^ ^ J 

' Dėkodami už "Draugo" ka ^ i r f 0 ? o m l s vietmese paro-| p a s i t i k r i n t i televizijos 
- - ~ dose. Su savo nuotraukomis, H " nn„ . J , 

.j , .. . .» programoie, nes PBS ne visada 
daug pasidarbavęs lietuvis- r . ° . J, ., 

gneztai laikosi tvarkaraščio. 

ję 100 dol., gauna vieną bilietą 
į vakarienę ir dalyvauja kaip 
svečiai. Labai svarbu, kad šis 
vajus pasisektų ir tuo dar spar
čiau priartėtume prie antro mi
lijono užbaigimo., 

Naujasis investacijos komisi
jos pirm. Povilas Sodeika nušvie 
tė investavimo būklę ir galimy
bę įsigyti žemės Wisconsine la
bai gerom sąlygom ir žemais 
procentais. Buvo gautas visų t a 
rybos narių pritarimas. Pelno 
skirstymo komisijos pranešimą 
su paaiškinimais pateikė dr. Jo
nas Valaitis. Buvo gauta labai 

prašymų, be t ne visus pra-
minėjo, kad organizacinėje veik! meno galerijų. Mirusių lietuvių įymm galėjo patenkinti. Kiti 
loję bei lituanistiniam švietime dailininkų kūriniai neišsaugoti, i į u v o a t i d ė t i s ekančiam paskirs-

paliekami neįvertinti rūsiuose} t y n m i b i r ž e l i o m ė n p r a d ž i o j e 
ar paKUuva į svetimtaučių ran- | P o ^ # 0 ^ ^ ^ 3 ^ 3 ^ 
kas. Nėra sutelkta lietuvių me- i v o b a i g t a s vaišėmis, kuriomis 
no darbų suruošti reprezentaci-, pasirūpino LF talkininkas Pra-

repeticijų metu. Originale fil- ^ c ^ ^ j ^ ^ ^ ^ J i s ^ 1 Jaunimas jungiasi prie v i e t i n i ų ! - , ^ 
mas pavadintas "Director m . į j . , , , , , , ,,„•, ^ - > . ^ ,-:' i. I „ 0 i^-™ x « „ , ^ „ K ^ , , , ^ , , u g 

šio darbo pirmieji ėmėsi moky
tojai. LB švietimo darbą rėmė, 
remia ir ateity jį rems. 

Po paskaitos buvo tęsiama 
meninė programa. Rita Stukaitė 
ir Dalia Polikaitytė paskaitė di 
doką dalį iš traukų iš Donelaičio 
Metų. Publikai nebūtų nusibodę 
tų jaunų lietuvaičių klausytis, 
nors jos tokiu gražiu lietuvišku 
tarimu, švaria kalba ir melodin 

nėm parodom nei Amerikoj, nei 
kituose kraštuose. Nėra išeivi 

nas Mažrimas su savo žmonos 
t a lka L F taryba laukia ir ri

joje institucijos, kuri rinktų žy-1 k i s į gausaus narių suvažiavimo 
mių dailininkų darbus. Šiuo me- j gegužės 3 d., o taip pat prašo 
tu iš lietuvių menininkų tarpo j nepamiršti vajaus vakarienės. 
iškyla miręs dail. P ranas Dom- Bilietus galima įsigyti J. Vazne-
šaitis, kuris patraukė kolekcio-

Pautienius, 3231 Pico Blvd.. 
Santa MonSca, California 90405. 

kaitis, J. V. Černius, L. Krajaus 
kas. P. Zakaraitė. P . Jasman-

Tel. 213 — 826-3090. Taip p a t l ^ g S . Tamošauskienė; 1 dol. 
reikalinga lietuvaitė Medical j _ j Baškauskas. Visiems esa-
Assistant. su patyrimu, (sk.) Į m e dėkingi. 

x NAMAMS PUUvTl PA 

yra 
koje veikloje Detroite, Nema
žai jo nuotraukų y ra tilpę šia
me dienraštyje bei kitoje mūsų 
spaudoje. 

— Waterburio meras Bdward 
D. Bergui, Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga vasario 
17 dienai miesto garbės meru 
paskyrė žinomą verslininką ir 
sporto darbuotoją —Juozą Sa-

Paskutiniuoju savo pastatymu 
rež. Jonas Jurašas iškilo į pir
maujančių JAV režisierių tarpą, 
ir jo vardas buvo išgarsintas 
pačių žymiausių teatro kritikų 
nuo Atlanto iki Ramiojo vande
nyno. Dabar J. Jurašą kviečiasi 
rimti teatrai. 

— Dail. Prano Lapės kūrinių 

l t 

mošką. VVaterburio laikraštis į paroda rengiama gegužės 3-4 d. 

ILLINOIS "LAIVYNAS' 

"The Sunday Republican" tos 
pačios dienos laidoje plačiai ap
rašė garbes mero paskyrimą, 

Kultūros židinio mažojoje salė
je. Rengia LMK federacijos 
New Yorko klubas. 

SKOLOS duodamos mažais mė-
resįruais irnokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Ulinois parlamentas nutarė prisiminė Lietuvą ištikusią tra- — Pianistas Antanas Smeto-
Mutual Federal Savings 2212 : panaikinti šios valstijos laivyno gėdiją ir pranešė apie garbės i na koncertuoja Lakeland kolegi-
West Cermak Road — Tetef. į dalinį, kuris ir šiaip buvo nedi- mero nutarimą tą dieną nepri- joj, Menton, Ohio, balandžio 5 \ renkasi Chicagos Bar Association patalpose 
VI 7-7747 (ak.) \ deiis ir neturėjo nuo ko ginti. į imti mokesčių (buvo šeštadie-, d. 3 vai. vak. 

:A 

Vasario lft-tos proga Lithuanian Executive's Club mėnesiniame susirinki
me kalbėjo Algis Tamošiūnas, Northwestern universiteto politinių mokslų 
daktaro kandidatas. Iš kairės: Vacys Garbonkus. Republic Mongage kom
panijos iždininkas, prelegentas Algis Tamošiūnas ir klubo pirmininkas Pra
nas Jurkus. Lithuanian Executives Club jau septynerius meras kas mėnesį 

Nuotr. V. DirgėUsitės 

lio prekyboje. Iki pasimatymo 
L. Fondo suvažiavime. .M. R. 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Sežtad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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Advokatas 

GINTARAS P. 6EPCNAS 
Darbo vai. : nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Seitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

i r pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago. m. 60629 
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