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LKB KRONIKA NR. 4 0 

Vietoje vilties - baimė 
Po vysk. Juozo Matulaičio-La

buko mirties Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkuoju administratoriu
mi tapo vysk. Liudas Povilonis. 
Daugelis kunigu ir tikinčiųjų, 
girdėjusiu drąsius vysk. L. Povilo-
nio pamokslų žodžius, puoselė
ja viltį, kad jis, užėmęs Kauno ar
kivyskupijos Katedrą, atvers Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios istori
joje šviesu puslapį, kad bus pa
darytas kapituliacinei Ordinarų 
politikai galas. Šito, atrodo, prisi
bijo ir sovietinė valdžia, kuriai 
yra priimtinas tik toks ordinaras, 
kuris neprieštaraudamas vykdo 

tarybą. Kronika nedrįsta smerkti, 
nes žino visas aplinkybes, kurio
se tenka Lietuvos ordinarams vai 
dyti vyskupijas, tačiau drauge su 
visa kunigija ir tikinčiąją liaudi
mi liūdi, kad Lietuva šiandien 
nebeturi Valančių, Matulioniu 
— o jų taip reikia. Juo labiau, kad 
palankesnių sąlygų išsikovoti 
Bažnyčiai teisių minimumą iki 
šiolei dar neturėjome. 

Vietoje vilties, atsirado baimė, 
kad ir šiuo metu Lietuvos Ordi
narai tęs kan. J. Steponavičiaus 
ir vysk. J. Labuko vykdytą bai
mės ir nuolaidžiavimo politiką 

visus jos potvarkius. Atitinkamos! D u o k D i e v e - k a d t a i P neįvyktų! 
valdžios įstaigos pačioje pradžio- į N. B. "LKB Kronika" labai ne 
je tiek šantažavo vysk. Povilonį, j nori kelti į viešumą skaudžius 
tikriausiai grasindamos neleisti j Lietuvos Katalikų Bažnyčios gy-
užimti vyskupijos ganytojo pa-1 venimo faktus, bet tai laiko nors 
reigas, kad jis per kelis mėnesius 
padarė ir labai skaudžių spren
dimų. Buvo išaukštinta ir ban
dyta išaukštinti visa eilė kuni
gų, tarp kurių rasime ir atvirų 
KGB kolaborantų, ir moraliai ti
kinčios liaudies akyse susikom
promitavusių ir be kunig'škos 

ir skaudžia, bet būtina operacija. 
Kai kas prikiša, kad Kronika ši 
tuo žemina dvasiškių autoritetą 
ir tuo kenkia Bažnyčiai. Kroni 
ka tokį priekaištą laiko trumpa 
regišku, nes prieš akis nuolat tu 
ri Rusijos Pravoslavų Bažnyčios 
likimą. Pravoslavų dvasiškia 

dvasios, gerai tinkančių prie vai- į tapę sovietinės valdžios kolabo-
šių stalo, o ne kovai už Bažny- j rantais, prarado tikinčioje liau 
čios reikalus. j dyje autoritetą ir įtaką. Nejaugi 

Šie paskyrimai jau spėjo iš-1 reikia laukti, kad šitaip atsitiktų 
sklaidyti kunigų iliuzijas; vi-į ir Lietuvoje. Nejaugi Lietuvos Ka
siems aišku, kad tai kapituliacijaį talikų Bažnyčia turi tapti sovieti-
prieš KGB ir Religijų reikalų nės valdžios nuolankia tarnaite? 

TREČIASIS KANDIDATAS 
JOHN ANDERSON 

Nelengva įveikti pagrindines partijas 
Washingtonas. ,— šių metų , Humphrey. Kai kurie jo rėmė-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Praėjus audrai, ant radie
nį iš Kubos atplaukė d a r kelioli
ka laivų su 415 kubiečių pabė
gėlių. 

— Šiandien į Washingtoną 
atvyksta Japonijos premjeras 
Ohira pasitarti su prezidentu 
Carteriu dėl Afganistano inva
zijos ir Irano sankcijų. 

— Antradienį Washingtone 
apie 200,000 minia, įvairių de
nominacijų krikščionių meldėsi, 
giedojo giesmes i r klausėsi pa
mokslų. 

— Amnesty Internat ional ra
porte apie sąžinės kalinius So
vietų Sąjungoje, nurodoma, kad 
pernai balandžio mėn. 17 kali
nių užtroško kalėjimo autobu
se, kuris ilgesnį laiką buvo pa
liktas stovėti prieš saulę. 

— Maskvoje antradienį buvo 
suimtas matematikas Alexan-
der Lavout, pasisakęs prieš po
litinių priešų laikymą psichiat
rinėse ligoninėse. 

— Prezidento Car te r io žmona 
Rosalynn lankėsi G a r y mieste, 
Indianoje, kur pirminiai rinki
mai įvyks antradienį. 

— Vakar t rys ginkluoti vy
rai Londone okupavo I rano am 

Iranui gresia 
civilinis karas 

liucijos" šūkiais. Rajavi tvirti
na, kad Irano revoliucija pa
keitė vieną diktatūrą — šacho, 
kita nedemokratine valdžia — 
Khomeinio. Pastarasis siekia 
islamiškos valstybės, o Rajavi 
pasisako už demokratiją, už 
pliuralizmą. 

prezidento rinkimai įdomūs tuo, 
kad varžybose dalyvauja tre
čiasis, nepartinis kandidatas, 
kongresmanas iš Illinois John 
Anderson. Jo rinldminės stra
tegijos planuotojas David Garth 
pripažino susitikime su spaudos 
atstovais, kad Andersono gali
mybės tapti prezidentu yra ri
botos, ateinančios šešios savai
tės parodysiančios, kiek jis turi 
šansų. Paskutiniuose visuome
nės opinijos tyrimuose Ander
sonas gavo t a rp 16 ir 22 nuo
šimčių pritarimo. Tai jau esą 
neblogi rezultatai, nes Anderso
nas dar nepradėjo kaip rei
kiant savo kampanijos ir bal
suotojai jo dar nepažįsta, pasa
kė Garth, 

Pripažįstama, kad ilgametis 
respublikonas planuoja pavilioti 
ne tik respublikonų, kuriems ne
patinka Ronaldas Reaganas, bal
sus, bet taiko ir į demokratų 
balsuotojus. Tuo tikslu ieško ir 
demokrato kandidato savo part
neriu — j viceprezidento vietą. 
Sakoma, kad žinomesni demo
kratai nelabai nori susipykti su 
partijos vadovybe ir išeiti taip 
anksti prieš savo partijos kan
didatus. 

Trečiųjų kandidatų Amerikos 
rinkimų istorijoje yra buvę 
anksčiau. Teodoras Roosevel-
tas 1912 metais pasitraukė iš 
respublikonų partijos, kandida
tavo kaip nepartinis ir gavo 27 
nuoš. visų balsų. Rinkimus tuo
met laimėjo Woodrow Wilson. 
Kitas trečiasis kandidatas Ro-
bert La Follette 1924 m. gavęs 
16 nuoš. balsų, pralaimėjo res
publikonui C^ivin Collicig-'"'. 

Vėlesniais laikais, 196$ m. 
trečiasis kandidatas O o r g e Wal-
lacf surinko 13.5 r.uoš. balsų. 
Tais meta is P Jcha rdas Nbconas 
labai maža p 'v svura n u g a l i 
demokratų kandida tą Huber t ą 

Bolševikų kalinamas lietuvis Vladas Lapienis. Greta spausdinamas Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kronikos nr. 40 yra "skiriamas Vladui Lapieniui už 
meilę Bažnyčiai ir Tėvynei". 

Naujas valstybės 
sekretorius Muskie 

Laukiama greito senato patvirtinimo 
Washingtonas. — Prezidentas Į VVashingtone, bet ir užsienio 

Carteris paskyrė antradienio spau- į spauda. JAV senatas turi patvir-
dos konferenciją daugiausia kari- j tinti naująjį valstybės sekretorių, 
nio bandymo išvaduoti Irano pa
grobtus diplomatus aiškinimui. 

Irane dar daug revoliucijos priešu 
Londonas Britų "Daily Te-1 lų tikėjimą su "liaudies revo-

legraph" pranešė, kad j au nuo 
Kalėdų į Iraną buvo siunčiami 
specialūs JAV agentai, kariuo
menės specialių dalinių "Žaliųjų 
Barečių" ir CIA žvalgybos agen
tūros vyrai, kurių visi mokėjo 
persų kalbą i r buvo praėję spe
cialų treningą. Jiems pavyko 
sostinėje užmegzti ryšius su te
lefono, radijo stočių, ugniage
sių, elektros jėgainių, net poli
cijos ir "studentų", kurie laiko 
JAV ambasadą, atstovais. Tos 
jėgos turėjo suparalyžuoti Te
heraną, vaduojant amerikiečius 
diplomatus. 

Washingtono karinių sluoks
nių žiniomis, tie infiltruoti agen
tai jau išvažiavo. Daugumas bu
vo atvykę kaip Europos biznio 
firmų atstovai, jų buvę daugiau 
100. 

Prezidentas Carteris sekma
dienį slaptai susitikęs su 150 
karinės komandos narių, kurie 
civiliais drabužiais grįžo iš ne
pasisekusio puolimo Irane. Ra-

basadą, paėmė apie 20 įkaitų, j leigh miesto, šiaurinėje Karoli-

jai skundėsi, kad "VVallace su 
savo kandidatūra pakenkė Hum-
nhriui ir padėjo išrinkti Nixoną. 
Kiti, tačiau, mano, kad Nbconas g v e l P^sieme visą atsakomybę 
vis vien būtų laimėjęs, tik dar 
didesne persvara, nes daugelis 
VVallace balsuotojų buvo deši
nieji, jie būtų atidavę savo bal
sus Nbconui. 

Buvęs respublikonas Ander
sonas kandidatuoja ne kaip 
"trečiosios parti jos" atstovas, 
bet kaip nepartinis, nepriklau
somas kandidatas. Panašiai 
1976 m. kandidatavo buvęs de
mokratas Eugene McCarthy. 
Sakoma, kad jo kandidatūros 
paskelbimas 1968 m. rinkimuose 
prisidėjo prie prezidento Lyn-
don Johnsono nutarimo daugiau 
nekandidatuoti. McCarthy 1976 
m. rinkimuose tegavo 0.9 nuoš. 
balsų ir iš politikos pasitraukė. 

Amerikos istorijoje yra buvę, 
kad atsiradus didesniam kandi
datų skaičiui, nė vienas negavo 
daugumos elektorių taryboje. 
Tuomet prezidentą iš kelių kan
didatų parinkdavo Atstovų Rū
mai. Jie 1800 m. rinkimuose 
prezidentu išrinko Thomas Jef-
fersoną, o 1924 m. kongresma-
nai parinko prezidentu John 
Quincy Adams. 

Respublikonų partija bijo, kad 
Andersonas, matydamas, kad 
jo viltys mažėja, kampanijos 
pabaigoje gali stipriai išeiti 
prieš numatomą respublikonų 
kandidatą Reaganą. Respubliko
nų kandidato kritika tuomet 
padėtų laimėti demokratui, ku
riuo numatomas prezidentas 
Carteris. 

tačiau Muskie atveju nelaukia
ma jokių sunkumu, nes jis yra 
populiarus senato narys. Jo pa
skyrimas suartins kongresą ir ad
ministraciją, pasakė Illinois sen. 
Charles Percy. 

Kandidatas į prezidentus John 

jų tarpe prie ambasados budė-
jusį britų policininką. Grobikai 
reikalauja paleisti I rane laiko
mus kalinius. 

— Naujasis Liberijos prezi
dentas Samuel Doe pripažino 
gavęs pasigailėjimo prašymų iš 
popiežiaus Jono Pauliaus II-jo ir 
iš Jungtinių Tautų. J i s paža
dėjo politinių priešų nešau
dyti. 

— Afganistano sostinėje įvy
ko merginų studenčių protesto 
demonstracija. Kabule kareiviai 
šaudė virš merginų galvų. Jos 
šaukė "Mirtis ru sams!" 

— Senato lėšų pakomitetis 
8—4 balsais paskyrė lėšų jau
nų vyrų registravimui. 

— Izraelyje buvo suimtas 
rabinas Kahane. kuris nelega
liai erzino Ramallah miesto ara-Anderson pasakė juokais, kad da 

bar vyriausybėje pasibaigs varžy-1 bus, ragindamas juos emigruoti 

dėl nepavykusio žygio ir pabrėžė, 
kad žygis nebuvo nukreiptas 
prieš iraniečius. Prezidentas nuro
dė, kad karinės jėgos turėjo sa
vo rankose 44 iraniečius, tačiau 
juos paleido. Tai buvęs kontras
tas su vaiduoklišku teroristu ei- j bos tarp prezidento patarėjo Brze- į į arabų kraštus. Rabinas nu 
gesiu su žuvusiais amerikiečiais, I zinskio ir valstybės sekretoriaus,'• baustas 18 parų kalėjimo. 

nes jie abu lenkų kilmės. — Fordo automobilių ben 
Komentatoriai sako, kad Mus- j drovė per pirmąjį šių metų ket 

kie yra nepriklausomas, turi sa- i virtį turėjo 163 mil. dol. nuosto 
vo nuomonę, ne kartą yra išėjęs: lįų. 
prieš oficialią Baltųjų Rūmų po
litiką. Jis iš pažiūros atrodo šal
tas ir nuosaikus, tačiau turįs ir 
karštą būdą. 

Prezidento Carterio vyriausybė
je pakeičiamas jau aštuntas sek 

kurių sudegę kūnai buvo išstaty
ti parodai. „Mes savo įkaitų ne
užmiršime ir toliau tesime žygius, 
reikalingus jų išvadavimui", pa
sakė prezidentas. 

Prezidentas nurodė, kad jis Ira
no neatsiprašinės už Amerikos 
veiksmus praeityje, jis nejaučiąs 
kaltės, kai tuo tarpu biaurūs nu
sikaltimai Irane vykdomi net ir 

— JAV ambasadorius Kolum
bijoje Diego Asencio teroristų 
61 dieną kalintas Bogotoje, su
grįžo j pareig-as valstybės de-

siuo laiku. Vyras, kuris prižiūrė-\ retorius. Penki jų pakeisti pernai 
rėjo amerikiečių kūnų įžeidinėji
mą, yra revoliucinės tarybos na
rys, pasakė prezidentas. 

Antradienį prezidentas Car
teris paskelbė, jog naujuoju vals-
tvbės sekretoriumi jis pakvietė 
senatorių Edmundą Muskie. Jis 
jau 22 metai tarnauja senate, yra 
ilgametis užsienio reikalų komite
to narys ir įtakingo biudžeto ko
miteto pirmininkas, gerai susipa
žinęs su JAV užsien:o polidka. 

Sekretorius Muskie, gimęs 
1914 m. kovo 28 d., yra Lenkijos 
imigranto siuvėio Marciszewskio 
M"nus. Baigęs Bates kolegiją ir 
Cornell teisių mokyk!,}, jis tarna-

karo laivyne, po to buvo ad-

— Sovietų prezidentas Brež
nevas, grįždamas t raukiniu į 
Maskvą, Rostove išklausė vieti
nių komunistų pažadų "nežiū
rint nepalankaus oro, išpildyti 
žemės ūkių įsipareigojimus". 

- Saudi Arabija protestuo-
Naujam sekretoriui Muskie i J* VVashingtone dėl plano Ame-

nesvetimi pavergtos Lietuvos i rikoje rodyti arabus įžeidžiantį 
_ . Z i f ; i m _ ' 'Dr in / inočo m i r t i e ' \ / « l -

noje laikraštis "News and Ob-
server" trečiadienį rašė, kad 
apie 50 pavargusių specialių 
dalinių vyrų grįžo į For t Bragg 
kareivines. 

"Boston Globė" skiltyse žino
mas iranietis n^kslininkas Wil-
liam Beeman rašo, jog Irane 
plačiai kalbama, kad jokio ame
rikiečių puolimo nebuvo, visos 
kalbos apie įkaitų vadavimą 
esančios propaganda. Kai kurie 
a tsargos karininkai, rašo "Chi-
cago Tribūne", stebisi kodėl 
puolimo komanda nesunaikino 
paliekamų Irane helikopterių, 
kas tokiuose atvejuose y ra nor
mali procedūra. 

Komentatoriai, nagrinėdami 
nepasisekusį Amerikos žygį, pa
brėžia, jog prieš pat šį bandy
mą buvo prasidėjusios Tehera
no kovos t a rp kairiųjų organi
zacijų ir fanatiškų musulmonų. 
Esąs pavojus, kad Irano revo
liucija bus tęsiama toliau ir gali 
išsivystyti tivilinis karas . Ja
me svarbiausią vaidmenį vai
dins musulmonų religinis jauni
mas, — "fundamentalistai", ku
riems vadovauja Revoliucinės 
tarybos narys ajatola Behęshti 
ir kiti mulos bei vadinamieji 
marksistiniai "fedayeenai", ir 
"mujahideenai". Skirtumas t a rp 
tų dviejų "e Khalą" organiza
cijų y ra tas , kad fedayeenai 
y ra daugiau "pasauliečiai", ne

iki šiol mujahidyeenai pripa
žino, kad revoliucijos vadas bu
vo Khomeinis ir jo reikia klau
syti, nors ir ne su visais jo po
tvarkiais sutinkama, tačiau jei 
Khomeinis mirtų ar žūtų aten
tate, ši politinė - karinė grupė 
mulų a r ajatolų daugiau nebe
klausytų. Kovos Teherano uni
versitetuose ir vyko tarp Raja-
vio ir Behęshti šalininkų. 

Šacho paliktas Irano valdyti 
premjeras Bachtiaras paskelbė 
Irano emigrantų tarpe pareiški
mą, kuriame pritaria Amerikos 
bandymui išvaduoti įkaitus, ta
čiau prikiša, kodėl JAV vyriau
sybė nesitarė su iraniečiais išei
viais. J o nuomone, Iranas yra 
pribrendęs kontrrevoliucijai. 
Platūs I rano sluoksniai nusivy
lę islamo vadų elgesiu ir nesu
gebėjimu valdyti. 

Vakarų spauda skelbia, jog 
stipriausias iraniečių revoliuci
jos oponentas Vakaruose yra 
generolas Gholam Ali Oveisi, 
kuris palaikąs ryšius su Irako 
vyriausybe ir tur įs Irano ka
riuomenėje d a r daug įtakos. 
Ištisos bazės ir daliniai Irane 
klausytų jo komandos. 

rūpesčiai. Daug metų senato
rius Muskie atostogų metu sek
madieniais atvykdavo į Kenne-
bunkporto, Maine, lietuvių pran
ciškonų vienuolyną išklausyti 
šv. Mišių, po kurių dažnai pa
bendraudavo su lietuviais. 

ve 
vokatas ir 1954 m. buvo išrink
tas Maine valstijoi guberna'oriu-
m : Nuo 1958 m. ji- pastoviai 
išrenkamas į senatą. Kada sen. 
Muskie 1^72 m. kmdidatavo į 
prezidento vietą, jo patarėjų ko-
mūete buvo ir C>vc!« V<mcc\ ku
rio vietą jis dabar perima 

Prezidento Carterio pasirinkimą 
pagyrė ne tik visa eilė politikų 

Prašo nesusirisusiu 
pasmerkti Ameriką 
Teheranas. — Irano preziden

tas Bani Sadras kreipėsi į nesu
sirisusiu valstybių bloko pirmi
ninką Kubos Fidelį Castro, pra
šydamas sušaukti suvažiavimą, 
kuris svarstytų Amerikos veiks
mus prieš Iraną. Prezidentas 
prašo Castro sudaryti komisiją, 
kuri nagrinėtų "Amerikos nusi
kaltimus" šacho valdymo lai
kais. Nesusirisusiu suvažiavi
mą siūloma šaukti gegužės 10 d. 
Teherane. 

Iranas pranešė 

filmą 'Princesės mir t is" . Val
stybės departamentas paaiški
no, kad vyriausybė negali kon
troliuoti televizijos programų. 

Ragina pasmerkti 
Vakarų ginklus 

Paryžius. — Europos komu
nistų partijų konferencija pa
skelbė atsišaukimą į "visas ko
munistų, socialistų, socialde
mokratų, krikščionių ir kitų ti
kėjimų jėgas", ragindama visus 
įsijungti į kovą už nusiginklavi
mą. Konferencijoje dalyvavo 22 
komunistų partijos, tačiau ją 
boikotavo: italai, ispanai, rumu
nai ir jugoslavai. Konferenci
joje nė vienu žodžiu nebuvo už
siminta apie sovietų invaziją 
Afganistane. Dėmesys buvo nu
kreiptas į Vakarų Europoje, 
NATO karinės vadovybės žinio
je išstatomas naujas raketas. 
Tos raketos gresiančios taikai ir 
saugumui. 

Jau prieš šią konferenciją 

Grįžo į Maskvą 
Maskva. — Sovietų preziden

tas Leonidas Brežnevas sugrįžo 
j Maskvą po 20 dienų atostogų 
Kryme. Pranešama, kad Brež
nevas nemėgsta skraidyti lėk
tuvais ir, kur galima, keliauja 
traukimu. Jis grįžo norėdamas 
dalyvauti tradiciniame Mask
vos gegužės 1-mos dienos pa
rade. 

santykiai tarp Prancūzijos so-
jungia musulmonų tikėjimo su į Ciahstų vr ^ f ^ ^ J J g į į 
savo skelbiamu marksizmu", o 
mujahideenai yra "šventojo ka
r o " politiniai atstovai, kurių 
vadas Masud Rajavi jungia gi-

kad šią savaitę žuvusių ameri
kiečių kūmai bus pasiųsti lėktu
vu į Ciurichą. Tarpininku šiam 
kūnų perdavimui I r anas pasi
rinko arkivyskupą Hilarion Ca-
pucei, kuris buvo kal inamas 

! Izraelio už ginklų vežimą pales-
švekarijai, | tiniečiams. 

Irane suimti 
vokiečiu reporteriai 
Teheranas. — Ginkluoti revo

liucijos sargybiniai puolė Tehe
rane Intercontinental viešbutį 
ir suėmė du Vakarų Vokietijos 
"Stern" žurnalo korespondentus 
ir jų iranietį fotografą su žmo
na. Irano pareigūnai nenurodė 
suėmimo priežasties, tačiau pa
reiškė, kad korespondentai yra 
"įtariami". Pas koresponden
t u s buvo rasta fotografijų iš 
amerikiečių jėgų nusileidimo 
vietos I rano dykumoje. Vaka
rų Vokietijos diplomatai daro 
žygių, kad korespondentai būtų 
paleisti. 

daugiausia dėl to , kad socialistų 
partija pritaria Prancūzijos gin
klavimui ir, smerkdama naujas 
NATO raketas, kartu pasmer
kia ir naujus Maskvos ginklus. 
Prancūzijos komunistams blogi 
tik Vakarų ginklai. 

Italijos komunistų partija 
pradėjo ieškoti bendros kalbos 
su kitomis kairės jėgomis: su 
italų ir net vokiečių i r pran
cūzų socialistais. Vietoje neilgai 
gyvavusio "eurokomunizmo", 
planuojama "eurokairiųjų" jėga. 

KALENDORIUS 

Gegužės 1 d.: Sv. Juozapas Darb. 
Žilvinas, Vydmanė. 

Gegužės 2 d.: Atanazas, Zoė, 
Eidmantas, Meilė 

Saulė teka 5:49, leidžiasi 7:47. 

ORAS 
Debesuota, temeperatūra dieną 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 1 d. 

PASIKEITĖ JAV LB-NĖS 
DETROITO APYLINKĖS 

VADOVYBĖ 

Balandžio mėn. 16-tąj įvyku
siame LB Detroito apylinkės val
dybos posėdyje išrinkta nauja a-
apylinkės valdyba pasiskirstė pa
reigomis. Valdybos pirmininku 
išrinktas — Narimantas Udrys. 
Kiti valdybos nariai yra: Danguo
lė Majauskaitė, Viktorija Čiun-
kaitė-Burneikienė Ramunė Mi-
kailienė, Kęstutis Smalinskas, Al
gis Bražėnas, Violeta Abariūtė 
— jaunimo sąjungos atstovė ir 
Edis Kasputis — sporto klubo. 
Linkiu naujai valdybai sėkmės 
jos darbuose. 

/. u. 
NIJOLĖS JANKUTĖS 

LITERATŪRINĖ POPIETĖ 
Paskutinė, 13-ji, šio sezono 

Lietuvių bendruomenės Detroito 
apylinkės valdybos kultūrinių 
renginių popietė įvyko balandžio 
20 d. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos svetainėje. Joje detroi-
tiečiai buvo supažindinti su rašy
toja Nijole Jankute ir jos kūryba. 
Popietę pravedė, popiečių vado
vei Liūdai Rugienienei susirgus, 
jos vyras Algis Rugienius. Tai 
buvo paskutinė jo oficialioji funk
cija, kaip buvusio apylinkės pir
mininko. 

Pirmoje popietės dalyje Nijolė 
Jankutė papasakojo, kas ją paska
tino rašyti noveles — pasakas 
jaunimui. Antroje dalyje ji pa
skaitė ir savo kūrybos ir supažin
dino su savo naujais kūriniais. 

Tai buvo 13-ji kultūrinė popie
tė — vakaronė, kurias metų bė
gyje suorganizavo LB kultūrinių 
renginių vadovė Liuda Rugienie-
nė. Reikia tikėtis, kad ir naujoji 
valdyba neapleis šios darbų sri
ties. Kiek patirta, jas organizuos 
net trys valdybos narės: Danguo
lė Majauskaitė, Viktorija Čiunkai-
tė - Burneikienė ir Ramunė Mi-
kailienė. 

J.U. 
PASIKEITĖ GABIJOS TUNTO 

VADOVYBĖ 

Balandžio 13 d. įvykusioje 
Detroito skautų ir skaučių šv. 
Jurgio sueigoje. Gabijos skaučių 
tunto tuntininkės pareigas perė
mė — Rita Matvėkaitė. Skautų -
Baltijos tunto tuntininku ir to
liau yra Jurgis Jurgutis. 

KUR GI YRA BILIETAI l 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

Jau ne vienas teiraujasi pas ma
ne, ar bus organizuojamas auto
busas iš Detroito į tautinių šo
kių šventę ir kur galima įsigyti 
įėjimo bilietus. Gaunamomis ži
niomis iš Chicagos, įėjimo bilie
tai į šventę bei bankietus išpar
duoti. Džiugu girdėti, kad toks di
delis susidomėjimas švente, bet 
iš kitos pusės šventės rengėjai tu
rėjo pagalvoti, kad ne vien Čika-
giečiai nori joje dalyvauti? Reikė 

Palikim pėdsakus istorijai 

— Algis Jonas Rugienius, Liu
dos ir Algio Rugienių sūnus, bai
gia Paul K. Cousino gimnaziją 
ir "Žiburio" lituanistinės mokyk
los 12-tą skyrių. Jis priklauso Bal
tijos tuntui, Jaunimo chorui ir 
sporto klubui "Kovas". Mokyklo- j 
je pasižymėjo kaip geras sporti- j 
ninkas; pradžios mokykloje ketu- i 
ris metus iš eilės buvo išrinktas! 
klasės atletu, aukštesniojoje mo-1 
kykloje atžymėtas už futbolą ir Į 
krepšinį, o gimnazijoje žaidė 
krepšinio komandoje, kuri 1978 
metais buvo viena iš geriausių 
Michigano valstijoje. Algis už 
krepšinį gavo stipendiją Michi
gano Dearborno un-te, ku r 
studijuos inžineriją. Algis daly
vaus "Kartą pavasarį" baliuje. 

— Alma Lėlytė, Ados ir Va
ciaus Lėlių dukra, baigia St. An-
ne gimnaziją, priklauso "Natio
nal Honor Society". Alma baigia 
12 skyrių Žiburio mokykloje, pri
klauso ateitininkams ir yra moks
leivių kuopos pirmininkė, šoka 
Šilainėje, ir dainuoja mergaičių 

I chore. Rudenį pradės "physical 
therapy studijas Wayne —valst. 
Universitete, gavus akademinę 
stipendiją. Alma debiutuos "Kar
tą pavasarį" baliuje. 

— Laima Sveraitė Birutės ir 
inž. Jono Sverų dukra, baigia 
Crestwood gimnaziją. Ji yra Ho
nor Roll mokinė, trys metai Pom 
Pom Sąuad, du metai valdyboje, 
grojo mokyklos orkestre ir vaidi
no mokyklos vaidinimuose. Lan
kė 9 metus lituanistinę mokyklą. 
Priklausė kanklininkių grupei, 
sporto klubui ir mergaičių cho
rui. Yra skautė ir šoka Šilainėje. 
Studijuos chemijos inžineriją U-
niversity of Michigan. Laima de 
biutuos „Kartą pavasarį" baliu
je. 

— Arūnas T. Keblys, Vitalijos 
ir dr. Kęstučio Keblių sūnus, bai
gia Southfieldo gimnaziją. Pr i 
klauso moksleivių Ateitininkų 
kuopai, "Kovo" tinklinio koman
dai ir šoka tautinių šokių grupė
je "Audinys". Arūnas lankys 
Schoolcraft Coli., kurią baigęs, 
studijas tęs Michigano universi
tete, siekdamas tapti C.P.A. 
Arūnas dalyvaus abiturientų 
"Kartą pavasarį" baliuje. 

je, bet jeigu jie ten neturi salių, 
kad sutalpintų Tautinių šokių 
šventės dalyvius bei svečius, ar 
nereikės tą sprendimą persvarsty- I 
ti ir siūlyti Detroitą, kur erdvių 
salių ir talkininkų tokiems rengi
niams suruošti tikrai netrūks. Ti-

jo skirti tam tikrus bilietų kon-'kiu, kad Tautinių šokių šventės 
tingentus ir kitiems miestams, rengimo komitetas ir LB-ės vado-
Lietuvių Bendruomenės vadovybė vybė atkreips į čią iškeltas min-
nubalsavo, kad Pasaulio Lietuvių tis dėmesį. 
dienos būtų rengiamos Chicago-I Jonas Urbonas 

"I 

Esame negausūs. Tačiau lai
mei turime gabių ir didelio pasi
aukojimo lietuvybei asmenų, ku
rie savo neatlaidžiu ryžtu ir iš
tverme, savo nuostabiai kruopš
taus darbo vaisiais ne tik mus 
džiugina ir kelia pasididžiavimą, 
bet stebima ir kitataučius, atkrei
pia jų dėmesį. Tuo būdu suran
dame jų tarpe vis daugiau ir dau
giau nuoširdžių draugų bei įta
kingu talkininkų sunkioje Lie
tuvos laisvinimo kovoje. Stebina 
kitataučius mūsiškių išleistos 
enciklopedijos, jau ketvirtį šimt
mečio sukorusi lietuvių operą, 
antrą milijoną bebaigiąs kaupti 
Lietuvių Fondas, daugelio nau
jų lietuvių kultūrinių, religinių 
židinių įsteigimas, kruopščiai ren' 
giamos masinės — dinamiškos 
dainų ir šokių šventės, naujai 
pastatytos ar įrengtos lietuvių 
Šventovės: Romoje, Washingto-
ne, Kanadoje. 

Betgi šalia šių džiuginančių 
yra ir neigiamų reiškinių, palie
čiančių mūsų gyvybinius reika-

Į lus, kuriais visi tuojau turime su
sirūpinti. Todėl jaučiu pareigą 
tuo reikalu pasisakyti, kiek tai 
liečia mūsų bendrinę lietuvių 
instituciją — Lietuvių Fondą. 

Didelio pasiaukojimo žmonės 
Žinome, kad Lietuvių Fondo 

steigėjai iš pat pradžių numatė, 
kad okupanto sunaikintoms tau
tos kultūrinėms bei mokslo verty
bėms atkurti neužteks vieno ryž
to, bet reikės ir kapitalo. Todėl 
nutarė Lietuvių Fonde krauti ne 
liečiamą kapitalą —kraitį Lietu
vai, o iš gaunamų nuošimčių 
stiprinti ir kuo ilgiau išlaikyti lie
tuvybę išeivijoje. Ir šiandieną 
matome tos didžios idėjos vaisius: 
kapitalas artėja prie dviejų mili
jonų, o lietuviškai veiklai išeivi
joje stiprinti įlieta per 600,000 do 
lerių lietuviško gaivaus kraujo. 

Tačiau neturime užmiršti, ko 
kiu kruopštumu ir pasiaukojimu 
LF steigėjai ir visa vadovybė vi
są laiką nuo pat fondo įsteigimo 
dirbo, su ta pačia energija ir da
bar dirba. Niekada ir niekur ne
mačiau ir negirdėjau, *kad kuri 
kita lietuvių organizacijų, klu
bų ar kurio kito vieneto vadovy
bė dirbtų Lietuvos ir lietuvių 
išeivijoje gerovei su tokiu pasi
šventimu, kaip visą laiką net ke
liolika metų dirba LF steigėjai ir 
visa vadovybė. Ne tik fondo ka
pitalą saugo kaip akies lėlytę,bet 
ir visas išlaidas kruopščiai maži
na, fondo reikalais telefoninių 
pasikalbėjimų, kelionės ir kitas 
išlaidas vadovybė dažnai dengia 
iš savo privačių kišenių. Vien 
jau tofkios smulkmenos pasako, 
kokių rankų ir kaip fondas tvar
komas. Todėl nenuostabu, kad 
paskutiniu laiku visuomenė pra
dėjo daugiau domėtis LF. Pradė
jo daugiau įvertinti didžiulę jo 

— Jonas Valantiejus, Marian-
nos ir Kęstučio Valantiejų sūnus, 
šiemet baigia Lahser gimnaziją, 
kur jis labai aktyviai dalyvavo į-
vairiuose sportuose. Rudenį pra
dės studijas Eastem Michigan 
Universitete business administra
cijoj. Jonas dalyvaus „Kaną pa
vasarį" baliuje. 

eivijos lietuvių veiklai. Pradėjo 
gausiau plaukti ir įnaš-ai. 

Kas nepriklausomoje Lietuvo
je negirdėjo apie Amerikos lietu
vių padovanotą brangią, istori
nės reikšmės dovaną "Laisvės 
Varpą"? Kas juo nesidžiaugė? Grį
žęs iš mokyklos 1-mo sikyriaus pi-
-piriukas porino apie jį savo mo
čiutei, o ši klausydama šluostė 
džiaugsmo ašaras, nes iš naujo 
jai prisiminė pergyventa sveti-
mijjv priespauda. Deja, okupan
tas ne tik nutildė ir išniekino 
šią brangią tautinę relikviją, bet 
ir vėl užrioglino dar baisesnę 
priespaudą Lietuvai. 

Okupantas negali sunaikinti 

"Laisvės Varpas" buvo brangi 
simbolinė — istorinė dovana, 
reiškianti šio krašto lietuviu so
lidarumą. LF-do "kraitis Lietu
vai", be solidarumo ir istorinės 
reikšmės, turi ir praktinę apčiuo
piamą medžiaginę paramą. Kas 
svarbiausia, kad okupantas krai
čio nepajėgs sunaikinti ir jis tar 
naus tik lietuviams ir Lietuvai, o 
jo paveikslas — LF išleista istori
nė knyga — vardynas netrukus 
pasklis po laivąjį pasaulį ir liu
dys pavergtos Lietuvos kančias ir 
nelygią kovą su pavergėju. Pre
numeruokime jį visi, nors ir ne
būtume LF nariais, ir padėkime ją 
šalia kitų vertingų knygų. Te
gu ji liudija saviems ir svetimtau
čiams, kad ši Šeima brangina 
tautines, istorines vertybes, !kaip 
brangino ir tebebrangina Lietu
vių tauta "Laisvės Varpą". At
siminkime, kad ši istorinė knyga 
— vardynas, išaušus laisvės ry
tui, eis iš rankų į rankas ir joje 
su didžiausiu smalsumu ieškos sa
vosios apylinkės "amerikonų". 

Todėl neapviikime jų savo ne
atlikta pareiga. O istorinė kny
ga yra tvirčiausias ir gražiausias 
paminklas savo brangiam asme
niui pagerbti. Laiko rūdys sunai
kina tvirčiausią plieną, o vėtros 
išvarto brangiausio marmuro 
paminklus. Bet paminklinė isto
rinės reikšmės knyga išsilaiko il
gus amžius. Tokia yra ir LF lei
džiama knyga — vardynas. 

Nežinau, ar šiame krašte būtų 
galima rasti bent vieną lietuvį, 
kuris nežinotų ar bent nebūtų 
girdėjęs apie LF paskirtį ir jo di
džiulę reikšmę. Juk per keliolika 
metų spaudoje smulkmeniškai 
apie jį buvo skelbiama ir ragina
ma jį remti. Deja, daugiau įsigi
linus į LF reikalus, prieš akis iš
kyla nejaukus, iš pradžių suinkiai 
suvokiamas, vaizdas. Pavyzdžiui, 
arti 5000 tautiečių sudėjo arti 2 
milijonų kapitalą ir jau pabėrė 
lietuvybei daugiau kaip 600,000 
dolerių. O kur kiti? Nejaugi jų 
nebesaisto prigimta tautinė pa
reiga? juk vien Chicagoje ir jos 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago. III. Published daily except 
Sundays. Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsevthere in the U.S.A. $3800 Foreign countries 
$40*00. 

f 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams ' į metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta- Į VO nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j n j u nesaugo. Juos grąžina tik iŠ 

_. . ' anksto susitarus. Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien j s i ,eĮb į . 
8:30 — 4:00. ' — J -šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

įimų turinį neatsako. Skel-
j bimų kainos prisiunčiamos gavus 
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lietuvių! O po šio karo atvyko 
per 30,000 naujų ateivių. Kam 
kam, bet jau bent jiems, atrodo, 
apie patriotizmą ar kokias tai tau 
tinęs pareigas visai ir nederėtų 
priminti, o vis dėlto... 

Mokytis iŠ praeities 

Vis dėl to turėtume kai ko pa
simokyti iš pirmųjų ir kiek vė
liau atvykusių mažaraščių, pap
rastų ir sunkiai dirbusių lietu
vių. Iš jų milijonierių, nei per iš
taigingai gyvenančių nebuvo. 
Bet jie turėjo didelę meilę lie
tuvybei. Ji juos traukė, tarsi ga
lingas magnetas krūvon, ben
dram darbui ir dosniai aukai. Jie 
sunkiai uždirbtais centais prista

tė milijonų vertės lietuviškų ži
dinių, šventovių, įkūrė parapijas 
ir skiepijo savo vaikams meilę 
Lietuvai, nes jie patys ją mylėjo, 
mylėjo savo kalbą, brangino lie
tuviškus papročius ir visa, kas 
priminė didingą Lietuvos praeitį. 

(Nukelta į 4 pal.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ra 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 6»th Street, Chicago, m . 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

reikšmę pavergtai Lietuvai ir iš-1 apylinkėse gyvena apie 100,000 

fliiuiiinmmiiiimiiiiHii nnniK 
B 
S 

— Nelaikiau aš niekuomet sa 
vęs dideliu rašytoju. Ot, sau 
pradžiai Lietuvos, kada ji rašy
tojų neturėjo, ir aš buvau ge-
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čiau toks, man nė į galvą neat-! s 
ėjo. Juo labiau, kad kiekvienam 
autoriui susidarė tokia nuotai
ka : kai rašai veikalą, tad rodo
si, kad su tais žmonėmis gyveni, 
o kada baigi, tai rodosi, kad at 
sisveikinai amžinai su gerais pa 
žįstamais, su kuriais čia buvai 
ir kurių jausmais gyvenai. Ir 
liūdna būna. Žinoma, tada ir 
pats veikalas pat inka: visgi ma 
no jausmas išlietas | Ū R A U C Q | D M , n , $ T R A C W | 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
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DR. E. DECKYS 
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6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
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Tel. - BE 3-5893 
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 
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Valandos pagal susitarime 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMII.Y PRACTIfE 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 
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treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 
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DR. VVALTER J. KIRSTUK 
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3925 VVest 59th Street 
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Darbo žmogus ir 

ENGĖJŲ ŠVENTĖ 

• 

Savu laiku gegužės pirmoji 
buvo v a d i n a m a darbininkų 
švente. Tiesa, t a ip vad inama ir 
dabar , bet ši diena jau įgavo vi
sai kitą pobūdį, n e s ten, kur įsi
galėjo komunis ta i , ši diena y r a 
ne darbininko, bet ji paver
gusio komunizmo šventė. Š ia 
proga darb in inkas papla
k a m a s , mokomas , v a r o m a s 
dėkoti ir įsipareigoti, šios die
nos proga komunizmas pri
m e n a darbininkui , kas y ra tik
ras is ponas , k a m darb in inkas 
turi t a rnaut i . T a s didysis po
n a s y ra komunistų partija, be 
jokio gailesčio p lakant i dar
bininką ir neleidžianti j am gin
tis, neduodant i steigti darbo 
unijų ir tuos, kurie jas steigia, 
kiša į psichiatr ines a rba tre
mia į Sibirrą. Tiesa, yra uni
jos, bet jos įsteigtos ginti ne 
darbininką, o darbdavį. Ta i at
rodo keista, bet juk komunisti
n i a m pasauly viskas atvirkš
č i a i . K o m u n i s t a i d a ž n a i 
skelbia, kad buržuazija, dir
ban t i žmogų pavergė, bet nie
kur ta ip darb in inkas nebuvo 
paverg tas , kai komunistų kraš
tuose, ir n iekada jis nebuvo 
toks la isvas, ka ip dabar Vaka
rų pasauly . 

LŪŽIS TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE TARP JAV IR SOVIETU 
jvairios n u o m o n ė s , kaip atstatyti taiką ir pusiausvyrą 

Skelbiama, k a d šv. Benedik
t a s dar penk tame šimtmetyje 
daug anksčiau negu Marksas , 
suprato žmogaus darbo vertę ir 
kilnumą, neda rydamas di
delio skir tumo ta rp fizinio ir 
intelektualinio darbo. Šv. 
Benediktas suprato darbą ne 
ka ip žmogui užkrautą sunkią 
darbo naš tą a r paskirtą baus
mę, bet kaip laisvą pasirin
kimą per darbą išvystyti savo 
asmenybę, ka ip pasiryžimą 
per da rbą ieškoti tiesos, gėrio ir 
grožio, nes da rbas m a n k š t i n a 
ne tik fizines, bet žmogaus ir 
dvas ines jėgas . 

Bažnyčia praeityje ir d a b a r 
kovoja, kad būtų apsaugotas 
darb in inkas , k a d visiems dar
bo žmonėms būtų užtikrintos 
teisingos ir saugios darbo sąly
gos. Žmogaus da rbas y ra svar
besnis už visus kitus žmonijos 
ekonomijoj veiksnius, nes dar
b a s priklauso žmogaus prigim
čiai. Da rbas y r a susijęs su pa
t ies Kūrėjo žmogui duota 
paskir t imi. Ir šitokia Bažny
čios darbo s ampra t a y ra griež
ta i priešinga komunist iniam 
požiūriui į darbą, kur pateisi
n a m a s smurto priemonių var
tojimas. Marksis ta i žmogaus 
asmeninę laisvę pajungia 
a t s k i r ų k l a s i ų i n t e r e s a m . 
Laisvųjų profesinių sąjungų 
uždavinys y ra ginti darbo žmo
nių interesus, ugdyti darbinin
kuose pareigos j ausmą ir 
visuotinės gerovės supratimą. 
Laisvosios darbininkų unijos 
ka ip tik padeda dirbančiajai 
klasei, kai tuo tarpu komu
nis t inės darbo unijos tam 
dirbančiajam kenkia. 

Komunistų partijos instruk
cijose aiškiai pabrėžiama, kad 
Sov. Sąjungos darbo unijos tie
siogiai priklauso komunistų 
part i jai , kad darbo unijos dar
bininkus , žemės ūkio darbuo
tojus ir darbo intel igentus jun
g ia apie partiją. Ir darbo unijos 
turi kovoti už visam pasauly 
komunis t inės visuomenės su
kūrimą. Žodžiu, turi t a rnau t i 
pavergimui darbininko, nebe
tur inčiam jokių gal imumų gin
t i savo teises ir jokios teisės 
skųst is ir streikuoti. 

Tačiau negal ima sakyt i , kad 
p a v e r g t a s i s d a r b i n i n k a s , 
negali streikuoti. Paga l Mask

vos įstatymus jis gali strei
kuoti, bet praktiškai tokie strei
kai neįmanomi, nes kiekvienas 
streikuotojas baudžiamas už 
valstybės įžeidimą, darbo nuo
statų pažeidimą ir už krašto 
šmeižtą. Bet nuolatinė vergija 
įgrysta ir todėl yra buvęs strei
kų Kazakstane, Uzbekistane, 
Ukrainoj, Lietuvoj, Leningra
de ir Maskvoj. Buvo ir dar 
keliose kitose vietose, ir tie 
streikai baigėsi darbininkų 
pralaimėjimu, — vadovai bu
vo sukišti į kalėjimus. Lygiai 
t a ip pat buvo sukišti į kalė
j imus ir laisvųjų unijų stei
gėjai. Vienas iš tokių unijų 
steigėjų Vladimiras Klebano-
v a s 1977 m. pabandė įsteigti 
laisvą nuo kompartijos uniją 
darbininkų teisėms ginti, bet 
j is buvo suimtas, uždarytas į 
psichiatrinę ir ten tebelaiko
m a s ligi dabar. Ironiška, kad 
valdžiai priklausančios dar
bininkų unijos šaukė mitin
gus , kad darbininkai pa
smerktų tuos, kurie steigia 
nepriklausomas unijas. 

Prieš gegužės pirmąją visoj 
Sov. Sąjungoj skelbiama vie
n a s šeštadienis dirbti nemo
kamai, nes esą ta i reikalinga 
Lenino garbei. Ir unijos, užuot 
reikalavusios dvigubo atlygi
nimo, darbininkus ragina pasi
aukoti, nes esą ta ip reikia pa
gerbti Leniną. 

Ir visi darbininkai turi savo 
darbu pagerbti žiaurųjį tironą, 
kuris įsteigė koncentracijos 
stovyklas, kad šiose būtų nai
kinami liaudies žmonės, ypač 
darbininkai, paprašę šiek tiek 
laisvių. Šįmet Sov. Sąjungoj ir 
pave rg to j Lie tuvoj t a l kos 
šeštadienis buvo balandžio 
19 d. ir tą dieną visi kolchozi-
nihkai i r darbininkai turėjo su 
džiaugsmu dirbti nemokamai. 
Panevėžio darbininkai nutarė 
išvesti penkis kilometrus dre
nažo linijų nemokamai. Mažei
kių stoties darbininkai , pritar
dami Maskvos pasiūlymui, 
nutarė dirbti nemokamai, o 
administracijos personalas tu
rėjo atlikti aplinkos svarinimo 
ir gražinimo darbus . Taip vi
sur nemokamai dirbti pa
sižadėjo Mažeikių, Širvintų ir 
visos Lietuvos miestų dar
bininkai. 

Ir gali kai kam atrodyti, kad 
ten, kur visa taip spaudžiama, 
kur dirbama nemokamai, gali 
buri ir gaminių ir gali ekono
minis gyvenimas būti bent jau 
įmanomas. Tačiau yra prie
šingai, spaudžiamas darbinin
k a s p a g a m i n a nepakan
kamai. Darbininkui visko 
trūksta ir, kadangi jis negali 
skųstis, tai už tuos trūkumus 
jis turi dėkoti. J i s turi dėkoti už 
tai, kad jam leido balandžio 19 
d. nemokamai dirbti. Esą "to
kiam darbui pažadino socia
listinė revoliucija, nušlavusi 
išnaudotojišką santvarką". 

Visa tai liudija, kad gegužės 
pirmoji yra ne darbininkų, bet 
jo engėjų šventė. Katalikų 
Bažnyčia tą dieną pavadino 
Šv. Juozapo darbininko diena. 
Gal ir nedaug kas pasaulyje tai 
atsimena, bet viena aišku, kad 
Bažnyčia, jei ir ne labai sėk
mingai gina darbininką, tai 
bent jo neengia, kaip tai daro 
k o m u n i z m a s . Komunis t i 
niame pasaulyje gegužės 1 -ji 
yra darbininkų pavergimo 
šventė, tai turi žinoti ne tik 
kiekvienas laisvojo pasaulio 
žmogus, bet jis turi tai ir liu
dyti t iems, kurie to nesupran
ta ar nenori suprasti . Al B. 

(Tęsinys) 
Sovietams 

panaudojus tankus Rytų Ber
lyne, vėliau įvykdžius karinę 
i n t e r v e n c i j ą V e n g r i j o j e , 
Čekoslovakijoj ir 1979 m. 
įkurdinus Sovietų kovos dali
nius Kuboje. 

Europos parlamentas pa
smerkė sovietų invaziją į 
Afganistaną ir kvietė pažiūrėti 
ekonominius santykius su So
vietais, ypač kiek ta i liečia pir
minę technologiją, žemės ūkio 
produktus ir antidumpingo 
prakt iką , Taip .pat Europos 
bendrosios rinkos užsienio 
ministeriai sausio viduryje 
griežtai pasmerkė Sovietų 
invaziją į Afganistaną. Jie pa
reiškė, kad tai yra "flagrantiš-
kas įsikišimas į vidaus rei
k a l u s . . . g r ė s m ė t a i k a i , 
saugumui, šio regiono pa
stovumui, įskaitant čia ir Indi
jos subkontinentą, Viduriniuo-
sius Rytus ir arabų pasaulį", 
reikalaudami tuojau atitraukti 
Sovietų kariuomenę. 

Ryšium su Afganistano kri
ze .daugelis Europos kraštų užė
mė kiek skirtingą poziciją nuo 
JAV, vengdami nutraukti 
dialogą su Sovietais, kad ne-
pakirstų detentės šaknų. 

E u r o p o s s o s t i n ė s 

Vokiečiai yra giliai susirū
pinę invazija į Afganistaną. 
Tačiau dar daugiau jie rūpi
nasi išsaugoti vadinamą Ost-
politik — detentės politiką su 
Rytų Europa. Vokietijos eks
portas į Rytų Europą palygin
ti su JAV eksportu į tuos kraš
tus yra šešis kartus didesnis. 
Kanc le r i s S c h m i d t a s y r a 
detentės šalininkas, nes ši poli
t ika padėjo 200,000 vokiečių 
emigruoti į Vakarų Vokietiją 
per pastaruosius 7 metus. Tuo 
metu taip pa t sumažėjo ir įtam
pa dėl Berlyno. Nors principe 
vokiečiai yra solidarūs su 
JAV, tačiau jie norėtų apsau
goti ir savo specifinius intere
sus. 

Prancūzai vengia prisijung
ti prie akcijos, norėdami iš
saugoti savo nepriklausomu
mą. Prancūzų komunis tų 
partija pateisino Sovietų in
vaziją į Afganistaną. Tačiau ir 
jie įspėjo Sovietus, kad jų de
tentės politika nesant i besąly
ginė. Prancūzija ta ip pat per 
pastaruosius metus žymiai iš
plėtė eksportą į Sovietų S-gą. 

Stipriausi JAV naujos po
litikos rėmėjai y ra anglai. Jie 
atšaukė Gromyko vizitą. 

Italai yra da r daugiau 
ekonomiškai susirišę su Sovie
tais ir Rytų Europa. Jie linkę 
dalyvauti tik bendroje Vakarų 
sąjungininkų akcijoje. 

Japonai seks Vakarų Eu-

D R . D . K R I V I C K A S 

ropą. Jie bijo Sovietų represijų 
prieš japonų žvejus Sovietų 
vandenyse ir 
s u s t i p r i n i m o 
salose. 

Ryšium su 
sąjungininkų 

Sovietų įgulų 
g i n č y j a m o s e 

tokiu Vakarų 
nusistatymų, 

Brzezinski y ra pareiškęs, kad 
retoriška vienynė ir esminis 
pasyvumas yra nepriimtini ir 
yra reikalinga, kad Vakara i 
parodytų daugiau "apčiuopia
mos akcijos". Tiesa, jis nenu
rodė, kokia ši akcija turėtų bū
t i , t a č i a u W a s h i n g t o n o 
sluoksniuose daugiausia kal
bama apie olimpinių žaidimų 
boikotą ir apribojimus ekono
minėje srityje, ypač sustab
dyti eksporto kreditus ir k i tas 
subsidijų formas ir padėti 
Pakistanui ir Turkijai. 

B r e ž n e v o r e a k c i j a 

Akivaizdoje J A V akcijos, nu
kreiptos prieš Sovietus, Brež
nevas yra pasakęs, kad deten-
tė esanti bendras pasiekimas 
taiką mylinčių tautų ir kad be
protiškoms imperialistinėms 
jėgoms neturi būti leista sunai
kint i jos vaisių. Kai vasario 5 
d. Helmut Schmidt ir Valery d. 
Giscard, prisijungdami prie 
reikalavimo pasitraukti iš 
Afganistano, pastebėjo, kad 
detentė negalės išlikti gyva 
įvykus nau jam smūgiui tokios 
pa t apimties, Sovietų agen
tū ra Tass įspėjo, kad Vakara i 
turi pasirinkti detente a r soli
darizuotis su JAV. 

Ry tų E u r o p o s l a i k y s e n a 

S o v i e t ų i n v a z i j a į 
Afganistaną yra nepopuliari 
Maskvos sąjungininkų tarpe, 
nes tai gal i privesti prie šal
tojo karo ir sukliudyti besi
vystančius prekybos san
tykius su Vakarais . Tuoj po 
invazijos 1979 m. gruodžio 27 
d. buvo nukeltas neribotam lai
kui Schmidto pas imatymas su 
Rytų Vokietijos lyderiu Erich 
Honeckeriu. Vasario gale 
Vengrija atidėjo savo užsienių 
reikalų ministerio vizitą Va
karų Vokietijon, Čekoslova
kija panaikino kvietimą Va
k a r ų Vokie t i jos užs ien io 
reikalų ministerio Hans Diet-
r i c h G e n s c h e r i o v iz i tuo t i 
Prahą. Ta ip pat vasario pra
džioje Vengrija atidėjo savo 
par lamento pirminiko vizitą į 
J A V dėl nelauktų politinių pa
reigų. 

Žiniomis iš satelitinių kraš
tų visa ta i buvo padary ta So
vietams spaudžiant . Tuo tar

pu kiti tvirtina, kad šie žygiai 
buvo pradaryti šių kraštų ini
ciatyva, taktikiniais sumetais 
kad išvengus sovietinio spau
dimo. 

K e e n a n o J A V 
reakc i jos k r i t i k a 

Sovietinės politikos analis
ta i tikėjosi, kad įvyks sovieti
nės politikos pasikeitimų Brež
nevui pasitraukus. Tad žygis į 
Afganistaną jiems buvo ne
lauktas. 

Anot Kennon, J A V reakcija 
buvusi nebalansuota, kiek tai 
liečia įvykių analizę ir reak
ciją į įvykius. J i s teigia, kad 
nebuvo atsiž)velgta į tai, kad 
invazija įvyko kraš te prie So
vietų sienos, kur abipus jų gy
vena giminingo tautos ir kur 
vyrauja politinio pastovumo 
stoka. Visa tai rodę, kad So
vietų politika buvo diktuo
j a m a daugiau defenzyvinių 
motyvų, negu ofenzyvinių. 
J A V reakcija ėjo iš prielaidos, 
kad agresija prieš Afganis-
t amą yra preliudas į naujus žy
gius šiame regione, Washing-
tone diskusijos daugiausia 
sukosi apie karinę reakciją — 
įsigijimą bazių, stiprinimą 
karinių ryšių su šio regiono 
kraštais. Kennono nuomone. 
J A V prielaida nesant i parem
t a nei tuo, ką Sovietų vadai yra 
sakę ar darę. Priešingai, Brež
nevas paneigęs tokias inten
cijas ir todėl reikėtų pasitikėti 
jo žodžiu. 

Šią proga mums prisimena 
panašus Molotovo pareiš
kimas, kai jis paneigė gandus, 
kad Sovietai turi intenciją 
sovietizuoti Pabaltijo kraštus. 
I r kaip teisingai savo laiku 
Kersteno komisijoj tuometinis 
Valstybės sekretorius Dulles 
y ra pastebėjęs, kad, vos ke
liems mėnesiams praėjus, šios 
"nepagįstos kalbos" tapo 
realybe. 

Toks i š k r a i p y t a s įver
tinimas palietęs ir JAV pažiū
rą j kitus veiksnius Artimuo
siuose Rytuose. Ne kas kita, 
kaip balanso stoka buvęs pasi-
šovimas padėti Pakistanui, 
pamirštant jų šiurkštų elgesį 
su ambasados personalo na
riais, stoka atvirumo dėl ato
minių ginklų programos ir pa
galiau žeminančio atsilieimo į 
karinės pagalbos pasiūlymą. 
Ta pati pusiausvyros stoka ir 
su arabų kraštais, naiviai ma
nant, kad įvykiai Afganistane 
galėtų juos paveikti dėl skir
tumų su Izraeliu, kad stotų į 
bendrą kovą su Sovietais. 

Cia pa t Kennan priduria: tas 
nereiškia, kad jis esąs priešin
gas karinio potencialo stip-

Nežiūrint ateistinės propagandos, tikėjimas gyvas. Sovietų maha 
metonys meldžiasi Samarkande. 

rinimui Viduriniuose Rytuose. 
Tačiau anot jo geriau švelniau 
kalbėti ir turėti didelę lazdą, 
negu garsiai taukšėti, neturint 
a t i t inkamų jėgų. 

Anot Kennano, didžiausia 
grėsmę JAV sudaro jų pačių 
sudaryta priklausomybė nuo 
arabų alyvos ir JAV įsimaišy
m a s j Izrae,io ir arabų kraštų 
nepastovius santykius. J o nuo
mone pasaulinės opinijos 
spaudimas negalėsiąs pri-
vessti Sovietų -asitraukti iš 
Afganistano. JAV esančios 
atsidūrusios pavojaus zonoje. 
J i s negalįs prisiminti iš nau
jųjų laikų istorijos tokio lūžio 
politinėje komunikacijoje ir to
kio neriboto karinio įtarimo, 
kas dabar esą charakter inga . 
JAV ir Sovietų santykiuose, 
kad tai nevestų į karą. Todėl jis 
siūlo susilaikyti nuo neriboto 
įtempimo. 

A r ne p e r vė lu? 

Dažnai keliamas klausimas, 
a r JAV susigriebė ne pervėlai. 
1980-ji metai laikomi, gal būt, 
geriausiais metais Sovietams 
išplėsti savo įtakos sferą, neiš
šaukiant III-jo karo. Sekre
torius Brown savo raporte 
kongresui yra pastebėjęs: aš 
neįrodinėju, — ir ištikrųjų aš 
netikiu, — kad Sovietai turi 
planą ir dienotvarkę pasaul io 
užkariavimui. J ie yra, gal būt, 
geros nuomonės apie savo 
karinį defenzyvynį pajėgumą. 
Kai senstant is revoliucinis ju
dėjimas sparčiai kr inta , kiek 
tai liečia jo augimo normą, kai 
ideologinis poveikis y ra be

veik i šnykęs ir kai bai
m i n a m a s i dėl vidujinės įtam
pos, ta i ga l imybė šantažuot i 
k a i m y n u s a r kitus kraštus , 
g r a s i n a n t pavar tot i karinę 
p i rmenybę , o dargi net krizės 
atveju panaudo t i šį prana
šumą ir dominuot i juos, gali 
a t rodyt i lyder iams kaip geriau 
sia šios s i s temos defenzyvinė 
pr iemone" . 

(Pabaiga) 

ŽMOGAUS UOSLĖ 
Jau sukurta daug prietaisų klau

sai ir regėjimui tirti. Jie objekty
viai parodo, ar sveikos ligonio akys 
ir ausys. Tik su uosle kur kas blo
giau. Dažnai gydytojai turi ten
kintis ligonio atsakymais, „užuo
džiu silpną kvapą" arba „užuodžiu 
stiprų kvapą". Jautrumo kva
pams sumažėjimas dažnai bū
na ligos požymis, pvz., apsi
nuodijimo švinu. Tisliai išmatuoti 
uoslę būtina ir norint nustatyti 
tinkamumą kai kurioms profesi
joms. Neseniai Bulgarijos gydy
tojas D. Dimonas pasiūlė uoslę 
matuoti pulso dažnumu. Bandy
mams jis naudoja geraniolį. Pa
aiškėjo, kad normalios uoslės žmo
nėms tam tikro stiprumo gereniolio 
kvapas per 15 sekundžių pakeičia 
pulso ritmą, iš pradžių pulsas toly
giai dažnėja, o po to pamažu lėtėja 
(prasideda adaptacija). Pašalinus 
geraniolio kvapą, po 5 min. pulsas 
vėl tampa normalus. 

Žmonių, kuriems susilpnėjusi 
uoslė, pulsas dažnėja ir grįžta į nor
mos ribas lėčiau. 

Dabar, kai atrasti kiekybiniai 
kvapų kriterijai, bus nesunku 
sukurti prietaisą, kuris uoslės stip
rumą išreikš sutartiniais skai
čiais, sako specialistai gydytojai. 

Im. 

JAUNIMO STUDIJŲ 
SEMINARAS 

Grupė jaunų tikinčių rusų dai
lininkų, poetų, rašytojų ir filosofų 
prieš kelerius metus Leningrade 
įsteigė vadinamą jaunimo studijų 
seminarą naujos ortodoksų kul
tūros ugdymui. Sovietų milicijai iki 
šiol nepasisekė susekti seminaro 
dalyvių, kurie vieną kartą į mėnesį 

susirenka privačiuose butuose, 
isklaudydami dvi — tris paskaitas 
kultūrinėmis ir religinėmis temo
mis. Slaptuose studijų semina
ruose Leningrade dalyvauja ne tik 
ortodoksai, bet ir katalikai, baptis
tai, žydai. Leningrade yra taip pat 
spausdinamas slaptas pogrindžio 
leidinys ortodoksų kultūros klau
simam svarstyti, kurio jau yra 
išėję devyniolika numerių. 

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT 
METŲ 

Pirmosios bolševikų okupacijos 
dienos Lietuvoje 

Mokytojo atsiminimai 
J O N A S MIŠKINIS 

"Esi vilnietis ir ilgametis Vilniaus krašto 
kovotojas, todėl nuo šių siūlomų pareigų neturėtum 
atsisakyti" . 

Tam atremti neturėjau argumentų ir ministerio 
pasiūlymą priėmiau. Švietimo ministerija aprūpino 
m a n e reikiamais įgaliojimais, davė smulkių 
praktiškų informacijų ir patarė skubiai vykti į 
Vilniaus kraštą. 

Sugrįžęs į Alytų, atsisveikinau 
kolegas mokytojus ir mielus mokiniu 

Va, ir antroji Varėna. Cia kada tai buvo didelis 
judėjimas. Varėnos miestelis yra prisiglaudęs prie 
didelio geležinkelio Vilniaus — Gardinas. O ki ta 
s a k a iš šio geležinkelio mazgo buv geležinkelis 
Varėna — Alytus — Suvalkai. Lenkams okupavus 
Vilniaus kraš-tą, Si geležinkelio š aka visai neveikė. 
Okupan ta i geležinkelio bėgius nuėmė, o a n t pylimo 
per 20 metų užaugo didokos pušaitės ir beržai. 

Varėnos miestelis skurdžiai atrodė. Tačiau šal ia 
miestelio gražiuose pušynėliuose buvo daug gražiai 
iš oro atrodančių vasarnamių, kuriuose vasarodavo 
a tvykę iš Lenkijos miestų "prose panai" . Čia kaip tik 
ir apsigyvenau. Valkininkuose nebuvo t inkamų 
patalpų. Laikinasis inspektorius Puodžiukynas per
davė m a n pradėtus tvarkyti Valkininkų paskrit ies 
švietimo reikalus. 

T v a r k a u šv i e t imo r e i k a l u s 

Nuo pirmos įsikūrimo dienos apspito mane 
įvairūs interesantai , daugiausia buvusieji lenkai 
mokytojai . Tokie teisindavosi, kad jie nieko blogo lie
tuv iams nepadarę, prašydavosi vėl juos skirti moky-

gimnazijoje tojais. Bet pirmiausia skyrėme į mokyklas baigusius 
Susidėjęs į "Ryto" d-jos mokytojų seminariją arba specialius 

automobilį reikalingiausius daiktus, gruodžio 15 d. pedagoginius kursus. Nutautintose vietose mokyklų 
išvykau į mylimąjį savo gimtąjį kraštą, kurio vedėjais skirdavome tik lietuvius mokytojus, o prie 
nebuvai matęs 20 metų! jų vienur kitur leidome laikinai dirbti ir lenkams mo-

Vos tik ties Varėna pervažiavau sraunųjį Merkį, kytojams. 
išsivingiavusį per žaliąsias lankas, tuojau pamačiau Valkininkų apskritis buvo likviduotas ir visos 
visai kitokį vaizdą. Kad ir rudens pabaiga buvo, bet centrinės įstaigos perkeltos į Trakus. Man pirmu 
pakelyje plačiašakės pušaitės n e tik savo žalumu t in iam teko įsikurti Trakuose, kur senovėje stovėjo 
puošnios, bet tarsi jos mane lyg sveikino ir skundėsi, tvirtos kunigaikščių pilys, kur Vytautas Didysis 
jog ir jos negalėjo būdamos tinkamai augti klestėti... daug kartų gindavosi nuo priešų, kur Vytautui ne

buvo lemta sulaukt i ka r a l i aus vainiko. Čia kur 
sus i jaudinimas ir ne r imas pakir to Vytauto sveikatą 
ir l iga paguldė mirt ies p a t a l a n . 

Inspekcijos švietimo įs ta igą įsikūrėme buvusioje 
lenkų mokytojų seminarijoje. Seminari ja turėjo 
keletą gerų pas ta tų . Čia lenkai ruošė Vilniui ir jo 
kraštui nu tau t in t i mokytojus . Seminarijos turto buvo 
begalės. Geresnieji da ik ta i , ypač chemijos ir fizikos 
mokslo priemonės, buvo išgrobtos bolševikų raudon
armiečių ir vietinių gyventojų. 

Traka i - nedidelis miestelis , apsuptas iš trijų pu
sių didžiulio žavingo ežero. Pr ie ežero krantų riogso 
apgriuvę didžiosios ir gars ios ios senovės pilies 
griuvėsiai. Miestelio gyventojų daugumą sudarė Žy
dai ir kara imai . Lietuvių buvo tik keliolika šeimų. 
Nutautiejusieji save vad ino ne lenkais, bet "Uitai
siais". Katal ikų bažnyčia nedidelė, vidus puošnus ir 
originalus. 

Ežero saloje stovi garsioji Lietuvos kunigaikščių 
pilis. J i dar nebuvo virtusi gr iuvėsia is . I^enkai, kad ir 
nerangiai , vis tiek ją saugojo nuo sunykimo ir kai 
kurias pilies dalis res tauravo . Okupan ta i lenkai darė 
tai ne Lietuvos garbei, bet t a m tikru ekonomišku 
išskaičiavimu. Jie T rakus buvo pavertę kurortine 
vietove. Ežero pakranč ių pušynėliuose pristatė 
daug vasarnamių. Cia v a s a r ą a tvažiuodavo net iš 
Varšuvos vasarotojai . Veikė v a n d e n s sporto k lubas 
su daugybę buriniu ir motor inių laivelių. 

(Bus d a u g i a u ) . 

j 
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PALIKIM PĖDSAKUS ISTORIJAI 
(Atkelta i i 2 paL) 

Tiesa, vėlesnės kartos neatlaikė 
aplinkos spaudimo ir pamiršo 
•kalbą, bet įsidėjo širdin tautinius 
jausmus ir nepamiršo meilės tė
vų gimtajam kraštui —Lietuvai. 
T ą mums aiškiai byloja Vyčiu dar 
bai ir visur atgimstantis užsidegi
mas lietuviškai veiklai. 

Šiandieną turime tūkstančius 
baigusių aukštuosius mokslus ir 
gaunančių dešimttūkstantinius 

atlyginimus. Tūkstančiai puikiai 
savarankiškai verčiasi versluose. 
Jei tik 100 asmenų, galinčiu n u 
rašyti aukas, paaukotu po 1000 
dolerių, LF kapitalas pašoktu 
aukštyn visu 100,000 dolerių. Bet
gi tie asmenys iš tikrųjų paau 
kotų ne po 1000 dolerių, bet apy-
tykriai tik po 250 dolerių, o po 
750 dol. grįžtų atgal nuskaity
mais nuo taksų. Ta i kodėl neiš-
naudojame šią auksinę progą sa
viems bendriniams lietuviškiems 
reikalams paremti? Jeigu atsiras
tų bent 15,000 lietuvių, kurie, sa
vo nerangumą įveikę, be skriau
dos sau parodytų savo jautresnę 
širdį šiam taip svarbiam reika-
ltri, nesunkiai ir per porą ar tre
jetą mėnesių sudėtų kelių milijo
nų tą „kraitį Lietuvai" vir pada
rytų kelis kartus gaivesnę tą ne
išsenkančią srovę tautinei gyvy
bei palaikyti išeivijoje. 

Visų jungtis 

LF yra bendrinė lietuvių insti
tucija ir joje jungiasi visi be įsi
tikinimų ar pažiūrų skirtumo tiek 
senesnės, tiek paskutinės ateivių 
kartos lietuviai. Čia nėra vietos 
nesutarimams, nes visi sutariame 
dėl lietuvybės išlaikymo būtinu
mo ir visi žinome, kad LF yra vie
nintelis pagrindinis neišsenkantis 
šaltinis lietuvybei išlaikyti. Tai 
kuo paaiškinti 10 metų trukusius 
ginčus dėl LF steigimo, kai reika- ! 

las, iš šalies žiūrint, buvo toks1 

paprastas ir nesudėtingas: jei ne
patinka idėja, neremk jos, bet 
neniekink jos ir neatkalbinėk ki
tų jos neremti. Jeigu anksčiau 
kai kam tas ginčų reikalas buvo 
nesuprantamas, tai šiandieną 
daugiau išryškėjo, kad nesutari
mų besikerojanti piktligė palietė 
ir LF ir lėtino jo augimą. Pvz., 
kuo išaiškinti kai kurių organi
zacijų, kurios pagal savo paskit-

joms skirtų padidintų sumų. 

mokslapinigiai pašoko iki 10,000 
metams ir daugiau. Todėl da
liai šeimų šitas reikalas pasi
darė nepakeliama našta ir tuo 
būdu jiems pagelbėtume. LF va
dovybė taip pat turėtų tuojau 
paruošti trumpą brošiūrėlę 
abiem kalbom apie LF paskirtį, 
reikšmę ir t.t Tas labai paleng
vintų vajaus vykdytojams ir no
rintiems įstoti į LF nariais, nes 
jie geriau galėtų susipažinti, ko
kią reikšmę turi LF ir ilgiau tu 

[amžinti kankinius 

įamžinkime visus kankinius, 
laisvės kovotojus ir visas kitas 
aukas, sudėtas ant didžiojo T a u 
tos aukuro. N ė viena auka, n ė 
vienas kankinys neturi dingti am

žinumą, šitą LF vadovybė tu-^žinon užmarštin. Įamžinkime vi-
rėtų aprobuoti. Kaip žinome, į sus savo brangius artimuosius il

giems amžiams. Įamžinkime visas 
lietuviškas šventoves, parapijas, 
vienuolijas, visas liet. organiza
cijas, klubus ir visokius kitokius 
židinius. Junkime ir visus asme
niškus ar organizacijų fondus 
čia, kad ir jie įgautų didesnę, pla
tesnę reikšmę ir ilgiau bylotų 
ateinančioms kartoms. Atl ikime 
visi šią mažą, bet labai svarbią 
prigimtą tautinę pareigą. 

Palikime ryškesnius pėdsakus 
istorijai, kad mes mokėjome n e 
tik ištaigingai gyventi, bet šį tą 

ir 
kartoms. 

Atsiminkime „Laisvės Varpe" įra
šytą testamentinį įpareigojimą: 
"Tas laisvės nevertas, k a s ne
gina jos". 

V.S. 

retų laiko pasvarstyti, kokį įna
šą galėtų įnešti. Todėl vykdyki- į palikom pavergtai Lietuvai 
m e LF vajų pilna to žodžio pras-j ateinančioms išeivijos •"••* 
me. Turime rasti kelią į kiekvie
n o lietuvio širdį, nes LF tiesia 
tvirtą pagrindą visai lietuviškai 
veiklai, neišskiriant nė laisvini
mo. 

Beverly Shores Pavasario Šventės rengimo komiteto dalis. Iš kairės: pirm. 
Halina 2itkienė, Lietuvos dukterų draugijos seniūnijos vadovė, Ona Pulkau-
ninkienė, Balfo skyriaus vicepirmininkė ir dr. Vincentina Jurkūnienė. 

Nuotr. Vyt. Kasaiūno 

MOSU KOLONIJOSE 
Beverly Shores, Ind, 

PAVASARIO ŠVENTĖ 

Kai sužaliuoja Beverly Shores 
miškai, pražpsta gėlės, vietos lie
tuvių kolonija ruošia gražią Pa
vasario šventę. Tai graži, sena 
tradiiija, kurią pradėjo šalpos ra
telis, tęsė Balfas, o šiais me
tais ją rengia Balfo skyrius ir Lie-
uvos dukterų draugijos seniūni-

tį"turėtų""bŪti šio°grynai" tautinio Ja- M a ž o i e kolonijoje, kur gyvena 
apie 100 veiklių lietuvių, kur be
veik visi priklauso toms pačioms 
trims veikiančioms organizaci
jom, kur vyrauja gražus tarpu 
vis sugyvenimas, bendradarbiavi-

veiklos baro priešakinėse „ko
vos" linijose, menką LF rėmimą. 
Tikėkim, netrukus išėjęs LF var
dynas apie tai suteiks daugiau 
šviesos. 

Šiaip ar taip galvotume, bet 
turime pripažinti, kad išsiugdė
me savo tarpe visuotinį dvasinį 
nuovargį, kuris aiškiai atsiliepia 
visame lietuviškame gyvenime. 
Kaip kitaip paaiškinsime Vasario 
16 d. šventiniuose minėjimuose 
aukų 2 dolerių vidurkį. Ir tai ne 
vienoje, kurioje paskiroje vietovė
je. D u doleriai per metus! Tai 
sukrečianti tikrovė 

Tačiau galvojant apie LF rei
kalus, dėl tų painiavų ir sunku
mų neturime per daug sielotis, 
nes jokios kliūtys nebesulaikys 
neišsenkančio, sraunaus bei gai
vaus LF šaltinio lietuvybei stip
rinti. Bet, priešingai, dar su di
desniu ryžtu paspartinkime LF 
vajų ir jį tęskime žki užsibrėž
to tikslo, nes šie metai ir paskelb
ti 2 milijonų metais. 

Visur ten, kur nėra vajaus ko
mitetų, tuojau steikime juos. Stei
kime juos net didesnėse organi
zacijose. Savarankiškai sudaryki
me va-aus p!anus ir nevarginki
me tuo reikalu LF vadovybės, 
nes ji tikrai nusipelnė bent trum
po poilsio, ypač po metinio narių 
suvažiavimo. Aplankykime asme
niškai kiekvieną lietuvių šeimą, 
nes iš patirties žinome, kad tai 
sėkmingiausias būdas paramai 
telkti. Pasikvieskime tam reika
lu, jaunimą, ypač mokslus ei
nantį. Duokime jiems tam tikrą 
nuošimtį nuo surinktos sumos, 
nes be jų talkos vis vien tos su
mos vargiai pasiektų LF. O tą 
nuošimti padenkime iš stipendi-

mas, ir toks sutartinis pavasno 
šventės rengimas dviejų šalpos 
organizacijų padaliniu, šviečia 
gražiu pavyzdžiu. Jei pavasaris 
mums simbolizuoja grožį, tai jį 
švęsdami drauge simbolizuojame 
lietuvių vienybę, meilę, gražų 
tarpusavį sugyvenimą. Ši pavasa
rio šventė įvyks gegužės 4 d 3 
vai. p. p. jaukiame Gražinos ir 
Jono Stankūnų restorane. Meni-

i tas bus gaunamas vietoje, paruoš 
Į tas mūsų šeimininkių. Bus lai-
I mės šulinys, plokštelių muzika ir 

kiti įvairumai. Prašome visus 
dalyvauti 

Valdyba 

Grand Rapids, Mich. 
LB VEIKLA 

Balandžio 20 d. LB Grand Ra
pids apylinkės valdybos buvo su
šauktas visuotinas metinis narių 
susirinkimas V. ir R. Jonaičių 
namuose. 

Valdybos pirm. V. Jonaitis, pra 
dėdamas susirinkimą, pasiūlė susi 
kaupimu pagerbti jo kadencijos 
metu mirusius narius: M. Jonai
tienę, P. Klimą ir Bartašką, ku
rie yra ir L. Fondo nariai ir 
buvo jautrūs lietuviškų darbų 
rėmėjai. 

Susirinkimui vadovauti buvo 
pasiūlyta pirmininkauti dr. St. 
Balį, sekretoriauti J Janušienę. 
Praeito visuotino susirinkimo pro
tokolą perskaitė V. Strolis, kuri 

kesčio surinkta 54 dol., aukų apy
linkei 59 dol. Revizijos komisijos 
pirm. K Stepšys pranešė, kad ka
sos knygos vestos tvarkingai, už
rašai vedami tiksliai. 

Komitetų pranešimai iki šiam 
laikui L. Fondui surinkta per 
170 proc skirtos apylinkės su
mos, L. F. antrajam milijonui pa
pildyti Raubų namuose sureng
toje vakarienėje suaukota 2,000 
dol. Komitetą sudarė pirm. Pr. 
Turūta, L. Raubienė, ir J. Treš
ka. Šioje vakarienėje dalyvavo L 
fondo pirmūnas ir steigėjas dr. 
Razma. Vaišių išlaidas apmokė
jo vaišių še imininkė L. Raubie
n ė ir Pr. Turūta. Rengiant pana
šias vajaus vakarienes nuoširdžiai 
talkininkavo k-to narys J. Treška. 
Balfui surinkta 5 5 9 dol. Vadovas 
J. Paovis, rinkėjos — V. Paovie-
nė ir A. Lukoševičiūtė. 

Vasario 16 dienos gimnazijos 
rėmėjų būreliui vadovauja J. Pa 
ovys. Lituanistinės mokyklos ve
dėjas pranešė, kad šiais mokslo 
metais mokinių skaičius padidė
jo ir kleb. kun. A. Bernotui lei
dus mokykla naudojasi Sv. Petro 
ir Povilo parapijos mokyklos pa
talpomis už simbolinį atlygini
mą. Kaip pranešė mokyklos ve
dėjas, mokyklos egzistencija nuo
širdžiai rūpinasi tėvų komite
to pirm. A. Izokaitienė, J. Izokai-
tis ir J. Treška. Daugel iui grandra 
pidiečių p a v y z d y s Izokaičių 
šeimos, kurios kiekvieną sekma
dienį savo atžalyną atveža į mo
kyklą apie 40 myl ių , kaip vieti
niai už kelių blokųgyvendami 
neranda laiko mokyklinio am
žiaus vaikus atsiųsti į lik mokyk
lą. 

Lietuvoje bažnyčiai ir religinei 
šalpai remti, ka ip pranešė dr. St. 
Ba lys , š ia is m e t a i s surinkta ir iŠ 
siųsta per 1,000 dol. Atsisakius v-
bos sekretoriui iš pareigų, jo vie 
ton išrinkta J. Jonušienė, kandi
datais l iko Eglė Turūtienė, A. Lu 
koševičiūtė ir St. Astras. 

Revizijos komisija pasiliko ta 
pati: K. Stepšys, V . Strolis ir Ig. 
Kušlikis. L. Fondo Pr. Turūta, L. 
Raubienė ir J. Treška. Balfo va
dovas J. Paovys, V. Paovienė ir 
A. Lukoševičiūtė, bažnytiniams 
reikalams k-tas St. Balys, V. Stro 
lis ir A Lukoševičiūtė. 

C L A S S I F I ED GU IDE 
B E A L E S T A T E 

iiiiinuuiiiiiiiiiiiiiimiiinuimniiiuiiiiiii 
4 butai. Murinu. Lemonte. 
2-jų butų mūriais. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Resotranss su namu ir visais jren-

ŠIMAITIS REALTY 
Imuraace — Income Tas 

Notary Public 

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

l l l t l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l iui l iuui l t l l 
Parduodamas 4 butų namas 

Marąuette Parke. 
Arti mokyklų, bažnyčios, ligonines ir 
autobusų. Interesuoti skambinkit sa
vininkui tel. 219—879-6283; arba 

312—371-0858 ar 523-3634. 

Marąuette Parko apyL savi
ninkas parduoda 4 miegamų 
mūr. namą. Valgomasis . Mo-
dern. virtuvė. V/z maš. garažas. 
Skambint 476-3389. 

P A S K U B Ė K I T 

nę programą atliks liaudies dai- j b u v ° priimtas be pastaby 
nu žinoma dainininkė Rita Mar
kelytė —Dagienė. Šventės ren
gimo komitetą sudaro: pirm. Ha
lina Zitkienė, nariai: Ona Pul-
kauninkienė, dr. Vinoentina Jur
kūnienė, Antanina Dargienė, Jo
nas Kavaliūnas ir kiti. 

V. K. 

Hot Springs, Ark, 
LB APYLINKES S U K A K U S 

Gegužės mėn. sueina 10 metų 
nuo LB Hot Springs apylinkės 
įsteigimo. Gegužės 24 d. ruošia
mas dešimtmečio minėjimas, į 
kurį atvyksta viešnia JAV LB 
Krašto V-bos Kultūros tarybos 
pirm Ingrida Bublienė. Dešimt
mečio proga yra ruošiamas leidi
nėlis, apimantis LB Hot Springs 
apylinkės veiklą per praėjusius 10 
metų. Leidinėlio paruošimu rū
pinasi dabartinė valdyba ir bu
vę pirmųjų valdybų pirminin
kai J. Bružas ir P. Balčiūnas. 

Gegužės 3 d. (šeštadieni) 
įvyks LB Hot Springs apylinkės 
išvyka-gegužinė 1 vai. popiet 
kun. P. Patlabos sodyboje. Mais-

Valdybos prm. savo praneši
me priminė, kad kadencijos m e 
tu buvo paminėta Vasario 16 die
na dviem dalimis. Minėj imo m e t u 
buvo surinkta laisvinimo reika
lams 1,329 dol. Atskaičius turė
tas išlaidas susijusias su minėji
mu, v-ba paskirstė pagal aukoto
jų pageidavimus ir valdybos nuo 
žiūrą sekančiai: 800 dol. L. Ben
druomenei, Vlikui 300 , ir Altui 
127 dol.Buvusi šokių "Gabija" 
vadovė A. Banionytė-Coner išsi
kėlė gyventi į Washingtoną, jai 
buvo įteikta v-bos vardu dovana 
ir prisidėta prie jos išleistuvių 
vaišių, kurias surengė šokėjai. 
Lietuviams kaliniams Sibire pa
gelbėti buvo rašomi laiškai se
natoriams ii kongresmanams. Bu 
vo surengta gegužinė Bailiukai-1 
čių ir Trešku pamiškėje, tradi
cinė Joninių šventė. Pareiškė 
nuoširdžia padėką p. p Ban iu-
kaičiams, 'kurie nuoširdžiai pagel 
būjo rengėjams. 

Iždininkas J. Ugianskis prane
šė, kad atskaičius visas met ines : 
išlaidas, kasoje yra likę sekantiem 

— AUŠRA, Nr. 1 9 ( 5 9 ) . Lietu-1 
metam 8 ^ dol. Solidarumo m o - Į 

LAIŠKAI DRAUGUI 
D I D Ž . GERB. 
P. R E D A K T O R I A U , 

5. m. balandžio 24 d. "Drauge 
tilpusiame straipsnyje "Garbės 
teismas sprendė teisingai", nuro
dant LKVS "Ramovė" Chicagos 
skyriaus valdybos sudėtį, kuri pa
traukė ramovėną Diminskį į 
LKVS "Ramovė" Garbės teismą, 
kad jis priėmė 'kpt. Gudyno pa
veikslą į Lietuvos Laisvės kovų 
muziejų, yra paminėta ir mano, 
kaip valdybos vicepirmininko, 
pavardė. 

Kadangi tas neatitinka tikrovės 
ir klaidina Chicagos visuomenę 
bei ramovėnus, todėl turiu pa
reikšti, kad n u o 1979 m. spalio 5 
d. buvau iš LKVS "Ramovė" Chi
cagos skyriaus valdybos bed vice
pirmininko pareigų pasitraukęs ir 
sprendime patraukti kolegą V. 
Diminskį į LKVS "Ramovė" Gar
bės teismą nedalyvavau. 

Malonėkite mano šį pareiški
mą patalpinti artimiausiame 
"Draugo" numeryje, būsiu dė
kingas. 

Su pagarba 
E. Vengianskas 

7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio muro 23-Jų metų bun-
gaiow. 2 miegami. PuSų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tą*. Gentr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
KarpetaL 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,50«. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderiu. 

OflM veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

imiimiimiHiMiiiiiiiuimiiiiimimmiiiii 

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

lllllllllUIIIIIIIIIUIIIIllItlIiUlUlUltUlIlIlII 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Stnkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIHIIIHIHIHIIIIHllIUmillllllUIIIHIHHIHI 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer Ave. 
Chicago, ŪL 10632, tel. MT-MN 

HELP YVANTED — MOTERYS 

M OVIN G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kiras 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

TeL — W A 5-8063 

IIIIIII- .iiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiuimik 
įvairiu prekių pasirinkimas n*. 

brangiai i mūsą — " f̂M" 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2561 W. II St, Chicago, IIL 10621 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeM. — 125-2757 

Vytautas Valantinas 
lllllllllliilIlIlHlilIiilIiUUUUUlUlUiUUlU 

VVe'll help you make the right movė 

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

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

imiiimiitiimimiiiiiiimimiiiiiMiiiimii 

iMimiimttiiiiimuiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
y otariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
II "I liliHiiiiiiimiiiiiHMnH|i"UF 

REMKTTE "DRAUGĄ" 

10% — 20% — SO% pigiau mokiatt 
už apdnuida nuo ugnies ir — a — 
bilio pa mus. 

FRANK ZAPOLIS 
Tekf. GA 44654 
SMi/a W. SSth Street 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rusių grindie. 

BUBNYS — TeL B E 7-8168 

LOOKING FOR WORK THIS SPRINC? 

2 6IRL OFFICE 
Light Typing, Accuracy More 

Importam Tban Speed. 
VIDEO PIPE GROUTING INC. 

2235 W. Harrison — TeL 666-7868 

V Y B A I I B M O T E B Y 8 

WAJJTED — For amall famuy wlth 
no cbildren, reiia-ble couple to do 
genarai housework. and mainteaance, 
some driving. Separate living quar-
ters. Reterencea required. 
Phone 847-4600 davs or 323-1SSO 
evenings. 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 
• *»~*«»^»* mmmmmm&mm mmmmmmmm 

Išnuom. 5 kamb. apšild. bu
tas Marąuette Pke. 1 ar 2 su
augusiems. 240 d o l mėn. Tei
rautis po 8 vai. vak. 

teL 925-8966 

D t K E S I O 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiininiiiiiiM 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge' " i 11 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NORElKIENt 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
lAbal pageidaujamo* geros rtišes 

prekes. Maistas ii Enmpos sandeliu. 
2SOS W. 69 St.. ChJomg". m. *0«M. 

TEL. — WA 5-3787 

miiiiiiiimimiiiiiiiiiimiHiniimintiintii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
BM W. Hth St., teL 77f-MM 

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

Apdraustas perkiaustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

llllllllllllllllllllllllllllllllUUiUUIlUilUIIU 

mmiiiimimimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
M. A. Š I M K U S 
rVOOME TAX SERVICE 

NOTARY P C B U C 
4tte So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokia blandai. 
"»»"» iiiimiiiiHHiimmimmiiH 
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Apsimoka skelbtis dieo. DRAUGM, 
ase jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra vis* 

* » ' • « « M M M < I I I H 

Dienraščio "Draugo" 
niatracijoje galima pasirinkti }. 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų Įeitų 

Apsilankykite į 'Draugo" ad
ministraciją, i . pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam*-

•'Draugo" adresas: 4545 We*f 
eSrd St, Chicago, m. 6089. 
uinHmnHniiiiini»mniinntmHumiHii 
uiiifitiiiitiiiiiiiiiinitiiiiiiitttttHiiiittitta 

ŠEIMOS MALDOS 
U E T U V I Ų KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauti lapei} su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdinta* lapelis ( 6 puska
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį s u pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, DL 60629. 

ainiiiiminmmiiiiiiimniniiminimusi 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
1EKALU 

• 
Visatinių kortelių naudojimąsi yra 

trakus paprotys. Bisniesiai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias viaV 
tinęs korteles. 

Krsipkitea } "Draugo" admiaas-
tractją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mušu paSarasvV 
mu. 

SKELBKITES "DRAUGE" 
Perskaitė 'Draugą*' duokit* 

4 kitiems pasiskaityti. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

timiiimiifiiifitiHiiiiiiiHiiMiHiimiiimt! 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 19 metus tar
nauja N«w Jarsey, N«w York ir Cou-
neetieut U«tuviams ! 
Kas Seatad'.en; nuo 4 iki B vai. po
piet ti VTEVD Stoties N«w Tork« 
1SS0 kil.. AM Ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. S7.S m«c FM 

Dlrekt, DR. JOKŪBAS STUKAS 
2S4 Sumttt Drire 

Watohustg, N. J. 07069 
TEL. — 75MCM (»1) 

BĖGOME NUO TERORO 
Iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS PBTJNSKIS 
Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 

jvsiraus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kabiais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė, Cicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 

Kaina su persiuntimu $ 7.85. 
Illinojaus gyventojai dar prideda 42 et valstijos mokesčio. 

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

Žmonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jare 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius 

Spaudė r Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. T. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina s a 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

L'tsakymos siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, E 60S29 
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BADAVIMO PROBLEMA 
J. MIŠKINIS 

Badas, kaip nelaimių ir skur-1 tinį badavimą, visą gyvenimą jau-

Dr. Rimgaudas Nemickas (kairėje) sveikinasi su dr. Victor Danilov, Museum 
of Science and Industrie pirmininku, kuris bus Balzeko muziejaus pagerbtas 
gegužės 10 d. Dr. Preston Bradley salėje, kuri yra Chicagos viešojo knygy
no kultūros centre, 78 E. Washington ir kurioj pažymėjimas '"American of 
the Year" jam bus įteiktas. Dr. Danilov ypatingą prielankumą rodo lietu
viams savo muziejaus patalpose ir kitais būdais pasitarnauja piliečių išmoks
linimui. Praeitais metais tas pažymėjimas buvo įteiktas Stasiui Lozoraičiui, 
JT., Lietuvos atstovui Vatikane. 

PARENGIMAI CHICAGOJ 
Gegužės 2 d . - Kultūrinė va

karonė apdraudos temomis, 
ruošiama Daukanto šaulių kuo
pos Jaunimo centre. 

Gegužės 3 0. — Lietuvių fon
do metinis suvažiavimas ir va
karienė Jaunimo centre. 

— Lemonto lituanistinės mo
kyklos Pavasario balius Grai
kų salėje. 

Gegužės 4 d. — Prez. Al. 
Stulginskio 10 m. mirties su
kakties minėjimas, ruošiamas 
PLI Jaunimo centre. 

Gegužės 9 d. — A. L. Mon-
tssori dr-jos ruošiamas "Mažiu
kas baliukas" Vyčių salėje. 

— Kultūrinė vakaronė ir fil
mas "La Bohema" Jaunimo 
centro kavinėje. 
Gegužės 10 d. "Grandies" va

karas Jaunimo centre. 
— Ateitininkų pavasario šven 

tė Ateitininkų namuose, Lemon-
te. 

— Sol. Praurimės Ragienės 
dainų plokštelės pristatymas 
Liet. Tautiniuose., namuose. 

Gegužės 11 d. — Aušros 
Vartų skaučių tunto 30 m. su
kakties minėjimas Jaunimo cen
tre. 

Gegužės 16 d. — M. Motekai-
čio piano studijos mokinių kon
certas Jaunimo centre. 
_^__ Kultūrinė vakaronė — 
"Metmenų" žurnalo minėjimas 
Jaunimo centre. 

Gegužės 16-18 d. — Dzūkų 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 17 d. — Cicero atei
tininkų Vysk. M. Valančiaus 
kuopos pavasarinis vakaras 6Y. 
Antano parap. salėje. 

— "Lietuvos aidų" radijo 4 
metų sukaktuvinė vakarienė 
Šaulių namuose. 

Gegužės 17-18 d. Liet. Skau
tų s-gos tarybos suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

Gegužės 18 d. — Toronto vy- j 
rų choro koncertas, ruošiamas; 
"Margučio" Jaunimo centre. 

— Kernavės skaučių tunto 
šeimos šventė Jaunimo centre. 

— l ie t . Moterų fed. Chicagos 
klubo abiturientų pristatymo 
šventė Oak Lawn Tower Inn 
salėje. 

Gegužės 24 d. — Iietuvos 
Dukterų dr-jos balius Jaunimo 
centre. 

Gegužės 25 d. — Iz.Motekai-
tienės muzikos studijos moki' 
nių koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 30-31 d. — Poezijom 
dienos Jaunimo centre. 

Birželio 1 4 - LDK Birutės 
dr-jos iškilmingas vėliavos pa
šventinimas Liet. Taut namuo
se. 

— Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos abiturientų išleistuvės 
Jaunimo centre. 

— LB Brighton Parko apy
linkės gegužinė Vyčių sodelyje. 

Birželio 7 d. — J. Puodžiūno 
Baleto studijos vakaras Jauni
mo centre. 

— Amer. liet. Bibliotekos lei
dyklos metinis narių susirinki
mas Jaunimo centre. 

Birželio 8 d. — A. L Mentes 
šori ruošiama vaikų 

Umbrasų sodyboje, Lemonte. 
— A. Jurgučio piano studijos 

mokinių koncertas Jaunimo 
centre. 

— Tragiškų birželio įvykių 
minėjimas, ruošiamas L B Cice
ro apyl. valdybos Šv. Antano 
parap. salėje. 

Birželio 13 d. — Dr. A. Grei
mo knygos sut iktuvės Jaunimo 
centre. Ruošia San ta ra — Švie
sa. 

Birželio 15 d. — Cicero Al-
tos sk. ruošiamas lietuvių t r ė 
mimų minėjimas Šv. Antano 
parap. salėje. 

Birž. 15 d. — Irenos Velec-
kytė8 Baleto ir piano studijos 
koncertas Jaunimo centre. 

Birželio 21 d. — Vytau to D. 
saulių rinktinės ruošiamos joni
nės Šaulių namuose. 

Birželio 22 d. — Balfo Chi
cagos apskrities i r skyrių ben
dra gegužinė Jonynų sodyboje, 
Chesterton, Ind. 

do palydovas, neretai klaidžioja 
po pasaulį, nusinešdamas nema
žai gyvybių. Lietuviams pabėgė-

Į liams gerai pažįstamas badas, to-
į dėl nenuostabu, kad sunkiais ka-
I ro ir po karo metais gydytis ba

davimu niekam neatėjo į galvą. 
I Taigi reikėjo ne gydytis badu, bet 

gintis nuo jo. 
Pastaraisiais dešimtmečiais m ū 

su gyvenimas neatpažįstamai pa
sikeitė. Išnyko badas ir skurdas, 
medicinos pagalba tapo prieina
ma visiems. Dabar valgom so
čiai ir daug, dažnai net per daug. 
Sotus maistas "nebesudega" žmo 
gaus organizme, tai atsiranda 
atsargų — riebalų pavidalu. 

Tačiau kai kam su pasiturimu 
gyvenimu, kuriuo džiaugiamasi, 
atsiranda medžiagų apykaitos li
gos, kuriomis nesidžiaugiama ir 
Jcurių norima atsikratyti. Tas, kas 
daugelį metu nesaikingai mai
tindamasis susigadino sveikatą, 
turi rasti jėgų atgauti, žinoma, 
jei dar galima, ką prarado, nes li
gų, susijusių sus sistemingu per
sivalgymu, kartais gydymas ne
daug tepadeda, o kai kada net 
pakenkia. 

Todėl daug kur dabar supran
tamas susidomėjimas badavimu. 
Gydymas badavimu yra toks pat 
senas, kaip ir pati žmonija. Seno
vės išminčiai badaudavo ne tik 
sveikatos ieškodami, bet ir tyru
mo, aiškumo. Dideli badavimo 
šalininkai nuo senovės yra japo
nai. Jie badaujantys susirenka 
specialiuose namuose, atskirai 
nuo kitų žmonių, arba tuo lai
kotarpiu stengiasi būti vieni. Iš 
tikrųjų, badaujant japonų pa
vyzdžiu, badas lengviau ištveria
mas. Rašytiniai šaltiniai skelbia 
ir šių dienų jogu patirtis rodo, 
kad badavime jieškantys sveika
tos, dorovės bei minčių tyrumo, 
atgauna ir kūno ir dvasios svei
katą. 

Pavyzdžiui, garsūs senovės gy 

čia jo pasekmes, ir jų išgyveni
mai bei sveikatos būklė niekada 
negali būti sutapatinta su gydo
mojo badavimo metu patiria
mais pojūčiais ir galima nauda. 
Vis dėlto ir priverstinio badavi
mo neigiamas poveikis būtų kur 
kas mažesnis, je'gu žmonės žino
tų, kad gali badauti be žalos sa
vo sveikatai 30 ir daugiau parų 
—psichinė žmogaus nuotaika ba

davimo metu itin turi didelę 
reikšmę. 

ti ne ilgiau kaip 12 — 15 parų. 
Pasak specialistų, badavimu 

galima gydyti tik disciplinuotus 
ligonius, visiškai atsakančius už 
save ir savo veiksmus. Girdi, la
bai sunkios komplikacijos ištinka 
badaujanti, staigiai pavalgius, iš
gėrus alkoholio arba užsirūkius, 
nes tuo periodu organizmas ypač 
jautrus nuodams. Gydyti bada
vimu negalima prieš ligonio va
lią, nes būtų ne gydymas, o pri
verstinis badavimas. Išimtį suda
ro psichiniai ligoniai, už kurių 
priežiūrą gydymo metu atsako me 
dicinos personalas. 

Medicinos literatūra plačiai 
nušviečia, kad badavimas — sun 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 1 d. 

dėl gydymo badavimu šalininkai 
daug vilčių deda į šį gydymo bū
dą, nes badavimas ne vienam 
žmogui yra sugrąžinęs kūno ir 
dvasios sveikatą. Taigi medicinos 
mokslininkų badavimu gydymas 
vis dar tiriamas ir tobulinamas. 

Tiesa, yra net kelios gydomojo kus gydymo būdas, jis toli gražu 
badavimo rūšys: absoliutus ba
davimas, kai nei valgoma, nei ge
riama; nepilnutinis badavimas, 
kai žmogaus organizmas gauna 
mažiau maisto medžiagų, negu 
suvartoja; dalinis badavimas, kai 
organizamas gauna pakankamai 
kalorijų turintį maistą, bet ne
gauna kokio nors būtino orga
nizmui produkto (baltymų, vi
taminų ar kt .) . Absoliutus bada
vimas gydymui netinka. Seniai 
medicinos ištirta, kad taip ba
daudamas, žmogus gali išgyven-

ne visiems prieinamas. Negalima 
gydytis badavimu be gydytojo 
priežiūros. O ir gydytojui, gydan
čiam badavimu, labai praverčia 
asmeninė šio gydymo būdo pa
tirtis. Pagaliau daugelio ligų at
vejais padeda gydytojo nurodyta 
dieta, ir gydymas badavimu ne
būna reikalingas. Pavyzdžiui, pa 
žymima, kad sveiki nutukę žmo
nės savo kūno svorį gali suregi 
liuoti, laikydamiesi dietos. Tačiau 
dar nemaža yra ligų, su kuriomis 
medicina sunkiai susidoroja, to-

A, f A. KAZIMIERUI GERMANUI 
mirus, p. IRENAI GERMftNIENEI, dukrai DALIAI, 
sūnums VYTAUTUI ir KĘSTUČIUI su ŠEIMOMIS, 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gi
lią mūsų užuojautą ir jungiamės Jūsų liūdesin. 

Antonija ir Bronius Kiioriai 

Ramutė ir Romas Bartuškai su šeima 

PATARIMAI SENESNIEMS 

Standard Federal Savings,, 
4192 Arcber Ave., Chicagoje 
antradieniais nuo 2 v. p. p. iki 
6 v. v. turi VISTA įstaigos a t 
stovą iš mero tarnybos pensinin 
kams. Tas atstovas gali lietu
vių, lenkų ir anglų kalbomis 

— Texas valstijos sostinė pa- Į duoti patarimus apie lengvatas 
keista net 15 kartų. | senesniems. 

A. t A. ANTANUI ORINTUI mina, 
dukras AST£ ir VID& žentus VACLOVE KLEIZJį 
ir GEDIMINE KAULEI, anūkus VYDJ| ir RYTą 
KLEIZAS, ir visus gimines, bei artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vytautas ir Aldona Kamantai 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Birželio 28 d. — l i e tuv ių die 
nos, ruošiamos J A V L B Vidurio ' dytoja'i Hipokratas, Cekijus ir ki-
Vakarų 
centre. 

apygardos Jaunimo 

Birž. 29 — liepos 3 d . - Los 

ti daugelį ligų gydė badavimu. 
Badavimo šalininkas buvo XVI a. 
šveicarų gydytojas Paracelsas, o 

Angeles LJS muzikiniai vaidini- ! taip pat ir kitas gydytojas Berto-
mai. rengiami P L J S valdybos l ė m ė S ° P o s a k į : "T°> k u n ° * e i s " 
Jaunimo centre * ^ d o b a d a s > ~ n i e k a s nebeišgy-

Birželio 28-29 — Lietuvių die 
nos Chicagoj, ruošiamos LB V. 
Vakarų apygardos valdybos. 

Liepos 4 — 6 dienomis — 
Įvairūs Tautinių šokių šventės 
parengimai Jaunimo centre. 

gydo badas, 
dys". 

Staiga susirgęs žmogus dažnai 
praranda apetitą, —sako gydy
tojai. Toks žmogus maitinamas 
sublogsta daugiau už nemaitina
mą. Apetito praradimas ligos 
metu rodo, kad badavimas nėra 
priešingas prigimčiai, kad jis yra 

l i epos 6 d. — VI-ji Tautinių j vienas jo apsauginių reakcijų, 
šokių šventė Chicagos Amphi-
teatre. 

Rugp. 17 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Vyčių sodelyje. 

Rugp. 10-17 d. — Liet. Fron
to bičiulių stovykla Dainavoje. 

Rugp. 17-24 d. — Mokytojų 
studijų savaitė Dainavoje. Ruo
šia JAV LB šviet imo taryba. 

Rūgs. 27 d. — Cicero jūros 
šaulių "Klaipėdos" kuopos ba
lius Šaulių namuose. 

tausojamas jėgų kovai su pakliu
vusią infekcija ar nuodais. 

Kalbant apie badavimą, pasak 
gydytojų, reikia griežčiausiai skir
ti dvi rūšis, būtent: priverstinį ir 
gydomąjį badavimą. Priverstinio 
badavimo metu žmogų slegia ne
laimės našta (karas, potvynis, 
sausra, griūtis anglių kasyklose), 
ir psichinė jo būklė tokia sunki, 
kad apie jokį teigiamą priversti
nio badavimo poveikį negalima 
kalbėti. Žmonės, patyrę privers-

Liehivoje mirus mielai Motinai 

A , f A . STASEI ŠILKATTIENEI, 
jos sūnui ir marčiai inž. MEČIUI ir IRENAI ŠILKAI-
ČIAMS, anūkams DR. RAIMUNDUI su šeima ir ED-
MUNDUI nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu 
su visais liūdi 

Emilija ir Petras Brizgiai 
Biruti ir Kazimieras Sekmakai 

Mylimai motinai 
A. f A. 

CECILIJAI MAČIULIENEI mirus, 
jos dukrą LIUSĘ, žentą KĘSTUTĮ ir visą LESKAUS-
KŲ ŠEIMĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Dana Česnauskiene su šeima 
Jadvyga Sasnauskiene 

t>r 
KUR TAS ŠALTINĖLIS 

Edmundą* Kuodis ir Joau Girijotas įdainavo 77 populiariąsias 
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 

Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 
vedėjas, gyv. Moustainside, N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kasauoja $14.96. m. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4MS W. Ord Street, CUeasA OL 

- / 
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f ŠV. TfiVO JONO PAULIAUS Į 
LIETUVIŠKI 20D2IAI 

i Popiežiaus Jono Pauliaus II S spalvų paveikslas | 
į su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per šv. Mi- § 
| šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks-1 
E liukų už $1.00, iškaitant paštą ir mokesčius: | 
I 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paltas ir mokesčiai | 
| ekstra). Rašykite: i 
f DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street | 
| Chicago, I1U 60629 I 

gegužinė ^mum 

SĮii i imii i iHii i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i iMiuii i i i i i iHii iHii i i i i i i i imimii imii imii i i ig 

| GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
I SOL. DANOS STANKATTYTES i 
| (Įdainuota lietuviškai) = 

I O P E R Ų A R I J O S | 
5 Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
E Dirigentas Alvydas Vasaitis E 

| GRA2TNA, AIDA, KAUKIŲ BALTUS, LIKIMO GALIA, | 
5 CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

= Kaina su persiuntimu f 10.75. Uisakymus atifstt: E 
| DRAUGAS, m5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629. 1 
i IU. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. | 
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Perskaitę Draugą, duokite j į kitiems pasiskaityti. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
T e l . 737 -8600-01 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
T e l . 422 -2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

. STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrąinia 7-6672 
2424 W. 6<»th STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102P Southvvest Highvvay, Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LI1UAMCA AVF. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS -
1446 So. 50th \ve.. CICERO. i\A.. 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 



X Antanas Diržys, nuolat gy 
venas prie Los Angeles, Calif., 
su reikalais lankydamasis Cle-
velan.de, grįždamas užsuko į 
Chicagą aplankyti savo giminių 
ir pažįstamų. Čia susitiko su 
savo marčios broliu, aplankė 
pusseserę P. Bertašienę, jos 
dukrą su žentu S. ir J. Užupius 
ir kt. Taip pat aplankė "Drau
gą' ir susipažino su lietuviškos 
spaudos darbais. Balandžio 30 
d. A Diržys vėl išvyko atgal į 
Californiją. 

X Mergaitė, pasilikusi iš 
"Ąžuolyno" šokėjų grupės, no
rėdama geriau pramokti lietu-į 
viškai ir angliškai, norėtų gauti 
laikino darbo namus patvarkyti 
ir pan. Suinteresuoti gali skam
binti vakarais Danguolei Valen-
tinaitei tel. 434-0935 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 1 d. 

X Vytautas LumbU, Garson 
Ont., Kanadoje, yra nuolatinis 
"Draugo" rėmėjas. Ir dabar 
prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo 10 dolerių auką. Dėkoja
me. 

X Dėkodami ui kalendorių ir 
korteles, aukų po 5 dol. atsiun-j 
tė: Jadvyga Sasnauskienė, B. 
Sakalas, Juozas Čėsna, Agnės j 
Žitkus, K. Jasiulevičius. Visiem! 
dėkojame. 

X Zigmantas ir Liuda Moc-1 
kai, kanadiškiai, lankėsi "Drau-1 
ge", domėjosi spaudos darbais, 
atnaujino prenumeratą ir įteikė 
10 dolerių auką. Ačiū. 

x A. Prapuolenis, Downers 
Grove, TJ1., aukojo 10 dol. Dėko
jame. 

X Stasys liepas, ciceriškis, 
pasveikino "Draugą", atnauji
no prenumeratą ir aukojo 10 do 
lerių. Labai ačiū. 

X Jonas Balbatas, klevelan-
diškis, aukojo 10 dolerių. Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: po 3 dol. 
— Ad. Kalnėnas, Elena Cicė-
nienė; po 2 dol. — Petronėlė 
Kimontienė, J. Puteris, F. Ma-

CHICAGOS 23NIOS 

x Lietuvių Bendruomenės t s a i t i s- V i s i e m s d ė k ° J a m e 

Clevelando apylinkės valdyba, 
dėkodama "Draugui" uš gerą 
jų veiklos informaciją, savo po
sėdyje paskyrė 50 dolerių auką 
ir ją per vicepirrnininką Vikto
rą Mariūną atsiuntė. Už para
mą esame labai dėkingi. 

X Respublikonų partijos tau
tinių grupių biuletenis įsidėjo 
žinių ir nuotrauką iš lietuvių 
respublikonų veiklos. 

X Saulius J. Matas, Topan-
ga, Calif., atnaujindamas pre
numeratą, atsiuntė ir 25 dol. 
auką. Už didelę paramą esame 
labai dėkingi ir skelbiame Gar
bės prenumeratorium. 

X G. J. Bukšnys, Omaha, 
Nebr., atsiuntė Garbės prenu
meratos mokestį. Maloniai dė
kojame. 

x Stepas Ingaunfe, Hot 
Springs, Ark. apyiinkėg pirmi
ninkas, atsiuntė malonų laišką 
Ir auką. Labai ačiū. 

x Lemonte, De Andreis se
minarijos bažnyčioje, 127 gatvė 
ir Archer, sekmadienį, gegužės 
4 d. 12:30 vai. bus lietuviškos 
Mišios. 

K Į gestosios lietinių tauti
niu šokių šventės banketą bi-

X Atnaujindami prenumera
tą, skaitytojai dažnai paremia 
"Draugą" aukomis. Po 7 dol. 
aukojo: 

Laura Jurkstaitė, Arlington, 
Valė Dailidkienė, Albuąuer-

que, 
Pranas Gasparonis, Los An

geles. 
Visiems esame labai dėkingi. 
x Dr. Jadvyga Dabulskienė, 

visą žiemą praleidusi Miami 
Beach, Fla.. grįžo į Chicagą. 

x švč. M Marijos Gimimo^ 
parapijos choras šį sekmadienį, 
gegužės 4 d., 10:30 vai. šv. Mi
šiose, kurias laikys vysk. V. 
Brizgys su kitais koncelebruo-
jančiais kunigais už nepriklau
somos Lietuvos prezidentą a. a. 
Aleksandrą Stulginskį, giedos 
specialias giesmes, vadovaujant 
muz. Antanui Linui. Prie vargo
nų bus Kazys Skaisgirys. Cho
ras jau dabar šiam minėjimui 
ruošiasi. 

X Sol. Praurlmė Ragienė iš
leido plokštelę "Yra šalis". Su 
soliste pasikalbėjimas įvyks 
šiandien, gegužės 1 d., 7:05 v. 
v. per Muzikinį kaleidoskopą, 
1450 AM skalėje. Sol. Prauri-

Po Ateitininkų federacijos tarybos posėdžių balandžio 26 d. Ateitininkų namuose. Iš kaires (1 eil.): Almis Kuolas, 
Edis Razma, Gabija Petrauskienė, Aldona Zailskaitė, tarybos pirm. dr. Adolfas Darnusis ir Arvydas Žygas; (2 eil.): 
kun. Stasys Yla, inž. Jonas Pabedinskas, Danutė! Balčiūnaitė, Aušrelė Liulevičienė, dr. Petras Kisielius, kun. Ka
zimieras Pugevičius; (3 eil): Balys Lukošiūnas, Vytautas Soliūnas, federacijos vadas Juozas Laučka, prof. Simas Su
žiedėlis ir Juozas Polikaitis. Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

MAIŠTINGI TERORISTAI 
Portorikiečių teroristai, FA-

LN pogrindžio organizacijos 
nariai, pirminiam teismui buvo 
atgabenti į teismo rūmus Chi-
cagoje. Jie buvo taip maištingi, 
kad teisėjas už tai vieną liepė 
uždaryti 6 mėn. į kalėjimą ir 
pagrasino kitiems. Prokurorai 
pasakė, kad visi dešimt bus tei
siami, nors juos reikėtų atga
benti į teismo salę surištus ir 
su užlipintomis lūpomis. Jų teis 
mas bus tęsiamas gegužės 19 
d. Jie kaltinami neleistinu gink 
lų nešiojimu ir ginkluotais api
plėšimais. 

GERA ALGA 
Chicagos miesto taryba nu

sprendė Angelinai P. Caruso, ei 
nančiai mokyklų superinten-
dentės pareigas, pakelti atlygi
nimą 17,000 dol. Dabar ji gaus 
70,000 dol. metams. 

SUGAVO PLĖŠIKUS 

Chicagos policija areštavo 
tris jaunus vyrus 19-23 m., kai 
jie pasuko važiuoti vienoB kryp 

ties gatve ne į tą pusę. Sulaikę 
juos, policininkai pastebėjo, kad 
vienas kažką išmetė pro auto
mobilio langą. Patikrinę rado 
marihuaną. Padarę kratą rado 
14,100 doL pinigais ir banko 
knygutes su 56,000 doL indėlių. 
Paaiškėjo, kad jie buvo įėję į 
vieno invalido karo veterano 
namus neva patikrinti gazo 
skaitliuko. Kai veterano žmona 
nusivedė vieną prie skaitliuko 
į rūsį, kiti suskubo surasti pi
nigus ir banko knygutes, bet 
pakliuvo policijai, pasukę au
tomobilį ne į tą pusę. 

SIJOJA KYŠININKUS 
Federaliniai agentai tiria Bli-

nosi valstijos sekretoriaus įstai 
gos tarnautojus, kurie už ky
šius išdavinėjo Šoferių leidimus 
neteisėtai, ypač nelegaliai atvy
kusiems svetimtaučiams. 

DIDELĖ PASKOLA 
Chicagos miesto taryba pa

tvirtino planą užtraukti pasko
lą 148.5 mil. dolerių 12-kai me
tų, kad galėtų sudaryti ilgalai
kį sprendimą finansinėms mies
to problemoms. 

saičiai — 1,000 dol. sol. St. Ba- listų suradimą, bet ir už pačios 

lietai jau išparduoti. Asmenys j m ė s Ragienės plokštelės sutik-
užsisakę, bet neatsiėmę iš Gifts \tuvės Tvy^s šeštadienį, gegužės 
International, prašomi skubiai 
atsiimti, (pr.) 

x Venecuelos lietuvių dr-ja 
10 metų sukakties proga rengia 
Motinos dienos pagerbimą geg. 
10 d, šeštad., šaulių salėje. 
2417 W. 43 St. Trumpa progra
ma, veiks laimės šulinys. Šo
kiams gros šaunus orkestras. 
Šampanas, šilta vakarienė. Pra
džia 7:30 v. v. Vietas rezervuo
ti tel. 776-3727. Auka 10 dol. 
asm. (pr.) 

10 d., 7 v. v. Tautinių namų 
salėje. 

X -laimimo centro kavinėje 
gegužės 2 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Gen. T. Daukanto jū
rų šaulių kuopa rengia vakaro
nę, kurios metu Percy Wilson 
draudimo įstaigos vicepreziden
to pareigas einąs Benediktas 
Jasinskas pakviestas sutiko pra 
vesti pokalbį apie apdraudas ir 
duoti praktiškų patarimų. Visi 
kviečiami. 

^ M ^ X LIETUVIŲ FONDO va-
Prof. Balys Vitkus prez. j a u s p r o g a sekantieji asmenys 
DBfcfo minėjime aptars: a u k o j o : 1 0 0 0 d o l A g r o n o i n ų 

Ateteandro Stulginskio agrono- •.Sąjungos Chicagos Skyrius; 
"'-"""r ' '" 300 dol. Petras ir Vanda Žoly-minius darbus. Minėjimas bus 
gegužės 4 d., 3 v. p. p. Jauni
mo centre, (pr.) 

x Neprigirdintienas — Ne-
mokama: kla-isa patikrinama 
penktadieniais nno 10 v. r. iki 

nai; 150 dol. Jurgis ir Marcelė 
Uksai; 500 dol. Algirdas Jo
nius; po 100 dol. — Gražutė Si
rutienė, Uosis Juodvalkis, Vale
rija ir Mečys Šimkai. Paulina 

4 vai. -popiet, adr.: 3042 W 63 Į ^ ^ L R Palm Beach, Fla. 
^ J ^ < * g 0 ' . _ I ^ . !

T e L . 7 7 6 ' 8 1 ? 9 ^ s k y r i u s - I r e n a Janušauskienė ir 
Uršulė ir Jonas Balskus. Va-Parduodomi ir taisomi visų fir

mų klausos aparatai. Baterijos 
už rusę kair,o«. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
iand « Ashociale's 950 Lake 
St. OaJk Park . Dl. Atdara tik 
jMi-ma/L, ketvirta/i ir šeštad. 
TeL 848-7125. (sk.) 

jaus užbaigtuvės bus gegužės 3 
d 7:00 vai. vakaro J. C. kavi
nėje, (pr.) 

x Mažiuką baliuką ruošia A. 
L Montessori dr-ja penktad., 
geg. 9 d., 8 v. v. Vyčių salėje. 

! 2455 W. 47 St. Bus šilta vaka-
į 

x Midland tatrormo bendro- T":c~e Z™* Vyties orkestras 
vei reikalinga 

TARNAUTOJA 
(Tcder) 

Su patyrimu ar be. Skambint 
925-7400 arba vakarais 778-
S579. rsk.) 

Bilietams skambinkite rytais į 
Vaikų namelius 476-4999, o va
karais Daliai čaransldenei 776-
1031. Paremkime mūsų mažiau
sių vaikų mokyklėlę, (pr.) 

X Jei SKILANDŽIU tau tik 
y Prezidento Stclgin^ltio mi-: reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 

sėjimas. Koncelebracinės šv. — INTERNATIONAL MEAT 
Mišios, vadovaujant vyskupui \ MARKET. Medžioklinės dešre-
V. Brizgiui, gegužės 4 d 'Svč. !lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
M. Marijos Gimimo parapijos į dešros ir t. t. Užsakymus siun-
bažnyčioje 10:30 vai. ryto Aka- Į čiame paštu bet kur Amerikoje. 
dernija Jaunimo centre 3 vai. p.-2913 West 63rd St , Chicago, II 
p. įėjimas nemokama*, (pr.) 60629. TeJ. (S12) 436-4337. (ak.) 

ATEITININKU FEDERACIJOS 
TARYBOS POSĖDIS 

•Praeitą šeštadienį, balandž'o 
26 d., Ateitininkų namuose, Le
monte, buvo sukviestas Ateitinin
kų federacijos tarybos posėdis. 
Dalyvavo dr. Adolfas Darnusis 
AF tarybos pirmininkas, At-kų 
fed. vadas Juozas Laučka, kun. 
Stasys Yla, AF kapelionas, Simas 
Sužiedėlis, kun. Kaz'mieras Pu
gevičius, Almis Kuolas, Arvydas 
Žygas, Moksleivių ateitininkų 
sąjungos pirmininkas, Aldona 
Zailskaitė, Vyt., soliūnas, Auš
ra Liulevičienė, Juozas Polikai
tis, Balys Lukošiūnas, Jonas Pabe
dinskas, dr. Petras Kisielius, Ga
bija Petrauskienė, kun. Kęstutis 
Trimakas, Danutė Balčiūnienė, 
Edis Razma, Ateitininkų studen
tų sąjungos pirmininkas, ir kaip 
svečias kun Viktoras Rimšelis. 

Posėdį atidarė dr. A. Darnusis, 
pakviesdamas maldą sukalbėti 
kun. St. Ylą. Juozas Laučka pra
nešė apie Ateitininkų federacijos 
valdybos veiklą. Valdyba turi po
sėdžius kas mėnesį.Pats AF vadas 
parašęs per pusmetį apie 200 
laiškų. Kalėdų proga buvo pa
sveikintas popiežius ir Amerikos 
vyskupai. Daug susirašinėjamą su 
užsieniu. Federacijos valdybos vei 
kloję dėmesys daugiau nukreip
tas į ateitininkų vidurinę ir jau
nesniąją kartą. Visoje ateitninki-
jos veikloje valdyba bandys su
eiti į glaudesnius ryšius su Lie
tuvos vyčiais ir skautais. Šiemet 
sueina 70 metų nuo ateitinin
kų organizacijos įsteigimo. Fede
racijos valdyba mano, kad jubi-

I liejinius minėjimus reikėtų dary-
1 ti atskirose vietovėse 

Arvydas Žygas, Moksleivių są-
I jungos pirmininkas, pranešė apie 
j savo valdybos veiklą ir bendrai 
apie moksleivių sąjungos būklę. 
Jis aplankė visas kuopas ir susipa
žino su moksleivių reikalais. 
Moksleivių sąjunga planuoja iš
plėsti kursus, išjudinti veikimą 
rytinėse Amerikos valstijose ir 
Kanadoje. 

Edis Razma, Studentų sąjun
gos pirmininkas, pranešė apie 
valdybos ir sąjungos veiklą. Sąjun
goje yra 8 draugovės, priklau
so sąjungai 250 studentų. Atei-
tininkškai veiklai studentai turi 
mažai laiko. Valdyba leidžia ap
linkraštį. Buvo suruošti pavasa
rio kursai, dabar ruošiami vasaros 
kursai ir stovykla. Kursuose ir 
stovykloje kreipiamas dėmesys j 
pagrindinius ateitininkuos prin
cipus — tautiškumą ir religiją. 

! Kursuose studentai supažindina-
; mi su Lietuvos dabartine būk-
j le ir su pogrindžio spauda. 

Federacijos taryba pagyrė pir-
! min nkų uolumą. J. Polikaitis 
przšė A. Zygą, kad jo valdyba 

1 atkreiptų dėmesį į Lipniūno kuo-
i pos būklę. Narių gausumu ši 

kuopa yra daug žadanti, bet ne
turi globėjo. 

Ateitininkų studentų ir moks
leivių veiklos programinei me
džiagai ruošti yra sudarytos ko-
misros. Apie studentų programi
nės medžiagos ruošimą pranešė 
A. Kuolas, o apie moksleivių — 
B. Lukošiūnas. Dirbant su moks
leiviais, kaip B. Lukošiūnas pašte 
bėjo, būrelių vadovams ir globė
jams trūksta medžiagos. Globė
jai ir vadovai daug laiko pralei
džia, beruošdami programas, pra-
vesdami diskusijas ir dar daugiau 
beieškodami temų. Ateitinin
kams moksleiviams programinės 
medžiagos ruošimo komisijon 
įeiti sutiko Aušra Liulevičienė dr. 
Arūnas Liulevičius, inž. Pilypas 
Narutis, Juozas Polikaitis. Pa
kviesta yra ir daugiau žymių 
ateitininkų, kurie dar atsakymo 
nedavė. Bus sudarytos religinės, 
ideologinėms ir tautinėms temoms 
apybraižos. 

Apie ateitininkų vidurinės kar
tos būklę pranešė inž. Jonas Pa
bedinskas. Tai yra akademikų 
jaunoji karta, kuri turi mokyk
linio amžiaus vaikus. J. Pabedins
kas nusakė, kaip juos galima ir 
reikia apjungti. Jau buvo Ateiti
ninkų namuose suruoštas jau
niems akademikams seminaras. Ir 
toliau bus ruošiami seminarai ir 
susitikimai. Bus kviečiami į Chi
cagą ir iš tolimesnių kolonijų. 
Panašūs susitikimai ir akademi
niai seminarai galėtų būti ruo
šiami ir kitose kolonijose. 

Kun. St. Yla pasiūlė, kad šie
met ateitininkų 70 metų jubi
liejaus proga Federacijos valdyba 
paruoštų atsišaukimą į visą lie
tuvišką visuomenę. Ateitininkai, 
kaip dr. P. Kisielius pastebėjo, per 
70 metų yra glaudžiai susiję su 
visa tauta ir katalikų Bažnyčia. 
Buvo pasiūlyta, kad Federacijos 
valdyba paruoštų anglų kalba 
trumpą leidinėlį apie ateitinin
kų organizaciją: kas ji yra, ko ji 
siekia ir kokie yra jos vadai. 

Federacijos tarybos posėdis už
truko keturias su puse valandos 
ir praėjo gražioje pasitarimų 
nuotakoje. Užbaigai maldą su
kalbėjo kun. K. Trimakas. 

V.R 

LIETUVIŲ OFERA STATYS 
PONCHIELLO *TL LTTUANI" 

Praėjusį sekmadienį St. Nicho-
las mokyklos salėje įvyko Lietu
vių operos sezono užbaigimo, 
džiaugsmo ir rūpesčių pasidali-

ras atsisakė honoraro ir dar paau
kojo 250 dol., sol. G. Capkaus-
kienė — 250 dol., aukojo bale
to jaunimas ir daug kitų. Jie vi
si bus paskelbti spaudoje. Iš vi
so gal per valandą suaukota dau
giau kaip 10,000 dol. ir tai vi
sus labai pradžiugino ir dar tą 

nimo pobūvis, kuriame dalyva- j p a t į v a k a r ą b u v o pakibta , kad 
vo operos kolektyvas, mecenatai j a u d a b a r g a l i m a g a l v Q t i a p i e ^ 
ir rėmėjai, iš viso apie 300 sve
čių. Pobūvį pradėjo Lietuvių ope
ros valdybos vicepirmininkas sol. 
Vac. Momkus, padėkodamas ope
ros dirigentui Alvydui Vasaičiui, 
solistams, choristams ir visiems 
prisidėjusiems prie šio sezono 
spektaklių pasisekimo. Priminė, 
kad, jei ir buvo pasitaikę kokios 
trinties, tai tegu šios pabaigtu
vės vėl sujungia visus naujam 
ryžtui ir darbui. 

Per valandą 10,000 dol 

tą sezoną ir bus statoma Ponchiel-
lo „I Lituani" (Lietuviai). 

Sveikinimai 
Muz. Alvydas Vasaitis, išskir

tinai visų svečių šiltai sutiktas, 
kaip operos dirigentas, savo žo
dyje pasidžiaugė, kad visa gerai 
pavyko, dėkojo visiems, kantriai 
lankiusiems repeticijas, dėkojo už 
pasiaukojimą ir darbą, išreiškė 
viltį, kad rudenį vėl visi sugrįš 
į salę. Dėkojo talkininkams, ben
dradarbiams, aukotojams ir in
formacijai. 

Sol. Stasys Baras pabrėžė, kad 
scenos pasaulyje kartais būna ro
žių ir dyglių ir visa tai šių pa
statymų metu jam teko pergy
venti. Linkėjo, kad dar ilgai šis 
šaunus Operos vienetas gyvuotų. 

Baleto kolektyvo vardu Viole
ta Karosaitė dėkojo visiems už 
talką, ji džiaugėsi savo šauniuoju 
iaunimu. Violetai ne tik už at
liktą tikrai didelį darbą, ne tik 
už puikią chereografiją, drabu
žių paruošimą, jų siuvimo orga
nizavimą jaunųjų amerikiečių so-

šokį, svečiai nepagailėjo plojimų. 
Lygiai taip pat Šiltai padėkota ir 
baleto šokėjui choreografui J. 
Puodžiūnui. 

Gausiai susirinkusieji svečiai 
turėjo progos pasidalinti įspū
džiais ir Neolitanų orkestrui gro
jant, pasišokti. Salėje buvo sve
čių iš visur, jų tarpe iš Los An
geles sol. Pavasaris su ponia. 

Visi skirstėsi su geriausiais lin
kėjimais operos kolektyvui nuga
lėti sunkumus, baigti mokėti sko
las ir pasiruošti naujai ir ketvir
čio šimtmečio sukaktuvinei ope
rai „I Lituani* 

L. Galinis 

iimiiiniMiiimimiiiimiimiiMiiiimiiiiii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 68 Street 
Chicago, m. 60629 

mimiunnMMniitififiiuHimiimiiitiimi 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8706 
Chicago, Blinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vaL d. 

Lietuvių operos Chieagoje pirmininkas 
Vytautas Radžius 

Nuotr. V. NortŪM 

Dešimtį mėty operoj išdaina
vusiems B. Bukauskienei ir A. 
Blyskiui įteikti atžymėjimai. Me
cenatų vardu žodį tarė muz. L. 
Simutis, sveikino kolektyvą, linkė
jo sėkmės ir pažadėjo ir toliau 
remti šį mūsų kultūrai reikšmin
gą darbą. 

Valdybos pirm. Vyt Radžius 
iškėlė mecenatų reikšmę, kad jie 
yra operos dalis, šalia solistų ir 
moristų. Priminė, kad reikėjo daug 
darbo ir ryžto, kad šio sezono 
dvi operos galėtų išvysti sceną. 
Visa tai buvo pasiekta darbu ir 
tikėjimu menu. Opera jau yra 
tvirtai įsipilietinusi mūsų tarpe, 
ją jau puikiai pažįsta ir amerikie-
tiškojo pasaulio žmonės. Visa tai 
rodo, kad Lietuvių opera jau yra 
vertingas meninis vienetas. Pri
minė, kad Šalia sėkmių buvo ir 
nesėkmių, nes sezonas baigtas su 
17,000 dol. nuostoliu, kas gali 
apsunkinti naujos operos pastaty
mą. Pradėdamas Lietuvių fondu 
ir Just. Mackevičium, išvardino 
daugybę mecenatų, kurių vardai 
jau buvo skelbti ar bus skelbti 
spaudoje ir operos spektaklių lei
dinyje. Daug buvo ir tokių me
cenatų, kurie patys aukoja dar- į E 
bo valandas lankydami repetici-jj| 
jas, tačiau, nepaisant šios darbo j S 
aukos, prisideda ir pinigine para
ma. Priminė, kad valdyba stengsis 
pati sutelkti lėšų, tačiau prašė 
mecenatų, kad būtų galima sėk
mingai pradėti naują sezoną. Dė
kojo dirigentui, solistams, choris
tams, šokėjams ir jų vadovams ir 
visiems bet kuo prisidėjusiems, 
kurių neįmanoma išvardinti, nes 
prie operos pastatymo dalyvavo 
216 žmonių. Kreipimasis į mece
natus nebuvo bereikšmis. Vacį. 
Momkui vadovaujant, pradžią 
padarė padvigubindami savo au
kas dr. K. Ambrazaitis, dr. A 
Šležas ir eilė kitų ir suma pradė
jo nepaprastu greičiu gaugti. So
listai Margarita ir Vacys Momkai 
paaukojo 1,000 dol., choro altai 
— 1.000 dol., jaunų choristų bū
relis — 1,000, rež. K. Ozelis su 
ponia $ 1,250, Lucy Norus 1,000, Į f. Miriau Ftthers, 83M So. Kilboura Ava, Oikasja, O, « € » 

MOTINAS 
įjungdami jas j 

šį specialų 

i v Mišių devindienį! 

I MOTINOS DIENOS N0VEMA — GEGUŽES 2 - M d.d. | 
MRBIJ0HŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE ? 

1 
= Si norena, i VIlniatM Auarca Vartų Stebukl. Gafieatingunio ir g 
: Nepaliaujamai Pagalbos gvč. Dievo Motiną Mariją, bus celebrao- | 

H jama už mxufų motinas, pamotes, uoftre*. močiutes \r fanonas, : 
= 2yvas ir mirusia*. s 
5 S 
s Reflcldamas-e dfkmsjomą ai motinos meOe ir pssiaakoilmą, jaugtu | 
s ją | iv. VDStą noveną. * 

Motinos vertes 

torenal aukoju , 
Vardas, pvrardt 
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