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PROKURORUI 
Pil. Ramanauskaitės Angelės, 
Mykolo, gyv. Lietuvos TSR, 
Kauno rajonas, Raudondvaris, 
Pakalnės g., 29. 

PAREIŠKIMAS 
Sių metų liepos 17 d. išvykau 

pas Baltarusijoje, Astravo raj. Gi
rių km. gyvenančius lietuvius. 

Liepos 20 d., man užėjus sve-
čiuosna į Lukšy namus ir su 
vaikais žaidžiant lietuviškus žai
dimus, mokant lietuviškų daine
lių ir skaitant pasakas, bei nuo
širdžiai su jai besikalbant, tarp 
kitko ir apie religiją, į namus at
vyko Giriu ir Rimdžiunų mo
kyklų mokytojai bei įgėrę depu
tatai, o taip pat Astravo raj. pro
kuroras Abramovič, pora tardyto
jų ir milicijos darbuotojai. 

įsiveržę į kambarį tardytojai ir 
deputatai pareikalavo doku
mentu, kurių su savimi neturė
jau. Paskui pradėjo piktai ir įžū
liai moralizuoti: "Ko jūs čia važi
nėjate ir kam vežate tas lietuviš
kas knygas, kam renkate folklorą, 
kuris nereikalingas nei jums, nei 
mokslui. Lietuvių kalba šiose sa
lose baigia išnykti, ir gyvento
jams ji nereikalinga, o jeigu no
rite su vaikais žaisti ar paskaityti 
lietuviškas knygas — eikite į mo
kyklą ir, gavusi direktoriaus lei
dimą, galėsite su vaikais užsiimi
nėti". Paskui tęsėsi ilgi vaikų ka
mantinėjimai su grasinimais ir 
neleistinų menamų klausimų 
oiždavinėjimu. Prokuroras Abra
movičius, piktai keikdamas lie
tuvius, juos vadindamas išsigi
musiais nacistais, trankydamas 
kumščiais stalą, reikalavo, kad 
studentai čia nevažinėtų ir savo 

folklorą rinktų Lietuvoje, o ne 
Baltarusijoje, nes po folkloro prie
danga esą skleidžiamas buržuazi
nis nacionalizmas ir religijos prie 
tarai. Vakare, sustatę aktą, mane 
išvežė į Astravo miliciją mano 
asmenybei ir gyvenamajai vietai 
išaiškinti. 

Liepos 24 d. mane išsikvietęs 
prokuroras Abramovičius urve 
dė baudžiamąją bylą, kaltinda 
mas mane organizuotu vaikų re
ligijos mokymu ir religinės litera
tūros platinimu, nors religinės li
teratūros pas mane buvo rasta 
tik po vieną egzempliorių. Tar
dymo metu jis primygtinai reika 
lavo pasakyti, kas mane čia at
siuntė ir kokie studentai lietuvis 
kuose kaimuose su manimi buvo 
anksčiau. Po tardymo jis pareiš
kė, kad šį vakarą būsiu išvež 
ta į Lydos spec-priėmimo — 
skirstymo skyrių, kur per mėnesį 
laiko bus išaiškinta mano asme
nybė bei gyvenamoji vieta. Pa 
reiškė, kad esu sulaikyta už val
katavimą. 

Vis dėlto į Lydą mane išvežė 
tik liepos 26 d. Astrave buvau pa 
talpinta bjauriai dvokiančioje ir 
šaltoje kameroje kartu su gir
tuoklėmis moterimis. Į pastabas 
dėl netvarkos ir blogo maitini
mo milicijos viršininkas visai ne
kreipė dėmesio. 

Lydoje keturias paras mane iš
laikė vieną kameroje, kur nebu
vo galima net atsigulti. Pataly
nės nedavė, gultų nebuvo, o gri.n 
dys šaltos ir drėgnos. Vėliau ma
ne pervedė į kitą kamerą kartu 
su valkatomis ir kriminalistėmis. 
Čia buvo mediniai gultai, bet 
patalynės nedavė. 

(Bus daugiau) 

MASKVA PRADĖJO 
TAIKOS OFENZYVĄ 

Kremlių erzina kai kurty vadę nepaklusnumas 
Paryžius. — Kaip jau buvo 

rašyta, balandžio 29 d. Paryžiu
je buvo užbaigtas Europos ko
munistų partijų suvažiavimas, 
kuris laikomas sovietų taikos 
ofenzyvos Europoje pradžia. 
Tokios ofenzyvos po Afganis
tano invazijos sukelto triukšmo 
tikėjosi buvęs valst sekretoirus 
Kissingeris ir kiti politiniai ste
bėtojai. Pats komunistų kon
ferencijos organizavimas, jame 
pasakytos kalbos ir paskelbta 
rezoliucija primena garsiąją 
Stockholmo taikos konferenciją, 
organizuotą komunistų 1962 m. 

Konferenciją Paryžiuje šaukė 
prancūzų ir lenkų komunistų 
partijos. Sakoma, kad dalyvavo 
22 partijos. Rumunija, Jugosla
vija, Italija, Ispanija, Britanija 
ir gvedija konferenciją boikota
vo. Belgijos ir Šveicarijos par
tijos atsiuntė stebėtojus ir bai
giamojo dokumento nepasirašė. 
Kartu su pakvietimais buvo 
išsiuntinėtas rezoliucijos teks
tas, tačiau konferencija jį pa
keitė, pasiūlius suomiams ir 
danams. 

Boikotavusios partijos aiški
na, kad konferencija turėjo dar 
sykį primesti komunistų judėji
mui centrinę Maskvos kontrolę, 
šio sumanymo Maskva neatsisa
kė ir boikotavusios partijos vėl 
bus kviečiamos į platesnį komu-

reikšti atsišaukime į "visus eu
ropiečius, nežiūrint įsitikinimų, 
tautybės, gyvenimo būdo, j vi
sus komunistus, socialistus, so
cialdemokratus, krikščionis ir 
kitų religijų tikinčiuosius". 
"Taika yra mūsų bendras gė
ris", sakoma pareiškime, kurį 
perskaitė prancūzų partijos 
tarptautinių reikalų sekretorė 
Maxime Gremetz. 

Sovietų delegacijos vadas Bo-
ris Ponomarev pabrėžė savo il
goje kalboje, kad komunistams 
nėra trečio kelio. Tenka pasi
rinkti arba NATO bloką, arba 
Varšuvos paktą. 

Italijos komunistų vadovybė 
laikosi nuomonės, kad kampani
ją prieš Vakarų raketas, kuri ir 
buvo šios komunistų konferen
cijos svarbiausias tikslas, turi 
lygiagrečiai sekti kampanija 
prieš sovietų raketas, kurios 
nukreiptos prieš Europos mies
tus. 

Sakoma, kad sovietų nuotai
kas konferencijoje labai page
rino iš Pekino atėjusi žinia, 
kad Italijos komunistų vadai 
nesutiko bendrai su Pekino va
dovybe pasmerkti sovietų "he
gemoniją". Priešingai, Italijos 
partijos vadas Berlingueras net 
išbarė kinus už invaziją Viet
name. 

Ponomarevas dėl įtempimų 

Kubietis, po ilgų kančių ištrūkęs iš komunistinio režimo, bučiuoja Amerikos 
žemę Key West, Floridoje. 

Ruošiasi Madrido 
konferencijai 

Etniniy grupių veikėjai valstybes departamente 
Washingtonas. — Balandžio 

23 d. Rytų Europos amerikiečių 
etninė organizacija turėjo susi-, gaciją. Valstybės lepartamen 
tikimą su Rozane Ridgeway, j tas pareiškė, kad delegacijos 
valstybės departamento patarė
ja, buvusia ambasadore Suomi
joje. Jai pavesta prižiūrėti pa
siruošimus Madrido Europos 
Saugumo ir Kooperavimo kon
ferencijai, kuri numatoma lap
kričio mėn. Susirinkime daly
vavo ir kiti valstybės departa
mento valdininkai, be to, Max 
Kampelman, Washingtono ad
vokatas ir demokratų partijos 
veikjas, kuris numatomas JAV 
delegacijos Madrido konferenci
joje ko-pirmininku. Baltijos tau
tų amerikiečiams atstovavo 
Jungtinis Baltų komitetas, po
sėdyje dalyvavo: Maido Kari, 
Eva Migonis ir John Bolsteins. 

Ponia Ridgway pasakė, kad 
sovietų invazija Afganistane ir 
disidentų sustiprintas persekio
jimas pažeidė Madrido konfe
rencijos atmosferą, tačiau JAV 
nutarė tęsti pasiruošimus tai 
konferencijai, nes prileidžiama, 
kad Europos Saugumo ir Koope
ravimo procesas toliau naudin
gas JAV-bėms ir Vakarams. 

Etninių grupių nariai iškėlė 
klausimą, kaip gauti etninių 
grupių atstovams vietų JAV 
delegacijoj Madrido konferenci
joje, ir kaip būtų galima įvesti 
etninių grupių reprezentaciją i 
pasiruošimų darbus. Pernai 
Rytų Europos etninių grupių 
konferencija buvo rekomenda-

Popiežius Zaireje 

Muštynes Havanoje 
Havana. — Kubos sostinėje, 

prie Šveicarijos ambasados, ku
rioje veikia ir JAV interesų sky
rius, apie 400 kubiečių kantriai 
laukė Amerikos įvažiavimo vi
zų. Kitoje gatvės pusėje susi
rinkę Castro režimo šalininkai 
išvažiuoti norinčius kubiečius, 
kurių tarpe buvo daug buvusių 
politinių kalinių, koliojo, mėtė 

Į akmenimis. Pagaliau atvažia
vo du autobusai, išlipo nemažas 
būrys vyrų, kurie lazdomis, gu-

I miniais "bizūnais" puolė susi
rinkusius kubiečius juos gero
kai sukruvino. Vieną vyrą te
ko nuvežti ligoninėn sulaužytais 
šonkauliais, penkiolika sužeista 
lengviau. Kas galėjo, pasislėpė 
šveicarų pasiuntinybėje, kuri 
tuoj pasiskundė Kubos vyriau
sybei. 

Naujoji Kubos valdžios politi
ka išleisti nepatenkintus režimu 
piliečius jau davė Amerikai apie 
10,000 naujų pabėgėlių. 

Daugiau bedarbiu 
Washingtouas. — Statistikos 

įstaiga paskelbė, jog balandžio 
mėn. Amerikos bedarbių skai
čius paaugo iki 7 nuoš., arba 
iki 7,2 mil. žmonių. Illinois val
stijos bedarbių nuošimtis dar 
didesnis — 7.4 nuoš. Daugiau
sia prisidėjo automobilių pra
monės pergyvenamas nuosmu
kis, todėl Michigano valstijoje 
bedarbių dar daugiau. Bijoma, 
kad padėtis pablogės gegužės 
mėn., kai darbininkus pardės at
leidinėti su automobilių pramo
ne surištos įmonės: gumos, 
stiklo, tekstilės fabrikai 

Žygis Irane 
supykino sultoną 

Bostonas. — "Boston Globė" 
laikraštis paskelbė, jog Omano 
sultonas, kuris buvo susitaręs 
su gynybos departamentu leisti 
JAV karinėms jėgoms naudotis 
Omano aerodromu ir baze Ma-
sira saloje, šį susitarimą atšau
kė. Sultonas Quabos bin Said 
užsirūstinęs, kad, jam nepra
nešus ir nepasitarus, JAV karo 
lėktuvai naudojosi Omano baze, 
puldami Iraną Šeši transporto 

. lėktuvai, skrisdami į Iraną, bu-
gegužės 27 d. tęsti pasikalbėji- j v 0 nusįieidę Masiroje pasiimti 
mą apie Helsinkio Baigiamojo j degalų. Laikraščio žiniomis, val-
akto laužymus Rytų Europos Į gtybės departamentas siunčia 
kraštuose ir apie kitus Madrido | §ją gavaite į Omaną pasiuntinį, 
konferenciją liečiančius klausi- j ^ ^ bandys įtikinti sultoną 
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Kubiečiai keičia 
Floridos veidą 

Tūkstančiai užplūdo Key West miesteli 
Key West — šis Floridos i je Floridoje vyriausybė sustipri 

vusi departamentui devynis as
menis, kurie galėtų įeiti į dele-

sudėtis bus nuspręsta Baltųjų 
R.ūmų, tačiau bus rimtai svar
stoma ir etninių grupių atstovų 
kandidatūra. 

Grupių atstovai iš The Ame
rican East European Ethnic 
Conference (AEEEC) kėlė klau
simą, kad JAV turėtų Madride 
stipriai kelti tautų apsisprendi
mo teisių principą. Baltų atsto
vai nurodė, kad Kongreso rezo
liucija Nr. 200 kaip tik stipriai 
šį principą pabrėžia. 

AEEEC atstovai vėl kviečia
mi susitikti su ponia Ridgway 

miestas yra toliausiai į pietus 
išsikišusi Amerikos žemės dalis, 
labai rami, šilta, turistų lanko
ma vieta. Miestas didžiuojasi, 
kad čia mėgdavo atostogauti 
prezidentas Harry Trumanas. 
Dalis pagrindinės miestelio gat
vės vadinama "Truman Ave-
nue". čia galima rasti ir skal
byklą "Margaret Truman Laun-
derette". Key West kurį laiką 
gyvendavo rašytojas Ernest 
Hemingway. Dar ir šiandien 
vienas namas priklauso kitam 
rašytojui Tennessee Williams. 
Rašytojams patiko ši mieguista 
tropikų sala. Tačiau šiandien 
čia labai gyvas Kubos pabėgė
lių priėmimo centras. Vietiniai 
biznieriai pardavinėja marški
nius su užrašais "Freedom Boat-
lift", "Key West to Cuba, 1980". 
Viešbučiai pilni kubiečių, kurie 
laukia atvykstant savo giminių 
ir pažįstamų. Kai kurie barai, 
tavernos neužsidaro dieną naktį. 
Laivų kapitonai Kuboje neima 
pabėgėlių be plaukymo lieme
nių, jas sponsoriams tenka pirk
ti Key West Liemenė, kuri 
kainuodavo 5 doL, dabar per
duodama už 12 doL 

Imigracijos departamentui 
pradėjus bausti laivų kapitonus 
už nelegalų pabėgėlių gabeni
mą, Floridos gubernatorius Bob 
Graham kreipėsi į Baltuosius 
Rūmus, prašydamas neperse
kioti kubiečių laivų savininkų, 
nes jie gali išlaipinti bėglius ne 
tik oficialiuose uostuose, bet po 
visą Floridos pakrantę, slaptose 
vietose. 

Vienas kubietis kapitonas, 
šrimpų gaudymo laivo savinin
kas, išgirdęs apie valdžios bau
das ir laivų konfiskavimus, pik
tai pareiškė: "Jie man atims 
laivą? Man daug svarbiau iš
gelbėti savo motiną". 

Žinia, kad Fidelis Castro siun
čia Amerikon nusikaltėlius nėra 
tik komunistų skleidžiami gan
da i Muitininkai jau sulaikė 60 
kubiečių, kurių tarpe buvo vie
nas nuteistas už žmogžudystę, 
keli narkotikų pirkliai. Pietinė-

mus. [neatšaukti susitarimo. 

Padėtis Irane 

Kinšasa. 
Paulių II-jį 
sutiko apie 
minia su 

— Popiežių Joną 
Zairės sostinėje 

1 milijono žmonių 
prezidentu Mohutu 

nistų suvažiavimą, šaukiamą! Europoje, dėl pavojaus taikai 
Suomijoje. Rezoliucijos tekstai Į kaltino tik Ameriką. Jam dau-
bus išsiuntinėti ir nedalyvavu- Į giausia rūpėjo NATO planai 
šioms partijoms. | išstatyti Vakarų Europoje nau-

Konf erencijos nutarimai iš- i jas raketas, kurios galėtų pa-

Sese Seko priešaky. Popiežius 
pasakė atvykęs, kaip "taikos 
pasiuntinys". Jis linkėjo kiek
vienam Afrikos sūnui visada 
turėti fizinio ir dvasinio maisto. 

Popiežių sutiko Afrikos gen
čių šokėjai. Sostinės mokyklų 
vaikų jungtinis choras giedojo 
giesmes ir sugiedojo lenkiškai 
"Šimtą metų!" 

siekti karimus taikinius Sovietų 
Sąjungoje, 

Londonas, — Britanijoje te
roristams užėmus Irano amba
sadą, gatvėse pasirodė ir revo
liucinės Irano vyriausybės, aja-
tolos Khomeinio šalininkai. Jie 
ne tik meldėsi, bet ir bandė 
"vaduoti" ambasadą, turėjo su
sikirtimų su britų policija, še-
šionka iraniečių buvo suimti, 
spauda reikalauja juos depor
tuoti, nes patirta, kad 10 jų vi
sai ne studentai. 

Irane vyriausybė paskelbė, 
kad antroji parlamento rinkimų 
dalis, įvyks ateinantį penkta
dienį. Amerikiečiai įkaitai yra 
išvežioti į aštuonis provincijos 
miestus, dalj paliekant ir oku
puotoje ambasadoje, Teherane, 
čia stipriai saugoma Britanijos 
ambasada. 

Irano radijas po amerikiečių 
bandymo vaduoti įkaitus buvo 
paskelbęs, kad nepavykusiame 
puolime žuvo 30 amerikiečių. 
Washmgtonas tvirtino, jog žu
vo aštuoni. Vėliau iraniečiai 
skelbė, kad žuvo devyni, o penk
tadieni jie vėl paskelbė radę dar 
vieną kūną ir žuvusių skaičius 
buvęs — 10. Valstybės depar
tamentas pakartojo, jog žuvo 
aštuoni. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Sovietų kalinamo Anatolij 
Ščaransky broliui ir motinai bu
vo leista aplankyti sūnų Per-
mos darbo lageryje Nr. 45. 

— Iš Liberijos, po vyriausy
bės pakeitimo JAV diplomatai 
pradėjo išsiųsti savo šeimų na
rius. Amerikos mokykla Mon
rovijos mieste uždaroma gegu
žės 9 d. Liberijoje gyvena apie 
6,000 amerikiečių. 

— Kinijos žinių agentūra pa
skelbė, kad JAV žygis Irane 
neišspręs įkaitų problemos tik 
padės sovietams vaidinti Irano 
globėjus. 

— Saudi Arabijos karališkai 
šeimai artimas laikraštis "Al 
Jerira" pasiūlė islamo valstybių 
konferencijai imtis žygių išva
duoti amerikiečius diplomatus, 
laikomus Irane. Amerika tu
rėtų pažadėti nesikišti į Irano 
reikalus, turėtų atšaukti planus 
užšaldyti Irano lėšas Amerikos 
bankuose, tada islamo valstybės 
nustatytų Iranui datą, iki 
kurios jis turėtų paleisti įkai
tus. 

Sekretorius Muskie 
susitiks Gromyką 

WasWngtonaa. — Gegužės 16 
d. Austrijoje minima 25 metų 
Austrijos taikos sutarties su
kaktis. Ta proga Vienoje susi
tiks naujasis valstybės sekreto
rius Edmund Muskie ir sovietų 
užsienio reikalų ministeris Gro-
myko. Prieš tai sekretorius 
Muskie susitiks Briuselyje su 
NATO valstybių užsienio reika
lų ministeriais. Valstybės de
partamente buvo planuojama, 
kad Muskie susitiks su sovietų 
Gromyko Jugoslavijoje, nes at
rodė, kad prezidentas Tito jau 
miršta ir daug aukštų diploma
tų planavo vykti į laidotuves. 

no imigracijos departamento i r 
pasienio sargybos pareigūnų jė
gas, nes pagerėjus orui iš Ku
bos laukiama atvykstant tūks
tančių kubiečių, kuriems nepa
tinka gyventi komunistinėje 
priespaudoje. Pakrančių Sargy
bos žiniomis, tarp Kubos ir Flo
ridos, daugiausia Key West, 
plaukioja apie 3,000 jachtų, žve
jų laivų ir įvairaus dydžio pra
moginių laivelių. Kubos vyriau
sybė paskelbė kariuomenės pa-
ruošties būklę, bijodama, kad 
laivų judėjimas ir netoliese 
vykstą JAV karo laivyno pra
timai nebūtų Kubos invazijos 
priedanga. Net ir sovietų spau
da skelbia "šalin rankas nuo 
Kubos" įspėjimus. 

Fidelis Castro, kalbėdamas ge-
/ružės 1-mos proga, vėl pakar
tojo, kad vyriausybė išleis vi
sus, kurie nori palikti Kubą. 
"Jie skundžiasi. Jie sako, kad 
atvažiuoja nusikaltėliai. Kas 
čia naujo? Kas, jie mano, bro
vėsi j Peru ambasadą? Artistai 
ir intelektualai? <— kalbėjo 
Castro. Jis grasino sumobili
zuoti Oriente provincijos ka
riuomenę, jei JAV vykdys prie 
Guantanamo bazės karinius ma
nevrus. Tie manevrai tėra ra-
peticija Kubos invazijai, pasakė 
Castro, žadėdamas ginti kiek
vieną Kubos teritorijos kam
pelį 

Kaip žinoma, laivyno manev
rai Pentagono buvo atšaukti, 
kad karo laivai galėtų patruliuo
ti vandenis tarp Kubos ir Flori
dos ir padėti pagalbos reikalin
giems pabėgėliams. Prezidentas 
įsakė atidaryti pabėgėlių priėmi
mo centrą Floridos Bglin aviaci
jos bazėje, netoli Pensacolos. 

Kubos parade ilgas, Ameriką 
puolančias kalbas, pasakė Nika
ragvos valdžios chuntos narys 
Naniel Ortega, Grenados prem
jeras Maurice Bishop ir buvęs 
Domininkonų prezidentas Juan 
Bosch. 

Castro trumpai paminėjo Ku
bos sunkumus: parazitus, už
puolusius tabako i r cukraus 
plantacijas ir kiaulių ligas. J is 
stebėjosi, kad tos negerovės 
kažkaip paslaptingai pasirodė 
kartu su pabėgėlių problema, 
matyt, norėdamas sudaryti įspū
dį, kad ir dėl tų nelaimių kal
t a kapitalistinė Amerika. 

— Ispanijos baskų išrinktas 
autonominės vyriausybės prezi
dentas Carlos Garaicoechea, 40 
metų, teisininkas, ir 13 jo mi-
nisterių prisiekė sąžiningai eiti 
pareigas ir klausyti tautos rei
kalavimų. 

— Prancūzija pradėjo išvežti 
savo 1,100 vyrų kariuomenę iš 
Čado. 

— Libano spauda tvirtina, 
kad arabų šalyse naujas val
stybės sekr. Muskie nepopulia
rus, nes jis žinomas Izraelio 
draugas ir rėmėjas. 

Hebrono arabai 
puolė izraelitus 

Tel Avivas. — Hebronas ilgą 
laiką buvo grynai arabiškas 
Vakarų kranto miestas. Pasku
tiniu metu Izraelio vyriausybė 
nutarė įsteigti mieste dvi žydų 
mokyklas. Penktadienį ginkluo
t i arabai puolė granatomis ir 
automatiniais šautuvais iš pa
maldų išeinančią žydų grupe, 
penki izraelitai žuvo ir apie 40 
sužeisti. 2ydai tuoj buvo heli
kopteriais evakuoti, kareiviai 
pradėjo ieškoti teroristų, mies
tas apsuptas. 

KALENDORIUS 
Gegužės 5 d.: Maksimas, Kres-

cencija, Barvydas, Neris. 
Gegužės 6 d.: Evodijus, Be

nedikta, Rokantas, Argą. 
Saulė teka 5:45. leidžiasi 7:51. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

75 L, naktį 50 L 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gegužės mėn. 5 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
ELENOS BLANDYTĖS 

KONCERTAS 
PLB, plėsdama tarpusavį įvai

riuose kraštuose gyvenančių lie
tuviu bendravimą, kartu sudaro 
progas pasigėrėti saviškiu talen
tais. Taip ir dabar, solistė Elena 
Blandytė, PLB tarpininkavimu, 
yra išvykusi į Australiją koncer
tuoti. Los Angeles jaunimas, pa
tyręs, kad ji pravažiuoja ju mies
tą, pakvietė ją trumpam sustoti 
ir čia padainuoti. Balandžio 20 
d., sekmadienį, po pamaldų, pa
rapijos salėj ji atliko dainų • 
deklamacijos programą. 

Čia rašančiam pirmą kart su 
soliste teko susitikti atsitiktinu 
atveju. Kai po karo tremtiniai iš 
Europos pradėjo skirstytis, mes 
su šeima išlipome New Yorke, 
kur pirmąjį prieglobstį mums su
teikė iškilusis tautietis prel. Jo
nas Balkūnas. Pasitaikė tada, 
kad Maspheto lietuviai Klasčiaus 
sode ruošė pikniką. Noras arčiau 
patirti čionykštį lietuviu gyveni
mą nuvedė į tą pikniką. Čia itin 
patraukė dėmesį piknikaujančių 
dainavimas. Ypatingai prie vieno 
stalo be paliovos dainos plaukė 
viena po kitos. Ten susuktiesiems 
aš ir sakau: „Ale, kad jais čia 
turite puikiu dainininku". Paaiš
kinimas buvo: „Mat mes čia tu
rime seseris Blandytes, tai jos 
dainuoja ir kitus daina uždega". 
Ir tikrai, šios mielos seserys, žiū
rėk, kuriame laikrašty ir beskai-
tai: dainuoja Blandytes. 

Šiuo kartu viena tu dainingu 
seserų, Elena, dainavo losangelie-
čiams. Ji padainavo M. K. Čiur
lionio kūrinius — Oi giria, Bė
kit bareliai, Vai lekia gulbių pul
kelis, V. Kairiūkščio — Baltoj 
toj viršūnėj ir Aš viską užmir
šau, T. Makačino —Gimtinės 
dangus, R. Raslavičiaus — Ma
ma, A. Kačanausko —Vai gra
žu. Padainavo pora dalykų los-
angeliečių kompozitorių: G. Gu
dauskienės — Gyvenimo pagun
da ir Br. Budriūno — Šauksmas. 
Iš pasaulinių muzikų: N. Vitti 
— Žibuoklės, F . Lai — Pirmoji 
meilė, R Falvo — Tik jam vei-
nam, Bizet — Habanera iš op. 
Carmen. Užbaigai padainavo L. 
Albėnaitės — Vėjas, kuris tikrai 
nuaidėjo vėju. Solistei akompa
navo Raimonda Apeikytė. 

Solistė išsiskiria iš daugelio ki
tų dainuojančių moterų sodriu 
altu, ypač žemojo registro diapa' 
zone. Ir pvz,, jos Habanera iš op. 
Carmen buvo tikrai žavi. Kai ku
rios dainos, kaip pvz., Žibuoklės, 
buvo perteiktos su tokia jausmin 

tą. Jį čią pakvietė Los Angeles aka 
deminio skautų sąjūdžio skyrius. 
Prelegentas apie pusantros va
landos trukusioje kalboje labai 
gyvai ir įdomiai, kaip tikrai ge
rai su šiuo klausimu susipažinęs, 
nušvietė Lietuvoje seniau ėjusią ir 
dabar leidžiamą, vadinamą pog
rindžio, spaudą. Šioj savo kalboj 
prelegentas pristatė ir vėliausiai 
akademinės skautijos išleistą jo 
redaguojamos Aušros III-jį tomą, 
apimantį 11-15 — 15-55 nr. da
bar Lietuvoj leidžiamus. 

Los Angeles akademikai skautai 
atlieka labai vertingą darbą. Jie 
jau kelintą kartą suruošia ver
tingas paskaitas patriotinėmis te
momis. Neseniai jie suruošė Zi
tos ir Perkūno Krukonių, iš Bos
tono, liaudies dainomis ir skaid
rėmis Lietuvos pavaizdavimą. 

MADŲ PARODA 

Los Angeles „Šatrijos Raga
nos" vyresnių skaučių draugovė 
ruošia madų parodą. Ateikite vi
si pamatyti pačių skaučių sukur
tas grožybes ir pamatysite visus 
vėliausius fasonus šiam pavasa
riui ir vasarai. Madų paroda bus 
Sv. Kazimiero parapijos salėje ge
gužės 11 d. '12:30 vai. p.p. Po 
parodos — kavutė. 

J. K. 

ŠAUNIOS KARUŽŲ 
KRIKŠTYNOS 

Lietuvių tautinių šokių šventes foto korespondentų komisija. Iš kairės 
stovi Algis Stasiulis, Linas Meilus, Eug. Būtėnas, R. Damijonaitis. Vidury 
sėdi Jonas Kupris ir K. Izokaitis. Stovi žemai: Vyt. Jasinevičius ir Ramint? 
Jalionyte. Nuotr. A. Stasiulio 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KAI DIDIEJI TAVE PAGULDO 

Sekmadienį, balandžio 27 die
ną, 5v. Kazimiero parapijos baž
nyčioje buvo pakrikštyta dr. Ša
rūno ir Sandros Karužų sūnus 
Petro vardu. Krikšto apeigas atli
ko kun. dr. Vincentas Bartuška. 
Krikštatėviais buvo inž. Romas 
ir Giedrė Venckai, Petro dėdė ir 
teta. 

Naujam katalikui duotas Petro 
vardas, norint pagerbti dr. Šarū
no dėdę, žinomą lietuvių poetą 
Petrą Karužą. "Giesmių apie 
daiktus ir žmones" autorių, kuris 
jaunas mirė Kaune 1933 metais. 
Naują jo eilių laidą rengia spau
dai jo brolis Kazimieras Karuša, 
Šarūno tėvas. 

Šarūnas ir Sandra susipažino 
Brazilijoje, Lietuvių jaunimo 
kongreso metu. Sandra Kindury-
tė yra Brazilijos lietuvių ūkinin
kų duktė. Kindurių ūkis netoli 
San Paulo. Dr. Šarūnas Karuža 
— losangelietis. Ta pažintis pasi
baigė santuoka: vestuvės buvo 
Brazilijoje, San Paulo katedroje. 
Taip abu suartinti žemėlapyje ir 
lietuviškos jaunos poros gyvenime 

Paskutiniu metu už šią skiltį 
mane ant menčių paguldė du di
dieji, abu buvę JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
pirmininkai: Alg. Gečys ir J. 
Gaila Abu juos laikau gerais pa
žįstamais: J. Gailą nuo 1948 m., 
dar iš Vokietijos stovyklų laikų.. 
o Alg. Gečį maždaug nuo to lai
ko, kai jis pradėjo vadovauti JAV 
LB Krašto valdybai. Alg. Gečk 
nokautas man nebuvo skaudus, 
nes viena, jis man labai draugiš
kas asmuo, antra, to mano lieja
mo optimizmo savo laiku jis pat^ 
man buvo nemaža: įkvėpęs. Nė 
ra skausmingas ir J. Gailos no 
kautas. Gal tik tiek, kad jis kerš
tingas. Skaitytojai gal paklau 
dėl ko? Kas skaito šią skiltį, te 
prisimena mano prieš kurį laik; 
paskelbtą pastraipą „Kodėl Gail; 
toks negailestingas?" Tadgi, sa 
kyčiau, mano ne taip tolimas bi 
čiulis ir kartu nuoširdus kovoto 
jas už lietuvybę, už gryną, gra 
žią lietuvių kalbą, už aną mane 
pastraipą panūdo mane paguldy
ti ant menčių. 

man reiktų visas korektūros klai
das atitaisinėti, kiek jų pasitaiko 
mano skiltyje, tai gal nemaža da
lis „Horizontu" būtų korektūros 
klaidų atitaisymams skiriama. O 
kad radijo valandėlė per metus 
nustojo apie 100 rėmėjų, m a n ra
dijo valandėlės vakare š.m. sau
sio mėnesį papasakojo ne kas ki
tas, o vienas iš valandėlės vedė
jų K. Laskauskas. Beje, J. Gailos 
tame vakare nemačiau, ir esu 
3su tikras, kad apie rėmėjus ge
riau žino vienas iš tos valandė-
_ės vedėjų, negu J. Gaila. 

Kaip Baltimorės miesto merą, 
:;uris, anot J. Gailos, bičiuliauja-
i ir su Sovietais, pasitinka lietu-
,-iai, kokias ovacijas jam kelia, 
įamačiau Marylando lietuvių or
ganizacijų rengtame šių metų 
Lietuvos nepriklausomybės minė-
ime tuose pačiuose Lietuvių na-

ARKTIKOS UŽKARIAVIMAS 

Nežinomų Šiaurės ašigalio sri
čių paslaptys jau seniai traukė 
žmogaus akį ir protą. Pirmieji 
arktikos tyrinėjimai buvo pradėti 
dar XV ir XVI amžiuje, kai žmo
nės šiaurės vandenimis bandė 
ieškoti artimesnių kelių į Rytus, 
atsieit, Kiniją, Indiją ir Japoniją. 
N u o to laiko Anglija, JAV, Olan 
drja, Švedija, Vokietija, Rusija ir 
kitos Europos valstybės protar
piais siuntinėjo savo ekspedicijas. 
T ų ekspedicijų, daugiausia, buvo 
kelio suradimas į Rytus. Su di
desniu atsidėjimu tų kelių buvo 
ieškota ir XIX, XX amžiaus pra
džioje. Tačiau šis uždavinys, pa
reikalavęs daug aukų ir didelių 
pastangų, buvo neišspręstas tiks
las ir nepasiektas... 

Tačiau nuoseklus šiaurės ir jos 
turtų tyrinėjimas prasidėjo tiktai 
1921 metais. Nuo to laiko dar
bas tyrinėtojų tęsiamas ir inten
syvinimas. Kelios dešimtys moksli
ninkų ekspedicijų kasmet išvyksta 
į šiaurę, į pačias tolimąsias šiau
rės sritis, į šiaurvandenis. Ir išti
sus metus tęsiamas tyrimų dar
bas visame šiaurės ašigalio plote, 
ypatingai Lediniuotojo vandeny
no pakraščiuose ir jo salose, kur 
yra platus tyrimo stočių tinklas. 
T a m e bazių tinkle šiuo metu vei
kia per 300 stočių, prie kurių jau 
yra įsikūrę apie 60 vietovių nauji 
atskiri miesteliai. 

Šios visos tyrimų vietovės turi 
radijo stotis, modernius mechani
nius įrengimus ir pagal bendrą 
planą stropiai tiria sudėtingas 
Arktikos hidrometeorologijos są
lygas ir jos energijos resursus. Be 
šių tyrimų ir mokslo darbų neį
manoma šiaurės jūrų kelių sura
dimai, ašigalio užkariavimai ir 
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vimų istorija nūdien darosi viena Į pasaulyje nebėra? 

muose. J. Gailos gausiam minė- trangpoliariniai skridimai 

braziliškasis San Paulo ir kalifor-

ga meile, kad po koncerto girdė-) n i s k a s * • * * • * * 
Į savo anūko krikštynas iš Bra

zilijos atskrido močiutė Marija 
Kindurienė. Senelis negalėjo at
vykti dėl sezoninių savo ūkio 
darbų. Pobūvyje dalyvavo Šarūno 
tėvai: laimingi močiutė Jadvyga 
Karužienė ir senelis Petras Karu
ža, visuomenininkas. 

jau net kelios ponios „skundėsi": 
„Nagi, sako, man net ašaras iš
traukė". Dainos buvo paįvairin
tos deklamacija V. Tamulaičio 
apysakos — Sugrįžimas, kurioje 
jautriai atkuriami Lietuvos pri
siminimai. 

Auditorijai, kurios buvo apie 
pora šimtų, imponavo ir solistės 
kuklumas, nepretenduojantis į 
aukštąsias padanges, bet jos švel
nus, moduliuojantis, pereinantis 
g vienos tonacijos į kitą balsas 
ir graži vaidyba. Tai padaro solis
tę labai miela ir artima. Visi, ką 
girdėjau, koncertu buvo labai pa
tenkinti. Parengimą organizavo 
jaunimas, kurių atstovas V. Ban-
džiulis abiem programos atlikė
joms gražiai padėkojo ir joms bu
vo įteikta puokštės gėlių. Jauni
mo ansamblio vadovė Ona Ra-
zutienė, dėkodama solistei, pia
nistei ir auditorijai, pasidžiaugė, 
kad tuo buvo papildytas ansamb
lio iždas, kaupiant lėšas ansamb
lio šokėjų kelionei į šią vasarą 
ruošiamą šokių šventę Chicago}. 

J. Kuprionis 

DABARTINĖ UETUVOS 
POGRINDŽIO SPAUDA 

Tokia tema balandžio 13 d 
Los Angelėj, Šv. Kazimiero para 
pijos 

Krikštynų pobūvis buvo ardvio-
se krikštatėvių inž. Romo ir Gied
rės Venckų namuose Santa Mo
nikoje. Tai buvo plačios giminės 
ir gausių draugų pobūvis. Daly
vavo per 150 svečių — didžia da
limi tai jauni lietuviai profesio
nalai. Viešpatavo jauki artimų 
bičiulių suėjimo nuotaika. Be-
sivaišindami, bešnekučiuodami 
malonioje namų šeimininkų glo
boje, gausūs svečiai praleido ke
letą valandy, savo atsilankymu 
pagerbdami centrinį iškilmių 
personažą, naują lietuviškos ko
lonijos narį Petrą Karužą. 

Svečių tarpe buvo Lietuvos 
generalinis garbės konsulas inž. 
Vytautas Čekanauskas su ponia, 
soliste Janina. Buvo svečių iš 
Brazilijos, tai majoras Silius su 
ponia, dabar besilanką Jungtinė
se Valstybėse. Jų namuose, Bra
zilijoje, kaip tik Šarūnas sutiko 
savo būsimą žmoną Sandrą. 
Krikštynų pobūvy buvo svečiu iš 
universitetinės profesūros, kur 
profesoriauja dr. Šarūnas. Buvo 

salėj, iš Chicagos atvykęs 1 j ^ ų g atdksmų kalifornijos rie-

Visų pirma turiu pasidžiaugti 
kad tokie asmenys, kaip Alg. Ge
čys ir J. Gaila randa k iko pa 
skaityti mano „Horizontus". 
Prieš kurį metą bičiulis J. Gai
la man Baltimorėje prasitarė 
kad neturįs laiko rimtų žurnalu 
(tada paminėjo „Lituanus") pa
skaityti ir juos dedas į krūvą. 
Tuo tarpu „Horizontus" ne tik 
paskaito, bet net ir iškarpas su
renka. Man tai garbė, bet kartu 
liūdna, kad J. Gailai nebelieka 
laiko rimtiems žurnalams pasi
skaityti ir kartu praplėsti savo 
intelektualinį plotį bei gylį. 

Na, jeigu jis mano „Horizon
tus ' taip išmėsinėjo, tai ir aš 
norėčiau papunkčiui pasiaiškin
ti dėl visų mano „nuodėmių" 
kurias J. Gaila ilgame straipsny
je išklojo. 

Visų pirma noriu pabrėžti, kad 
kiekvieną kartą, vykdamas į Bal
timorės lietuvių renginius, nusi
perku įėjimo bilietus ir nerašau 
to įvykio kronikos ar protokolo, 
bet tik savo įspūdžius, kaip lais
vas, niekieno nepapirktas pilietis. 
Tad, jei vieno žmoną paminiu, 
o kito ne, tai mano įspūdžių rei
kalas. Įdomu, kiek žmonų, sumini 
amerikiečiai reporteriai, pačių 
redakcijų pasiusti įvykius aprašy
ti ir už tai gauną gerus atlygi
nimus? Jei man kurie Baltimorės 
veikėjai būtų kada oficialiai pra
šę kurį nors jų 'renginį aprašy
ti, tikėkite, iki žmonų ir tarnai
čių niekad nenubrisčiau... 

Dėl „Antro kaimo" pasirody
mo Baltimorėje savųjų įspūdžių 
galėčiau tik tiek paaiškinti, jog 
vieneto prievaizda ir kai kurie 
„antrakaimiečiai", man rudenį 
nuvykus atostogų Chicagon, pa
sakojo, jog jie tam tikrus škicus 
taiko daugiau Washingtono pub
likai, kitus — Baltimorės. Kai aš 
ta kryptimi kažką viešai para-
čiau, bičiulis J. Gaila jau rėkia, 
kad aš baltimoriečius nužemi
nau. Ko gero, gal ir alaus, paly
ginus su Washingtonu, labai pri
einama kaina Baltimorės Lietu
viu namuose man nebeparduos. 

J. Gaila priekaištauja, kad pa-
j skelbiau ne tą Baltimorės lietu-

imo dalyvių tarpe nepastebėjau. 
Žinoma, bičiulis J. Gaila gal kiek 
dantį griežia, kad aš pataikiau ne 
į tą minėjimą, nes po savaitės ki
tą minėjimo dalį rengė LB apy-

i linkė. Bet ką aš kaltas, jei tar-
| nyba mane pasiuntė į pirmąjį mi-
| nėjimą, o antrojo minėjimo me

tu man buvo darbo diena. Tegu 
bičiulis J. Gaila nerūstauja už 
mano sakinį, kad minėjimą pra
vedė ponia, „laisvai kalbanti 
abiem kalbom..." Atrama pa
prasta: J. Gailos minėjime nebu
vo, ir nebuvus kam kritikuoti. 
Užtikrinu bičiulį J. Gailą, kad, 
nuvykęs į tą minėjimą, reorgu 
tikrai nepasidariau. 

Vieną kitą klaidą daugelis pa
darom, nes juk esam mirtingieji. 
Lygiai kaip ir J. Gaila savo 
straipsnyje mano gerą bičiulį Ta
dą Mickų pakrikštijęs Petru. 

Tad tokie mano argumentai. 
Pakilęs po nokauto, tiesiu J. Gai
lai bičiulišką ranką, nė kiek ne-
pykdamas, tik dar kartą pastebė
damas, kad ir ateityje rašysiu tik 
savo įspūdžius niekieno nepaper
kamas, o bičiulis J. Gaila, jei jau 
rimtesnio darbo nesuras, galės ati-

Tokiu būdu Arktikos užkaria-

taisinėti ir papildinėti tai , kur 
mano informacija, jo žodžiais, 
netiksli. Tik visa bėda, kad šį 
kartą jis tų netikslumų beveik 
nesurado, nes, mano manymu, 
straipsnį diktavo ne tiek sąžinė, 
kiek kerštas. 

VLJt . 

iš įdomiausių veikimo sričių. Ne
nuostabu, kad ir visas kultūrin
gas .pasaulis šiais mokslo darbais 
domisi, nes jie yra kartu viso pa
saulio laimėjimai. Šie Arktikos ty
rimai ir jų duomenys praturtina 
pasaulio mokslą, jie skina naujus 
kelius tarptautiniam susisiekimui, 
jie parodo pasauliui ir žmonijai, 
kokie neapskaičiuojami turtai sly 
pi amžino ledo ir baltųjų lokių 
žemėje. 

J. Mškns 

MOKYKLOJE 

Mokytojas klausia mokinę: 
— Pasakyk, Onute, kaip vadi 

naši t a s paukštis, kurio dabar 

Onutė pagalvojusi sako: 
— Vista, panele mokytoja, 

— Kaip tai višta? Argi j au 
pasauly nėra daugiau vištų? 

— Nebėra,— sako mokinė. 
— Vakar ry tą mano mamytė 
išvirė paskutinę vištą. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAETIS 

m 
VINCAS BBIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 8»th Street, Chicago, m . 

Visi teL 778-8000 
Valandos papai susitarimą-

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. _ 337-1285 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 
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Valandos pagal susitarimą 
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S 0 P H I E BARČUS 
RADIO 3EIMDS VALANDOS 

Lietuvių kaloa: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM. 

7159 S, MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ELL. 60629 
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Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir S 
Europos likimo pranašystę atidengia tik ką iš spau- j 
dos išėjęs No valio iškilus kūrinys į 
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IR KITI RINKTINIAI RAŠTAI į 

Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio § 
priedu. Verte A. Tyniolis, iliustravo dail. A. Korsa- | 

s kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- \ 
1 bes viršeliais, kaina $6.00. 1 
i Gaunama DRAUGE ir pas knygy platintojus, | 
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I ŠV TCVO JONO PAULIAUS i 

Jonas Damauskas skaitė paskai-» toviu. JMG I vių radijo valandėlės bangą. Je; 

LIETUVIŠKI 2 0 D 2 I A I 
E s 
i Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas | 
E su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per šv. Mi- i 
E šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- I 
E liukų už $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius: i 
E 9 
i 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai \ 
E ekstra). Rašykite: i 
f DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street 
| Chicago, Iii. 60629 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravrford 
Medicai Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm..antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

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 BOARI) 
OF FAMILY PRACTICE 

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

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

476 2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr.. treč. 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 
DR. WAITER J. KIRSTUK 
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3925 VVest 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
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MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Telef. — 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 
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Ofisai: 
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4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 
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2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
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6745 West 63rd Street 
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Pavergtg tautų jaunimas 

ENERGINGAI KOVOJA 
D i d e l ė p a g u o d a y r a 

pavergtoms tautoms, kad prieš 
sovietinių rusų okupaciją ener
gingai kovoja pavergtųjų kraš
tų jaunimas. Okupacinė val
d ž i a d e d a m i l ž i n i š k a s 
pastangas, kad jaunimas būtų 
bolševikiškai perauklėtas. 
Šiam reikalui tarnauja visos 
mokyklos, pradedant vaikų 
darželiais, baigiant univer
sitetu, organizacijos, spauda, 
kinai, teatrai, knygos bei bib
liotekos, darboviečių vadovai ir 
daugelis kitų institucijų. 

Kas liečia mokyklas ir or
ganizacijas, jos pirmiausia 
stengiasi jaunuolius padaryti 
ateistais, nes praktika rodo, 
kad į Dievą netikį jaunuoliai 
lengviau nutolsta ir nuo tau
tinių reikalų, nors tai ir nėra 
taisyklė. 

PALESTINIEČIAI-KLIŪTIS SANTYKIAMS SU AMERIKA 
Irakas kaip nauja Vid. Rytu jėga 

Mes esame daugiau susi
pažinę su Pabaltijo tautų kova 
prieš sovietinių rusų užmačias. 
Mažiau dėmesio kreipiame ir 
labai nedaug ka težinome apie 
gruzinų, armėnų, ukrainiečių, 
kazachų, turkmėnų ir kitų 
pavergtų tautų kovą bei išsiva
davimo pastangas. 

Šiuo kartu kiek sustosime 
prie to paties okupanto paverg
tos armėnų tautos kovos. Ar
mėnai — Kaukazo tauta, so
vietinių rusų pavergta ir jų 
slopinama. Šio amžiaus sep
tintojo dešimtmečio pradžioje 
Sovietų kalėjimuose ir priver
čiamojo darbų stovyklose ne
daug tebuvo armėnų. Reiškia, 
jie nedaug tekovojo. Bet minė
to dešimtmečio viduryje pa
dėtis pasikeitė: armėnų jauni
mas pradėjo politiškai reikštis 
ir bruzdėti. 1963 m. susikūrė 
"Armėnų jaunimo sąjunga". 
Tiesa, pradžioje jos veikla ne
buvo griežtai nukreipta prieš 
Maskvos režimą, bet ji stiprino 
tautinį susipratimą ir ugdė 
pasipriešinimą rusų vedamai 
politikai. Prasidėjo Sovietų 
milicijos bei KGB represijos. 

Daugelis armėnų aktyvistų 
buvo perspėti, bet jie ir toliau 
tęsė savo veiklą, buvo areš
tuojami, tardomi, sodinami j 
kalėjimus, baudžiami, tre 
miami. 

* 
Suž lugdž ius "Armėnų 

jaunimo sąjungą", vėliau 
susiorgainzavo griežtai pogrin
dinė "Nacionalinė partija". Jai 
vadovavo Stepanas Zatikja-
nas, Šagenas Harutjunjanas ir 
Haikas Hečatrjanas. Buvo pa
ruošta partijos programa ir 
1967 metais pradėtas spaus
dinti laikraštis "Paros". KGB 
šiuos pogrindžio darbuotojus 
susekė ir areštavo. 

Nežiūrėdami sustiprintų re
presijų, armėnų žmogaus tei
sių kovotojai savo veiklą tęsė 
toliau. Apie Armėnijos Helsin
kio grupės veiklą pradėjo kal
bėti Maskvos disidentai ir 
užsienio žurnalistai. KGB 
nutarė susidoroti ir su šiais 
pasipriešinimo dalyviais. Tai 
nebuvo labai sunku, nes kaip 
visur, taip ir čia, nei Amerika, 
nei kitos Helsinkio pakto šalys 
Helsinkio grupės kovotojų rim
tai negynė ir leido rusams juos 
suiminėti, teisti, tremti, kalin
ti. Tiesa, pasitaikydavo vienas 
kitas protesto balsas, bet sovie
tiniai rusai diskusijų metu 
dangstydavosi Helsinkio pak
to formule, ir teigė kad kitos 
šalys negalinčios kištis į jų vi
daus reikalus. 

1977 metais KGB areštavo ir 
7 metams kalėjimo nuteisė ar
mėnų Helsinkio grupės vadą 
Robertą Nazarjaną. Taip pat 
buvo areštuotas ir nuteistas 
Šagenas Harutjumjanas ir 
Haikas Hačatrianas. 1977 m. 
lapkričio mėnesį jį ir dar du 
armėnus areštavo ir primetė 
kaltinimą, kad jie įvykdė Mask
vos metro sprogdinimą. Tiesa, 
KGB negalėjo pateikti įro
dymų, kad jie minėtą sprog
dinimą organizavo ar jį įvyk

dė, tačiau, nežiūrint į tai , 
Zatikjaną pereitais metais 
sušaudė. Armėnų laisvės sąjū
dis betgi nežuvo. Likusieji 
kovotojai tęsia p r a d ė t ą 
Armėnijos išlaisvinimo darbą. 

Armėnų laisvės kovotojų yra 
ir kituose kraštuose, taip pat ir 
JAV-bėse. Neteko girdėti, kad 
mūsų politinės organizacijos 
būtų užmezgusios su jais ry
šius ir derintų kovos taktiką. O 
reiktų tai nedelsiant atlikti, nes 
abiejų tautų padėtis vienoda ir 
priešas vienas ir tas pats. 

Su broliais latviais mūsų ry
šiai glaudesni, mes apie jų ko
vą daugiau žinome, kaip apie 
kitų pavergtų tautų judėjimą. 

Atrodo, kad ne tiktai mes išei
vijoje, bet ir lietuviai — latviai 
tėvynėje kovodami derina sa
vo veiklą. Gražus pavyzdys — 
45 pabaltiečių pareiškimas 
Stalino — Hitlerio pakto panai
kinimo reikalu, kurį pasirašė ir 
įteikė lietuvių — latvių atsto
vai. 

Sovietai Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje veda labai panašią 
r u s i f i k a c i j o s p o l i t i k ą . 
Didžiausių rezultatų jie yra 
pasiekę Latvijoje, mažiau
sių Lietuvoje. 

1979 — 1980 metų sąvartoje 
KGB padarė nemaža suėmimų 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Ieškota pogrindžio darbuotojų. 
Dalis suimtųjų gal tokie ir yra, 
bet tiktai dalis. Daugeliu at
vejų "nepataikyta". Tai rodo 
faktas, kad po suėmimų Lietu
voje pogrindžio spauda kai-
buvo taip ir yra leidžiama. Be 
jau mūsų anksčiau skelbtų 
pavardžių, LKB Kronikos Nr. 
40 praneša, kad buvo kratomi 
Šie asmenys: Vitalija Žvikaitė, 
Liucija Kulvietytė, Julius Sas
nauskas, Vladas Šakalys, 
gydytojas Algis Statkevičius. 
Vėliau buvo naujų kratų, nau
jų suėmimų. Skelbiamos ir 
kagėbistų — kratos valdininkų 
pavardės: vyr. ltn. Rainys, 
majoras Raudys, kapitonas 
Stankevičius. 

* 
Ne vieni lietuviai kratomi, 

teisiami, kalinami. Neseniai 
"Latvija" (latvių savaitraštis 
Vokietijoje) paskelbė žinią, kad 
š.m. sausio 4 d. Rygoje buvo 
penkeriems metams nuteistas 
latvis M. Lukjanovičius. J is 
apkaltintas, kad 1979 m. kovo 4 
dieną — sovietinių rinkimų me
tu — barstęs agitacinius la
pelius. Netrukus jis buvęs areš
tuotas. J į teisęs okupuotos 
Latvijos aukščiausias trismas 
apkaltino priešvalstybine agi
tacija, pritaikė baudžiamojo 
kodekso 65 paragrafą ir nutei
sė penkeriems metams griežto 
režimo stovyklos. Tačiau dar 
nebuvo žinoma, į kurią sto
vyklą jis buvo paskirtas. 

Nuvertus šachą ir Irane 
įsigalėjus sąmyšiui, Irakas 
tapo galingiausia į rytus nuo 
Egipto arabų valstybe. Jo iški
limą paskatino trys veiksniai: 
nafta, karinė jėga ir vidinė rai
da. Paviršutiniškai žiūrint, 
I rakas lemtingai nepriklauso 
nė nuo vieno tų veiksnių, nes 
Saudi Arabija turi daugiau 
naftos, o Izraelis turi didesnę 
karinę jėgą, o taip pat ir pra
monės, žemės ūkio bei švie
timo pažangumu Izraelis pra
lenkia Iraką. To nepaisant, 
šitų trijų veiksnių suderini
mas leido Irakui iškilti ir pra
dėti vyrauti visuose Vidurio 
Rytuose. 

Naf tos a t s a r g o s 
Specialistų apskaičiavimu 

dabartiniu metu Irako naftos 
atsargos siekia 90 bilijonų sta
tinių ir po Saudi Arabijos jis 
yra antroje vietoje pasaulyje. 
Kasdieną Irakas išpumpuoja 
ta rp trijų ir keturių milijonų 
statinių naftos ir už ją gauna 
20 bilijonų dol. pajamų į metus, 
kas valstybei su 12 milijonų 
gyventojų yra daug. Kartu 
Irakas labai sumaniai ir sau 
naudingai tą naftą parduoda. 

J i s yra sudaręs specialias 
sutartis su Prancūzija, Italija 

Drauge su mumis už laisvę 
kovoja ir ukrainiečių jau
nimas. Štai neseniai Briuse
lyje, Belgijos sostinėje, kur yra 
NATO vyriausias štabas ir jo 
būstinė, ukrainiečių išeivijos 
jaunimo didelis būrys susi
rinko Muntpleino aikštėje ir, 
kad atkreiptų pasaulio dėmesį, 
paskelbė bado streiką... Buvo 
reikalaujama, kad laisvosios 
tautos kreiptų didesnį dėmesį į 
pavergtuosius. Vienas demons
trantų reikalavimų — kad būtų 
pakeistas iŠ kalėjimo Jurijus 
Sukevičius, dabar 47 metų, 
ukrainiečio generolo sūnus. Jo 
tėvas kariavo prieš nacius ir 
pireš komunistus II pasaulinio 
karo metu. Jurijus tebuvo 15 
metų, kai jam priteisė 20 metų 
priverčiamųjų darbų stovyk
los. 

Ukrainiečių jaunimas pradė
jo protesto akciją visame pa
saulyje, reikalaudamas, kad 
būtų paleisti visi ukrainiečiai 
laisvės kovotojai. Jie renka jų 
sąrašus ir žada įteikti Sovietų 
Sąjungos vyriausybei. Taigi 
pavergtų kraštų jaunimas 
energingai kovoja. b. kv. 

P. GAUCYS 

ir Japonija. Jos įsipareigojo, 
pvz. Japonija, pastatyti Irake 
petrocheminius fabrikus, naf
tos valymo įmonę ir kelias 
elektros stotis. Italija — vaisių 
ir gyvulių farmų kompleksus, 
Prancūzija — plieno fabriką 
bei atominį reaktorių. Taip pat 
ir už naftą gaunamas sumas 
Irakas sumaniau tvarko už 
kitus. Taip pat Saudi Arabija 
didžiules sumas laiko JAV 
bankuose. Dabar ir norėdama 
jas atsiimti, negali to pada
ryti, nes tada doleris dar 
labiau susmuktų. I ranas , 
Kuwaitas didžiules sumas 
investavo į ilgalaikes pasko
las Monetariniam fondui, tuo 
tarpu Irakas 96 savo užsienio 
valiutos atsargų laiko greitai 
likviduojamoje formoje. 

Irakas turi 212,000 vyrų ka
riuomenę, labai gerai Sovietų 
ginklais apginkluotą, tuo tar
pu Saudi Arabija tik 58,000, o 
Iranas, šachui valdant — 413,-
000, bet dabar ji demorali
zuota. Anuomet Irakas bijojo 
Irano ir vengė su juo susikirs
ti. Bet dabar, Iranui nusilpus, 
pradėjo agresyvią prieš jį poli
tiką. 

1 

Julius Sasnauskas, 20 metų jaunuolis. Buvo kelius kartus okupantų 
KGB kratomas, suimtas 1979.XII.11. Nuo gimnazijos lankymo dienų 
buvo kaltinamas ir persekiojamas už savo religines pažiūras ir bend
radarbiavimu su anksčiau kalintu Viktoru Petkum, kuris šiuo metu 
atlieka 15 metų bausmę Čistopolio kalėjime. 

Truputis praeit ies 

Dabartinis Irakas sudarytas 
iš anksčiau Turkijos valdytos 
Mesopotamijos, kai po I pas. 
karo ją perėmė Anglija ir jos 
globoje valdė hašhemitų dinas
tija. 1958 m. nužudžius karalių 
Faisalą II, įsigalėjo Baatho 
partijos diktatūra. Po ilgų 
tarpusavio kovų partijos vidu
je, 1968 m. visą valdžią perė
mė gen. Achmet Hassan ai 
Bakr, paskirtas prezidentu, o 
Saddam Hussein valdančios 
partijos generaliniu sekre
torium. Jie yra marksistinių 
pažiūrų ir palaikė glaudžius 
santykius su Sovietais. 1979 m. 
gen. Bakras dėl sveikatos 
atsistatydino ir prezidentu 
tapo Husseinas, praktiškai ir 
anksčiau valdęs Iraką. Po tri
jų savaičių penki ministeriai ir 
250 aukštų pareigūnų ir kari
ninkų buvo sušaudyti ar padė
ti į kalėjimą, apkaltinus 
sąmokslu jį nuversti. Tiek 
anksčiau, tiek dabar Irakas 
yra griežtas Izraelio priešas, 
visom priemonėm besisten
giąs suvienyti arabus prieš 
Izraelį ir jį sunaikinti. Dabar 
Egipto prez. Sadatui pasi
rašius taikos sutartį su Izrae
liu, Irakas neatlaidžiai reika
lauja ne tik boikotuoti Egiptą, 
bet ir prez. Sadatą nubausti už 
išdavystę. 

Šalia naftos, vanduo yra ki
tas brangiausias Irako turtas 
ir jis yra vienintelis nafta 
turtingas arabų kraštas, turįs 
pakankamai vandens pla
čiai išvystyti žemės ūkį ir 
ne tik save išmaitinti, bet, 
galbūt, ir maistą eksportuoti. 
Tačiau tą šviesią perspektyvą 
drumsčia Sirijos reikalavimai 
dalintis su ja vandeniu, o taip 
pat ir Turkija, iš kurios išteka 
Eufratas, neskaitant kitų 
problemų, kaip ūkininkų neno
ras ūkininkauti ir ryžtas mies
tuose ieškoti lengvesnio gyve
nimo. 

Tolinimasis nuo Sovietų 

Jau ir anksčiau Irakas buvo 
pradėjęs po truputį tolintis nuo 
Sovietų įtakos, bet dabarti
niam prez. Husseinui paėmus 
valdžią artėjimas prie Vakarų 
buvo pradėtas vykdyti paspar
tintu tempu. Dabar Pran
cūzija užėmė anksčiau turėtą 
Sovietų vietą ginklų tiekimo 
srityje. Prancūzija taip pat 
padeda Irakui išvystyti bran
duolinę energiją ir duoda ūki
nę pagalbą Turkijai, kurios 
pastovumą Irakui labai svar
bu išlaikyti, nes abiejose šaly
se gyveną kurdai nuolat maiš
tauja. 

Irakas neseniai susitarė su 
Japonija pastatydinti skystų 
dujų įmonę Kirkuko naftos 

Saudi Arabijos karališkosios gvardijos vyrai. 

A U T O S T R A D A iš DANCIGO J 

M A Ž Ą J Ą AZIJĄ 
Dar prieš 2000 metus bus galima 

važiuoti autostrada nuo Baltijos 
pajūrio iki Irano per 60 valandų. 
Ta 10,000 km ilgio autostrada 
„Tem" bus tęsiama per Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Austriją, Vengriją, 
Italiją, Jugoslaviją, Rumuniją, 
Bulgariją, Graikiją ir Turkiją. 

Tą iššūkį dešimčiai Europos 
šalių su įvairiomis socialiniai— 
politinėmis sistemomis sujungti 
autostrada padarė 1972 metais 
Lenkija. Tas projektas, Vengrijos 
palaikytas, pradėjo judėti po susi
tarimų Helsinkyje, tikintis, kad ji 
patarnaus Europos tautų suartė
jimui. 

Dabar, 1980 m. atrodo, kad šis 
„iššūkis" virsta realybe: autost
rada „Tem" turi jau centrinį biurą 
Varšuvoje ir jis finansuojamas 
visų dešimt dalyvaujančių šalių ir 
Jungtinių Tautų fondo. Kiek
vienoje šalyje yra įsteigtas ryšių 
biuras su centriniu biuru ir su 
vyriausybe. Dabartinis kelio pla
nas, kuris galutinai turi būti nusta
tytas 1981 metais, prasideda Len
kijoje nuo Dancigo miesto, eina pro 
Varšuvą į Čekoslovakijos Ostrovą 
ir pro Bratislavą suka j Budapeš
tą, Belgradą, į Sofiją ir Ankarą. 
Ten suka į šiaurę Ararato kalno 
kryptim ir toliau į pietus per Iraką 
iki Irano. 

To „TEM" autostrados didelis 
savotiškumas yra, kad pagal visą 
kelio ilgį susisiekimo rodyklės, vie
tos automobiliams sustoti, vieš

bučiai, restoranai turi būti statomi 
pagal vieną ir tą patį modelį. Jeigu 
šalių vyriausybės panorės, kad už 
važiavimą autostrada per jų šalis 
būtų mokamas mokestis, tai ši 
sistema turi būti visur vienoda. 

Palyginus su dabartiniais 
vingiuotais keliais, važiuojant 
naująja autostrada, bus sutau
poma variklių degalai 15— 
20%. Autostrada bus statoma 
važiuoti 120 km greičiu per valan
dą, bet numatomas leisti važiuoti 
greitis būsiąs 80 km. per valandą. 
Dabar iš Milano automobiliu 
pasiekti Teheraną reikia užtrukti 
25 dienas. Naująja autostrada tai 
būsią galima atlikti per 5 dienas. Iš 
Dancigo j Mažąją Aziją 
autostrada bus galima nuvažiuoti 
du k a r t u g r e i č i a u k a i p 
automobiliu, 5 k. greičiau, negu 
traukiniais ir 7 kartus greičiau, 
negu laivu. Visas projektas kai
nuosiąs apie 30 milijardų. A.T. 

RETAS IR NAUDINGAS 
ATRADIMAS 

Ispanijos šiaurinės Leon pro
vincijos dalyje atrastas euro-
piumo uolienos klodas. Europiam 
yra reta didžios verties uoliena. Ji 
panaudojama prie elektros lempų 
spalvotai televizijai gaminti, ato
mų suskaldymo kontrolės, prie X-
spindulių įrengimų ir erdvės 
technologijoje. (t) 

rajone, o su Šveicarija — 
pastatyti ir įrengti keturias 
žemės ūkio kolegijas. Angli
jos, Vokietijos ir Suomijos fir
mos stato ir įrengia Bagdado 
radijo ir televizijos sistemas, 
galinčias priimti ir perduoti 
žinias bei programas iš viso 
pasaulio. Jau ir dabar Irako 
miestai užtvindyti JAV, 
Vakarų Vokietijos automobi
liais, spalvotom televizijom, 
rekorderiais ir kitais elektroni
niais įtaisais. Pastaruoju metu 
du trečdaliai Irako prekybos 
vyksta su Vakarais ir tik 15% 
su Sovietais ir jų satelitais. 
Prieš kelerius metus buvo atbu
lai. 

Kai kurie stebėtojai galvoja, 
kad ūkinis posūkis Vakarų 

link sušvelnins dabartinę 
griežtą Irako užsienio politiką. 
Tačiau kiti, priešingai, tvirti
na, kad Husseino ambicija 
padaryti Iraką nepriklausomu 
ūkinėje ir politinėje srityje, ją 
pasiekęs, jis būsiąs dar griež
tesnis ir reiklesnis, pakeisiąs 
naftos kainą, griausiąs Egip
to—Izraelio taikos sutartį ir 
sieksiąs visiems arabams 
priimtinos taikos Vidurio 
Rytuose. Jis nepasitiki nei ru
sais, nei amerikiečiais ir bijo, 
kad jie neatimtų naftos šalti
nių. Nuo 1967 m. karo su Izra
eliu Irakas nutraukė diplo
matinius santykius su JAV ir 
juos žada vėl užmegsti tik JAV 
pakeitus savo laikyseną pales
tiniečių klausimu. 

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT 
METŲ 

Pirmosios bolševikų okupacijos 
dienos Lietuvoje 

Mokytojo atsiminimai 
J O N A S MIŠKINIS 

Savo įpėdinio inspektoriaus vis dar nesu
laukiau. Skambinau į švietimo ministeriją ir prašiau 
leidimo perduoti inspekciją vienam iš savo padėjėjų. 
Neleido ir įsakė man neišvažiuoti tol, kol atvyks 
naujai paskirtasis inspektorius Mikėnas. O jam 
atvykus, aš dar turįs departamentui paskambinti. 

Pagaliau, po dviejų savaičių, atvažiavo mano 
įpėdinis. — Ar važiuodamas į Trakus buvai užėjęs į 
Švietimo ministeriją? — klausiau jį. 

Jis pasisakė buvęs, todėl aš departamento direk
toriui ir nepranešiau. Tą pačią dieną supažindinau jį 
su visa inspekcijos valdyba ir bylomis, perdaviau 
jam piniginius reikalus, pasirašėm atitinkamus 
perdavimo ir perėmimo aktus, tą patį vakarą 
susidėjau į automobilį savo daiktus ir išvažiavau 
namo Alytun. 

Sugrįžęs niekur iš namų neidavau ir niekam 
nesirodydavau. Tik, štai, vieną dieną, sėdint prie 
rašomojo stalo ir perrašinėjant surinktąją Vilniaus 
krašte tautosaką, kažkas paskambino prie durų. 

Atidaręs duris, pamačiau du milicininkus. Nusigan
dau, nepajėgiau ištarti nė žodžio. Jie abu įėjo vidun, 
atsisėdo ir žiūri į mane, o aš į juos. Kambary tyla. 
Pagaliau vienas iš portfelio išsitraukė kažkokį 
popiergalį ir klausė mano pavardės. Maniau, kad 
įteiks man arešto orderį ir reikalaus drauge su jais 
eiti. Sužinoję, kad esu tas pats, pareikalavo atiduoti 
jiems buvusių organizacijų bylas. Aš, kiek at
sipeikėjęs, pareiškiau, jog esu ne Alytaus gyventojas, 
bet Trakų. 

Ilgiau kaip pusmetis čia negyvenu, todėl 
ir nepriklausau vietos organizacijoms ir neturiu 
jokių organizacinių bylų. Pasižiūrėję vienas į kitą, 
nieko daugiau neklausė ir išėjo. Supratau, kuo tas 
kvepia, ir tą pačią dieną išvykau iš namų "ekskur-
suoti". 

Panoter iuose 

Pirmiausia nusprendžiau važiuoti ten, kur mane 
buvo paskyrę, t.y. į Rokiškio apskritį, prie pat 
Latvijos sienos. Tą vietą anksčiau galėjau geležinke
liu iš Alytaus pasiekti per dvi dienas, bet prie 
"modernaus" bolševikų susisiekimo važiavau 
traukiniu net 6 dienas. Pagaliau privažiavau 
paskutinę prie sienos Panoterių geležinkelio stotį. 
Išlipęs suradau tą mokyklą, į kurią mane paskyrė 
vedėju.., . , , . , . . . 

Mokyklos sienos, vidaus ir išonnės, apklijuo
tos Markso, Engelso, Stalino, Paleckio Gedvilos ir 
kitų komunistų paveikslais, kas man padarė labai 
biaurų vaizdą. Atrodė, kad patekau ne į mokyklą, bet 
į cirko balagano patalpas. 

Vietos gyventojai beveik visi rusai — sentikiai. 

barzdoti, apšepę, bet gerai nusiteikę. Vieno barzdoto 
senio nurodymu, suradau tos mokyklos vieną 
mokytoją. J i s suteikė man šiek tiek informacijų ir be 
kitko, labai stebėjosi, kad jo draugą, buvusį tos 
mokyklos vedėją Mikėną, paskyrė inspektorium. Jis 
aiškino man, kad Mikėnas perėjęs beveik visas 
politines partijas, per jas daręs karjeras ir labai mėg
davęs kitus įskundinėti bei intriguoti. Girdi, jis 
įskundęs saugumo policijai vietinį gyventoją N. kad 
šis esąs' aktyvus komunistas, ir dėl to tas prie 
smetonininkų buvęs nuteistas keletą metų kalėti. O 
kai Paleckis tapo prezidentu, tai Mikėnas parašė 
jam laišką ir pasisakė, kad jis, Mikėnas, iŠ pat 
jaunystės dienų esąs aktyvus komunistas ir daug 
dirbęs komunistinėms idėjoms įgyvendinti. Prašė, 
kad dabar už nuopelnus jam duotų geresnę tarnybą. 
Paleckis jo laišką su teigiamu prierašu pasiuntė A. 
Venclovai, švietimo ministeriui, o šis jį tuojau 
paskyrė Trakų apskrities pradžios mokyklų inspek
torium. 

Vietos gyventojai, sužinoję, kad jų skundėjas 
Mikėnas gavo tarnybinį paaukštinimą, parašė 
švietimo ministeriui skundą. Jų skundas patenkin
tas, ir Mikėnas iš inspektoriaus pareigų atšauktas. 
Jis inspektorium išbuvo tik 5 dienas. 

Mokytojas nusivedė mane į žemės dalijimo 
skyrių. 

.(Bus daugiau) 
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Clevelandiečiai vieno koncerto metu. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

DIDYSIS RELIGINIS KONCERTAS 
Paskutiniai septyni Kristaus žodžiai. Naujos lietuvio 
maldos. Mikulskis ir Čiurlionio ansamblis atžymi savo 
garbingas sukaktis. 
Didžioji Clevelando parengi-1 liai suskambėjo pirmieji A. Mi-

mu dalis vyksta Dievo Motinos j kulskio Šiluvos Marijos giesmės 
parapijos auditorijoje, o iškilmin į akordai, prašantys Marijos nemi
gos pamaldos ir religiniai koncer į žengti nuo akmens, nes "krauju 
tai jos šventovėje. Energingas ir 
didelių kultūrinių polėkių kleb. 
kun. G. Kijauskas, S. J. yra "pa
veržęs" Clevelando lietuviu re
liginio ir kultūrinio gyvenimo 
dalį. Jo administruojamose pa
talpose rengiami pagrindiniai 
minėjimai, kultūrinės popietės, 
vakaronės, koncertai, rečitaliai, 
literatūros vakarai, dvasinės ke
lionės, parodos, oaskaitos ir t. t 

Parapija, turėdama erdvią ir 
puikią auditoriją, leidžia ja nau
doti įvairioms lietuvių kultūri
nės veiklos apraiškoms. O tų ren 
giniu gausa ir įvairumis ne vie
nam kelia nuostabą. Ir .tur būt. 
per paskutinius penkerius metus, 
kai parapiją perėmė valdyti jė
zuitai, Clevelandas išvystė tokią 
kultūrinę akciją, kokios galbūt 
nėra buvę Clevelando istorijoje. 
Kai pažiūri į parengimų kalen-

ten ir ašarom lyja". "Nepalik, 
nepalik Lietuvos". 

Prie mikrofono poetas Balys 
Gaidžrūnas, naujųjų lietuvio 
maldų • < B r i « . P i M M e « į f c - l ^ a t t A a | Ž M e g į a į 

autorius, atsiprašąs Viespa 

nyčiai Aldonos Mikšienės. 
Vėl Čiurlionio ansamblio at

liekama J. Siniaus "Mano Dieve" 
giesmė jungėsi į didingo religinio 
koncerto ir maldos koncertą. 

Jaunosios kartos atstovas Ry
tas Urbaitis skaito penktąją mal
dą, kurios mintys susikaupia ties 
Kristaus ištartu žodžiu "Trokš
tu". 

"Tu troškai, kad žmogus iš 
nuodėmės pakiltų", "kad alka
nas turėtu duonos", kad žmogus 
savy laukinį vilką suvaldytų, kad 
iš nuodėmės pakilusius mylėtu, 

ties, kad "taip vėlai Tave paži-
nom", ne dėl mūsų kaltės: "Jei 
Vakaruos pakilę vyrai būtų ėję 
čia be ginklo, Nebūtų tiek krau
juotų lapu mūs tautos istori
joj". "Kai įsitikinom, kad Tu bu
vai atėjęs gelbėti žmoniją, Mes 
amžiais likome tvirti Tavo moks
lui"... Ir maldoje prašoma atleis
ti tiems, "kurie nežino, ką daro" 
ir Dangaus pagalbos, "kad skriau 
dos užgytų, kad vėl bažnyčiose 
laisvai malda skambėtų, Kan
čioj nemirtų mūsų broliai iš na
mu išvyti, kad mūsų žemė vėl 
pavasario žiedais žydėtų". 

Vėl Alfonso Mikulskio kompo-
dorių, atrodo, ar daugiau kas j zicija "Viešpatie, pasigailėk", ku-
nors būtų galima įsprausti į Cle
velando lietuvių gyvenimą. 

Klebonas turi subūręs gražų 
skaičių nuoširdžių talkininkų, 
kurie padeda tokius užsimojimus 
įvykdyti. Parengimam ieškomos 
naujos formos, apipavidalinimo 
naujovės, norima išsinerti iš 
dažnai pasenusios rutinos. Ir rei
kia pasakyti, kad neblogai sekasi. 

Giedame ir meldžiamės 

Lenkdamiesi Tavo troškimams, 
"dėkojame už tai, ką esame per 
šimtmečius sukūrę",... prikėlę ją 
laisvam gyvenimui"... "Mes trokš 
tam, kad svetimi iš ten išeitų", 
"meldžiamės, mes tikime, kad 
Tu padėsi laisvės vainikus ir vėl 
iškelti". 

Komp. Alfonso Mikulskio " O 
Dieve, geriausias", giesmė paly
dėjo mūsų visų troškimus. 

Dalia Staniškienė, poetė, jaut 

gelijos žodžius "Tėve, į Tavo ran- Į 
kas atiduodu savo dvasią". 

Norėčiau aš taip pat šventai 
užbaigti savo tėvynės ir tautos 
kentėjimo istoriją", bet "kad kan 
čia dar nesibaigia", nes "vinys 
kalamos į mūsų kūną", "laužo 
mi šventieji kryžiai". 

"Ir į rankas Tavąsias sudedu 
savo tautos likimą", "mes dirbsim, 
kad auštanti diena ateitų"... 
"Bet Tu padėk, užtark, išvesk į 
laisvės rytą". 

G. Gudauskienės Reąuiem ma
no draugams padėkos ir pagarbos 
akordais reiškiama pagarba žu
vusiems už didelius idealus. Gies
mę išpildė sol. Bronė Kazėnienė. 

Ir epilogą — baigiamąją maldą 
perskaitė pats "Paskutiniai septy
ni Kristaus žodžiai lietuvio mal
dose" autorius B. Gaidžiūnas. 
Įspūdinga trijų šešiaeilių posmų 
malda baigiama; "Praėjome mąs 
tydami apie Tavąjį ilgą atpirki
mo kelią, prašėm pagalbos savo 
tautai, žadėjom dirbti, melstis. Ir 
prašome dabar, prisikėlimo šven 
tės laukiant: ateik į mūsų žemę, 
kur tiek numirusių už laisvę, kur 
tiek vilties sudėta į Tavo šventus 
kryžius, palaimink mūsų žemę, 
mūsų žmones laisvės šaukiant". 

Ir Čiurlionio ansamblis, švęs
damas savo nueito kelio keturis 
dešimtmečius ir Alfonsas Mikuls
kis savo 50 metų muzikinės kū
rybos ir veiklos sukaktį, šį spe
cialų koncertą apvainikavo 
"Himnu pasaulio Valdovui", ku
rio žodžių autorius Balys Gaidžiu-

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 
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4 butai. Mfirini*. Lemonta. 
1-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajoną. 
RsMtranas tu namu ir visais jren-

ŠIMAITIS REALTY 
Inauraac* — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
leL 839-1784 arba 839-5568 
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Marąuette Parko apyl. savi
ninkas parduoda 4 miegamų 
mūr. namą. Valgomasis. Mo-
dern. virtuvė. 1V& maš. garažas . 
Skambint 476-3389. 

M I S C E L L A N E O L S 
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P L U M B I N G 
Lioensod, Bondod, Insored 

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

IŠNUOMOJAMA — FOR BESI 
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IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. butas 
suaugusiems, nuo gegužės 15 d. Mar
ąuette Parke. Skambint WA 5-0163. 

MISCELLANEOLS 

SERAPINAS 
i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i m i i u 

636-2960 

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

Puildauafo muro 22-Jų metų bun-
g«k>w. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mantas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
9S2.50*. 

Platus sklypas. Geroje vietoje ta 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

OflM veikia automatinis telefoną*. 

nas, savo gyvenimo kely buvęs Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
agronomas, poetas, redaktorius, | •* «»8bskai ir paduoti savo telefoną 
politikas, žurnalistas, pastaraisiais 
metais aktyviai įsijungęs į kultū
rinę veiklą, redaguojąs Dievo 
Motinos parapijos biuletenį " M Ū 
SŲ Žingsnius" — Ohio lietuvių 
žinias. 

Šiuo himnu, anot Alfonso Mi
kulskio pilnai užbaigtos ir Mi-

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5SM 

aąpi "«• Mceg 

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

Tel. — WA 5-806S 

riai įspūdingai perskaitė šeštąją šios už kenčiančią Lietuvą 

ri yra tartum maldos tęsinys vir
tęs giesme... 

"Išrauta pražydusi gėlė" 

Jautriai, bet tvirtu balsu jauno
ji Mirga Bankaitytė, kanklininkė, 
dainininkė skaitė antrąją maldą, 
kur poetas apie Kristaus niekini-

maldą. Pasakęs "Atlikta" Kris 
tus baigė žemišką kelionę, kurią 
"Tu atlikai su nuostabiu tikėji
mu ir meile". 

"Keliaudami ir mes pavargs-
tam, bet iš naujo keliamės. Ir no
rime visos tautos kančias į krūvą, 
Jas suaikint, užkasant į juodą 
žemę", "bet vis negalime užbaig
ti ir pasakyti, kad atlikta, "kad 
jau padarėm viską, ką padaryt 
reikėjo"... 

"Dievo Avinėli" — Mikulskio 
dalis gražiai skambėjo 

Ir kai Verbų sekmadienio po-

mą prikalus prie Kryžiaus, prime- ; na udies stiliuje su pilnu ansamb-
na, kad "mano žemėje, dar ir da- • U u fc k a n k l i u orkestru, 
bar nedžiūsta kraujas, Išniekin- . 5 ^ ^ ^ m a Į d ą skaitė šio 
tos bažnyčios, išniekinti jų bokš- į j s t o r i n i o koncerto iniciatorius kle 
tai, jų didybė. Iš jaunos mergai- | b o n a s k u n_ G_ Kijauskas. Cia 

pietę Dievo Motinos šventovė bu! tės rankų ištraukta pražydusi ge Į m a W o s g e J m ė l i e t ė § v L u k 0 E v a n 

vo pilna tikinčiųjų (talpina 500),! lė" ir maldauja "O Viešpatie, o 1 
r- i Kristau, užgniaužk to persekioji-tvarkingai eilėmis Įžygiavo Čiur

lionio ansamblio dainininkai, dai Į jimo kvailybę". 
nininkės, kanklininkės-kai, mal- A. Mikulskio Mišių už ken-
dų skaitytojai poetas Balys Gai- j čiančią Lietuvą pagarbinimo 
džiūnas. 'maestro Alfonsas Mi-i akordai vėl pripildo šventoves 
kulskis, Ona Mikulskienė — Į skliautus. Inž. Kęstutis Civinskas 
kanklių orkestro vadovė, solistė! skaito trečiąją maldą, kur pavaiz-

Trijuose ketureiliuose posmuo
se autorius garbina "Dangaus ir 
mūsų žemės Valdovą". "Mes no
rim grįžt, kur protėvių kapai, 
kur motinos ir seserų išvaikščioti 

(Nukelta } 5 psl.) 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI! 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja N e w Jeraey, New York ir Coa-
nect icut l i e tuviams ! 
Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po 
piet iš W E V D Stoties N e w Torke 
1330 kil.. AM Ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 07066 
Į TEL. - 75M638 (291) 

iiiiiiiiiiiiiiifiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiir 

bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiorfti. 

Vaidis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

uiiiiiiHimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiii 

Bronė Kazėnienė ir parapijos kle 
bonas kun. Kijauskas ir visiems 
sustojus prie altoriaus, prožek
toriai apšvietė religinio koncer
to — premjeros dalyvius, vaizdas 
buvo tikrai nepaprastas, šventiš
kai didingas. Čiurlionio ansamb
lis, svenčiąs savo 40 metų su
kaktį, su jaunais kanklininkais -
kėmis susirinko su savo vadovy
be adėkoti Aukščiausiam, kuris 
lydėjo ju žingsnius nuo Vilniaus 
per Vokietiją į Siaurės Ameriką, 
o iš čia ir dar toliau — į Pietų 
Ameriką. 

Ir stebint šį vaizdą, kažkaip 
nejučiomis prisiminė labai ana
logiškas paveikslas, kai čiurlio-
r.iečiai prieš devynerius metus 
dalyvavę Venezuelos 150 metų 
nepriklausomybės minėjime Ma-
racay mieste katedroje prie alto
riaus giedojo lietuviškai ispa-
'išVai kalbantiems dalyv'ams. 

a, Clevelande, jie giedojo lie
tuviu autorių ir kompozitorių 
kūrinius, labai taiklius lietuvių 
širdžių nuotaikoms. 

Visi dalyviai gavo į rankas 
•koningai, dviejų spalvų leidinį, 
nurio viršelio metrika skelbė: 
"Sept'.-ni paskutiniai Kristaus žo-
d?.;v lietuvio maldose". Leidinio 
mecer. .-;*-:>. Petras Milašius. 

Triumfo ir kančios pradžioj — 
v'erc^ .e/unadienį 

duotas Motinos skausmas Sūnaus 
kančios ir mirties akivaizdoje, po
etas kreipiasi į Viešpatį, primin
damas mūsų lietuvių motinų kan
čias matant, kai "laisvės vyru nu
žudytus kūnus niekino, kankino, 
kad priespaudoj palaužtų", kad 
tik "išniekintu tą ilgą laisvės ke
lią, kuriuo manieji broliai eida
mi mirties nebijojo". 

Solistė Bronė Kazėnienė, var
gonais palydint Ritai Čyvaitei-
Kliorienei, su Br. Budriūno Ma
rija, Motina Malonės poeto krei
pimąsi maldoje dar sustiprino su 
skambia, skausminga giesme. 

Ketvirtosios maldos motto: 
"Mano Dieve, mano Dieve, kodėl 
mane apleidai? Kristaus kančia 
ant kryžiaus, kitų džiaugsmas, 
kad "Karaliumi apšauktas mirė". 
"Žemiškos kančios suspaustas", 
prašei, kad Tavo kančios šioje 
žemėje pasibaigtų. "Dabar, kai 
meldžiamės į Tavo begalinę kan
čią, o, Viešpatie, kodėl mus pa
likai tarp kryžkelių", ir klausia 
kodėl "iš Azijos atėję gali nie
kinti mūsų žemę", "turim mir
ti iš namų išvyti", "turi mus 
pančioti netikintis, kodėl malda 
negali kilti iki dangaus aukšty
bių" ir prašo Viešpaties "i mū
sų žemę vėl ramybę sugrąžinti". 
Ketvirtoji malda jausmingai bu-

^ll!llliUIII!lli!H!i!H!llillHIIIIIIII!lllllllllll!lllillll|||||||||||||||||||nillimilllllllllllIllg 

| GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 

| SOL. DANOS STANKATTYTES | 
| (Įdainuota lietuviškai) | 

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

| GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KTTOS. | 

= Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: S 
| DRAUGAS, tfltS W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629. 1 
I m . gyventojai d a r prideda 60 et. valstijos mokesčio. = 
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We'll help you make the right movė 

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

Kreipkrlas į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and oparated 

iHiMimiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiimiimim 
Miiumiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Not&riatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
i i i i i l l l i i i i i i l l i i i i imi 

iiiiuiiimiiiHiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiim 
į va ir ių prek ių pas i r ink imas n e 

brang ia i i£ m ū s ų sandSilo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. « SU, Chicago, m. 10629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Tetef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l i l i u i i l l l l l l l l l i u i u i i 

1 0 % — 2 0 % — 30% pigiau mokia t t 
už apdrauda n u o ugnie* Ir a u t o m o 
bi l io pa mus . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 4-8654 
a08ya W. 96th Street 

n n m i , 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visu. rūšių grindi*. 

BUBNYS — TeL B E 7-5108 
« « I M > > t 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiitut 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
3M6 W. tttb St., teL 776-1486 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMilIlIlIlIlIlUlIlUlUlIlUUI 

i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

ŠEIMOS MALDOS 
UETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, sa
lite gauti lapelį su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženkleli su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 6Srd St, 
Chicago, IU. 60629. 

•llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllli* 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimfinii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge' n\ tr 

suiiiiiiififiiiiiHiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiici 

j / Drive-in Tellers | 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Open 6 dezys a week 
Open Friday evenings, 5 P . M. to 8 P. M. 

Instead ot Tliursday evenings 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and So. Western Avenue 

s 

I Main Bank — 6316 South Wes4tni GR 6-5100 | 

i 
punktus-Ivo perskaityta susimąsčiusiai baž- šauBiiiHiiitiiniiiiiHiiiiuiiitiuiiiuuiiuiiUHitttiUiiiiUHiuiiiiiiiiiiiiiiHiiuiuiiiiiM 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! 

GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

I dali paruošė 
PETRAS JURGĖLA 

II dali redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato, 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t . 

Chicago, IL. 60629 
iiiimiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

» « • • » » • • • • • • • • « • • • • • » • • » • . 

Apsimoka, skelbti* dise. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitia gi skelbimų k&>-
noa yra visiems prieinamo* 

llllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll: 

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

Apdraustai perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a rba 376-5996 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiii; 

imiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiimiiiiiimiiiuii 
M. A. Š I M K U S 
I X C O M E TAX SKRVICK 

N O T A R Y P U B L I C 
425© So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi V E R T I M A I , 
G I M I N Ų i*kviet imai , p i ldomi 
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I ir 

Icitoki* bla.nlta.1. 
[iiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiii iiniiuiinmHi 

D Ė M E S I O ~ ~ " 

VIZUINIŲ KORTIUŲ 
HEIKALU 

Vizitinių kortalių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisniasiai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turiti grsiias viav 
tins* kortslsa. 

Kreipkite* į "Draugo" adminis
traciją visaia panafiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

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

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti saro 
giminėms ar draugamav 

"Draugo" adresas: 4545 Wert 
6Srd S t . Ghieago, H 0 0 6 9 . 
iiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiimi 

HELP WANTED — MOTERYS 

GENERAL OFFICE 
Mušt have own transportation. 

So. of Loc-p location, Salary open. 
Call MISS MACK for appointment 
between 10 -12 — 842-7800. 

LOOKEVG FOR WORK THIS SPRTNG? 

2 G I R L O F F I C E 
Light Typing, Accuracy More 

Important Than Speed. 
VTDEO PIPE GROLTING INC 

2235 W. Harrison —! TeL 666-78M 

HELP WANTED VYBAI 

Tool and Die 

LD.M. 0PERAT0R 
Experienced in Tool and Die 

PORTAGE TOOL COMPANY 
2045 Pratt Blvd, Eik Grove, IL 

TeL — 569-3860 
Į ~ Į 

PAPER CUTTER 
Set-up paper box manufacturer seeka 
eatperienced individual to handle 
sheet ing and paper eutting- dept 
Mušt have above averagre conunand 
of Eng-liah. Exce l lent salary and 
frin««s. 
Oontact BON KAY (312) 9274500 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * F E M A L E 
H I G H L Y Q Ū A L I F I E D 
PASTRY-COOK NEEDED 

$9J00 per "hour. Apply ln Person 
KLELNERT BAKERY & PASTRY SHOP 

4701 N. LINCOLN, CHICAGO, ILLINOIS 

D I M I S I O 

^ 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
" ^ 

Edmundas Kuodis Ir lenas Girijetas {dainavo 77 populiariąsias 
harmornzuotaj liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 

Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsimininių radijo programos 
vedėjas, gyv. Mountainside. N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. IU. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, mm W. ttrd Strese, Chieage, OL 

Vi 



LIETUVIAI KANKINIAI PSICHIATRINĖSE 
LIGONMfSE 

Pateikiamas sąrašas psichiat
rinėse ligoninėse kankintu ar te-
bekankinamu lietuvių. Tai tik 
maža dalis, nors JŲ dauguma 
jau buvo minėta. 

Bagdonas, suimtas 1945 m., 
kalintas įvairiose Rusijos kone. 
stov. ir psieh. ligoninėse, 1976 m. 
dar buvo kalinamas: 215280 Smo-
lenskaya abi., g. Sychevka, uch 
Ya 0 100/5. 

Donatas Butkus, etnografinio 
muziejaus Lietuvoje tarnaut., or
ientalistas, sovietinėje Azijoje 
Ulan Udėje 1972. XI nuteistas, 
išv. priverstinam "gydymui" į 
nervu kliniką. 

Petras Cidzikas, g. 1944 m., 
Vilniaus univ. stud., apkaltintas 
platinimu patriotiniu eilėraščių, 
LKB Kronikos, antisovietinių 
lapelių, skatinančių grąžinti 
demokratiją ir raginančių pasta 

už prašymą kaip JAV pilietis emi
gruoti į JAV., 1978. XI 16 vėl iš
vežtas į psich. ligon Kaune, Kuz
mos g. 

Egidijus Jonaitis, moksleivis 
Vilniuj, už tarybinių vėliavų nu 
plėšimą nuo Vilniaus elektrogra-
fijos instituto 1977. XI. uždarytas 
į psich. ligoninę. 

Voldemaras Karaliūnas, už po
grindinės spaudos platinimą, dar
bininkų raginimą streikuoti ir 
atsisakymą sovieL pilietybės 1975 
m. suimtas, išv. į Černiachovskio 
psich. ligon. ir ten kalinamas bei 
"gydomas" specialiame psicho-
korpuse. Psichiatrai pasiskundė 
jo •giminėms, jog gis nuolat mel
džiasi ir sakosi atliekąs Dievo va
lią. Ten 1979 m vasarą buvo 
blogai paveiktas dėl priverstinių 
injekcijų. 

Zita Kirsnauskaitė, Stanislovo, 
g. 1950 m., gyv. Rygoje, Latvijo-j , -_ — ^ - . , 0 , »„„„ „-. , O J . . _ . y < - , _ j - , , , -

tyti paminklą stalinizmo aukoms. Į j e j adventiste, buvo 9 mėn. užda-
1973 m. uždarytas į Černiachovs- Lyta psich. ligon. Antrą kartą 
kio (Įsručio) prich ligoninę. Gri- į suimta 1978. XI. 1 k vėl ten už

daryta. Ligoninės adresas: Latvi-
an SSR, Riga, Aptiekas iela 1. 

Henrikas Klimašauskas, g. 

žo. 1979. VIII. 23, dalyvavo de
monstracijose Maskvoje ir pasi
rašė 45 pabaltiečių memoran-

Arvydas Čechanavičius g. 1949. 
VI. 12, 1973 m. suimtas Kaune 
už pogrindinės spaudos platini
mą, kalintas Černiachovskio (Įs
ručio) kalėjime. Po 2 metų per
keltas į Naujosios Vilnios psich. 
ligoninę. 1979. I. 25 išleistas 
1979. VTIL 23 dalyvavo demon
stracijose Maskvoje ir pasirašė 

persekiojama, vėl gydėsi Jurbarko 
ir Vilniaus ligoninėse. 1979. VIII 
23, dalyvavo demonstracijoje 
Maskvoje, pasirašė 45 pabaltiečių 
memorandumą, reikalaujant at
šaukti 1939. VIII. 23 pasirašytą 
Ribbentropo-Molotovo paktą. 

Birutė Poškienė, trijų vaikų 
motina, mokyklos kiemsargė, Kau
nas, Demokratų g. 36 — 1. Už 
religinius įsitikinimus atleista iš 
darbo ir, nors prokuroro buvo pa
brėžta jog gera sveikata, 1974. X. 
29. uždaryta i psich. ligoninę 
Kaune, Kuzmos g. 75. Čiaji gavo 
dideles dozes stiprių vaistų, ku
rie paveikė jos regėjimą ir sukė
lė smarkų raumenų skausmą. 

Algirdas Statkevičius, g. 1923, 
gydytojas, 1951 m, nuteistas 25 m., 
išleistas anksčiau. 1970 m. suim
tas už parašymą knygos "Visuo
menės gyvenimo abėcėlė" ir lai
kytas psich. ligoninėje. 1979. VIII. 
23 dalyvavo demonstracijoje Mas 
kvoje ir pasirašė pabaltiečių me 
morandumą. Nuo 1979 m. ru
dens Lietuvos Helsinkio grupės 
narys 1980 m. suimtas. 

Šumauskaitė, suimta 1976 m., 
kalinta N. Vilnios psich. ligon., 
skyr. 1. 

Mindaugas Tamonis, g. 1940. 
VIII. 28 Vilniuje, inž., chemikas 
technologas, tech. mokslų kandi 

VAGIES PADfcKA 
Neseniai Italijoje vienam biz

nieriui buvo pavogtas automo
bilis. Savininkas automobilio 
ieškojo su policija ištisą mėne
sį. Buvo visai nustojęs vilties 
savo automobilį surasti 

vėje, užbaigdamas šiais žo- ] 
džiais: "'Aš norėjau keliauti 
atostogų. Neturėdamas aut omo | 
bilio, leidau sau pasinaudoti 
tamstos automobiliu". 

Biznierius, nuvykęs nurody-
ton vieton, tikrai rado savo au 

Tačiau vieną ankstų rytą su- tomobilį. Ant sėdynės buvo pa
skambėjo telefonas, ir vyriškas dėta 12 dėžių šokolado ir po-
balsas pranešė, kad automobilis pieriaus gabaliukas su įrašu 
randasi centrinėje miesto gat- "Ačiū". jin. 

1929 VII. Samtariškių k., Mus- į datas nuo 1969 m. paminklų kon 
ninku valse., Ukmergės aps., inž., j servavimo instit. chemijos labor. 
būdamas IV klasės gimnazijos mo i katedros vedėjas, poetas, vedęs, 2 
kinys buvo 1945. V. 9. suimtas, vaikų tėvas. Už savo įsitikini-
gruodžio mėn. karinio NKVD j m u s . Uz atsisakymą Kryžkalny 

je restauruoti paminklą tarybi
nei armijai ir reikalavimą pasta
tyti paminklą nukentėjusiems Sta 
lino kulto laikais, 1974.VI. 17 už-

tribunolo Ukmergėje nuteistas 10 
metų. Bausmę atliko Komi 
ATSR, Ižmos raj. (miško kirtimą), 

=-? :r - ? . > - ^ vėliau Intoje anglies kasykloje. _. , 
45 pabaltiečių memorandumą, j Į * * VII 21 išleistai Irkutske j darytas Vilniaus psich. igoninen 
1979 XI. 9 vėl suimtas už "netei-1 b a i S ė i n z- institutą 1961 m.,̂  ap- į (Vasaros g. 5). Chemikalai jam at 

gynė diplominį darbą. Grįžo i j nešė 18 komos būklių. Gydyt. 
Lietuvą. Dirbo Kauno statybos į Vaičiūnienė (rusė) Mindaugui 
treste Nr. 2 kaip gamybos skyr. t leido tokias dideles insulino do-

sėtą telef. įjungimą savo bute", 
uždarytas N. Vilnios psich. ligon. 
1980 m. pradžioje išvežtas į Čer
niachovskio spec psich. ligoninę. 

Jūratė Galeckaitė kilusi nuo 
Biržų, 1972 m. suimta, kad vie
noje demonstracijoje pasirodė ap
sisiautusi lietuviška vėliava. Ka
linama ir "gydoma" psich. ligon. 
Sibire. 

Romas Grigas g. 1958 m., Vil-

virš. Apie pastebėtus sukčiavi 
mus pranešė kontrolei. Nukentė
jusiųjų apskųstas saugumui. 
1976. II. 13 suimtas, 1976. IX. 29. 
išv. į Černiachovskio spec. psi-
chiatr. ligoninę priverstiniam 
"gydymui". Ten vadovauja sta
tybos darbams, o vakarais uždą 

niaus univ. stud., už Lenino ha- « * • * ligoninėje 1978. XII. 14. 
reljefo įmetimą į Nerį suimtas Pervestas i3jč,ą skyr. audėju Ad 
1977. I. 23 ir uždarytas į N. Vii- resas: 238100 Kalmmgradskaya 

oblast, Gorod ChermaKhovsk, psi nios psich. ligon. 6-jį skyrių. Už
darytas už protesto veiksmą, kur 
nėra nė krislo psichinio sutriki-

Braunas Jaugelis, apie 40 m., 
g. JAV., inž., po karo su tėvais 
išv. į Sibirą, grįžęs du kartu buvo 

chiceskaya bolnica, USSR. 
Pranas Kriščiūnas, g 1928 m. 

1971 _ 72 m. uždarytas į psich. 
ligoninę: Vilnius, MTP — 4 P/D 
12/11, Lith. SSR. 

Emilija Kvedaraitė (Vinco My-
suimtas ir uždarytas psich. ligon., kolaičio — Putino žmona), Vil

niuj. Sugauta Kryžių atvežusi pa
statyti ant Putino kapo. Kryžius 
atimtas, ji suimta, paskelbta ner
vų ligone ir uždaryta ligoninėje, 
nors niekad jos nervai nebuvo 
pakrikę. 

Vytautas Lažinskas, .suimtas 

RELIGINIS KONCERTAS 

(Atkelta ii 4 pusi.) 

takeliai, kur laisvės brolių po ža 
lioms eglėms kapai, kur mūsų 
laukia kryžiai nukirsti prie kelio". \ 1973. X. 10 Internuotas N. Vil-

Paskutiniam posme prašo par- nios psich. ligoninėje 
vesti namo į Lietuvą 

Koncertas jau malonus praei
ties prisiminimas. Jo giesmės ir 
žodžiai dar ilgai skambės tų lai
mingųjų klausytojų ausyse 

Kaip patirta, šis paskutinis kū
rinys — Himnas gimė tiesiog 
spontaniškai, labai greitai, matyt 
tiek eilių autorius, tiek kompo
zitorius buvo sukakčių pakilio
je nuotaikoje. Ir visais atžvilgiais 
jis išėjo stiprus kūrinys, kuris mū
sų dailiojo žodžio ir muzikos isto
rijoje atras sau tinkamą vietą. 
Juo susižavėjo klausytojai, muzi
koje nusivokia, dainininkai. 

Koncertas pasisekęs visais at
žvilgiais: punktualiai pradėtas, 
puikiai atliktas, viskas išplanuo
ta iki detalių, viskas vyko kaip ge
rai surežisuotame filme. Amerikos 
balsas jį užrekordavo ir bus ke
liose transliacijose perduotas į 
Lietuvą. 

Būtų gera. kad šis koncertas, 
trukęs tiktai 1:15 minučių atsiras
tų plokštelėje ar juostoje, kad ir 
kiti galėtų pasigėrėti. 

Nuoširdūs plojimai šventovėje 
išreiškė padėką rengėjams, au
toriui, kompozitoriui ir išpildyto-
jams. 

Paskutiniai septyni Kristaus žo-

Vladas Majauskas, g 1947 m., 
už tautinės vėliavos iškėlimą 
1972 m. nuteistas ir uždarytas i 
psich. ligoninę. 

Bronius Naudžiūnas, s. Zigmo, 
10 m 1948 m. išv. į Sibirą, po 
kiek laiko •grįžo į ok. Lietuvą, 
1972. VI. 4 — 1972. VU. 29 bu
vo psich. ligoninėje N 15, Mask
voje, Grįžo į Lietuvą, suimtas iš
buvo Pravieniškių darbo sto
vykloje 1972. XII. 3. Nuo 
1974. XII. 19. iki 1974. XII. 19 bu 
vo psich. ligon. I-jame skyriuje 
Vilniuje, Vasaros g Nr. 5. 1975 m. 
atvyko į Kanadą. 

Angelė Paškauskienė, d. Anta
no, Jurbarkas, Raseinių aps., bū
dama moksleivė 1962. XI. buvo 
tardoma ir teisiama už pagamini
mą ir platinimą atsišaukimų, ra
ginant kovoti už neprikl. Lietu
vą. Kaune psich. ligon. buvo 
"gydoma" nuo antitarybinės pro
pagandos aminezinu, tezistinu ir 
kt. Po 2 mėn. atiduota tėvų glo
bai. 1974 m. pabaigoje suimta, ka
linta Vilniaus saugume ir Lukiš
kių kai., tenai vėl buvo leidžia
mos aminezino injekcijos, kurios 
iššaukė širdies sutrikimus. 1975. 
IV. aukščiausias teismas, kaip ne
pakaltinamą, nuteisė specialiam 

zes, kad jos išsaukdavo šoką. Ne 
tekęs sąmonės, suleidus gliukozę, 
pradėdavo ją atgauti, blaškytis, 
dėl to kelioms valandoms pririša
mas prie lovos. Po 3 mėn. nežmo
niško "gydymo" palaužta svei
kata paleistas namo. 1975 VI. 27 
vėl buvo uždarytas į psich. ligo
ninę. Po mėnesio paleistas. Ne-
akėlusi sūnaus nelaimės 1975. VI. 
29 širdies priepuoliu mirė jo mo
tina. 1975. XI. 5 Mindaugas pa
slaptingomis aplinkybėmis žuvo 
po traukiniu. 

Zubavičhis, išv. į Prpsk. psich. 
institut 

Algirdas Zyprė, s Prano, g. 
1927. VII. 7. Pakalniškių k., 
Skuodo vis., Kretingos aps., gimn. 
mokin., nuo 1944 m. rusų okup., 
motiną išvežus į Sibirą, slapstė
si, vėliau veikė partizanuose, 1956 
m. pasinaudojęs amnestija dirbo 
Kaune prie statybos darbų. 1958. 
I 4 suimtas, IV. 23 Vilniuje nut. 
25 m., kalintas Mordavijos kone 
stov. 1973. X. 13. uždarytas į 
psich. ligoninę Mordovijoje, Ba-
raševo lag. 385 3 12. Ten pa
kartotinai muštas, injekcijomis 
bandyta sunaikinti jo protą, pa
laužti jo tvirtą charakterį. Laiky
tas ir Maskvos Butyrkų kalėjime. 
Žalojantys chemikalai sugadino 
širdį, nusilpo, pablogėjo regėji
mas, atsirado smarkūs kepenų 
skausmai. 1979 m. perkeltas į spec. 
psich ligoninę Kazanėj, nors 
psichiškai sveikas, prievarta "gy
domas" pavojingais vaistais. Ad
resas: 420082 Tatorskaya ASSR, 
Kasan, ui. Ershova 49, uche. 
UE — 148, St. 6. 

džiai lietuvio maldose" įsirikiuo- gydymui neribotam laikui. Per-
ja į vieną iš iškiliųjų lietuvių kelta į Kauno psich. ligoninę. 
kūrėjų dovanų grandinę mūsų 1976. VII. tėvų pastangomis grį 
dvasiniam penui, gėriui ir gro
žiui. 

V. Rodūnas 

žo namo. Jos vyras susirado kitos 
ideologijos moterį- Liko su 2 ma
žamečiais vaikais. Saugurn :ec:u ; daug senovės romėnų paminjiių 

APLANKĖ KANKINIO KAPA 

Popiežius Jonas Paulius n 
aplankė kankinio už tikėjimą 
Antijokijos vyskupo šv. Ignaco 
vardo Romos priemiesčio para
piją, kurios bažnyčioje aukojo 
šv. Misiąs. Kaip paprastai to
kiomis progomis, po pamaldų 
Šv. Tėvas atskirai susitiko su 
tikinčiųjų grupėmis, pirmiausia 
sų vaikais, juos aplankydamas 
prie bažnyčios esančioje parapi 
jos mokykloje, taip pat su vai
kų tėvais, ligoniais, jaunimu, 
vienuoliais. Šv. Ignaco iš Anti
jokijos vardo parapija yra vie
name iš gražiausių Romos ar
cheologinių rajonų, netoli seno-
:o Apijos kelio, kur yra užsilikę 

A. A. 

KUN. EDMUNDAS BUDRECKIS, MIC 
mirė 1980 m. balandžio 30 d. vakare Marianapolyje, 
Thompson, Conn. 

Gimė 1918 m. rugpiūčio 18 d. Elizabeth, N. J. 
Marijonų vienuolijoje pirmuosius įžadus padarė 1941 

m. liepos 16 d. 
Kunigu įšventintas 1946 m. gegužės 26 d. 
Pašarvotas Marianapolyje, iš kur pirmadienį, gegu

žės 5 d., perkeliamas į Šv. Marijos bažnyčią, Putnam, 
Conn., o po pamaldų išvežamas į Chicagą. 

Antradienį, gegužės 6 d., 2 vai. po pietų bus pašar
votas Marijonų koplyčioje Chicagoje (6336 So. Kilbourn 
Ave.), 7 vai. vak. bus atgiedoti gedulingi Mišparai. 

Laidotuvių koncelebracinės šv. Mišios bus trečiadie
nį, gegužės 7 d* 10 vai. ryto, po pamaldų bus palydėtas j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdime liko brolis Hubertas su vaikais, Marijonų 
vienuolija, giminės ir draugai. 

Giminės ir artimieji kviečiami laidotuvėse dalyvauti. 
Brolis HUBERTAS ir MARIJONŲ VIENUOLIJA 

Laidotuvių direktoriai: Jonas Evans, Jr. ir Stasys 
Evans, tel. 737-8600. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTO 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
Jau suėjo penkeri metai, kai iš mūsų tarpo atsiskyrė ir Am

žinybėn iškeliavo — mūsų mylimas ir brangus: Vyras, Tėvas, Bro
lis ir Senelis, kurio netekome 1975 m. gegužės 6 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes Jo niekados negalėsime užmiršti. 
Tegul gailestingas Dievas suteikia Jam ramybę. 

Už Jo sielą tą dieną bus atnašaujamos šv. Mišios šiose vie
tose: 

Šv. Pauliaus parapijos bažnyčioje, New Lisbon, Wisc, 9 vai. 
ryto; šv. Jeronimo parapijos bažnyčioje, Wonewoc, Wisc.; Tėvų 
Marijonų vienuolyno koplyčioje, Chicago. Illinois ir Šv. Antano ko
plyčioje, Mt. Airy, Cincinnati, Ohio. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus sulig 
galimybės tą dieną dalyvauti pamaldose arba pasimelsti už a. a. 
Juozą Naujokaitį savo maldose. 

ONA NAUJOKAinENĖ 

Brangiai motinai 

A. f A. STASEI SILKATTIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnums KLEMENSUI ir MEČIUI 
ŠILKAICIAMS, jų ŠEIMOMS ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Elena ir Vytautas Jasinevičiai, 
Kotryna ir Kazimieras Valiai 

Brangiai motinai 
A. f A. STASEI SILKATTIENEI 

m i r u s , 
sūnums MEČIUI ir KLEMENSUI bei jų ŠEIMOMS 
reiškiame užuojautą. 

Agota ir Kazys Domarkai 

Mielam 
A. t A. Inz. KAZIMIERUI GERMANUI mirus, 
liūdesy likus žmonai, dukrai Daliai, sūnums 
Vytautui ir Kęstučiui, siunčiame gili? už
uojautą ir kartu liūdime. 

Sofija ir Stasys Kudokai 
Santa Menka, Calif. 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4b05-07 South Hermitage Avenue 
Telefonai -- YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 We<-t 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOB1I IAMS STATYTI 



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gegužės mėn. 5 d. I 

X Vysk. V. Brizgys suteiks 
sutvirtinimo sakramentą gegu
žės 5 d. 7 vai. Cicero Šv. Anta
no parapijoj. Sutvirtinimą gaus 
91 vaikas. 

X švč. M. M. Gimimo parap. 
mokyklos 1930 m. laidos susi
tikimas ruošiamas birželio 15 d. 

X Gražina Krivickienė, spe
ciali "Draugo" korespondentė 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

MIRTIS DEL KATftS 
John Comer, 47 m., mirė nu

šutintas karštu vandeniu. Jis 
buvo rastas savo bute 746 W. 
Gordon Ter, Chicagoje, su 
maudymosi kostiumu, suristomis 
rankomis ir kojomis. Areštuota 
44 m. moteris, kuri gyveno 
tame pat bute. Ji aiškino, kad 
Comer kankino jos kates. Už 
tą ji pakartotinai jį apliejo 
karštu vandeniu, surišo ir priri-

prie Baltųjų rūmų, prieš porą I susi P^e stalo su negydomomis 
savaičių buvo sužeista automo-] žaizdomis paliko visai savaitei, 
bilio nelaimėje, kai į jos dukters | Comerą Cook apskr. ligoninėj 
Raulinaitienės automobilį įva- į gydęs dr. Mindaugas Griauzdė 
žiavo sunkvežimis. Šiuo metu | sako, kad jo kūno 5 0 ^ buvo 
ji gydosi namie, bet atrodo, į padengta antro ir trečio nude 
kad reikės dar grįžti į ligoninę. 
Linkime greitai pasveikti. 

IŠ ARTI IR TOLI 

New Yorko tautinių šokių grupe "Tryptinis' 
šventei Chicagoje. 

su vadove Jadvyga Matulaitiene. Visi uoliai ruošiasi tautinių šokių 
Nuotr. P. Bivainlo 

X "The Chicago Catholic" sa
vaitraštis gegužės 2 d. laidoje 
išspausdino kun. J. (Prunskio 
trumpą recenziją apie Anatoli
jaus (Kairio romaną "Po Da
moklo kardu" anglišką vertimą. 

gimo laipsnio žaizdomis. 
NUSIKALTIMŲ SKAIČIUS 
GEGUŽĖS 1 CHICAGOJE 

Apie 100 komunistų ir jų 
bendrakeleivių gegužės 1 d. de
monstravo Chicagos mieste. 
Jiems buvo leista demonstruoti 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Recenzijoje duodama žinių apie j Randolph gatvėj. Kai jie pasu-
autorių, apie "Draugo" skiria- Į ko į draudžiamą State gatvę, 
mas literatūrines premijas, ku- j policija jiems užstojo kelią. Vie 
rių vieną laimėjo kaip tik šis nas policininkas buvo suspardy-
romanas, taip pat sutrauktai j tas, o 13 demonstrantų areš-
duodamas veikalo turinys. Pri-! tuoti. 
menama, kad į anglų kalbą iš-' TELEFONAS VETERANAMS 
vertė Nijolė Gražulienė. Tame I 
pačiame numeryje įdėtas ir Vietnamo veteranų grupė pa
skelbimas apie šio romano įsigi-1 sirūpino įvesti telefoną 800 — 
jimo galimybes. j 424-5402, kuriuo veteranai gali 

X Monika Vaitiekauskaitė, 84 į nemokamai gauti patarimų dėl 
m., ilgametė šaulė, guli šv. Kry- j galimo jų sveikatai pakenkimo, 
žiaus ligoninėje ir sveiksta po | kai Vietname buvo naudojami 
akių operacijos, dr. A- Glevecko chemikalai lapuočiams naikinti. 
priežiūroje. Telefonu susijungiama su Vete-

X Balzeko Lietuvių kultūros ranų administracija. 
muziejuje bus duodamos kera
mikos meno pamokos. Prasidės 
gegužės 15 d. ir tęsis ketvirta
dieniais ligi birželio 19 d. Kur
sai vys vakarais 7-9 vai. 
Dėstys Marija Gaižutienė. 

X Vysk. M. Valančiaus a-kų 
kuopos nariai atliks programą 
gegužės 17 d. Cicero, Šv. Anta
no par. salėje, rengiamame pa
vasariniame vakare. 

X Tautinių šokių šventės an
samblių repeticijos pradedamos 
gegužės 8 d., ketvirtadienį, 8 v. 
v. Vyčių salėje. Dalyvaus Daina 
vos ansamblio, Chicagos Lietu
vių operos, Tėviškės parapijos 
ir Lietuvos Vyčių chorai. 

x "Žiburio" lituanistinės mo 
kyklos Detroite vadovybė, dėko 
dama "Draugui" už gerą jų 
veiklos informaciją, paskyrė 
"Draugui" 20 dolerių auką ir ją 
per iždininkę Birutę Barauskie
nę atsiuntė. Maloniai dėkojame. 

X Dalilė Polikaitienė, pagerb
dama savo mirusio tėvo a. a. dr. 
Grigo Valančiaus šviesų atmi
nimą, paskyrė "Draugui" 20 do
lerių auką. Nuoširdžiai dėkoja
me. 

x Antanas Petrauskas, Dear 
born, Mich., pakeisdamas adre
są, atsiuntė prenumeratos mo
kestį ir 10 dolerių auką. Už vis
ką dėkojame. 

x Pranas Atkočaitis, Lock-
port Z'. •>,:'. • -. r.damas prenu-
ratą, įteikė 20 dolerių auką. 
Maloniai dėkojame ir skelbiame 
Garbės prenumeratorium. 

GRANDIECLAI LAUKIA 
Sekant lietuviškąjį gyvenimą, 

tenka pasidžiaugti plačia kultū
rine veikla, siekiančia įvairaus 
amžiaus ir įvairių interesų gru
pes. Tautinis menas (šokis, dai
na) ypač patraukia mūsų jau
nimą. Čia natūraliai besiveržian 
ti energija ir judrumas siejasi 
su savo kilmės šaknų pajauti
mu, savitarpio bendravimo puo
selėjimu. 

"Grandies tautinių šokių 
grupė jau seniai mūsų visuome 
nėję yra užsitikrinusi pilnai pa-
siruošusio vieneto vardą. Nuo 
pat įsisteigimo 1963 m. 'Gran
dis" vis augo, tobulėjo, plėtė 
savo veiklos ratą stropioje sa
vo nepailstančios vadovės Ire
nos Smieliauskienės globoje. 
Grandiečių kartos keitėsi, ta
čiau niekad nesikeitė esminis 
pasiryžimas savo darbu ?r išra
dingumu tęsti grandį tarp pra
eities ir ateities, savo žinias, 
meilę šokiui ir prisirišimą sa
vo krašto tautiniam menui per
duoti ateinančioms grandiečių 
kartoms. 

"Grandies" vadovė yra pasi
ryžusi ypatingą dėmesį skirti 
tautiniams drabužiams, visada 
pabrėždama autentiškų raštų, 
3palvų derinių ir rūbų kirpimo 

viskas jaunimas tą prisirisimo 
jausmą ugdo savųjų tarpe, kur 
pagrindą sudaro lietuviškas šo
kis, lietuviška muzika, dalyva
vimas lietuviškoje kultūrinėje 
veikloje. 

Išvystę bendrumą, pagrįstą 
tautinio identiteto sąvoka, 
grandiečiai su džiaugsmu ir pa-

Mokslo metai gimnazijoje pra
sideda rugsėjo pirmą. Mokiniai 
priimami ir iš užjūrio. Mokslas 
nieko nekainuoja, bet už bendra
butį ir maistą reikia per metus 
sumokėti maždaug 1,400 dol. Ke
lionė iš Amerikos į ten ir atgal 
kainuoja dar kokie 450 dol. Moks
lo lygis gimnazijoje bent Ameri-

sididžiavimu savo šmaikštų šo-'kos mastu yra aukštas. Vienam 
mokytopui tenka tik trys moki
niai. Išeinami ir Amerikos mo-

kį, skambią muziką ir įspūdin
gai spalvingą tautinį drabužį 
pakartotinai pristato ir ameri
kiečių visuomenei, tuo iškelda 
mi 

kyklose privalomi dalykai, kaip 
pvz. Amerikos istorija. Visi mo-

L A. VALSTYIttt 
— Ateitininkų Sendraugių 

stovykla šiais metais bus Pran
ciškonų vasarvietėje Kenne-
bunkporte, Maine, Stovyklos 
pradžia rugpiūčio 10 dieną, o 
pabaiga rugpiūčio 16 vakare. Į 
stovyklą kviečiami visi sendrau 
giai, sendraugės ir ateitinin
kams prijaučiantieji. Stovyklo
je dalyvaus Ateitininkų federa
cijos vadas Juozas B. Laučka ir 
Iz. Laučkienė. J. B. Laučka 
skaitys stovykloje svarbią pa
skaitą aktualiais klausimais. No 
rintieji stovykloje dalyvauti, jei 
nėra dar rezervavę sau kamba
rių, prašomi nedelsiant rezer
vuoti, nes tomis dienomis vasa
rotojų yra daug ir gali susida
ryti sunkumų kambariui gauti. 
Rezervacijų reikalu kreiptis į 
pranciškonus šiuo adresu: Fran 
ciscan Monastery, Guest House, 
Kennebunkport, Maine 04046, 
tel. 207 — 967-2011. 

— Danutė Nikštėnaitė ir Gied
rius Lazdinis Clevelande, ge
gužės 3 d., 2 vai. p. p. Dievo 
Motinos šventovėje priėmė mo
terystės sakramentą. Vestuvinis 
pokylis buvo Lietuvių namuose. 

Lietuvos vardą, sudominda- kiniai iš Amerikos, čia grįžę, ga 
mi žiūrovus savo kraštu, jos v o užskaitas už ten išeitą moks-
žmonėmis, jos dabartine pade- *«• D e l smulkesnės informacijos 
timi ir t. t. Tuo pačiu dėmesys galima kreiptis į Vasario 16-to-
patraukiamas ir išeivių lietuvių 
visuomenei, jos darbams, jos 
kultūrinėms apraiškoms. 

Šių metų gegužės 10 d. Jau
nimo centre yra ruošiamas tra
dicinis "Grandies" vakaras. Jau 
rūmas su ypatingu užsidegimu 
ruošia šokių pynę "Kai aš šo
kau su šelmiu berneliu..." Rei
kia tikėtis, kad lietuviškoj vi
suomenė įvertins jų pastangas 
ir savo atsilankymu paskatins 
juos dirbti ir ateityje, O vaka
ras tai tikrai pramatomas ne 
eilinis. Tuo rūpinasi grandie
čiai, vadovė L Smieliauskienė 
ir Globos komitetas, vadovau-

-. _ . . . . i jamas I. Rimavičienės. Daugiau 
nepamainomą groaa. Tai ne vien\f_L .. ,. «.'"' 3 , ° . - , v * J i informacijos galima gauti pas scenos ar šventes rūbas, bet d a , „ ^ jTL_ „o* *o?>o% •<£... 
lis tautinio kraičio, kuris su 

šios gimnazijai remti komitetą 
(6535 W . 18 St., Benvyn, IL. 
60402). 

Priimtieji komiteto įstatai sa
ko, kad komitetas atstovauja rė
mėjams, mokiniu tėvams, būre
lių atstovams ir kitiems, kuriems 
gimnazijos reikalai rūpi. Tie žmo
nės, metų pradžioje susirinkę, iš
renka komitetą. Komiteto tikslas 
telkti gimnazijai lėšas, verbuoti 
mokinius ir kitaip gimnazijai pa
dėti. 

Kor. 

Inž. Vytenis Šilas, LB Vidurio Vaka
rų apygardos LB atstovų suvažiavime 
skaito revizijos komisijos pranešimą. 

Nuotr. P. Malėtos 

BANKRUTUOJA URJYKLA 

Sunkiuose finansiniuose trū-
kūmuose Wisconsin Steel fab
rikas Chicagos pietuose kovo 28 
d. užsidarė. Illinois atstovų rū
mų finansų komitetas garanta
vo įmonei 20 mil. dol. paskolų, 
ir fabrikas būtų galėjęs atsida
ryti, bet darbininkai piketavo, 
protestuodami prieš uždarymą, 
dėl to fabrikas pradės veikti 
vėliau. 

AUTOMOBILIŲ BYLA 
Chicagoje iškelta byla Gene

ral Motors bendrovei, kuri kal
tinama nuo 1976 m. pagaminu
si daugiau kaip 4 milijonus au
tomobilių su transmisijomis, tu 
rinčiomis trūkumų. Bylą iškėlė 
Washingtono, Chicagos ir Los 
Angeles advokatai. 

meile ir pagarba turi būti sau
gojamas ir perduodamas savo 
vaikams. Yra nuolat daromos 
pastangos atnaujinti ir patobu
linti jau turimus tautinius dra
bužius ir skatinama įsigyti aus-
tinius, kad išlaikytų ir laisva
jam pasauliui parodytų lietu
viškųjų audinių sudėtingumą ir 
puošnumą. 

Bendras darbas ir siekiai pa
prastai išaugina artumą ir su
siklausymą. Gera, kada lietu-

G. Sturonienę (425-6338). Visų 
laukia darbščioji "Grandis". 

R. B. 

ge 
i jus 

x Tadas Jurcys Palos Hills, 
£1., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo didesnę auką. Ačiū. 

K J ortas Kernagis, čikagiš-
kis, atnaujindamas prenumera
tą, įteikė 10 dolerių auką. Malo 
niai dėkojame. 

X Feliksas Mackevičius, Hot 
Springs, Ark , anksčiau gyvenęs 
Chicagoje, nepamiršta "Drau-į x Aukų "Draugui" atsiuntė: 
go". šiomis dienomis jis atsiun-: 5 dol. — Juozas Arvydas; 2 
tė sveikinimus. Apmokėdamas! dol. — Aid. Dargia 1 dol. — 
vieną sąskaitą, pridėjo ir auką. į Ant. Kirvelis. Visiems dėkoja-
Ačiū — 

PAMESTINUKĖ 
Pirkiniam naudojamam mai

šelyje požeminio tramvajaus 
stoty Lake ir Wells, Chicagoje, 
du moksleiviai atrado pamestą 
naujagimę, kuri tebuvo kelių 
valandų amžiaus. Perdavė po
licijai, kuri nugabeno į vaikų 
ligoninę. 

A L G O S n a 100,000 
Mere J. Byrne pareiškė, kad 

ji norinti aukštųjų miesto val
dininkų algas pakelti iki 100 
tūkstančių dol. metams, bet jos 
pačios atlyginimas paliks 60 
tūkstančių dolerių. 

GELBĖS PASKOLOMIS 
Illinois atstovų rūmai pakei-j 

x Lietuviškų knygų "Drau- tė savo ankstesnį sprendimą — 
nusipirko: Jonas Valantie- negarantuoti paskolos Chrysler: 

VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJA 

Vasario 16-tosios gimnazijai 
remti komitetas balandžio 27 die
nos posėdyje priėmė įstatus ir iš 
riniko naują atstovą į kuratorijg 
— aukščiausiąjį gimnazijos or
ganą. 

Naujasis komiteto atstovas 13 
asmenų kuratorijoje yra Juozas 
Sabas, Amerikos lietuvis, gyve
nantis Vokietijoje ir jau anksčiau 
buvęs kuratorijos narys. Sabas 
perėmė pareigas iš A. Plechavi-
čiūtės-Veigelienės, kuri dėl asme
ninių priežasčių ir dėl nuotolio 
nuo gimnazijos šių pareigų nebe
norėjo eiti. Svarbiausias kuratori
jos uždavinys šiuo metu yra iš
rinkti naują direktorių, nes V. 
Natkevičius su šiais mokslo me
tais išeina į pensiją. Kitas svarbus 
ir nuolatinis kuratorijos ir gim
nazijos rūpestis yra pritraukti 
daugiau mokiniu, nes kitaip vo
kiečiai gali nutraukti trečdalio 
milijono dolerių paramą, kurią 
dabar gimnazija gauna kasmet. 

SIŪLO ATLEISTI 4,000 
Civic federacija ketvirtadienį 

pasiūlė, kad Chicagoje būtų at
leista 4,000 miesto mokytojų 
sutaupyti reikiamus 101 mil. 
dol. kaip tai būtina ateinan
tiems mokslo metams. _ . , a į pristatė modeliuotojas ir rū 

Praeitais metais Cook apskr. | ̂  „ ^ „ „ j , , , g ^ d a r b u s ro_ 
priemiesčiuose nusikaltimai pa-1 d ė . D Apanavičienė, Rima 

Apanavičiūtė, Vida Barzdukie-daugėjo, o Chicagoje — kiek 
sumažėjo. Taip skelbia Kovai 
su nusikaltimais komisija. 

PRIĖMIMAI VATIKANE 

Popiežius Jonas Paulius U 
atskirai priėmė į Romą atvyku
sius Prahos arkivyskupą kard. 
Františeką Tornašeką ir Kroku
vos arkivyskupą kard. Machars 

nė, Vitalija Butkuvienė, Dana 
Dundulienė, Virginija Juodišiū-
tė, Nijolė Kašubienė, Amanda 
Muliolienė, Jūratė Neimanienė, 
Jūratė Orantaitė, Juzė Orantie-
nė, Nijolė Palubinskienė, Alek
sandra Zaikauskaitė, Irena 
Sniečkienė, Roma Tatarūnienė, 
Birutė Vedegienė ir Valdonė 

kį Taip pat šv. Tėvas priėmė d o m e n e , Rūbus modeliavo 24 
naujojo Dominikos respublikos! mergaites ir moterys ir du jau-
ambasadoriaus prie Apaštalų'"? b ^ u k ^ : " " • Apanaviau-
Sosto skiriamuosius raštus. Amlte> V l d a Barzdukiene, Audra 

dalį, tris naujas dainas gražiu 
balsu padainavo Bronė Kazėnie* 
nė, akompanuojant Kristinai 
Kuprevičiūtei. Tos dainos, ame
rikiečių muzikų melodijomis, lie 
tuvių kalba dvi parašytas N. 
Kersnauskaitės ir viena A. Ba-
lašaitienės. 

AUSTRALIJOJE 
— Antano Krauso vardu bu

vo pavadinta Melbourno lietu
vių biblioteka. A. Krausas, žino
mas pedagogas, visuomeninin
kas ir skautų organizacijos dar 
buotojas, mirė prieš 10 metų 
(1970. V. 3). Jis suorganizavo 
privatinę biblioteką, kurios kny 
gos po mirties teko visuomeni
nei lietuvių bibliotekai. Po to 
biblioteka dar buvo visą laiką 
papildoma knygomis bei žurna
lų komplektais. Vadovauja A. 
Balutienė, jai talkina J. Mikš-
tas. 

— Melbourno tautinių šokių 
grupė "Klumpakojis" yra pa
kviestas dalyvauti lietuvių tau
tinių šokių šventėje Chicagoje. 
Šiuo metu grupės nariai ener
gingai ruošiasi išvykai. Vado
vauja Angelė Morkūnienė. Ža
da vykti 18 šokėjų. 

— Už persekiojamą Lietuvos 
bažnyčią Melbourne buvo su
ruoštos pamaldos. Maldos bus 
tęsiamos visą gegužės mėnesį 

— LKB Kronikos knygoms 
leisti Australijos lietuvių tarpe 
paskelbtas vajus, renkamos au
kos. 

KANADOJE 
— Toronto kultūrinio meno ir 

tautinių šokių grupė "Atžaly
nas" kiekvienų metų pavasarį 
ruošia tradicinę metinę šventę, 
kurios metu jis pasirodo Toron 
to lietuvių visuomenei. Šiais 
metais ši pavasario šventė įvy
ko balandžio 19 d. LN Kara-

drabužėiias Clevelande įvykusios ma- j liaus Mindaugo menėje, kurioje 
dalyvavo apie 350 svečių ir apie 
100 "Atžalyno" jaunimo, atliku
sio programąį Šokėjų amžius 
įvairus: nuo 10 iki 20 metų. Jie 
suskirstyti į grupes: vaikų, jau 
nųjų, viduriniųjų ir studentų. Iš 
vykus buvusiai grupės vadovei 
Silvijai Leparskienei į Austra
liją, vadovavimą perėmė nauja 
mokytoja Aldona Senderienė. 
Šokius paįvairino "Pavasario 
Garsų" trijulė, jausmingai su
dainavus keturias daineles. 
Tautiniams šokiams grojo akor 
deonistai: A. Biskytė, Olekaitė, 
Oleka ir E. Lukošius. 

Andrius Dunduras ir Nida Gelažytė 
demonstruoja pirmosios komunijos 

dų parodos 
Bublienė. 

metu. Pranešinėja I. 

Bacevičiaus 

— Clevelando vyr. skaučių 
židinys balandžio 20 d. Dievo 
Motinos parapijoje suruošė ma 
dų parodą. Parodą atidarė Albi
na Bakūnienė. Aldona Miškinie-

basadoriui tartame žodyje po
piežius palinkėjo Dominikos tau . ^ _. _ ... _ . 
I . • J *• „„„+„.«,o-i* I ne, Vida Gaižutyte, Julija Gėla 
tai visada gyventi santarvėje, Į ^ A rnx „ ^ į ^ ; „ £ „ ^ 

Butkutė. Rūta Degutienė, Aud-
ris Dunduras, Dana Dundurie-

, ' , °J ' "v - - -' w 'I9*t+- Lilė Gelažytė, Nida Gėla-
ugdyti krašto pažangą t e i s i n g u - , ^ - ^ J J ^ ^ ^ 

Juodišiūtė, Laima Jurevičie-
me ir ištikimybėje Dievo įstaty 
mams. Bažnyčia iš savo pusės, 
pažymėjo popiežius, ir toliau 
sieks padėti žmonėms įgyvendin 
ti šiuos tikslus, rūpindamasi ap 
saugoti žmogaus orumą ir jam 
priklausančias teises. 

(Palos Park), dr. Tallat-
Kelpša (Chicago), ir kit. mažes
nėmis sumomis. 

x Midland taupymo bendro
vei reikalinga 

TARNAUTOJA 
(Tefler) 

Su patyrimu ar be. Skambint 
925-1400 arba vakarais 778-
3579. (ak.) 

me. 
X Dėkodami už kalendorius, 

aukojo: 3 dol. — A. Česonienė; 
po 2 dol. — S. A. Stuikys, A. 
Maslauskas, Kazys Vaicekaus
kas; po 1 dol. — St. Valaitis, 
Ona Beržanskienė. Visiems ta
riame ačiū. 

bendrovei. Dabar nutarė, kad 
Chrysleriui ir kitoms bendro
vėms, atsidūrusioms finansiniuo 
se sunkumuose, valstija galės 
garantuoti paskolą. 

IŠPIRKO BONUS 
Chicagos mokyklų vadybos 

bonus, net 220 mil. dol., išpirko 
per vieną parą, nežiūrint, kad 
Moody investavimo tarnyba ne
buvo skyrusi jiems aukšto įver
tinimo. Bonai 29 metams su 8 
— 10'4 palūkanų. Planuojama 
parduoti dar už 280 mil. dol. tų 
bonu. 

nė, Dalia Kašubaitė, Adria Mo
tiejūnaitė, Daina Motiejūnaitė, 
Renė Motiejūnaitė, Rūta Motie
jūnaitė, Amanda Muliolienė, Jū
ratė Neimanienė, Dalia Oran
taitė, Lina Paulbinskaitė, Ramu 
nė Stempužienė, Roma Tatarū
nienė, Kristė Vedegytė, Vilija 
Vedegytė ir Lina Ziedonytė 

Baigus pirmąją modeliavimo 

— Lietuvėms motinoms pa
gerbti Lietuvių namai rengia 
motinos dienos popietę gegužės 
11 d 

imminiiiimiiiiiiiimiimiiMjiiiiiimimi 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPCNAS 
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. 6S Street 
Chicago, m. 60629 

iimiiiiiiiiiiiiimmmiiuiuiiiiiiiiiiimiiM 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago. Illinois 60629 

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

'MiiHiHiiHuiiiiiiHiiiHHiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimniiHiiiiiiHnmiiinmmii^ 

Į DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! | 
i Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa-
3 piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų 
I galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos 
| trečdalį. 
i Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa-
I pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmenižkai į 
į DRAUGJį ir lūs rasite malonų patarnavimą. 

KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. 
Los Angeles akt. Rūta Lee suruoš* kandidato į prezidentus Reigano remejų Į į 
popiete. Svečius aptarnavo-. Daina Petronyte, Laima Steikūnaitė, Rūta Lee, ; S 
Regina Stančikaitt ir Audron* Buzėnait*. Nuotr. L. Kauto 

DRAUGO ADMINISTRACIJA i 


