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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 

nuėjęs 

(Tęsinys) 

Teisėjas: 
— Kur susipažinai su Angele? 
— Aš ją sutikau pas Lukšus. 
— Ko ten ėjai? 
— Visos mergaitės ėjo. 
— Ko jos ėjo? 
— Visi kalbėjo, kad mokys ei

lėraščių. 
— Kiek kartų buvai? 
— Buvau tik pirmą dieną. 
— Ar mokėtės eilėraščius, ar 

dainavote? 
— Eilėraščių neskaitė, dai

nų nedainavome. Pasakojo apie 
Dievą, mokė maldelių. 

— Ar klausė maldelių? 
— Klausė. 

« 
Urbanovič Leonid liudijimas: 

(g. 1967 m., mokosi Girių m-los 
klasėje). Teisėjas: 

— Kiek kartų buvai 
mokytis? 

— Aš buvau tik pirmą dieną. 
— Pas ką mokėtės? 
— Pas Lukšą. 
— Kas pakvietė? 
— Sakė, kad kažkas atvažiavo 

ir nuėjome. Ėjome mokytis mal
dų. 

— Ar ši mergaitė mokė? 
— Taip. 
— Ar knygelių davė? 
— Man nedavė, kitiem vaikam 

davė. 
— Kiek kartų buvote susirin

kę? 
— Tris — keturis kartus. 
— Dabar gali būti. laisvas, — 

atleidžia teisėjas berniuką. 

Petrik Viktor liudijimas: 
(g. 1968 m., mokosi Girių m-los 
5-je klasėje) 

Teisėjas: 
— Viktorai, kada susipažinai 

su ant suolo sėdinčia mergaite? 
— Pas Lukšus. Dienos neatsi

menu. 
— Ką ten veikėte? 
— Mokėmės maldų. 
— Kas mokė? 
— Angelė. 
— Ką rodė? 
— Paveikslas. 
— Kokius? 
— Dievas buvo nupaišytas. 
— Kiek laiko mokėtės? 
— Vieną dieną. 
— Ar žaidėte? 

— Truputį žaidėme. 
— Gerai, dabar gali eiti pabė

gioti. 

š tūro Lilijos liudijimas: 

(g. 1967 m., mokosi Giriu m-los 
6-je klasėje). 

Teisėjas: 
— Ar pažįsti šią mergaitę? 
— Mergaitės sakė jos vardą. 
— Ko atėjai pas Lukšus? 
— Galvojau, kad skaitysim ei 

lėraščius, pasakas. 
— Ar mokė maldų? 

—Mokė. 
— Kiek kartų buvai? 
— Du kartus. 
— Dabar gali eiti pailsėti, — 

išleidžia teisėjas apklaustąją. 

Kasevič Viktoro liudijimas: 
(g. 1969 m., mokosi Girių m-los 
4-je klasėje). 

Teisėjas. 
— Ką pasakojo ši mergaitė? 
— Pasakojo apie Dievą, mal

das. 
— Kas daugiau buvo su tavi

mi? 
— Buvo Štūro Roman, Štūro 

Lilija,... 
— Ar paveikslų nerodė? 

— Ne. 
Liudytoju iškviečiamas Giri\ 

aštuonmetės m-los direktorius 
Bogačiov. 

Bogačiov liudijimas: (g. 1927 

m., gyv. Giriose). 
— Apylinkės pirmininkė pa

skambino į butą ?r klausė kuo 
vaikai vasarą užsiima. Atsakiau 
kad mokykloje yra planas. Dabar 
vaikai užsiėmę medžių šakų pa
šarais. Tada pirmininkė liepė pa
laukti, nes reikės važiuoti pa; 
Lukšus. Nuvažiavę pamatėme 
kambaryje vaikus, tarp kurių bu
vo ši (rodydamas į Angelę) pi
lietė. Ji mokė religijos. 

Teisėjas: 
— Iš kur žinote, kad mokė re 

ligi jos? 
— Vaikai pasakojo. Jie turėjo 

maldaknyges. 
— Ar girdėjote, kad ši mergai

tė anksčiau būtų buvusi Giriose? 
— Ne. 

Teisėjas skelbia 5 minučių per
trauką. 

(Bus daugiau) 

šiandien Dangun Žengimo šventė 

Ugandoje vėl 
nėra prezidento 

Kariškiai perime šalies valdymą 

Prancūzai atmetė 
Maskvos boikotą 

Paryžius. — Prancūzijos Olim
pinis komitetas 22-0 balsais nu
t a rė siųsti savo sportininkus į 
Maskvos Olimpinius žaidimus. 
Ginčai šiuo klausimu užtruko 
6 vaL Vienas komiteto narys 
nuo balsavimo susilaikė. Pran
cūzijos nutarimas gali paveikti 
i r k i tas Europos šalis. Daly
vauti Maskvos Olimpiadoje jau 
nutarė : Airija, Šveicarija, Šve
dija, Suomija, Graikija, Danija. 

Washingtone 18 sportininkų 
federaliniame teisme skundžia 
JAV Olimpinį komitetą, kad 
t a s nutarė nedalyvauti žaidi
muose. Komitetas neturįs tei
sės varžyti sportininkų, sako
ma skunde. 

Pakeitimai Salvadore 
Salvadoras. — Karinė chunta 

Salvadore pažemino savo pirmi
ninką pulk Arnoldo Mujano, ta
čiau paliko jį penkių asmenų 

Afganai išeiviai 
sudaro vyriausybę 

Prasidėjo valstybės tarybos suvažiavimas 
Pešavaras. — Po ilgų pasiren

gimų Pakistane, prie Pešavaro, 
prasidėjo svarbi Afganistano pro
vincijų, genčių atstovų, religinių, 
politinių vadų konferencija, tra
dicinė afganų „momasela loya 
jirga" — tautos tarybos suvažia
vimas, kuriame dalyvauja 916 
intelektualų, sukilėlių karinių va
dų, klajoklių genčių seniūnų, re
liginių musulmonų mulų. Tary
bos pirmininku išrinktas Babrak 
Zai, buvęs Afganistano aukščiau
siojo teismo teisėjas. Dalyvių tar
pe yra 35 paskutiniojo Afganis
tano parlamento, išrinkto 1973 
m., nariai, trys senatoriai. 

„Jirga" buvo pradėta šaukti 
| sausio 4 d., tuoj po Sovietų Są-
i 

Islam" 

valdžioje. Pirmininku išrinktas \ i u n ? o s kariuomenės invazijos Af-
kitas pulkininkas. Mujano nu- gamstane. įvairių provincijų, mies 

Kampala. — Ugandos kari
nės komisijos galva ir darbo 
ministeris Paulo Muvvanga pa
skelbė per Ugandos valstybinį 
radiją, kad prezidentas Binaisa 
y ra pašalinamas už korupciją ir 
godumą iš pareigų. J o pareigas 
eis tr i jų asmenų komisija. Pa
šalinami ir Binaisos ministeriai, 
ją pareigas perims kiti asme
nys. 

Kada diktatorius Idi Aminas 
su Tanzanijos kariuomenės pa
galba buvo pašalintas, valdžią 
perėmė išeivijoje paskubomis 
sudary tas Ugandos Laisvinimo 
frontas. Iki šiol Ugandoje buvo 
paskirt i ir nuversti j au du pre
zidentai. Tvarkos valstybėje nė
ra, pa tys kareiviai plėšia ir šau
do gyventojus. Po Amino nu
vertimo tvarką bandė prižiūrėti 

kais kariuomenės vadas. Gali
mas daiktas, kad jis ir pašali
no Binaisą. kad jo vietą galė
tų užimti Obotė, kuris Amino 
pašalintas 1971 m. 

Binaises nuvertimas buvo be 
smurto veiksmų, nes jis gyve
na ne Kampaloje, bet Entebėje. 
Čia d a r laikomi stiprūs Tanza-

baustas už įsakymą suimti de
šiniųjų grupių labai vertinamą 
kariuomenės saugumo viršinin
ką majorą Abuisson, kuris pla
navęs perimti valdžią į dešinių
jų rankas. 

Pašalino vyriausią 
Irano "koriką" 

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani Sadras paskelbė, kad 
jo įsakymo nepaklausęs vyriau
sias revoliucinio Irano teismo 
teisėjas šeikas Khalkhali pasa

tų ir tautybių: puštunų, hazary, 
nuristaniečių, baluchų, tadžikų, 
turkmėnų, uzbekų atstovai daug 
savaičių keliavo į tarybos posė
džius. 

Taryba priėmė laikiną konstitu
ciją, kuri bus naujos egzilinės vy
riausybės pagrindas. Konstitucija 
turi 40 straipsnių. Delegatai dar 
turi išrinkti po du atstovus iš 
visų etninių ir politinių grupių. 
Šešios svarbiosios politinės, reli
ginės sukilėlių organizacijos gaus 
vykdomajame komitete po 7 at
stovus. Taryba sudarys atskirus 
komitetus užsienio politikai, kari-„,,. „ _ir__. __ __. lintas iš teisėjo pareigų. Prezi , 

nijos kariuomenės daliniai, ku- i dentas įsakė negriauti buvusio | "iams rekalams, informacijai 
r*n M a m lf T\ra*i/)aTiti"ma T"fi_ L M J I U -fAimi naa+atvtA Tvaminlrlft CfiUS " f l k a a m s tvarkyti . 

posėdžiuose 
rie saugo ir prezidentūros r u 
mus. Kampaloje kareiviai buvo 
suėmę vidaus reikalų ministerį 
Kununką, tačiau vėliau paleido. 
Policijos bandyme išardyti bu
vusio prezidento Obotės šali
ninkų demonstraciją, žuvo du 
žmonės. 

Kai kurios tarptautinės šalpos 
organizacijos nusiskundė, kad 
neįmanoma sušelpti Karamojos 
provincijos Ugandoje badaujan 

buvo 

Mirė a.a. P. Šeštakauskas 
Gegužės 13 d. Chicagoje mirė 

a. a. Petras Šeštakauskas, sulau
kęs 82 metų amžiaus. 

Velionis buvo gimg s 1897.XI. 11. 
Antalieptėje. 1916 m. baigė Pet
rapilio gimnaziją ir buvo mobi
lizuotas į Rusijos carinę kariuo
menę, kur jį užklupo revoliucija. 
Komunistams užgrįobus Rusijos 
kraštą, prasiveržė į Lietuvą ir 
drauge su kun. St. Stakele orga
nizavo Antalieptės valsčiaus savi
valdybę, perėmė iš provoslavų jų 
kitados pagrobtą katalikų bažny
čią. Kuriantis Lietuvos kariuome
nei, įsijungė į jos eiles. Ilgą laiką 
dirbo Lietuvos karo muziejuje 
Kaune, kaip gen. V. Nagevi
čiaus pavaduotojas. Kaip specia
listas, Lietuvos del egacijoje rxivo 
4 kartus pasiųstas j Rusiją, at
gauti Lietuvos meno turtus. Bu
vo pakeltas kariuomenės majorą. 

Karo muziejuje ištarnavo apie 
20 metų ir labai daug prisidėjo 
prie jo įruošimo, karo invalidų 
apeigų suorganizavimo. Laisva
laikiu studijavo teologijos — fi
losofijos mokslus Vytauto D. u-te. 
Bendradarbiavo karinėje spaudo-
je, paruošė studiją apie senovės 
Lietuvos ginklus. 

1944 m. nasitra"kė į V~ki?ti-

ją. Gyvendamas Augsburge, kurį 
laiką buvo didžiulės D P stovyk
los (apie 2200 asmenų) adminis
tratorius. 1949 m. atvyko į Chica-
gą, dirbo fabrike, vėliau braižyk
loje, drauge su kitais kūrė Lietu
vos laisvės kovų muziejų, talki
no Jaunimo centrui ir kitoms or
ganizacijoms. 

Liko velionio žmona Janina! 
Šeštakauskienė - Šteimanaitė, dai
nininkė. (Mirties įvykio prane-1 
šimas skelbiamas "Drauge*' 5 pus' 
lapyje). 

Tanzanijos kariuomenė, tačiauį čių žmonių, nes vyriausybė arba 
dalis jos jau išvažiavo, liko apie ; nemoka bendradarbiauti, arba 
10,000. Į pagrobia siunčiamą šalpą. Tarp 

Dabartinė valdžios krizė pra- j organizacijų, kurios rūpinasi 
sidėjo, kai prezidentas bandė Į Ugandos vargšais, yra : Tarptau-
pašalinti kariuomenės štabo vir- j tinė Maisto programa, Oxf am iš 
šininką gen. Ojok. J is anks- i Britanijos grupė i r Jungtinių 
čiau y r a buvęs kariuomenės va- i Tautų Išvystymo programa. 
das i r yra labai populiarus ašo-! 
lių genties žemėse. T e n J i s turįs S p r e n d ž i a m a s K u b o s 
savo pnvacią, apie 1,000 vyrų | JT 

bėglių klausimas 

Mai P S*»*tAkauska 

armiją. J is atsisakė priimti 
jam skirtą ambasadoriaus Alži-
re vietą ir pradėjo organizuoti 
prezidento pašalinimą. Sakoma, 
kad šiame perversme yra įvel
t a s i r buvęs Ugandos preziden
tas Obote, kuris nuo savo pa
šalinimo gyvena Tanzanijoje. 
Jis paskelbė, jog gegužės 27 d. 
jis sugrįš j Ugandą. Generolas 
Ojok buvo Obotes valdymo lai-

Teismas sustabdė 
gazolino mokesčius 

Washingtonas. — Federalinis 
teisėjas Aubrey Robinson nu
sprendė, kad prezidentas Car-
teris neturėjo teisės uždėti ga
zolinui specialius 10 centų ga
lionui mokesčius, kurie turėjo 
įsigalioti šį ketvirtadienį. Prezi
dentas tuo norėjo sumažinti ga
zolino deginimą, sumažinti naf
tos importus, tačiau, nurodė 
teisėjas, nauji mokesčiai būtų 
palietę ne tik iš užsienių įveža-

ą gazoliną, bet ir naminį, ga
mtą Amerikoje. 
Vyriausybė jau paskelbė, kad 

s sprendimas bus nr^-iiun-ja-
mas. 

Washmgtsonas — Prezidentas 
Carteris d a r šią savaitę padarys 
nutarimą, kaip elgtis su Kubos 
pabėgėliais i r su ateiviais iš 
Haiti salos. Spaudos sekreto
rius Powell pasakė, kad kubie
čiai, kurie tu r i Amerikoje gimi
naičių, bus priimti be jokių var
žymų, o tokių yra apie 65 nuoš. 
Kitus bus bandoma persiųsti į 
kitas šalis, kurios pažadėjo ku
biečių įsileisti . 

Gydytojai, dirbą su naujais 
ateiviais, pastebėjo kelis ser
gančius džiova, vieną raupais, 
vieną mirštantį vėžiu, keliolika 
ateivių yra aiškūs beprotnamių 
gyventojai. Castro valdžia pa
reiškė, kad ji išsiunčianti "Tro
jos arklį", — žmones, kurie 
pavojingi Kubos revoliucijai. 

. vi 
šacho tėvui pastatyto paminklo, 
o teisėjas Khalkbali vis vien jį 
griovė. Bani Sadras paaiškino ; d a u š S i n c ^ K a i ™ o s sukilėlių 
norėjęs tą paminklą paskelbti ' ?™Pfs aiškina, kad ši „jirga" ne 
"šacho nusikaltimų" muzie- """ 
jumi. 

Teherane vėl demonstravo 
tūkstančiai žmonių, nešiodami 
karstus dviejų iraniečių, žuvu
sių Londono ambasados okupa
vime. Minia buvo sustojusi ir 
prie Irako ambasados, nes ira
kiečiai buvo užėmę Irano amba
sadą Londone ir nušovė du jo 
tarnautojus. 

legali, nes ji vyksta ne Afganis
tano žemėje, bet užsienyje. Da
lyviai niekam neatstovauja, jie 
tik gauja pabėgėlių, pasakė ko-

Kinijos svečias 
Pekinas. — Kinijoje lankosi 

buvęs Britanijos premjeras, da
bartinis opozicijos vadas, dar-
biečių partijos pirmininkas Ja
mes Callaghan. Savo garbei su
ruoštame bankete jis pasakė, 
kad Britanijos užsienio politi
kos kertinis akmuo yra išlaikyti 
gerus santykius su Kinija. Dėl 
to klausimo Britanijoje nėra jo
kių nuomonių skirtumų, pasakė 
Callaghan. 

Senatorius rado 
daug bendradarbių 

Washingtonas. — Senatorius 
Muskie. ateidamas į valstybės 
departamentą, čia rado daug 
savo draugų. Buvusio sekreto
riaus Vance paskirti planavimo 
skyriaus direktorius Tony La
ke buvo sen. Muskie patarėjas 
1972 m. bandyme laimėti nomi-
n avimą į prezidento vietą. Pa
tarėju buvo ir Puchard Moose, 
dabartinis departamento asis
tentas Afrikos reikalams. 

Douglas Bennett. dabartinis 
Tarptautinio Išvystymo agen-

JAV laikraščių redaktorių j tūros direktorius, vadovavo sen. 

Mirė a. a. poetas 
Nadas Rastenis 

Baltimore, Md. — A.a. Nadas 
Rastenis, žinomas visuomenės vei
kėjas, poetas ir advokatas, mirė 
gegužės 10 d. Baltimorėje, sulai
kęs 89 m. amžiaus. Velionis į 
JAV atvyko 1911 m., atitarnavęs 
kariuomenėje. 1923 m. baigė 
Huntington kolegiją, o 1924 m. 
Ohio universitete baigė teisių fa
kultetą ir kuri laiką advokatavo 
Clevelande. Vėliau gyveno Bal-
timorėje ir čia vertėsi advokatū
ra, rašė į laikraščius, buvo „Drau
go' bendradarbis. Eilėraščius 
pradėjo rašyti 1917 m., o ang
liškai poeziją pradėjo kurti 1924 
m. Be savo gausiai srpaudoje pa
skelbtų eilėraščių, išleido poezi
jos knygą „Trijų rožių šventė". 
Pažymėtina, kad į anglų kalbą 
išvertė Baranausko „Anykščių 
šilelį" ir Donelaičio „Metus". 
Palaidotas gegužės 14 d. 

respondentams „Jamiat e 
grupės atstovas. 

Nežiūrint vienybės stokos ir 
ginčų, šis suvažiavimas laikomas 
svarbiu įvykiu, kuris turės reikš
mės afganų laisvės kovose su so
vietų okupantu. Taryba jau pa
skelbė, kad visos su Sovietų Są
junga pasirašytos sutartys atšau
kiamos, jokių naujų derybų su so
vietais nebus, kol Maskva neiš
veš savo kareivių iš Afganistano 
žemės. 

Taryba rengiasi siųsti atstovus 
į musulmonų valstybių užsienio 
reikalų ministerių suvažiavimą 
Islamabade gegužės 20 d. 

Italijos laikraštis „La Respub-
lica" paskelbė pasikalbėjimą su 
Irano užsienio reikalų ministerių 
Sadeghu Ghotbzadehu, kuris pa
sakė, kad Iranas gali pradėti 
remti afganus musulmonus, jei 
Sovietų Sąjunga neištrauks ka
riuomenės. 

Kariniai ekspertai mano, kad 
dabartinės sovietų kariuomenės, 
apie 85,000, neužteks Afganista
no pavergimui. Šiuo metu sovie
tai stipriai prižiūri tik didesnius 
miestus. Kariuomenės padidi
nimas sukeltų naujų problemų, 
nes aerodromų Afganistane ne
daug, o kelių dar mažiau. Dides
nis kareivių skaičius sukeltų tie
kimo problemų, susikimšimų 
vieškeliuose, kur sukilėliai nuo
lat sprogdina minas, ardo tiltus. 
Ikį šiol sovietams pavyko atkirsti 
didesnius miestus, tačiau ir juo
se kyla riaušių, sabotažo veiks
mų. Dar nepasisekė uždaryti sie
nų. 

Afganistanas turi 250,000 kv. 
mylių plotą, o jo sienos yra 
3,300 mylių. Sienoms uždaryti 
sovietai turėtų pastatyti po vie
ną kareivį kas 20 metrų. Didelį 
nusivylimą Maskvai atnešė pa
čių Afganistano kareivių nepati
kimumas. Nors karinė prievolė 
Kabulo vyriausybės buvo išplės
ta, daugiau pašaukiama vyrų, 
jie turi tarnauti 6 mėn. ilgiau, 
bendras kareivių skaičius suma
žėjo. 

Didžiausią afganų rūpestį su
kelia amunicijos ir kai kur gink
lų trūkumas. Ir minėtoje tarybo
je kai kurie sukilėlių vadai skun
dėsi, kad jie tik pagaliais ir ak
menim gali išeiti prieš sovietus. 

sąjunga pasmerkė vyriausybės 
užuominą, kad JAV korespon
dentai galėtų padėti žvalgybai 
rinkti žinias. Tas pakenktų ži
nių rinkimui ir sudarytų grės
mę korespondentams, rašo są-
:u-gAR pirm- Trromas Winship. 
"Boston Globė' redaktorius. 

Muskie senato biudžeto komite
to štabui. Al Friendly, buvęs 
Muskio kalbų rašytojas, dabar 
yra spaudos karininkas Nacio
nalinio Saugumo taryboje. Ma-
deline Aibright, buvusi sen. 
Muskio š*aV. narė. dabar dir
ba ryšių su kongresu įstaigoje. 

Pirminiai rinkimai 
Washingtonas. — Pirminiai 

rinkimai Nebraskoje ir Mary-
lande vėl davė persvarą pagrin
diniams kandidatams į preziden
to vietą. Respublikonas Ronald 
Reaganas abiejose valstijose ga
vo 39 delegatus, jo konkuren
tas Bush — 16 delegatų. Pre
zidentas Carteris laimėjo 46, o 
sen. Kennedis — 36 delegatus. 

"Chieago Tribūne" skaičiavi
mu, prezidentas Carteris jau tu-

I ri 1,500 delegatų, o jam reikia 
1,666. Reaganas turi 898, o jam 
reikia 998. 

KALENDORIUS 

Gegužės 15d. : Dangun Žen
gimas, Torkvatas, Sofija, Gražu
lis, Jaunutė. 

Gegužės 16 d.: Jonas Nepom., 
Maksima, Vaidimantas, Inga. 

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:02. 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 65 
laipsn., naktį 40 i. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 15 d. 

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS 

L.K.V.S. „Ramovė" Detroito 
skyriaus metinis narių susirinki
mas įvyko gegužės 3 d. Sv. An
tano parapijos patalpose. Susirin
kimą atickarė skyriaus pirm, Sta
sys Simoliūnas, sekretoriavo Juo
zas Leščinskas. Savo atidaroma
me žodyje pareiškė, kad mes po 
po 2 metu pertraukos šiandieną 
vėl susirinkome aptarti ir apsvars
tyti skyriaus reikalus. Atsistojimu 
ir tylos minute buvo pagerbti mi
rę skyriaus nariai. Trys skyriaus 
nariai sunkiai serga ir gydosi na
muose. Jiems buvo pasirašytos da
lyvavusiųjų nariu trys kartelės 
linkint jiems greit pasveikti, ku
rios bus pasiustos į jų namus. 

Susirinkimui pravesti buvo pa
kviestas Jonas Šepetys, sekreto
riauti liko tas pats J. Leščins
kas. Darbotvarkė pateikta tokia: 
L.K.V.S. narių suvažiavimas, sky
riaus veikla ir naujos skyriaus 
valdybos rinkimai. Ramovėnu su
važiavimas įvyksiąs gegužės 24 -
-25 d. Clevelande. I suvažiavimą 
vyksta centro valdybos kontrolės 

PAMINĖTOS MOTINOS 
Motinos buvo paminėtos net 

keliose vietose: Jas paminėjo 
"Aušros" ir "Žiburio" lituanisti
nės mokyklos ir Dariaus—Girė
no klubas. 

Sv. Antano parapijoje motinos 
minėjimą atliko "Aušros" litua
nistinės mokyklos mokiniai, mo
kyklos klasėje. Atidarė ir j minė
jimą atvykusius pasveikino 8 kl. 
mokinė Natalija San John. Vytė 
Šnapštytė padeklamavo motinom 
skirtą eilėraštį ir mokiniai ma
mytes apdovanojo rožėmis. Bu
vo padeklamuota eilėraščių, padai 
nuota, paskambinta kanklėmis, 
pagerbta skudučiais, pašokta tau
tinių šokių ir ratelių. 

Eilėraščius padeklamavo: Vy
tė Šapštytė, Onutė Jasevičiūtė, 
Natalija San John, Juozukas Ja
sevičius, Vilija Trlyčėnaitė ir Rū
ta Šnapštytė. Sudainuota stoviu 
parimus, fleita pritariant V. Tely-
čėnaitei. Dainavo visi. Vytė Rūta 
Šnapštytė kanklėmis atliko: Pas 
motinėlę ir Linelius roviau ne 
viena. Skudučiais visi mokiniai: 
Kaip gi gražus, gražus rūtelių 
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26 d., bet juose tegalėjo balsuo
ti tik registruoti demokratų par
tijos nariai. Balsavime dalyvavo 
apie 16-ka tūkstančių, iš 41 tūks
tančio užsiregistravusių. Balsai 
už prezidentą J. Carterį ir senato
rių T. Kennedy pasidalino apy
lygiai. J. Carteris gavo 70 konven-

GYVIŲ REGENERACIJA Įaugina trūkstamas kūno dalis 
Regeneracija vadinami tokie \ sliekai. Naruotakojai gyviai jau 

reiškiniai, kada gyvūno kūnas 
sugeba atauginti sužalotas ar
ba visai sunaikintas jo kūno 
dalis. Kuo gyvūno kūnas yra 
paprasčiau sudarytas, tuo jo da 
lys geriau atauga, regeneruo-

cijos delegatų, o T. Kennedy, ja. Daugeliui yra žinoma, kad 
71-ną. Lietuviai jų rinkimuose j hidrą supiausčius j mažus ga-

komisija: Jonas Šepetys Stasys Si-j d a r ž e l į s fc A m k a l n o l u 
moliūnas ir Juozas Leščinskas. Į 
Jiems pavesta atstovauti ir 
roito skyrių. 

Det-
į Fleita pritarė Vilija Tėlyčėm>itė. 
Dainavo visi. Pasirodė ir šokių 

I grupė, kuri pašoko 2 tautinius 
Skyriaus veiklos reikalais kai- šokius (noriu miego ir suktinį), 

bėjo Stasys Simoliūnas. Skyrius 
jungiasi prie Lietuvos kariuome
nės ir prie Vasario 16 šventės 
minėjimo. Buvo surengęs O. ir Č. 
Sadeikų sodyboje išvažiavimą. Iš 
to išvažiavimo 300 dol. pasiųsta 
„Kariui" paremti ir dar šiek tiek 
liko ir skyriaus kasoje. Skyrius 
rengs išvažiavimą ir šiais metais. 
Kur ir kada, bus pranešta vėliau. 

Skyriaus valdyba, perrinkta ta 
pati. Ją sudaro: Stasys Simoliūnas 
— pirm., Kazimieras Daugvydas 
—vicepirm., Juozas Leščinskas — 

sekr. ir Vincas Tamošiūnas — 
iždininkas. 

Čia buvo pranešta, kad sesės 
birutientės mus pavadino Kęs
tučiais ir mums surengė vaišes. 
O tos vaišės tikrai buvo turtin
gos, ne tik valgiais, bet ir gėri
mais. 

Sergantiems Tomui Čiunkai, 
Vikt. Perminui ir Kostui Mikolai-
čiui dar ir radijo bangom palinkė
ti sveikatos, Radijo valandėlės 
„Lietuviu. Balsas" redaktoriui Jc-
nui Kriščiūnui įteikta narių sudė
ta auka. 

Vaisių metu Stasys Simoliūnas 
pristatė dalyvaujantį ir svečią, ei
nantį jau devyniasdešimtuosius 
metus Feliksą Motuzą. Jam su
giedota ilgiausiu metų ir palinkė
ta sulaukti 100 metų. 

A.Gr. 

„2IBURIO" VAKARUI 
PRAĖJUS 

Dėkojame Detroito ir apylinkių 
lietuviams ir JŲ svečiams, kurie 
parėmė „Žiburio" lituanistinę mo 
kyklą dalyvaudami mokyklos 30-
-čio baliuje ir visiems sveikinto
jams už sveikinimus ir aukas. 
Esame dėkingi sol. Vandai Stan-
kienei už atliktą programą ir au
ką mokyklai, neimant honoraro. 
Padėka mokinių tėvams, mokyk
los vedėjai ir mokytojams, prisi
dėjusiems savo darbu prie šio pa
rengimo sėkmės. 

Tėvų komitetas 

KLAIDOS ATITAISYMAS 
Praėjusios savaitės „Draugo" 

ketvirtadienio laidoje, Detroito 
2inių skyriuje buvo klaidingai at
spausdintas Radijo klubo Lietu
viško Balso — Lithuanian Vuice 
redaktoriaus ir pranešėjo Jono 
Kriščiūno naujasis adresas, todėl 
darome šį pataisymą: Jonas Kriš
čiūnas, 43525 Lyme Court, Can-
ton, Michigan 48187. Telefonas 
3-459-6017. 

nepasireiškė. balėlius, iš kiekvieno atskiro 
Pagrindiniais kandidatais res- j gabalėlio išauga visai nauja bid 

publikonų pusėje yra likęs am- ra. Labai gajūs ir lengvai už-
basadorius George Bush ir guber-! . 
natorius Ronald Reagan. Jų rin-| M6 _ 3 2 8 0 . Registruokite savo 
kūninėje akcijoje už George Bush j r e n g i n i u s Lietuvių Bendruome-

ir du ratelius — pasėjau žilvitį ir 
pučia vėjas, savo daina pritarė vi
si. 

Skautininkas Algirdas Vaitie-
kaitis, šiam minėjimui prirengęs 
mokinius ir pravedęs minėjimą, 
padėjo mokinių mamytėms, tė
veliams ir mokytojui Antanui Vai-
tėnui ir mokyklos rėmėjams: tė
vų komiteto pirmininkui Mari
jonui Snapščiui, Stasiui Račiukai-
čiui ir Vincui Tamošiūnui. 

Minėjime dalyvavo kleb. kun. 
A. Babonas, kun. K. Simaitis ir 
poetė Marija Sims, kurios eilė
raštį "Mano motina" deklamavo 
Vilija Tėlyčėnaitė. Stasys Simo
liūnas DLOC valdybos vardu tar
tame žodyje pasakė: Karo mo
kykloje ant sienos kabėjo užra
šas: "Ir vienas karys yra tėvynės 
gynėjas". Iš šios dienos atliktos 
mokinių programos matyt, kad 

— darbuojasi studentas Saulius 
Anužis ir dr. Algis Barauskas. Ar- I 
tėjant r>.kimams jie ir vėl norėjo 
pasinaudoti mūsų Dievo Apvaiz
dos kultūros centru. Jau buvo 
viskas sutarta ir net televizijos 
stostys buvo atsiuntę savo spe
cialistus patikrinti elektrą, ar 
turime užtenkamai stiprią srovę, 
deja dėl kai kurių asmenų siau
ro galvojimo, iškilus kontraver-
sijai dėl George Bush pažiūrų, 
salė buvo atsakyta. Tokiu elgesiu 
praradome gerą progą lietuviškų 
reikalų propagavimui, nes su pre
zidentiniais kandidatais keliauja 
daug spaudos ir televizijos dar
buotojų, taip pat praradome už
megztą glaudų ryšį su George 
Bush talkininkais, kurių tarpe 
yra ir Michigano gubernatorius 
— William Milliken. 

R. Reagano rinkiminei ak
cijai Michigane lietuviams vado-

nės renginiu kalendoriuje. 
— Dievo Apvaizdos lietuvių 

parapijos metinis parapijiečių 
susirinkimas yra šaukiamas gegu 
žės 18 d. 12 vai. Kultūros centre. 

—Parapijos gegužinė yra ruo
šiama birželio 8 d. Laimėjimų 
bilietėlius galima gauti pas Juo
zą Matekūną — po pamaldų. 

— Amerikos Romos Katalikų 
federacijos 45-tas jubiliejinis kon
gresas, įvyks Detroite, Dievo Ap 
vaizdos Kultūros centre spalio 17, 
18 ir 19 dienomis. 

J. U. 

mažiau sugeba regeneruoti. Jie 
nebegali, kaip hidra, iš likusios 
sveikos kūno dalies užsiauginti 
visą kūną. Jie tegali užsiaugin 
ti tik nutrauktas savo galūnes. 
Vėžiai ataugina nutrauktas ko
jas, žnyples, žiogai kojeles ir 
t. t. 

Dalinė regeneracija pastebi
ma ir stuburinių gyvių. Pvz. 
tritonui atauga nutraukta arba 
nupiauta koja, o driežui uode
ga. Driežas savisaugos sumeti
mais, net pats dalį uodegos nu
traukęs, nuo priešo stengiasi 
pabėgti. Net žinduolių ir žmo
gaus kūnas tam tikrais atve
jais sugeba dalinai regeneruoti. 
Žinoma, jog kaulo sužalojimai 
gydomi užsipildo, užauga kau
line medžiaga. Be to, nagai ir 
plaukai karpomi užauga. 

Kai kuriems gyviams kūno 
dalies regeneracija turi didelės 
reikšmės, pvz., sliekams, žio
gams tritonams, driežams ir ki 
tiems, daug naudingiau netekti 
kūno dalies, kuri vėliau vėl at
auga, negu pačiam žūti. 

Be to, pasitaiko Ir tokių nuo 
tykių, kad vietoje nupiauto or
gano užauga kitas, pvz. vietoj 
akies vėžiui užauga ūseliai, nu
traukus slieko galvą, užauga 
uodega, ir tada sliekas būna be 
galvos su dviem uodegomis ir 
pan. Tačiau tokie atsitikimai 
yra išimtys, o ne dažni atsitiki
mai. J. Mšk. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

EB 
VINCAS BRtZGYS 

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

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 
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B i T e s 
Liuda Germaniene 

Iliustravo Zita Sodeikienė. Kie
ti viršeliai. Didelio formato. Tai 
graži dovana mūsų mažiesiems. 

Išleido Lietuvių Montessori 
Draugija. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $3.85. Dlinois gyventojai dar 
prideda 18 et 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6STd St 
Chicago, IL. 60629 
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"Aušros" mokykla yra gyva ir vauja — Jonas Urbonas. Jis taip 
dar gyvens. 

Skautininkas Algirdas Vaitie-
kaitis pristatė šiais metais bai
giančias šią mokyklą mokines: 
Nataliją San John, Viliją Tėly-
čėnaitę ir Vytę Šnapštytė.. 

Programa buvo įvertinta gerai 
ir mokiniai susilaukė daug katu
čių. 

A. Gr. 

Respublikonų kandidatas | prezidentus 
George Bush su studentu Saulių Anu-
žiu, kuris yra Michigano valstijos 
rinkiminės komisijos jaunimo pirmi
ninkas. 

DALYVAUKIME AMERIKOS 
POLITINĖJE AKCIJOJE 

Gegužės 20 d. Michigano vals
tijoje vyks respublikonų partijos 
pirminiai Amerikos prezidento 
rinkimai. Pagal Michigano 
valstijos nuostatus, pirminiai rin
kimai yra atviri visiems, balsuo
tojas neturi būti vienos ar kitos 
partijos nariu. Demokratams to
kia tvarka nepatiko ir jie savo pir 
minius rinkimus turėjo balandžio 

pat priklauso Reagano kompa
nijos tautybių komitete — pata
rėjų štabe, į kurį per jo rekomen
daciją yra pakviesti: Aušra Zerr, 
Kazys Gimžauskas, Linas Kojelis, 
dr. Petras Kisielius ir Leonardas 
Valiukas. Paskutiniomis žinimis, 
gubernatorius Ronald Reagan 
Michigane lankysis gegužės 13— 
14 d. Gegužės 18 d. gubernato
rius lankysis Detroite ir i 1:30 vai. 
p. p. Polish Century Club — Ham 
tramike, turės susitikimą su tau
tybių atstovais, o 3 vai. popiet, 
miesto centre — Hart Plaza, kur 
vyksta tautybių festivaliai, bus su
sitikimas su gubernatorium — 
tautybių demonstracija. 

Nežiūrint ar prie širdies ar
čiau mums yra demokratai ar res
publikonai, junkimės į Amerikos 
politinę veiklą. Pavyzdžiai rodo 
— Rimas Cesonis atvėrė duris į 
Baltuosius rūmus, nesielkime taip, 
kad neliktume ir vėl už durų. Iš
naudokime visas progas lietuviš
kų reikalų iškėlimui. Gegužės 18 
-tą d. skaitlingai dalyvaukime 
tautybių demonstarcijoįe, o 20-tą 
pirminiuose rinkimuose. 

Jonas Urbonas 
TRUMPAI 

— JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Kutkus, gegužės 9 
— 10 d. lankėsi Chicagoje ir da 
lyvavo šeštosios Tautinių šokių 
šventės rengimo komiteto posė
džiuose. 

— Jonas Urbonas —gegužės 
16 — 18 dienomis dalyvaus res

publikonų partijos tautybių gru
pės konvencijoje, Clevelande. 

— Lietuvių Bendruomenės — 
Detroito apylinkės parengimų ka 
lendorių dabar veda ponia Emili
ja Kutkienė. Jos telefonas (313) 

PADĖKA 
Š. m. balandžio mėn. 26-27 dienomis Detroite įvyko tris

dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės, kurio
se dalyvavo virš 400 sportininkų, 32 krepšinio komandos, 17 
tinklinio, kartu įvyko individualios šachmatų pirmenybės. Su
žaista virš 70 rungtynių penkiose atskirose salėse. Tokio mas
to žaidynes įvykdyti nebuvo vieno asmens ar vieno komiteto 
darbas. Džiaugiamės, kad nuoširdžios pagalbos niekur ne
trūko. Buvę mūsų klubo krepšininkai, futbolininkai ir tinkli-
ninkės, tėveliai, mamytės ir patys sportininkai visur kur tik 
paprašyti mielai talkino prie rungtynių pravedimo ir prie visų 
kitų darbų. Jiems tenka didžiausia padėka, nes be jų pagal
bos žaidynės niekada nebūtų taip sėkmingai praėjusios. Taip 
pat dėkojame visiems aukotojams, prisidėjusiems pinigine pa
rama, Lietuvių Bendruomenės J.A.V. Krašto valdybai, Kana
dos Krašto valdybai, Detroito Apylinkei, ŠALFASS-gos Cent
ro valdybai ir visiems sveikinusiems žaidynes, Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijai už patalpas ir klebonui kun. Viktorui 
Kriščiūnevičiui už sportininkams atnašavimą šv. Mišių ir pri
taikytą prasmingą pamokslą, Mykolui Abariui už įspūdingų 
klubų užrašų pagaminimą, Toronto Lietuvių namams už pe
reinamų taurių įsteigimą, Rimo Kaspučio orkestrui, Česlovui 
Senkevičiui už puikų leidinio atspausdinimą ir visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie žaidynių pasisekimo. Ypatin
ga padėka priklauso dienraščiui "Draugui", kuris ir prieš 
žaidynes ir po jų visuomenę informavo. 

Kad žaidynės pasisekė, tai liudija ne tik rungtynių gau
sumas, bet ir atsiekti sportininkų rezultatai. Penktadieni ir 
šeštadienį surengtuose vakaruose dalyvavo beveik visi žaidy
nių dalyviai. Gi jaunystė ir draugystė tai du žodžiai, kurie 
žmogaus gyvenime yra labai artimai susiję. O ta draugystė 
išlaikyme lietuviškosios veiklos yra vienas iš svarbiausių as
pektų. Taigi dar kartą dėkojame visiems, kurie padėjote 
lietuviškam, jaunimui sportuoti, bendrauti ir susidraugauti 

Žaidynių organizacinis komitetas 
Detroito L.SJC. Kovas 
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LA N D O F C R O S S E S 
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUXf M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
sbipping and handling $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, H 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 e t valstijos mokesčio. 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica l Building). Tel. LU 5 -6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 
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DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr.. ketv. irpenkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Te l . - GR 6 - 2 4 0 0 

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

Ofs. tel . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . - BE 3 - 5 8 9 3 
Spec ia lybė Akiu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Va landos pagal susi tar imą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Va landos pagal sus i tar imą 

Ofs. PO 7 - 6 0 0 0 . Rez. GA 3 -7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 63rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

6132 S. KedzieAve. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A.JUCAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą-

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPI.OMATK. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1 4 0 7 So. 49 th Court. Cicero. I I I . 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir Šešt 

Tel. ofiso ir buto: O lympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 ikt-4 vai. popiet 

Tel. REliance 5 - 1 8 1 1 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lst 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 

Specia lybė vidaus l igos 
2454 VVest 71st Street 

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

Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuv iškai ) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 448 -5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Te l . -GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DRV. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 7 ls t Street 
Vai.: pirm .antrad.. ketv ir penktad 2 5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. 

ketv 10iki6 vai šeštad lOik i l 
treč 
va i • 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm . antr ketv w penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Kasdienybės keliai ir 

ŽVILGSNIS l ERDVES 
Šiand ien y r a š e š t i n ė s , 

Kristaus dangun žengimo 
šventė. Bažnyčia moko, k a d 
žmogaus gyvenimas yra tik ke
lias į amžinybę, tačiau š ia ip 
jau visokių reikalų žemėje už
pultam žmogui sunku tuo tikė
ti. Žmogus turi gyventi že
mėje, j am sunku pakelti ak i s į 
aukštį, į dvasines vertybes, 
jam maža progų pagalvoti, k a s 
yra už kasdieninių rūpesčių ir 
laiko ribos.Zmogus, žemėje ap
suptas begalinių reikalų ir sku 
bėjimo, tiesiog jaučiasi nepa
togiai, jeigu j a m kas užsimena, 
kad bėga metai , kad jis pralai
mi laikui, kad liks tik jo geri 
darbai, o ne tai, ką jis sku
bėdamas ir spausdamas is 
užgyveno mater ial ine prasme. 
Žmogui sunku pakelti ak i s į 
dangų, tiesiog net nemadinga . 

Šiandieninis žmogus y ra 
daugiau au tomatas . J is l aba i 
tinka civilizacijos paskirčiai, 
jis skuba ir pasiduoda civiliza
cijos skubiems žingsniams, j is 
tampa rateliu ir neturi laiko 
pagalvoti apie dvasinius rei
kalus. Dangun žengimo šven
tė jo nedomina, j am atrodo 
nerealu, jis nenori galvoti apie 
šeštinių šventę, j am daug pa
togiau niekuo nesidomėti. 
Nesidomėjimas, skubėjimas, 
prisirišimas prie rutinos ir 
neatleaidžiai žmogų vergian
čios kasdienybės šiandien 
būdingiausias žmogaus bruo
žas. 

Dėl to žmogaus sužemėjimo 
pasauly egzistuoja dviguba 
moralė. I rano vadovybė džiau
giasi, kad jos atstovybė Lon
done išlaisvinta iš teroristų, 
bet ji pati vykdo teroro veiks
mus ir laiko suėmus amerikie
čius. J i vieną mas tą taiko sa
vo suimtiems diplomatams, o 
kitą amerikiečiams. Deng
d a m a kriminalinį nusikalti
mą, pati t a m p a teroristais. Bet 
nereikia manyt i , k a d tik iranie
čiai tokie žiaurūs ir psichiškai 
sutrikę. Dvigubą mastą taiko 
ir vakariečiai. Tik Amerikos 
spauda kiek priminė savo skai
tytojams, kad Afganis tano 
užėmimas yra panašus į 
Pabaltijo tautų pavergimą, bet 
nei pats J A V prezidentas, nei 
oficialūs asmenys to nepri
minė, nes ta i sudarytų Mask
vai nepatogumų. Iš vienos pu
sės kovojama su blogiu, bet iš 
kitos pusės tas blogis nuty
l imas. 

Galima t a pačia proga pri
mint i ir Argentiną, kuri be jo
kio gailesčio kovoja su komu
n i s t a i s , t a č i a u S o v . 
Rusijai parduoda grūdus. Ge
ra , bent tiek, kad įsijungė į 
olimpiados boikotą. Tenka taip 
pa t priminti įvykius po antro
jo pasaulinio karo. Juk vaka
riečiai nugalėjo vokiškąjį bru
talumą, bet iš kitos pusės 
nusižengė brutalumu, žiauriai 
iš Vokietijos grąžindama į sa
vo kilmės kraš tus bėglius nuo 
komunizmo, ypač rusus ir 
ukrainiečius. Kovodami už 
laisvę, pasielgė brutaliai su tos 
laisvės ieškančiais. 

Žmogus nepažvelgia į erd
ves, žmogus negalvoja apie 
dvasiškąjį pasaulį, nepaisant , 
a r tai būtų krašto valdovai ar 
eiliniai piliečiai, todėl nudva-
sėjusiam pasauly šiandien tiek 
daug tragedijų ir skausmo. Ir 
ka lbama, kad jei komunistai 
sunaikintų, kaip Chruščiovas 
teigė, palaidotų Ameriką ir iš 
viso Vakarų pasaulį, t a i ne to

dėl, kad je būtų daug stipresni, 
dėl, k a d jie būtų daug stipresni, 
i še ina iš savo moralumo ba
zės, kad jis nebeturi ryžto ginti 
s avo idėjų. 

MADRIDO KONFERENCIJOS IŠVAKARĖSE 

Pavergtos Lietuvos spaudoje 
"Literatūroj ir mene" prieš 
kiek laiko buvo išspausdintas 
Šiupšinsko straipsnis apie 
žmogaus savimilę ir egoizmą. 
T a m e straipsnyje rašoma, kad 
klaidinga manyti, kad niekas 
k i t as tavimi nepasirūpins, jei
gu pats nepasirūpinsi. Ir esą: 
"Žmogus kaupia, neša, glem-
žia, lipa kitiems per galvas, dėl 
automobilio, dėl erdvaus buto, 
pataikauja, lankstosi, kan
džiojasi, pavydi, drabsto kitą 
purvais, vengia savo kompeti-
cijų, kai reikia jas parodyti, ir 
perviršija jas , kai nori ker-
š int i , susmukdyti varžovą, ku
r i s tik tiek blogas, kad yra do
r e s n i s " . Visa t a i v y k s t a 
komunistinėje sistemoje, bet 
panašia i y ra laisvuose Vaka
ruose, kur žmogus gali tikėti ir 
ga l i įsigyti daiktų be didelių 
sunkumų. Ir čia žmogus yra 
panašus į tą komunistą. Tai 
Vakaruose vyksta todėl, kad 
žmogus nebeturi aukštesnių 
idealų, kad jo nebedomina jo
kie kilnesni tikslai, kad jis 
rūpinasi tik šia žeme ir šia -
diena. 

Išmetus iš mokyklų maldą, 
nukreipiant jauno žmogaus dė
mesį į materiją, nebegalima iš 
jo laukti, kad jis turėtų idealiz
mo , nors negalima teigti, kad 
Amerikoje jau visai nebėra 
idealizmo ar patriotizmo. J o 
y ra , bet jo būtų daugiau, jei bū
tų kalbama ne tik apie dir
bantį , bet i r apie mąs tan t į žmo
gų. 

Šių dienų gatvės pilnos 
triukšmo ir dažnai moderniš
k a s žmogus pats ieško triukš
mo , nes jame gali rast i užsi
m i r š i m ą ir i š s i b l a š k y m ą . 
Televizija, plokštelės, radijas ir 
daugelis kitų dalykų drumsčia 
ž m o g a u s r a m y b ę . Š i a m e 
triukšme žmogus neturi laiko 
ne i susikaupti, nei galvoti apie 
ką nors kitą, juo labiau pagal
voti apie maldą ar amžinybę. O 
žmogaus nusiteikimas gėriui, 
žmogaus vertės supra t imas la
biau išryškėja, ka i jis ati
trūksta nuo triukšmo, kai jis ] 
pakelia akis į erdves, kai jis 
pradeda galvoti, apie gyve
nimo prasmę, kad ir apie Dan
gun žengimo šventę. 

Blogiausia , k a d v i s k a s 
pasaulyje pradedama gerinti 
n e nuo savęs, bet nuo kito. Ir 
ta ip pat bloga, kad nenorima ' 
klausyti autoritetų, kad mano
me, jog patys gerai viską žino
me, kad mums nereikalingas 
joks dvasinis nusiteikimas, 
auklėjimas. Ir toks žmogaus 
nusiteikimas privedė prie visų 
tų įvykių, kuriuos matome pa
sauly. Žvelgiant į istoriją, 
palyginus su šiandiena, žmo
gus nebuvo jau ta ip daug blo
gesnis, nors t ada niekas ne
spausdino milijonų knygų, 
nebuvo radijų a r televizijų. 

Švenčių proga mes be pa
vasario balsų, klausykimės ir 
balsų, kuriuos galime girdėti 
tik vidaus ausimis ir žvelkime 
ir erdves ne tik, kad pamaty
tume jų didingumą, bet ta ip 
pat, kad pagalvotume apie 
Kristaus dangun žengimo 
šventę, liudijančią ne tik šią 
dieną, bet ir amžinybę. ĄĮ » 

Šis klausimas*) pasirodo mū
sų spaudoje ryšium su pas ta
raisiais įvykiais, — I r a n o 
revoliucine maiša t imi ir so
v ie t ine i n v a z i j a A f g a n i s -
tanan , — padidinusia is ta rp
t a u t i n ę į t a m p ą i r 
pabloginusiais san tykius t a r p 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Sąjungos. 

Nei Jungt inės Amerikos 
Valstybės, nei Sovietų Są
junga, nežiūrint įsi tempusių jų 
tarpusavio santykių, neatsi-
mes nuo Helsinkio susitari
mų. Reikia atsiminti , k a d 
Amerika l aba i gerbia ta rp tau
tinius susi tar imus. Po antrojo 
pasaulinio karo g a n a grei tai 
paaiškėjo, kad Teherano ir 
Jal tos susi tar imai nieko gero 
nežada Amerikai, tačiau nie
kados nebuvo ke t inama n u o jų 
atsimesti. An t r a vertus, Hel
sinkio susi tar imai nėra blogi 
Jungt inėms Amerikos Vals
tybėms: siekia stabilesnių san
tykių su Sovietų Sąjunga, tei
kia šiokių tokių priemonių 
žmogaus teisių apsauga i (jos 
rūpi Amerikai), ypač dabar
tiniu metu žmogaus teises pre
zidentui Carteriui padar ius sa-

Ar ivyks Madrido konferencija? 

B R O N I U S N E M I C K A S 

*) Minčių, pareikštų prof. 
dr. Broniaus Nemicko Neo -
Lithuanijos korporacijos 
New Yorke kovo 16 d. su
ruoštame simpoziume sant
rauka. Be šio dar kalbėjo dr. 
D. Krivickas ir Vyt. Vaitie
kūnas. 

vos rūšies d o k t r i n a ir siekiant 
jos 8uvisuot in imo. Europos 
va l s tybės t a i p p a t siekia tarp
t au t inės į t a m p o s atoslūgio, 
k a d lab iau normalizuotų savo 
s a n t y k i u s su Sovietų Są
junga . J o m s , k a i p ir Jung
t inėms Amer ikos Valstybėms, 
m a g a v a d i n a m o j i detentė. 

D a b a r bū tų tuščios pastan
gos b a n d y t i a t g a l atsukti is
torijos r a tą . K a s kita buvo 
anksč iau , pr ieš Helsinkio susi
t a r i m u s p a s i r a š a n t . Tada ir 
b a n d ė m e juos sukliudyti. De
ja , mūsų jėgos buvo per silp
n o s ir t iks lo nepasiekėme. 
Lietuvą n e p a p r a s t a i skau
džiai pa l ieč ia Helsinkio baig
min io ak to Pagr ind in ių prin
cipų deklarac i jos IH-tysis 
s t r a ipsn i s , kur i s pripažįsta 
daba r t i n ių Europos sienų ne
l iečiamumą, tuo būdu pastum
d a m a s Paba l t i j o valstybes į 
Sovietų Są jungos glėbį. Tiesą 
s a k a n t , k a i kur ie mūsų veiks
n i a i šios ža los neįstengia a r 
nenor i įžvelgti: džiaugiasi Hel
s inkio su s i t a r imų t a r i ama di
džia n a u d a Lietuvai , nes jie 
suda rą p rogų iškelti (tiksliau, 
t ik pr imint i ) Lietuvos bylą ir 
lietuvių t a u t o s gėlą.Deja, kaip 
vėliau m a t y s i m e , mes tų pro
gų t i n k a m a i vistiek neiš-

naudojame, o dabartinių Eu
r o p o s valstybinių sienų 
neliečiamumo tarptautinis pri
paž in imas yra įvykęs Lie
tuvai nenaudingas faktas, t.y. 
poslinkis į jos inkorporacijos 
Sovietų Sąjungon pripaži
nimą. 

A r iški ls Lie tuvos 
k l a u s i m a s Madrido 

K o n f e r e n c i j o s d a r b o t 
varkė je? 

Per spaudą ir radiją kai kie
n o mūsų skardenamasi, kad 
Madrido konferencijoje būsiąs 
iškel tas Pabaltijo valstybių 
klausimas. Blogiausia, kad 
šios rūšies gandai srūva iš kai 
kurių mūsų veiksnių burnos. 
Ana, pranešimas Baltimorėje 
1979 m. gruodžio 8-9 d. įvy
kus iam Vliko seime teigia, 
kad 1979 m. kovo 23 d. pasi
tar ime su Valstybės depar
t amento atstovais buvęs "pla
čiai išdiskutuotas Pabaltijo 
valstybių klausimo įnešimas į 
Madrido konferenciją". Arba 
vėl: iš "Margučio" radijo gir
dime Vliko valdybos pir
mininko tokį užtikrinimą — 
"nėra abejonės, kad Pabaltijo 
valstybių klausimas bus iš
keltas oficialiai Madride". To-

A.a. kun. Karolio Garucko, žmogaus teisių gynėjo ir Helsinkio gupės nario, mirties metinių proga 
1980.IV. 10 Ceikinių bažnyčios šventoriuje buvo pašventintas paminklas. Atvaizde matome dvasi
ninkus ir dalį dalyvių, einančius po šv. Mišių prie velionio kapo. Centre — tremtinys Vilniaus 
vyskupas Julijonas Steponavičius, kairėje — Vilniaus vyskupijos valdytojas kun. A. K. Gutauskas, 
Švenčionių dekanas kun. J. Baltušis; dešinėje vienas iš klierikų, Bijutiškio klebonas kun. J. Danyla, 
kun. Garucko giminaitis Daugailių klebonas kun. P. Baltuška. 

kie teiginiai nepagrįstai supo
nuoja, kad Pabaltijo valstybių 
klausimas būsiąs svars tomas , 
kaip vienas Madrido kon
ferencijos darbotvarkės punk
tų. 

Tokie tvirtinimai yra per
dėti, nepagrįsti politine tik
rove. Madrido konferencijoje 
nebus nueita toliau Belgrado 
konferencijos. Belgrado kon
ferenci jos b a i g m i n i s do
kumentas jau nusta tė Mad
rido konferencijos formatą: 
vadovautis Belgrado kon
ferencijos parengiamųjų po
sėdžių nutarimais ir jos baig
miniu dokumentu. Sovietų 
Sąjungos delegacijai (Voron-
covui) Belgrado konferencijos 
baigminiame dokumente pasi
sekė apeiti net žmogaus teises 
kurių principai maina is už Eu
ropos valstybinių sienų pri
pažinimą buvo sutart i Hel
sinkio konferencijoje. Sunku 
tikėtis, kad Madrido konferen
cijoje pavyktų net žmogaus 
teises labiau išryškinti ir baig
miniame jos dokumente pa
brėžti, nekalbant jau apie 
Pabaltijo valstybių klausimo 
"įnešimą į Madrido konferen
ciją" a r "oficialų iškėlimą". 

K o ga l ima t i k ė t i s i š 
M a d r i d o k o n f e r e n c i j o s ? 

Tačiau Madrido konferenci
ja, nežiūrint to, kad nėra vil
ties Pabaltijo valstybių bylai 
patekti dienotvarkėn ir tapt i 
formalių svarstybų dalyku, 
yra t inkama proga Lietuvos 
reikalui priminti pačioje kon
ferencijoje, aiškinti laisvojo 
pasaulio spaudoje ir kitoje in
formacijoje. Šiuo požvilgiu šis 
tas buvo pasiekta jau Belgra
do konferencijos proga. Gerai 
pasiruošus ir t inkamai susior
ganizavus, būtų gal ima tikė
tis daug didesnio viešosios 
opinijos atoveikio, naudingo 
Lietuvos bylai. 

Todėl reikia organizuotai, 
planingai ieškoti ir surast i 
Pabaltijo valstybių laisvės 
bylai palankiųjų Helsinkio ak
to signatarų (Madrido kon
ferencijos) delegacijose žmo
nių, kurie, dėstydami žmogaus 
teisių pažadą, vykdomą So
vietų Sąjungos jos okupuotuo
se kraštuose, pirminių Pabal
tijo valstybių užgrobimą, 
neteisėtą inkorporaciją, Pabal
tijo tautų apsisprendimo tei
sių paneigimą ir jų teisę į vals
t y b i n ę n e p r i k l a u s o m y b ę . 
Tokios mintys, patekusios 
tarptautinėn spaudon ir kiton 
informacijon, veiktų viešąją 
opiniją, laisvojo pasaulio są
žinę, nuteikdamos palankiau 
Lietuvos ir kitų Pabalti jo vals
tybių laisvės bylai. 

JAV-bių atstovas Arthuras Gold-
bergas ir Sovietų S-gos atstovas 
Voroncovas Belgrado konferen
cijos metu, 1977 metais. Ar bus ki
taip šiais metais Madride? 

A r e s a m e t i n k a m a i 
p a s i r u o š ę M a d r i d o 

k o n f e r e n c i j a i ? 

Mūsų pasiruošimas Madrido 
konferencijai yra menkas . 

Belgrade buvo su tar ta visa 
eilė parengiamųjų konferen
cijų, kurios apdorotų klau
simus, svars tymus Madrido 
konferencijos. Viena tokių 
parengiamųjų konferencijų 
įvyko Šveicarijoje, kita — Mal
toje ir dvi — Vakarų Vokieti
joje (Bonnoje). Nei Vlikas, nei 
kitas kuris mūsų veiksnių, at
rodo, nepasirūpino, kad tuo 
Madrido konferencijos paren
giamuoju darbu kas nors iš 
mūsų susidomėtų: palaikytų 
kokį nors ryšį, teiktų Lietuvą 
liečiančias medžiagas, ban
dytų kaip nors į taigauti . O vis 
dėlto šios parengiamosios kon
ferencijos (jos j au praeityje) 
buvo domesio vertas da lykas , 
nes jų darbo vaisius a t s i ras 
ant Madrido konferencijos sta
lo ir, ko gero, gal turės reikš
mės jos svarstybom8 ir iš
davoms. 

Nieko n ė r a žinoma, a r k a s 
rūpinasi Lietuvos reikalais ry
šium su Madrido konferen
cijoje europinių Helsinkio sig
natarių (Anglijos, Prancūzijos, 
Vakarų Vokietijos, Ispanijos, 
Iralijos ir kt.) sostinėse. Ten, 
atrodo, niekas nepalaiko ryšio 
su užsienio reikalų ministeri
jomis, neįteikinėja joms Lie
tuvą liečiančios ir žmogaus 
teisių pažaidą vaizduojančios 
medžiagos, iš anksto ir pasto
viai neieško paramos Lie
tuvos bylai Madrido konferen
cijoje. Europoje Vlikas šiems 
uždaviniams vykdyti beveik 
nieko nė ra suorganizavęs. 

(Bus daugiau) 

Vėžys labai gajus gyvūnas. Jis 
be galvos gali gyventi keletą savai
čių. 

LAISVĘ REIKIA 
IŠKOVOTI 

Ir jei mes manytume, kad, pvz., 
Rusijoje vėl įvykus perversmui ir 
valdžią paėmus geriausių liau
dininkų ideologijos demokratam, 
tuojau pat visom Kremliaus rusiš
ko imperializmo pavergtom tau
tom, jų tarpe ir Lietuvai, bus 
pateikta ant stalo laisvė ir nepri
klausomybė, kaip pilna lėkštė, — 
tai akintume ne vynuoges nuo krū

mo, o žvaigždes nuo padangių. 
Bloškiant rusišką imperializmą, 
bus būtina ta pati atkakli kova su 
jo įpėdiniais, o mum — sąjunginin
kų suradimas, aplinkybių ir sąly
gų išnaudojimas, visuomet apgal
vota taktika pagal sąlygas, kiek 
įmanoma išmintingesnė ilgalaikė 
strategija. 

Br. Raila (iš „Dialogas su 
lietuviais") 

MOTERIS SU BALTU 

CHALATU 

Dr. Konstanci ja P a p r o c k a i ė - Š i m a i t i e n ė 

Mėlynoj bedugnėj 

Sugrįžęs n a m o buvo 
kelis kar tus pr i imtas į mūsų skyrių. Apgydytas 
sugrįždavo p a s m a m ą ir per iodiškai l ankydavo 
psichiatrinių ligų kliniką. Iš pav i r š i aus žiūrint , buvo 
ramus , m a n d a g u s ir a trodė net i šba lansuotas . 
Tačiau psichiškai nesveikais žmonėmis negal ima 
pasitikėti . J ie gali iškrėsti tokį pokštą, k a d jūs net 
nesusapnuotumėt . Ta ip ats i t iko ir su šiuo ligoniu. 

Šįryt, ka ip ir v isada , jo m a m a buvo iėjusi į 
krautuvę pirkinių. Ligonis liko n a m i e v ienas . Už 
geros va landos m a m a sugrįžo n a m o . A n t kairės 
sūnaus rankos ji p a m a t ė tvars t į . "Sūnel i , kas 
ats i t iko?" susirūpinusi ji paklausė . 

"Mamyte , nesirūpink. Nieko b a i s a u s neatsi t iko. 
Netyčiomis įs idrėskiau ranką . Pas i rodė truputis 
kraujo, tai ir apr i šau" , a t sakė jia r a m i a i . 

Motina juo patikėjo. Padėjusi prekes , ji nuėjo 
sutvarkyt i savo miegamąjį kambar į - A n t jos 
pagalvės gulėjo gražiame popieriuje įvyniotas ir 
raudonu kaspinu perr iš tas paketėl is . Pr ie jo buvo 

prisegta kortelė: "Tau, brangioji motule. Nuo karštai 
t ave mylinčio sūnaus". 

Motina atidarė dovaną. Gražioj dėžutėj gulėjo 
per riešą nukirsta kruvina sūnaus ranka . Buvo ji 
ta ip pritrenkta, kad iš išgąsčio krūptelėjo. Iš gilaus 
širdies skausmo ir didelio susijaudinimo sukniubo ir 
neteko sąmonės. Kiek atsigavusi, ji apsipylė 
ašaromis . Svyruodama nuėjo į sūnaus kambarį-

"Sūneli, aš atėjau perrišti tavo įdrėkstą ranką", 
susi la ikydama nuo ašarų, tarė ji. 

"Mamyte" , ramiai sukuždėjo jis. "Aš jos jau 
nebeturiu. Ją tau padovanojau". 

"Vaikeli", tu ne tik pervėrei mano širdį neiš
matuojamu skausmu, bet ir suteikei m a n didžiausią 
rūpestį", pasakė ji. 

"Argi tai galimas daiktas?" nustebęs paklausė 
jis. Ir pabučiavo mamą į skruostą. 

Motina, negalėdama susilaikyti nuo ašarų, 
kukčiodama verkė. 

Sūnus pasižiūrėjo į jos drėgnas akis . Apkabinęs 
jos kaklą, bučiavo ir glostė jos plaukus. Visaip bandė 
ją ramint i . Ir staiga pasakė jai , lyg tai būtų buvę 
visai na tūra lu : 

"Žinai , ką mamyte! Nusikirsdamas ranką ir tau 
ją padovanodamas, norėjau įrodyti savo meilę, 
dėkingumą ir prisirišimą prie tavęs. Prašau , neverk! 
Tu esi m a n perdaug gera. Nenoriu, kad tu dėl manęs 
kentėtum. Prašau, maldauju tave, nusiramink!" 

Motina vėl pasijuto tokia silpna, tokia bejėgė, 
kad, rodėsi, ims čia pat ir sugrius. Pagal iau po 
didelių pas tangų ji atsigavo ir meiliai tarė: 

"Sūneli , mes neturim gaišinti laiko. Tavo rankai 
re ikal inga skubi mediciniška pagalba. Iššauksiu 
greitąją pagalbą ir mudu važiuosim pas chirurgą", 
kiek gal ima ramiau, tarė ji. 

"Gerai , mamyte", atsakė jis trumpai. Parėmė 
nukirs tą ranką su sveika ir, giliai į traukęs orą, ėmė 

palengva ruoštis. 
Motina į plastikinį maišelį įdėjo ledų. Ant jų 

uždėjo nukirstą ranką ir tampriai užrišo maišelį. 
Iššaukusi greitąją pagalbą atvežė sūnų ir jo ranką 
pas mus. Neužilgo jis bus perkeltas į Houston 
garsiąją savo mikrochirurgija Veteranų ligoninę. 
Joje labai sėkmingai yra rekonstruktuojamos 
rankos, kojos. Turim vilčių, kad chirurgams pavyks 
a ts ta tyt i ir mūsų ligonio ranką. Tai tokia baisi ir 
liūdna yra šio jaunuolio ligos istorija — linguodama 
galva, baigė kalbėti dr. Petrou. 

— Tai y r a sukrečiamai baisi istorija, — pasakiau 
jai. — Įsivaizduoju motinos išgąstį suradus tokią 
staigmeną. Vargšė, kiek ji turėjo iškentėti! Ir kaip ji 
nesumišo, bet greit susigriebė, ką reikalinga tokiu 
atveju padaryt i . 

Tačiau vieno nesuprantu. Kaip ligonis nejautė 
skausmo nusikirsdamas ranką ir net po to. Net pa t s 
apsirišo ir jautėsi kaip niekur nieko. Juk rankos 
amputacija y ra r imta ir labai skausminga operacija. 
J i at l iekama tik po narkoze. Bet ir po operacijos 
ligoniai jaučia dar didelius skausmus ir turi imti 
skausmus raminančius vaistus. 

— Psichiškai sergą ligoniai yra labai užsispyrę. 
Jei ką nutar ia padaryti — padaro. Padaro netgi tai . 
kas mums atrodo neįmanoma. Ir jie labai vykusiai 
moka nuslėpti skausmus, — paaiškino dr. Petrou. 

Įėjome į ligonio palatą. Radome jį užsigalvojusį, 
sėdintį ant lovos. Jis laikė galvą į kelią a t remta 
ranka . Šviesūs jo plaukai buvo tvarkingai sušukuoti. 
Apskritas, vaikiškas veidukas švariai nuskustas . Bet 
tos jo išplėstos melsvos akys judėjo, lyg jose nebūtų 
buvę jokios minties ir klajojo kažkur toli... toli... 

.(Bus daugiau'-



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 15 d. 

Kun. Broniaus Grinio 40 m kunigystes sukaktis 
Kun. Bronius Grinis praleido 

pusę savo kunigiško gyvenimo 
viename paskyrime — šv. Petro 
ir Povilo lietuviu parapijoje West 
Pulmane, tolimoje pietinėje Chi-
cagos dalyje. 1960 metais jis ten 
buvo paskirtas padėjėju, o 1974 
m. — tos parapijos klebonu. 
Ta parapija susideda iš trijų ma

žų miestelių: W. Pulman, Golo-
nial Village ir Calumet Park Vi-
llage. Daugumas lietuvių šiuo 
metu yra išsikėlę į kitas apylin
kes, bet vis dar laikosi senų ry
šių, atlieka sekmadieninę parei
gą W. Pullmane. 

Sekmadienį, gegužės 18 d., 11 
vai. ryto kun. B. Grinis minės 
savo 40 metų kunigystės sukakti. 
Jis atlaikys iškilmingas padėkos 
šv. Mišias Šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčioje (125-tos ir S. 
Halsted gatvės). Jo brolis kun. 
Julijonas Grinis, Sv. Alfonso pa
rapijos klebonas, Lemont, 111., 
koncelebruos su juo. Kun. Petras 
Patlaba, kun. J. Vilutis, kurie 
darbavosi kartu su kun. B. Gri
nium, dalyvaus pamaldose. 

Kun. B. Grinis lankė Šv. Jur
gio ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijų pradines mokyklas, Quig-
ley pradinę seminariją. Buvo 
įšventintas kunigu Mundelein se
minarijos koplyčioje 1940 m. 

Kun. Bronius Grinis — jubiliatas 

Ja pirmas paskyrimas buvo Vi
sų Šventų parapija, kur išbuvo 
8 metus. Antras — Dievo Apvaiz
dos parapija, kur praleido 12 me
tų prieš paskyrimą į W. Pullman 
1960 metais. 

Kun. Bronius Grinis yra labai 
nuoširdaus ir nuolankaus būdo 
asmuo, kuris patraukia parapie-
Čius prie savęs ir nebijo jiems 
pasiaukoti įvairiais būdais. Jo pa
mokslai visada yra gerai paruoš
ti. Linkime jubiliatui daug sėk
mės ateities darbuose. 

P.P.G. 

Indianapolis, Ind, 

LIET. BENDRUOMENES 

VEIKIA 

Gegužės 4 dieną, sekmadienį, 
1 vai. po pietų Guzulaičių na
muose įvyko Indianapolio LB 
valdybos r^asikalbėjimas su Vi
durio Vakarų apygardos sekre
tore Danguole Valentinaite. 

Valdyba šiuo metu susideda 
iš šių asmenų: pirmininkas 
inž. Algis Mankus, veciperm. 
Jonas Balevi&us, iždin. Dalia 
Doodin. Apylinkėj priklauso 
apie 30 seimų. 

Pagrindiniai penkerių metų 
parengimai vyko darbščiųjų Ire
nos ir Algio Mankų sodyboje. 
Čia švenčiamos Kūčios, Vely
kos, rengiami piknikai, švenčia
mi Vasario 16 rrunėjirnai ir 
spalio mėnesį labai gražiai da
lyvauja International festivaly 
Indianapoly. Čia lietuviai pasi
žymi savo eksponatų turtingu
mu. 

Be reguliarių valdybos susi
rinkimų, reikalui esant, valdy
ba šaukia specialius posėdžius. 

Susidaro įspūdis, kad ir tokia 
maža apylinkė vis dėlto gali gra
žiai dirbti Lietuvių Bendruome
nės darbą. Pageidautina, kad 
bent kartą per metus atsilanky
tų kultūrinis ar meninis viene
tas į šią darbščią ir gražiai dir
bančią apylinkę. D. 

?* MOSU 
Putnam, Conn. 

KOLONUOSE 
REMIAMOS SESELES 

Balandžio 20 d. Matulaičio 
namu salėje buvo sukviestas pie
tums Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių vienuolyno ir Religi
nio centro namų statybos rėmė
jų būrys. Prof. A. J. Vasaitis, rė
mėju vald. pirm., pietus prade
dant paaiškino statybų rėmimo 
reikalą. Kun. St Yla, vienuoly
no kapel., sukalbėjo pradžios 
maldą. 

Pietus baigiant V. Vaitkus, 
rėmėjų vald. vicepirm., padėkojo 
pietų dalyviams už seselių dar
bų rėmimą ir iškvietė seselę 
Margaritą Bareikaitę, vienuolyno 
vadovę, kuri lietuviškai ir ang
liškai (yra seselių darbus remian
čių amerikiečių) padėkojo vi
siems už darbų rėmimą. Prašė 
ir toliau remti seseles ir pažadėjo 
vienuolyno vardu tęsti darbus 
Aukščiausiojo garbei, Lietuvos 
laisvei ir artimo meilei. 

Po to buvo menininkių, mū
šy žymiosios solistės Danos Stan-

padėkite joms savo aukomis 

— Matulaičio namų kapelionu 
nuo balandžio pradžios tapo kun. 
Rapolas Krasauskas, atvykęs iš 
Romos. Jis yra istorikas, ilgame
tis Liet. Kat. Mokslų akademi
jos sekretorius. Taip Putnamas 
pagausėjo vienu mokslo žmogų 
mi, ypač džiaugiasi Alkos direk-
toriatas, kuriam taip reikalinga 
talka. 

— Gegužės 2 d. iš ilgos kelio
nės po Australiją grįžo prel. V. 
Balčiūnas, Villa Maria namų ka
pelionas. Australijoje jis sėkmin
gai vedė misijas ir rekolekcijas. 
Prelatas pasižadėjo pasidalinti sa-

ŠACHMATAI 
— Bostono MET lygos 1979-

-1980 m. paskutinės rungtynės 
MTT-UMASS buvo nutrauktos 
sužaidus 2—2 su 1 nebaigta, 
kuri teikė vilčių Univ. MASS 
komandai. MIT neberado rei
kalo jos tęsti, atiduodama taš
ką UMASS, kuriai užskaitytas 
laimėjimas 3—2. MET lygos 
užbaigos lentelė bus tokia: 

MTT 5—3 
UMASS 5—3 
Lithuanian 4Vfe—3% 
Harvard ZV^—^Vi 
Boylston 2—6 

Taigi, So. Bostono LFD šach
matininkai baigė trečiais, vos 
pustaškiu atsilikę nuo laimėto
jų MIT ir UMASS, l ie tuvių ko
mandoje žaidė ir taškų laimėjo: 
inž. Aleksis Klinovas, težaidė 
triskart, pelnęs yo taško, Ri
čardas Grauslys 5—0, Tomas 
AtkoČaitis 1%—y2, Kazys Mer
kis 4%—3y2, Bronius Skrabulis 
5—3 ir Kęstutis Makaitis 2—1. 
Daugiausia taškų surinko Jur
gis Zoza (6), bet geriausiai su
žaidė Ričardas Grauslys, lai
mėdamas visas po loštas pen
kias partijaa(!). 

— Lietuvos šachmatų pirme
nybėse pirmauja kaunietis A. 
Butnorius, turėdamas 6V2 tš. Jo 
įkandin seka K. Kaunas, G. Pie-
šina ir A. Uogelė, surinkę po 
6 taškus. 

K, Merkis 

C L A S S I FIE D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

iniitujiiiiiiiiiiiiiiiniiiinuiraniiiufimii 
4 butai. Marinta. Lemonte. 
2-jų botų murinti. Gerai užlaiky

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

ŠIMAITIS REALTY 
Inaurane* — Ineome Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
TeL 8S9-1784 arte 839-5568 

IlIIIIIIIiilIilIilIilIlIlIlUUIlUliUUlllllUllil 

C I C E R O 
6 butų pajamų nuosavybė 

1439 So. 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

$65,000.00 
Skambinkit savininkui 652-6603 

P A S K U B Ė K I T 

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

llllllliltlIItlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIUIIUUUIlIHIt 

P L U M B I N G 
Licenaad, Boadad, Insored 

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

SERAPINAS — 636-2960 
UllllllHUIIIIIiilIlUtlIlIlIlIMHIUHIlIHMim 

VYftAl IB M0TSBY8 

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

Puikiausio muro 22-fą metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,50*. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 

ar aagliikai ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estafe 
2625 YVtst 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer Ave. 
Cbicago, m. «632, tel. 127-881 

Medical Opportuntty 
ME0ICAL TECHNOURIST 

For south suburbau laboratory. ASCP 
or eąuivalent Full or part time. 3-11 
shift. Knovriedge of SMA 12 reąuired. 

TeL — 895-0585 

COOKS — E VENTNGS 
Mušt apply in person. Salary open. 

Apart, available. Hospitalization insur. 
PARKWAY RESTAURANT 

3065 Belvidere, Waukegan, DMnota 
TeL — 336-0222 

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

TeL — WA 5-8063 

utiiiiiMiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiirnu 
įvairių prekių pasirinkimą* ne

brangiai i* mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. M St, Cbicago, m. 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
TeleL - 325-2737 

Vytautas Valentinas 
lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUUIUUIlUlilUIlUI 

10% — 20% — 50% pigiau w m 
ai apdmadą nuo ugnies Ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 

HELP WANTED — MOTERYS 

C O O K 
Rectory Oook needed for Saint 
Bridgef s Rectory. 

Pleasa Phone 5234130 

HELP WANTED VYRAI 

vo keliones ir 
laukiame. 

darbų įspūdžiais 

Sol. Dana Stankaitytė atlieka koncertinę programą IPutnamo sesešių rėmėjų 
surengtoje vakarienėje. Prie piaiuiK) — ima, Alvydas Vasaitis. 

Nuotr. V. Noreikos 

RELIGINĖS KNYGOS 
PREMIJŲ REIKALU 

Ateitininkai nusprendė premi
juoti religine tema knygą iš iš
leistu 1979 m. Tam reikalui pa
vedė prof. kun. V. Cukurui suda
ryti premijavimo komisiją. Ko-

kaitytės ir jos palydovės pianinu \ misija sudaryta iš prof. kun. V. [ 
Dalios Sakaitės, pristatymas. So-jCukuro (Woodstock), N. Gailiū-
listė koncertą atliko keturiomis į nienės (Hartford), S. Rudžio 
dalimis. Pirmoji — operų arijos: (VVorcester), seselės Augustos Se-
iš "Jūratė ir Kastytis", komp. K. j reikytės ir dr. J. Kriaučiūno (abu 
Banaičio, žodžiai B. Buivydaitės 
ir "Gražina", komp. J. Karnavi-
čiaus, žodž- K. Inčiūros. Antroji 
—liaudies dainos "Saulelė rau

dona" komp. J. Tallat-Kelpšos, 
"MoČrutės dvarely" — V. Klovos 
ir "Oi laukiau, laukiau" — S. Gai 
levičiaus. Trečioji — liaudies 
dainos: "Ar atsimeni" — A. Ra
čiūno, "Rūta" — J. Gruodžio ir 
"Na, tai kas" — K. Kavecko. Ir 
ketvirtoji — vėl arija iš oper. 
"Cavalleria Rusticana", P. Mas-
cagni. Bisui "Kur bakūžė sama
nota". 

Žinojome solistę D. Stankai-
tyte esant operų ariju meiste-
rę, bet ji puikiai atlieka ir liau
dies dainas. O kaip visiems pati
ko nuotaikingoji "Na, tai kas!" 
Matulaičio namų salės akustika 
nepaprastai bloga, bet solistė sa
vo stipriu balsu įstengė sumažin 
ti ir Šią kliūtį. 

•Menininkėms padėkota prise
gant gėlių. Pietuose dalyvavo 
apie 180 žmonių, daugiausiai iš 
rytinių vajlstybių ir Putnamo 
apylinkių. Šia proga pasveikinta 
ir naujoji kandidatė į vienuoly
ną — Liolita Burokaitė. 

— Vienuolyno namų statyba 
eina pakankamai skubiai: na
mas jau po stogu ir pradedamos 
senos. Infliacija kelia kainas, se-
telės skuba vykdyti darbus, tai 

iš Putnamo). Komisija turėjo pir 
mą posėdį kovo 20 d. Putname. 

/. Kr. 

BĖGOME NUO TERORO 
Iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS PRTTNSKIS 

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

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

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

Užiakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Cbicago, 
IL 60629. U.S.A. 

^ 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

DVYNEI AUKOJAM 

AUKURAS 

— Jonas Varnelis. Prie piano Aleksandra* Kučiū
n ų . — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Žalio 
joj lankelėj ir kitos dainos. Kaina $6.00 

įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupe, Jus berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
3odeika. Kaina $5.00 

— Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

™ 1 U.S.A7 
VVe'll help you make the right movė 

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

KreipkrM* 1 
BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel, — 767-0600 

Inaependently ownod and operatad 

IHIIIIllIHIIIlIltlIIIJllIIIIlliiillIIIlIlllllIllil 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimą* — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzte Av. — 778-2238 
iiiimiiiimimiiimii 

TslSf. 6A 44S54 
a M H W. Kth strsst 

BORING MIU OPERATOR 
Experienced night help needed to 
r a horizontai boring mill. 

Clean, modern mold shop. Prof-
it ftharing, 52-hour w6rk week 
and benefita. 

KJ0. SCHUL2 CO. 
2425 N. 75th Ave., Elmwood Park 

PHONE — 453-3421 

MISCELLANEOUS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

H — S — ir vaikuojame 
vtoų rMtų grindis. 

BUBNYS — Tat B E 7-5166 

HlfUlIlUlilIHIlIillIIllIlIIItlIlinilIIIIItMlIl 

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

Apdraustas perkraustymai 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
1l1t1l!l!I!HllIlllflllilIllllIlUllliIUUUIIlUIl) 

tiiruiimiimiimmiiiiiiiimimiimmniii. 
M. A. i i M R U S 
I>'OOME TAX SERVICE 

NOTARY PTJBUC 
4256 So. M*?iewood, tel. 254-7450 

Taip p*t daromi VERTIMAI. 
OIMINV iškvietimai. plMomi 
PIUETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokia blankai 

niHnm»niuniumunuinnninuiuiHin» 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprato*. Radijai. 

Stereo ir Oro Vssintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. • 

M I G L I N A S T V 
HM W. «th St, taL 77t-14M 

IIIIIlIlHlIIlIlIIIIllIllItlIIIUIUllIlUlUlIIUSC 

S & VV COM0RETE WORK 
AU type of oonerete work aad 

briok work. 
Free estimates. 24 hr. tel. service 

768-2011 or 994-7684 

PACRAGE E X F R £ 8 8 AOS1CCT 
MARIJA NORJELVIEKS 

MUNTINIAI 1 LIETUVA 
paąwldanl«nio» seroa 

prekte. Maiifaa Ii Eumpot 
W. SS SC, Chloagiv m . 

TE3L. — WA 5-STST 

VCUTlflŲ KORTELIŲ 
KEHALŪ 

Vizitinių kortelių naudo^msa yra 
graitia paproty*. Biarueriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovama turėti grasias visV 
tinas korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" admiais-
traciją viaaia panaiieia reikalsia 
Būsit* patenkinti mūsų patarasvK 
mu. 

G A S 
Užsakymus siųsti šiuo adresu: 

D R A U 
4545 W. 63rd St., CWcago, 111. 60629 

Užsakant pridėti 50 et už kiekvieną plokitelę persiuntimui. Blinois gyvpr.tojai 
moka 5% mokesčiu. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto ii!aid<-

D Ė M E S I O 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKSTELC 
LAŠA LAKO LASAI . . . Diriguoja komp. Juftrje Gaidelis 
(Brocktono misruB choras) stereo 

Malda už tėvynę, Tėviškės lauksi, Žolelė lydėjo. Ant 
kalno klevelis, Augo patinas, Plovė lankoj siena tr 
Mnm 

Gaunama "Drauge" 
Kaina su perstnntimu 

loms. 
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I ŠV TĖVO JONO PAULIAUS Į 
LIETUVIŠKI ŽODŽIAI j 

I Popiežiaus Jono Pauliaus II S spalvų paveikslas § 
| su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per iv. Mi- | 
| šias, gaunami,„Draugo" administracijoj. 10 paveiks-
| liukų už $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius: 
i 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai I 
| ekstra). Rašykite: | 
i DRAUGAS. 454$ W, 63rd Stmt i 

Chlcago, IIU 60629 
K#*IHmi1HIIUIHi«limmUII»>HI!liH»fJ nuuiUHMuiiii>iuiuitui:iuiiuuiiiininitf i 
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GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

I dali peruose 
PETRAS JURGĖLA 

II dali redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Bleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato, 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $935. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 
Cbicago, DL 60629 

IIII1IIIIIIMIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHII 
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StHMOS MALDOS 
UETUVIŲ KALBA 

Per kast B. Kohn. OFM, sa
lite gantl lapeli su rytmetinėm, 
vakarinėm Ir {vairiems reika
lams maldoaSs. ftla graliai at
spausdintas lapelis (6 posla
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, 
mas be mokesčio, 
pašto ieokleQ sa pavarde Ir ad
resą dienraščio „Draugo" ad-
mmistrarijai: 4545 W. SSrd St, 
Chicago, TJL 60629. 

wnHiiniiunmnnmmnnmwiniHim 
w w » i eme <r* **••• I H « « M M M 
Apsimoka skelbtis maa. DRAUGE. 
BM jia platienaiad akaitomaa U*> 
tovf^ di«tiraitia fi ikelbiist} kai-
•cm f f * r lmnu 
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A. A. TEIS. JONAS 6UDAUSKIS 
Balandžio 4 d. Chicagoje iš 1 je, buvo perkeltas į Kauno Sun 

gyvųjų tarpo išsiskyrė buvęs ii-1 kiųjų darbu kalėjimą už tariamus] 
gametis nepriklausomos Lietuvos politinius nusikaltimus, pagal 
Apeliaciniu Rūmų teismo pirmi- Sov. baudžiamojo statuto 58 str. 
ninkas, dekano Vlado Mirono 
ministeriu kabinete teisingumo 
ministeris, diplomuotas teisinin
kas Jonas Gudauskis. 

Gudauskis gimė 1890 m. Šau-
duvos kaime, Laukuvos valšč., 
Žemaitijoje. Pradžios mokslą ga
vo Kvėdarnoje. 1908 m. baigė 
Telšių keturklasę mokyklą. Pats 
pasiruošęs, nuvyko į Petrapilį ir 
prie švietimo komisijos apygar
dos išlaikė mokytojo cenzui nu
statytus egzaminus. Grįžęs Lietu
von mokytojavo ŠvendriŠkiu ir 
Skaudvilės pradžios mokyklose. 
Pirmojo Pasaulinio karo pradžio
je buvo mobilizuotas į rusų ka
riuomenę. 1917 metais dalyvavo 
lietuvių karių organizacijoje, Ru
sijoje. 1918 metais grįžo Lietu
von ir tarnavo Laukuvos bei 
Skaudvilės savivaldybėse. Trejus 
metus išbuvo Raseinių apskrities 
viršininku. 

1922 m. gruodžio 1 d. pradėjo 
dirbti Šiaulių apygardos teisme, 
kaip teismo kandidatas. Greitai 
buvo paskirtas ir ketverius metus 
išbuvo Tauragės taikos teisėju. 
Iš Čia buvo paskirtas į Panevėžio 
apygardos teismą teisėju ir pir
mininko pavaduotoju. Teisėjau-

VokieČiu—rusų karo pradžioje iš 
kalėjimo išėjo į laisvę ir buvo 
paskirtas Apeliacinių rūmų teis
mo teisėju. 1943 metais jis nete
ko dukters Atenes-Onos, ką tik 
baigusios odontologijos fakultetą. 

Rusams vėl prie Lietuvos pri
artėjus, a.a. Jonas su žmona Sta
se ir dukrele Laima-Sofija pasi
traukė į Vokietiją ir apsigyveno 
Bad Salzungen bei Hanau trem
tinių stovyklose. Buvo išrinktas 
Hanau stovyklos komendantu ir 
Lietuvių tremtinių bendruome
nės Vokietijoje vyriausio garbės 
teismo pirmininku. 

1949 metais atvyko į Chicagą, 
kur ilgesnį laiką dirbo staliaus 
'darbą. 

Pasitraukęs į pensiją, paskuti
niuosius penkerius metus skundė
si atminties susilpnėjimu. 

Balandžio 7 d. Petkaus laidotu
vių koplyčioje, Chicagoje, dr. Pet
ras Jokubka pravedė atsisveiki
nimą. Adv. Liudas Šmulkštys at
pasakojo išsamią velionio bio
grafiją. Mečys Mackevičius, Lie
tuvių teisininkų d-jos centro val
dybos pirmininkas, atsisveikino 
draugijos vardu ir iškėlė velio-
nies Jono nuopelnus, organizuo-

Lietuvių fondo suvažiavimo vakarienėje Jaunimo centro kavinėje gegužes 3 d. 
Iš k.: O ziupsnienė, M. Mataitiene, įnešusi 1000 dol., Račkai ir Stp. 2iupsnys. 

Nuotr. P. Malčtos 

montininkais ir tai smulkiau ap
rašė savo prisiminimuose 1975 m. 
„Kario" 5—6 numeriuose. 

Už nuopelnus Lietuvai ir kai
myninėms valstybėms buvo apdo
vanotas penkiais žymenimis: Vy
čio Kryžium su kardais, Savano
rio—kūrėjo medaliu, Lietuvos 
Nepriklausomybės 10 m. meda
liu, Prancūzijos lst Medaille de 
la Reconnaissance Militaire ir 
Latvijos Nepriklausomybės I-jo 
dešimtmečio medaliu su kardais, 

i Turi dar gerą atmintį, daug 
skaito, myli Lietuvos istoriją, daž
nai pakaltina mūsų istorikus dėl 
nepakankamo žemaičių valsty
bingumo ir jos kalbos reikšmės 
įvertinimo. Abu su žmona Alek
sandra yra LF nariai, remia lie-

RASTI SUANGLĖJĘ 
2MONILJ LAVONAI 

Vienoje AagLjos anglių kasyk
loje giliai žemėje tarp storų ang
lies klodų, angliakasys savo kūju 
iškirto gabalą anglies, kuris pasi
rodė labai panašus į žmogaus 
galvą. Archeologai pradėjo tirti 
tą vietą, J> kurios galva buvo iš
kirsta. Padarius anglies nuodug
nų tyrimą, paaiškėjo, kad galva 
susikristalizavusi ne taip, kaip vi
sos anglys. Pagaliau nustatė, kad 
ji yra ne kas kita, kaip suanglė-
jusio žmogaus galva. 

Bekasant toliau buvo atrasta 
dar keli taip gražiai suanglėję 

tų nedalią, liūdnas Kalėdas ir I žmonių lavonai, jų kūnai atrodė 
pan., kaip daugelis iš tremtinių; sveikiausi. Be to, jie taip bLzgė-

jo, kad sunku rasti net panašų 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 15 d. 

Brangiam broliui 

JL t A. ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus, 
jo seserims REGINAI-LIUCIJAI LAZAUSKIENEI ir 
Teresei ZALESKIENEI ir Jų ŠEIMOMS nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Bary ir Kisielių šeimos 

yra patyrę. Šis kuklus autorius, 
tik dėka skatinimo ir raginimo 
buv. Panevėžio gimnazijos klasės 
draugo istoriko Vinco Liulevi-
čiaus, vėl surinko šį gražų pluoš
tą savo kūrybos ir palieka lietu
vių jaunajai kartai. 
AUKOS LIETUVOS BAŽNYČIAI 

damas buvo laisvas klausytojas! jant teismus vokiečių okupacijos 
Lietuvos universitete, teisių fa 
kultete, Kaune. Išklausęs visus 
privalomus dalykus, išlaikęs eg
zaminus gavo extemo brandos 
atestatą ir teisininko diplomą. 

1933 m. rūgs. 15 d., naujam 
teismų santvarkos įstatymui įsi
galiojus, a.a. Jonas Gudauskis ski
riamas Apeliacinių Rūmų teismo 
pirmininku ir išbūna tose parei
gose ligi 1940 m. rugsėjo 15 d. 
Cia pasireiškė jo sugebėjimai iš
laikyti teismą nepalyginamoje 
orumo aukštumoje, parinkti ga
bius ir pareigingus bendradar-

'bms ve darniai jiems pirminin
kauti. Svarbesnėse bylose dažnai j 
jis pats ir pirmininkaudavo. 

Paėmęs atostogas iš Apeliacinių 
rūmų pirmininko pareigų a.a. Jo
nas 1938—1939 metais buvo de
kano Vlado Mirono ministeriu 
kabinete teisingumo ministeris. 
- Visą teisėjavimo laiką jis buvo 
Lietuvių Teisininkų d-jos narys, 
o 1937—38 metais tos d-jos pir
mininkas. 

Nuo 192D metų iki 1939 pri
klausė Lietuvių Tautininkų s-gai 
ir kurį laiką buvo jos vadovybė
je. 

1940 m. lapkričio 8 d. bolše
vikų suimtas, šešias savaites iš 
laikytas saugumo policijos rūsy 

tuvišką veiklą ir liet. Mišias. Jis 

metu. Žurnalistas Jurgis Janušai-
tis atsisveikino Hanau stovyklos 
gyventojų vardu ir teis. Jonas Va-
saitis jaunesniųjų teisininkų var
du. 

Balandžio 8 d. po trumpų kun. 
Kazimiero Raudeliūno, SJ, atna
šautų gedulingų pamaldų, velio-
nies Jono palaikai buvo palydėti. 

Liet. Teisininkų centro valdy
ba reiškia giliausią užuojautą 
našlei Stasei, dukrai Laimai, žen
tui Benui ir kitiems artimiesiems. 

Vyt. A. Račkauskas 

MOSU KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mietu 

LIETUVIŲ RADIJO 
PUSVALANDIS 

LB apyl. vald. vicepirmininko 
Beniaus Kušlikio iniciatyva su
organizuotas savo radijo pusva
landis. Jis ir Paulius Glovickas pa
sitarė su kitais rėmėjais, susitarė 
su viena stotim, parengė progra
mą ir gegužės 6 d. 6 vai. 30 min. 
p.p. stotis VVEHB banga 89.9 FM 
perdavė pirmąjį angliškai—lietu
višką pusvalandį. Visiems lietu
viams tai buvo labai maloni staig
mena. Perskaityta ateities prog
ramos gairės, pranešta apie okup. 
Lietuvoj įvykdyta suėmimą Vyt. 
Skuodžio ir Jul. Sasnausko, ku
rie drįso prašyti laikytis paties 
Brežnevo pasirašytos Helsinkio 
sutarties, plačiau pranešta apie 
garsėjantį tenisininką Vyt Geru
laitį, paminėta motinos diena ir 
kit. Grąžai skambėjo „Lietuviais 
esame mes gimę", i pranešimų 
tarpus įdėta prasmingų senesnių 
ir naujesnių lietuviškų dainų, mu
zikos. Žodžių, šio pirmojo pusv. 
turinys buvo gerai atsvertas, pa
trauklus, ryškiai girdimas. Dali
nai anglų kalbos panaudojimas 
irgi yra sveikintinas, nes didžiau
sia dalis senųjų lietuvių ir jų vai
kų čia kalba tik angliškai, o rei
kia ir juos pasiekti. 

Kiekvieną antradienį tuo pat 

laiku ir ta pačia banga šis pus
valandis pasieks ne tik Gr. Ra
pids mieste gyvenančius lietuvius, 
bet gal juos suras ir visame Va
kariniame Michigane. Supranta
ma, kad kiekvienos programos pa
rengimas reikalauja daug vai. dar
bo. Dabartiniai vadovai, t.y. B. 
Kušlikis ir P. Glovickas,yra bai
gę Michigano universitetą, Ann 
Arbore, pirmasis — chemikas, 
antrasis — gimnazijos mokyto
jas. Jie tikisi, kad ateis jiems pa
dėti dar keli lietuvių akademi
kai, taip sudarant stiprią, jauną 
vadovybę, o vyresnieji apylinkės 
lietuviai, reikia manyti, jiems pa
dės. Kadangi šis lietuvių pusva
landis yra visuomeniniai—kultū
rinio turinio ir be skelbimų, sa
vanorių be atlyginimo vedamas, 
tai ir apmokėjimo klausimas gal 
bus lengviau išspręstas. Turinio 
pasiūlymus, savo nuomones ir 
svarbesnes praneštinas žinias pra
šoma raštu siųsti šiuo adresu: 
Benius Kušlikis, Lietuvių Radi
jas, 2015 Birch Drive, Grand Ra
pids, Mich. 49504. 

K.An. 

SUKAKTUVININKAI 
Jonas Petrauskas, Nepr. Lie

tuvos savanoris-kūrėjas kovo 23 
d. atšventė 80 metų gimtadienį 

su žmona vasaras praleidžia savo 
paežerėj, o žiemas — mieste. Nors 
laikinai buvo sveikata sušluba
vusi, bet vėl pilnai pasitaisė. 
Šiam tiesiam, drąsiam ir atviro 
būdo žemaičiui, šalia suvartoja
mųjų dovanų, buvo įteikta 
A. Bagdono knyga „Medvegalė 
giesmė", parašyta žemaičių tar
me, linkint ilgiausių metų. 

Jonas Treška balandžio mėn. 
5 d. paminėjo savo 60 m. gimta
dienį netikėtai šeimos ir drau
gų surengtoj vakarienėj. Apyl. lie
tuviai giliai vertina jo ir šeimos 
įnašą į liet. bendruomeninį gy
venimą. Šis linkuviškis, ten bai
gęs gimnaziją, Vilniuje pradėjo 
studijuoti mediciną 1943-44 m., 
bet vasarą pasitraukė į V. Vokie
tiją ir 1948 m. išemigravo į Ka
nados provinciją Br. Kolumbiją. 
1956 m. persikėlė gyventi į Gr. 
Rapidsą ir dalyvaujant seseriai 
med. dr. S. Riškuvienei, jo brolis 
kun. Antanas Treška jį sutuokė 
su vietine stud. Ona Baltrušai
tyte. Ši graži ir darni lietuviška 
šeima augina 2 dukteris ir 2 sū
nus, kurių Liucija, Jonas, jr., ir 
Teresija lanko universitetus, o 
jauniausias Petriukas — yra be
baigiąs pr. mokyklą. Visi vyres
nieji 3 šoko taut, šokius, pade
da įvairiems minėjimams, o Liu
cija buvo išrinkta i LB valdy
bą kult. vadove, kuri su broliu 
7onu dažnai groja Mišioms var
gonais savo parapijoj. T. Treška 
su žmona ir visi 3 vyr. vaikai yra 
pilnateisiai LF nariai. Nors jie re
gistruoti kitoj parapijoj, bet J.T. 
beveik kiekvieną sekmadienį at
važiuoja į Šv. Petro-Povilo para
piją, kur jis yra labai geras ko
mentatorius ir Komunijos dalin
tojas. Šiam, medžiaginiai gerai 
įsikūrusiam tėvui palinkėta svei
katos auginant gražų lietuvišką 
atžalyną. 

Šiemet klebonas A. Bernotas 
leido 3 mėn anksčiau rinkti au
kas LKR Šalpai, pasiųsdamas laiš
ką kiekvienai šeimai. Surinkta 
1,125 dol., ty. 40 proc. daugiau, 
kaip pernai. Parapiečiai šiemet 
daugiau aukojo, iš kurių net 2 
gyvenančios tolimose valstijose, 
kaip M. Astraitė-C. ir A. Astraitė 
-S. irgi atsiuntė savo aukas. Vie
tinės LRKMS kp. kelios narės iš
kepusios ir pardavusios ausukes 
irgi kp. vardu įnešė 125 dol. ken
čiančiai Lietuvos Bažnyčiai. Kle
bonas per biuletenį visiems ang
liškai ir lietuviškai nuoširdžiai 

dar j dėkojo už aukas. 
TRUMPAI 

— Kaip skelbia parapijos biu
letenis, su pagyrimu dabar pa
baigė katalikų išlaikomas gimna
zijas: Simutė Jonaitytė ir Rita Al-
kevičiūtė. Su „A" pažymiais bai-

bronzinį skulptūros kūrinį. 
Kaip žmonės pateko į tas gi

lias anglies klodų vietas, moksli
ninkam sunku pasakyti. Viena 
tik aišku, kad tai atsitiko labai 
seniai. 

Suanglėję lavonai patalpinti 
archeologijos muziejuje. 

jm 

J= KUR TAS ŠALTINĖLIS 
" ^ 

ir J M M Gtiijrtis įdainavo 37 popubariąaiai 
harmonizuotu liaudie* dainų su penkių įvairių instrumentų palyda. 

lileide dr. Jokūbu Sfti*ii. Lietuvai atsiminimų radijo programos 
vedėjas, gyv. Watchung, N. J. 

Dviejų ptoktteUu. s ibumu su perseuatima kainuoja $14.96. 111. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicago, 1L 90629 

— Amerikos universitetuose 
yra ligi 7% svetimšalių studen
tų. Didžiausia grupė yra iš Ira
no, net 60,000. Nepaisant, kad 
Khomeini Ameriką vadina šėto
no šalimi, iraniečiai pasilieka 
Amerikoje ir negrįžta į savo 
krašto šventas mokyklas. 

gė Liucija Zygaitė (9 kl.), Mary
tė Kameron (10 kl.), ir Marytė 
Davis (11 1.), abi paskutinės 
anksčiau lankė lietuvių kalbos 
klases. 

— Kovo m ė n 29 d. čia mirė 
LF ir LB apyl. narys Albinas Kli
mas, sulaukęs 76 m. amž. Palai
dotas vietinėse Sv. Petro-Povilo 
kapinėse. 

K. Anulis 

Brangiai uošvei ii motinai 

A. t A. AGOTAI DRAZDIENEI minis, 
Skyriaus pirmininkui ALGIUI ANTANĖLIUI, duk
roms LAIMUTEI ANTANEUENEI ir ELEKM DAP-
ŠIENEI, sūnui GEDIMINUI ir artimiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

„Ramovės" Skyrius 
Omaha, Nebraska 

KUKLUS POETAS 
Per metinį LB susirinkimą ba

landžio 20 d. jo pirmininkas pra
nešė pasidžiaugdamas, kad buv. 
LB vald. sekr. Vincas Strolis 
(slpv. Vincas Nekė) prieš tris sa
vaites išleido savo poezijos rinki
nį, pavadintą „Klajūno dalia". 
Tai 100 eilėraščių rinkinys, pa
dalintas į 2 skyrius: Po Tėviškės 
dangum ir Svetimos šalies lau
kuos. Aplankas ir viršelis skonin
gai dekoruotas dari. A. Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė, 102 psl. parduo
dama po 3 dol. Autorius yra trem
tinys, gim. Anykščių valsč. prieš 
70 metų. Pirmosios dalies beveik 
visi kūriniai buvo atspausdinti 
Lietuvoje, Jaunosios Kartos savai
tiniame žurnale, antroji dalis — 
tai tremtinio likimas, kur auto
rius jautriais žodžiais, lakiais 

A.f A. 
PETRAS ŠEŠTAKAUSKAS 

Lietuvos kariuomenės atsargos majoras 
Gyveno 4543 South Fairfield Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė 1980 m. gegužės 13 d., 5:15 v. v, sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Antalieptėje, Zarasų apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Janina, giminės Amerikoje 

ir Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių Karių Veteranų Sąjungai Ramovė. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 5 vai. popiet Daimid - Gai

das koplyčioje, 4330 So. California Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 17 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapjjos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona tr gimines. 

Laid. direkt. G. Daimid ir D. Gaidas. Tel. 523-0440. 

savo giminių ir artimesnių drau-i vaizdais, sklandžiu rimu bei rit-
gų popietėje. Jis dalyvavo kovo- j mu perduoda skausmą netekus tė-
se su vokiečiais, bolševikais, ber-1 vų, tė-^nės ilgesį, svet.rnų kraš-

A. + A. 
PATRICIA BOGURSKI 

RREVECKYTfc 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė gegužes 13 d., 1980 m.. 12:05 vai. popiet, sulaukus 

70 metų amžiaus. 
Gimė Chicago, Ulinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John, sūnus John Jr. , 

marti Kathleen ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 1-mą vai. popiet Pet

kaus koplyčioje, 1410 So- 50th Ave., Cicero, Illinois. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 16 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus nulydėta į St. Attracta parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių aukoti šv . Mišioms. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras , sdnos ir marti . 

Laidotuvių, direkt . Donald A. Petkus 

E U D 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 

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

• 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STAT\ TI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Ylrginia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREF1 Tel. REpublic 7-1213 

1102" Southvvest HiRhvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SC). CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. IHLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-3* 

Tel 863-2108. 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTEl) STREET Tel. YArds 7-l«U 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 s „ Mith w . , CfCTRO. I I I . Tel. OLympic 2-1003 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegužės mėn. 15 d. 

X Papigintas knygų išparda
vimas tęsis iki kito mėnesio — 
birželio 14 d. Sąrašas tilpo 
"Draugo" gegužės 13 d. laido
je, ir bus laiko pasirinkti kny
gų. Būtų gera, kad pirkėjai iš 
anksto pasiruoštų pirkimui. Da
bar geras laikas pasirinkti kny
gų vasaros skaitymui. 

x Kun. Anastazas Valančius 

X Algirdas T. Antanaitis nu
švies rašytojo Kazio Borutos 
kūrybą Sofijos Barkuvienės šei
mos radijo valandėlėje sekma
dienį, gegužės 18 d. Talkins In
drė ir Gailė Antanaitytės. Gir
dėsis pora ištraukų iš plokštelės 
"Baltaragio malūnas", kurią pa
ruošė Montrealio teatras, vado
vaujamas režisierės Birutės Pū-
kelevičiūtės. Pradžios žodį tars 
L. Šmulkštys. Programos pra
džia 8:30 vai. ryto, banga 1490 
A.M. 

X Žymaus visuomenininko ir 
trečiojo Lietuvos respublikos 
prezidento dr. Kazio Griniaus 
mirties 30 metų sukaktis sueis 

PR. LAUČKATre - DOMANSKIENE 
GAVO FILOSOFIJOS DAKTARATĄ 

, birželio 4 d. Palaidotas Lietuvių 
atnašaus šv. Mišias ir pasakys į T a u t i n ė s e k a p i n ė s e > Chicagoje, 

| Torontiškio "Gintaro" ansamblio mokytojai. Iš kairts: Liucija Kaminskiene, Giedrė Paulioniene, Rita Karasie-
jiene, Juozas Karasiejus, Lilija Pacevičienė, Dalia Nausėdienė, Ramoną Grigaliūnaitė. Ansamblis mini 30 m. veik
los sukaktį. Nuotr. K. BurzdZiaus 

pamokslą Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Kapų puošimo dienos 
proga gegužės 26 d. 10:30 vai. 
ryto. Pamaldų metu giedos Šv. 
Antano par. choras, vadovauja
mas muz. Antano Skridulio. Iš
kilmėse dalyvaus Dariaus ir Gi
rėno posto veteranai, Kolumbo 
vyčiai, 
ir kt. 

kur lietuvių išeivijos visuomenė 
pastatydino skulptoriaus Ramo
jaus Mozoliausko sukartą dr. 
Kaziui Griniui paminklą su šū
kiu "Laisvės lietuvių tautai". 

X A. Snarskienė, čikagiškė, 
žinoma visuomenės veikėja, už
sakė "Draugą" vienam asme-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DOK13IENTŲ IR LAIŠKŲ 

PARODA 
i lių kitų parengimų, jame dalyva i ir dr. Petras Kisieliai, dr. Regi-

Michigano universitetas Ann 
Arbor šių mokslo metų užbaigi
mo iškilmėse gegužės 3 dieną 
filosofijos daktaro laipsnį (iš 
pedagogikos ir psichologijos) 
suteikė Pranutei Laučkaitei-Do-
manskienei. Naujoji daktarė ne 
seniai sėkmingai apgynė savo 
disertaciją iš vaikų ugdymo psi 
chologijos srities. Jos mokslinis 
darbas pagristas jos pačios pra
vestais tyrimais keliose pra
džios mokyklose. 

Dr. Pr. Laučkaitė-Domanskie 
nė domėjosi pedagogika ir psi
chologija nuo pat pirmųjų kole
gijos dienų. Kolegijos kursą ji 
baigė Marylando universitete, 
gaudama bachelor of Science 
laipsnį su aukščiausiu pagyri
mu. Jos pagrindinė studijų šaka 
buvo psichologija, o šalutinė — 

; »a.n.c u i u u p < į v i e n a m (Uiiuc-
šaulių sąjungos būriai. n i u i i r a p m o k ė j o prenumeratą. 

Pasaulio lietuvių archyvas,; 
veikiąs Jaunimo centre, rucšia 

X I Cnicagos Aukšt. litua
nistikos mokyklą nauji mokiniai 
bus priimami birželio 7 d. 9 vai. 
ryto Jaunimo centre. Baigę lit. 
mokyklos 8 skyrius" priimami į 

, Dėkojame. 
X Pranė Balandienė, Warren, 

Mich., yra nuolatinė "Draugo" 
rėmėja. Ir dabar, atnaujindama 
prenumeratą, atsiuntė 10 dole-

5 klasę be egzaminų, nebaigi į riu- aukj*" U l * i a č i ū -
laiko egzaminus. x Jaunimo centro kavinėje 

X Andrius Daugirdas po ope I įvykstančioje vakaronėje šį 
racijos ir ilgesnio gydymosi Lo- ; penktadienį, 8 v. v. kalbės dr. 
retto ligoninėje jau grįžo namo j Vyt. Kavolis. Visi kviečiami. 
ir dabar žmonos Eugenijos ir x D r Vytautas Vygantas iš programos, kvietimai, nuotrau-
dr. Petro Kisieliaus priežiūroje; N Y . atsiuntė žymesnę auką; kos, saugojami žinomų žmonių 
baigia sveikti. Į darbą "Draugo" ; Ateitininkų Šalpos Fondui, pa- : rankraščiai, laiškai, įvairūs už-
administracijoje tegalės grįžti žymėdamas, "idant ateitininkiš-1 rašai ir kt. Iki šiol jau turima 

'apie 15,000 knygų ir brošiūrų. 

vo apie du šimtus šauliškos šei
mos narių, rėmėjų ir svečių. 
Tarp daugelio dalyvavo ir atski 
rus stalus buvo sudarę Venezue pirmą tokios rusies parodą - L u j ^ n ^ ^ ^ 

ras- j "Klaipėdos" jūrų šaulių kuopos 
' sesės ir broliai, iš Indianos spe-
'• cialiai atvykę Čepučiai, kanadiš-
kis J. Astrauskas ir iš St. Char 

j les broliai J. ir A. Baltuliai su 

tų. Paroda bus atidaryta nuo 
gegužės 23 iki 25 dienos. 

Archyvas, veikiąs jau tris
dešimt trejus metus, renka ir 
saugoja viską, kas lietuviškai 
ar apie lietuvius atspausdinta, 
parašyta ir turi išliekančios 
vertės. Čia komplektuojama li
tuanistinė biblioteka, periodinė 
spauda, smulkūs spausdiniai — 

šeimomis ir savo svečiais. 
Tą vakarą atvykusius į jūrų 

šaulių ženklu papuoštą salę ma
loniai pasitiko vakaro tarnybos 
pareigūnai V. Zinkus, A. Mar-
tinkus ir N. Martinkus, kurie 
nurodė besirenkantiems sve-

: čiams vietas ir jiems patarnavo. 
Visiems susirinkus ir pasivai-

na ir inž. Henrikas Padleckai, 
Vanda ir Zenonas Petkai, dr. 
Elena ir dr. Antanas Razmai, 
Aldona ir dr. Kazys Rimkai, 
Rima ir dr. Linas Sidriai, 
dr. Augusta ir dr. Vacys Šau
liai,, Vita ir dr. Bronius Valat-. . . ._.-_ T .. _ . 
kai, dr. Eugenija ir inž. Algis j raščių, paliesdamas aktualias teĮĮUiUlĮĮ nrlfcMM, 
Žukauskai, Visiems aukotojams 

mas. Dėkojo O- ir P. Abromai-
čiams, kurie daug prisidėjo prie 
namų priežiūros 

Meninę programos dalį atliko 
Aloyzas Baronas, paskaityda 
mas 

biologija. Tiek vidurinėje mo
kykloje (Immaculata Prepara-
tory School of Wasaington), 
tiek kolegijoje visą laiką buvo 
tarp pirmųjų studentų. Išrink
ta į Phi Beta Kappa, Phi Kap-
pa Phi ir Psi Chi garbės sąra
šus. 

Įstodama į Michigano univer
sitetą, gavo dvejų metų stipen
diją. Siekdama magistro ir dak
taro laipsnių, Pranutė dėstė ke 
lis semestrus Michigano univer
sitete psichologijos įvadą ir va
dovavo klinikiniams semina
rams. Vienerius metus buvo 
Massachusetts universiteto me
dicinos centro vaikų skyriaus 
psichologė. Michigano universi
tete jai teko dalyvauti gydyto
jų internų supažmdinime su lė
čiau besivystančių kūdikių bei 
vaikų ir jų tėvų psichologinėmis 
problemomis. Pernai lapkričio 
mėnesį niinojaus universitete 
Chicagoje skaitė paskaitą apie 
vaikų mokymosi trūkumus. 

Naujoji daktarė yra duktė 
pluoštą humoristinių eilė-į kabelės ir Juozo Laučku, gyve-

Marylande, 
,. Autor iura^akrhonora- ;Washingtono pašonėje. Prieš 

ro. Taip pat nemokamai sutvar-i d ^3us metus 31 ištekė3o už adv. 
kė teisinius 

pobūvio dalyviai gausiais ploji-, - - , ^ _ _, 
mais išreiškė dėkingumą. Namų i kė teisinius reikalus adv. P . * • **mo Domanskio, gyv Chi-
įsigijimo iniciatorė dr. E. Raz- > Zumbakis ir adv. S. Kuprys. Va- j caS°3e- *«P pat baigusio Miclu-
mienė savo žodyje dėkojo vi-. karienės metu nemokamai talki S a?° universitetą. Pranutės 

už kokių trijų savaičių. 1 k a S s ą j ū d i s fc t o l i a u k ! e s tėtų". 
X Kristijono Donelaičio Ii Marija Daniliūnaitė iš Kanados, 

šinus kuopoj sesių skaniai pa-
daugiau negu 1109 laikraščiu ir i gamintais šaltais užkandžiais, 

tuanistinių mokyklų pavasario I nors "jau prieš kiek laiko graži- žurnalų pavadinimų. Kai kurių j vakaro programą pradėjo kuo-
išvyka — gegužinė bus gegu-; no visą seniau gautą paramą '. tų periodiniu leidinių susidarė j pos parengimų vadovas V. Uta-
žės 18 d. Jonynų sodyboje,! studijuojant, bet stambesnėmis beveik pilni komplektai, pvz. ra, kviesdamas Gen. T. Daukan-
Chesterton, Ind. Prasidės l:30į aukomis vis stiprina Ateitinin- "Draugo", kitų. senesnių leidi- to jūrų šaulių kuopos pirm. E. 
vai. p. p. Mokykla dėkinga įvai- i kų Šaipos Fondą. Abiem nuošir-1 nių. beturima vos vienas kitas ^ Vengianską tarti žodį. Jis, visus 
rioms institucijoms u i prisidė- džiai dėkojama, (pr.) I numeris. Organizacijų ir sam- pasveikinęs, palinkėjo džiaugs. 

uošviai — dr. Alina ir inž. Van-
delinas Domanskiai gyvena Chi 

šiems Ateitininkų namų rėmė- i ninkavo ponios Dapkienė, Na-
jams, paaukojusiems -lidesnes vikienė ir Žymantienė. 
ar mažesnes sumas. Vien auko-, Po geros vakarienės apatinė-; c a?°3e-
jusiu po tūkstantį yra 37 asme- į je salėje svečiai turėjo progos j £>r. Pr Domanskienės akade-
nys. Priminė, kad ir šis vaka-' prie plokštelių muzikos pabend- j miniu laimėjimu džiaugiasi ir 
ras yra skirtas ne tik pabendra rauti, o kai kas ir pasišokti. IŠ j jog vyro Rimo senelis Sal. Ta-
vimui, bet ir lėšų sutelkimui. O viso pobūvis atnešė porą tūks- j mašauskas. šiuo metu dr. Pr. 
yra dar būtinų reikalų, tai ke- tančių dol. pelno, ir tai padės j Domanskienė yra Evanstono, 
lio pravedimas. automobiliams įvykdyti kai kuriuos būtinus m., mokyklų apskrities perso-
statyti ir sporto aikščių įrengi- i projektus Myk. Mel. 

jimą aukomis ir daiktais laimė
jimams. Visuomenė taip pat 
kviečiama dalyvauti ir paremti 
lituanistines mokyklas. 

X Cicero Vysk. M. Valan
čiaus ateitininkų kuopa rengia ^ 3 fsk •* 
pavasarini vakarą šį šeštadienį, 
gegužės 17 d. 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje. 

x Aro Tijūnėlio gamtos 

X Sylvarfa TV išpardavimas. 
Visos kainos sumažintos pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St. 
Tel. 376-1998. Atd. 9—6; pirm. 
ir ketv. 12 — 6. Sekm. ir treč. 

numeris. Organizacijų ir sam
būrių dokumentų rinkiniai uži
ma apie 30 spintų. Rinkiniais 

mingos bei nuotaikingos dvasios 
parengime. Toliau sekė trumpa 

IŠARTI IR TOLI 

nalo narė psichologiniams reika
lams, ps-

vis daugiau naudojasi rašantiejij meninė programa. Ją atliko, gi-
įvairius darbus apie Lietuvą ar 
lietuvius. Naudojasi ne vien 
lietuviai studentai ar moksli
ninkai, bet ir amerikiečiai. Rin
kimas tęsiamas ir toliau ir nie
kad nesibaigs. 

tarai pritariant, padainuodama 
keletą dainų, tautiniais rūbais 
pasipuošusi, trečios kartos lie
tuvaitė Linda Ruzgaitė. Jos 
jausmingai padainuotos dainos 
su dideliu dėmesiu buvo išklau-

X Mes dainuojame, bet rei
kalui esant, ateiname jums į pa
galbą, — taip rašo ir kiti Ope-1 visuomenei pageidaujant pla-'- s y t Q s ir gausiais plojimais pa 

mokslo projektas laimėjo' pirmą ros choro nariai savo valdybai. Į čiau sužinoti, kas tose Archyvo \ lydėtos. Dainininkė apdovanota 
vietą St. Mary pradžios mokyk- kurie savo aukomis sumažino Į spintose saugojama, ir ruošia- , rožių puokšte, 
los parodoje. Taip pat laimėjo neseniai įvykusių pastatymų j ma ši paroda. Parodoj bus iš-1 p o meninės programos kuo-
pirmą vietą ir Mokslo ir pramo i nuostolį: Edvardas Jokubaus-į statyta šiek tiek įdomesnių raš-ipos moterų vadovės A. Janu-
nės muziejaus parodoje. Dabar kas 150 dol.. Zenonas Paškus j tų, dokumentų ir žinomų žmonių šauskienės priežiūroje jūrų šau-
gavo pranešimą iš vertinimo ko 1150 dol., Regina ir Vincas Vait- j laiškų, daugiausiai ir nepriklau- lės patiekė šeimininkės Kupci-
misijos. kad tą projektą turėjo kevičiai 150 dol., Petras čelJris Į somos Lietuvos laikų. Bus ir : kevičienės pagamintą įšiltą vaka 
vežti į parodą Urbanoje gegu- 1 0 ° **•« I ^ u t ė i r Jurgis Vi-; vėlesnių, čia bus galima pa- Į rienę. Suskambėjo Ąžuolo Stel-
žės 8 ir 9 d. Aras yra pedago- džiūnai 50 dol. Operos vienetas' matyti visų trijų Lietuvos pre- moko orkestro grojama smagi 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Nerija, Clevelando studen

čių vokalinis vienetas, birželio 5 
d. išvyksta koncertams į Pietų 
Ameriką. Koncertai įvyks Vene 
cueloje, Kolumbijoje, Brazilijo
je, Argentinoje ir Urugvajuje. 
Juos rengia tų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės su Jaunimo są
jungų talka. "Nerijos'' trijų sa
vaičių išvyką organizuoja ir glo 
boja Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menė. 

gėa Indrės ir inž. Donato Tijū
nėlių sūnus. 

X A.S.D. ir Korp! Vytis ren
gia vakaronę, minint Vilniaus 
universiteto 400 metų įkūrimą, 
šį penktadienį, gegužės 16 die-

jiems yra giliai dėkingas, (pr.) 

NUSKENDO APVIRTUS 
VALČIAI 

Bec Lake ežere, netoli Tri-
state greitkelio ir Central Rd., 

ną, 8 vai. vak. Jaunimo centre, n u s k e n d 0 20 metų amžiaus vy-
mažojoje salėje. Fil. R. Korzo- r a g J į g p l a u k i o j 0 k a r t u m k i . 
nas rodys skaidres. Visa skau- ^ v a l t e l e , kuriai apvirtus, 
tija ir visuomenė kviečiama da-; n u g k endo 

zidentų, kai kurių vyskupų, mi- šokių muzika. Buvo graži, šau-
nisterių, diplomatų, profesorių, * liška nuotaika. Vėliau svečiai tu 1 
dailininkų, rašytojų ir visuome- rėjo progos ir rožių valsą su-1 

nės veikėjų laiškų. Jeigu bus šokti. Jūrų šauliai V. Utara, A. 
pageidavimų, ateity bus galima Palukaitienė ir V. Karalienei 
ir daugiau tokio pobūdžio pa-1 pravedė gausų laimėjimais dova 
r odų surengti. Į nų paskirstymą. Tarp P. Malė-

Atidarymas bus penktadienį, tos, G. Kuzmienės, N. Martin-

lyvauti. (pr.) 
x Nepriglrdintiems — Ne

mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vai. popiet adr.: 3042 W 63 
St . Chicago. m. TeL 776-3189-
Parduodomi ir taisomi visų fir 

gegužės 23 dieną. 7 vai. 30 min. 
Paroda bus Čiurlionio galeri-

Kiti penki išplaukė j jos patalpose. Visuomenė ma
loniai kviečiama atsilankvti. 

C G. 
į dirbtinę ežero salą. 

ŠEIMOS TRAGEDIJA 

Richard Stack. 24 m., 6400 S. 
Kildare Ave., suimtas, nes rasta 
mirtinai subadyta jo žmona ir 
vienerių metų sūnus. Pats vy-

CHICAGOS DAUKANTtNC 
PAVASARINIS 

PASILINKSMINIMAS 
Gen. T. Daukanto jūrų šau-

mų klausos aparatai. Bateriios r a s taip P a t susibadęs. nuvež- • lių kuopa balandžio 26 d. Chica 

kaus ir A. Baltušio įvyko karš
tos varžybos dėl žinomo daili
ninko, kuris prašė jo pavardės 
neskelbti, padovanoto paveikslo. 
Varžybas po sunkios "kovos" 
laimėjo G. Kuzmienė. Veikė gau 
sus gėrimais baras, vikriai M. 
Gydienės, J. Utaros ir N. Mar-
tinkaus aptarnaujamas. 

Iki vėlumos ūžė salė, skamčjo 
romantiškos šokių muzikos gar 

KANADOJE 
— Toronto "Gintaro" ansam

blio šokėjai (dalis vyresniųjų 
grupės ir vidurinės grupės mer
gaitės) balandžio 27 d. Šoko 
Buffalo mieste, Convention cent 
re, tautybių festivalyje. Žiūrovų 
buvo apie 2000. Mūsų šokėjai 
buvo šiltai priimti. "Gintaro" 
ansamblio 25-čio koncertas ir 
pokylis įvyks gegužės 25 d. 

— Londone, Ont, balandžio 
19 d. įvyko Šiluvos Marijos pa
rapijos vakarienė su daug lietu
viškos gamybos skanumynų. 
Nuotaikingą vakaro programą 
atliko aktorės E. Kudabienės va 
dovaujama dainos, vaidybos ir 
ir humoro grupė iš Hamiltono. 
Publikai ypač patiko humoris
tiniai deimančiukai. Salėj skam 
bėjo garsus juokas, plojimai ir j 
prašymai pakartoti. Vakarienė-1 
je dalyvavo 102 asmenys. Lon-į 
dono mastu tai yra didelis skai 
čius. Po programos ir vakarie
nės dalyviai turėjo progos sma
giai pasišokti. 

OKUP. LIETUVOJE 

Dr. Pranutė Laučfcaite-Domansldeo* 

— Vilniuje prasidėjo naujo 
požeminio tunelio statyba. Jis 

kainos. Zenith firmos ^ a s i Šv. Kryžiaus ligoninę. Ma- po V Saulių namuose, surengė | sai, girdėjosi ir lietuviška daina. ui rusę 
ausiniai aparatai. Robert Stens- j noma, kad vyras tai padarė pa- tradicinį pavasarini parengimą. 
land & Associates, 950 Lake gautas staigaus pykčio prie Nežiūrint tą vakarą įvykusio 
S t , O * Park, BU. Atdara tik puolio. Lietuvių operos spektaklio ir ke 
pirmad... fc*-tvirtad. ir Seštad-
Tel. S4£-7125. fflk.) 

x Jfti SKILANDŽIU tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
— INTERNATIONAL MEAT1 

MARKET. Medžioklinės dešre
lė*, kumpiai, aviena, veriiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun-; 
Čiame p»Jtu bet kur Amerikoje. 
» 1 S W ^ t 63rd S t , Chicago, H 
*)629. Tel. <312i 436-4337. rSk | 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais rr,̂ -
rasiniais įmokėjimais ir priei-
namaiis nuošimčiais. 
Mutual Federal SavingS. 2212 T i n d a Ru zga j t6 at1i«*a meninę programą S m. b-ilandžio m. 26 d. Chicagoje, 
W*wt C e r m a k Road — Telef. • Gen. T. Daukanto jurų Saulių kuopos pavasariniame parengime Saulių 
VI 7-7747 («k.) į namuose. Naotr. P. Maletoa 

3. s. 

— Antanas Stropus, Angelės 
ir Antano Stropų sūnus, baigia 
Parkway West gimnaziią, Bali-
win, Missouri.. prie St. Loui S ) 1

b u s 2 6 3-7 m e t n i i lg io- ° n U o že" 
Mo. Antanas labai pasižvmėjęs i m ė s paviršiaus įgilintas 7,5 — 
mokinys. Priklausė Nat iona l 8 metrus. Tikimasi, kad jis pa-
Honor Society, Mu Alpha The-1 lengvins miesto susisiekimą, 
ta, finalistas National Merit, — Knygynų okupuotoje Lie-
Scholarship, gavo U. S. Navy'tuvoje šių metųpradžioje buvo 
R.O.T.C. dviejų metų stipendiją, j 192 įr 28 knygų kioskai. 1975-
Priimtas j M.I.T., Stanford ir 1979 „etų. bėgyje buvo įsteigti 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-870© 
Chicago, Illinois 60629 

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

Chicagos universitetus. Pasirin
ko M.I.T., kur studijuos fiziką. 
Šią vasarą per American Lnsti-

22 knygynai. 

MTinimninumnuiHHiimHiK-Hniimiim 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPtNAS 
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. 63 Street 
Chicago, Ui. 60629 

lllllllllllllllllllllllllllIUllIlHHIIIiillIUIHIt 

ATEnTNTNTtlJ NAMŲ 
VAKVRAS 

Praėjusį šeštadienį Ateitinin
kų namuose įvyko pobūvis, ku
rio pelnas tavo skirtas Ateiti- j ̂  f o r Foreign Study organi-j 
mnkų namų reikalams. Svečiai, j ̂ ^^ praleis vieną mėnesį, ke-
kurių buvo apie šimtas, buvo; l i a u d a m a a ^ r Kiniją. Japoniją 
susodinti didžiojoj salėj prie! į, H a v a ^ Antanas, su tėvais 
^ ^ ' T L ^ * - ^ * ' ' ! Chicagoje, lankė,f p i g i n t a k a i n a ^jgų išpardavimą. Dauguma knygų 1 
vo susigrūdimo. Susirinkusius M a r q u e t t e Parko parapijos litua I = ,» . . .. v '• « — « « t - . I 
namų valdybos vardu pasveiki- H g m o k y k l ą ?£££* lie-'l g*?*."^ U Ž »™* Originalios k a n u * a r b a UŽ ]01 | 
no P. Kilius, invokadją sukalbę | t u v į š k o m s organizacijoms. r t rečdali . 5 
jo kun. K. Trimakas. Pakvies 

MiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiiiHiniiniiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii^ 

j DĖMESIO! DID2IUUS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! j 
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- | 

ta žodžiui Irena Kazlauskienė 
iškėlė Elenos Razmienės, kaip 

D1DŽ. BRITANIHH 

jčdalį. 
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- | 

— Birminghame D B L s-gos j | pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į S 
namų iniciatorės, pasiaukojimą i valdybą sudaro: pirmininkas P. 1 DRAUGE ir jūs rasite malonų patarnavimą. 5 
ir darbą. Buvo taip pat perskai- į Bukauskas, S. Jezerskis, V. Re- I 
tytas sąrašas dešimties aukoto-1 meika. Rev. kom. — B. VaSke-, 3 

DRAUGO ADM1N1STRACUA 1 
KVIEČIAME VI^US PASINAUDOTI ŠIA PROGA. 1 

jų, kurie tuos namus ateitinin- į lis, S. Starką. Atstovu | metinį i B 
kams padovanojo. Tai Marija ir suvažiavimą Londone išrinktas 
dr. Kazys Amhrozaičiai, Stefa I S. Starką. .iHinm ! i n n n M ! J i H H ! 1 H P n i i » H J ! t ! ! H U I H J ! * ! ( ! l H I H ( I M H T v 


