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MOŠŲ KALINIAI 
4. Vladas Lapienis 

1979 m. liepos 1 d. sąžanes 
kalinio Vlado Lapienio žmona 
kreipėsi į LTSR ATP prašyda
ma, kad jos vyrui dėl senatvės 
būtų panaikinta tremtis. AT 
Prezidiumas atsakė, kad su to
kiu prašymu turi kreiptis pats 
nuteistasis. 

Spalio 17 d. Mordovijos KGB 
atėmė iš Vlado Lapienio foto
grafijas, kalėdaičius, vokus su 
pašto ženklais, religinius pa
veikslėlius ir apie 360 laiškų, 
atėjusių j lagerį per KGB ran
kas. V. Lapienis rašo: 

''Spalio 17 d. mane išvežė iš 
19-jo Mordovijos lagerio. Per
siunčiamuose kalėjimuose teko 
būti 50 parų (traukiniu važia
vau apie 6 paras). Kelionėje 
ir kalėjimuose vargo teko pama
tyti ir patirti ne taip mažai. 

Gruodžio 5 d. iš Krasnojarsko 
kalėjimo mane atvežė į aerodro
mą, o iš čia lėktuvu atgabeno j 
vietovę, vadinamą Severo-Jeni-
eeiskij. Ši vietovė yra nuo 
Krasnojarsko apie 600 km į 
šiaurę. Lėktuvas, pakilęs iš 
Krasnojarsko aerodromo, maž
daug po 45 min nusileido Jeni-
seisko aerodrome, o dar po 40 
min. pasiekė Severo-Jeniseiskij 
aerodromą. Susisiekimas iš 
Krasnojarsko su Severo-Jeni-
seiskiu galimas tik lėktuvais, — 
nei geležinkelio, nei kelio auto
mašinoms nėra. Šią vietovę iš 
visų pusių supa taiga, kurioje 
yra meškų, vilkų ir kitokių žvė
rių. Sniego čia yra apsčiai. Žie
mą šalčio būna iki 50—60 laips
nių. 

Kadangi esu senyvo amžiaus 
ir vargina galvos skausmai, o 
kai kada ir širdis pradeda nega
luoti, todėl dirbti negaliu. Pen-

ar sijos dar negaunu, nežinau, 
ją mokės, ar ne? 

Cia atvažiavęs neturėjau nė 
kapeikos, todėl milicija gruodžio 
6 d. savo lėšomis išsiuntė tele
gramą, kad atsiųstumei 200 
rublių, nes iš lagerio pinigų dar 
negavau". 

Prieš pat savo tremtį Vladas 
Lapienis rašė: 

"Mano kelionė į tremtį turė
tų būti panaši j kelionę iš Vil
niaus į Mordoviją. Tai ilga var
ginga kelionė drauge su krimi
naliniais kaliniais per persiun
čiamus kalėjimus. Jei turėčiau 
rašytojo talentą, tai apie tokią 
kelionę būtų galima parašyti 
nemažas veikalas. Tiek kelio
nėje į tremtį, tiek ir pačioje 
tremtyje savo kančia padėsiu 
broliams nešti kryžių, paremsiu 
jų nusilpusius pečius" (1979. 
vm. 3). 

"Jeigu būdami kaliniais ar 
tremtiniais nuosekliai vykdome 
Kristaus Testamentą, tada mū
sų gyvenimas ir čia yra pras
mingas, o laikas būnant kaliniu 
ar tremtiniu ne tik nepaprastas, 
bet gražiausiai pasitarnauja 
dvasiniam atgimimui. Nesvarbu, 
ar mes esame už grotų, ar spyg
liuotų vielų, tremtyje, ar kur ki
tur. Svarbu, (kad galime ken
tėti ir aukotis, todėl džiaukimės 

j ir būkime linksmi. 
Kai važiuosi pas mane į trem

tį, prašyčiau atvežti: "šventąjį 
Raštą", T. Kempiečio "Kristaus 
sekimą", Maldyną ir rožančių". 
(1979. X. 13). 

Dabartinis Vlado Lapienio 
adresas: 

TSRS, Krasnojarskij kraj, 
Sievero-Jeniseiskij rajon, 
pos. Teja, ui. Piervomaiskaja 
Nr. 4 

Lapienis Vladas, Antano. 

Feliksas Andriūnas, LB Visuomeninių reikalų tarybos narys, per pasikalbėji
mą su prezidentu Carteriu Bakuose rūmuose. Nuotrauka su prezidento Car-
terio asmeniniais linkėjimais. 

Maskvos bėdos 
su olimpiada 

Naujas bombonešis 
Washingtonas. — Senatas nu

balsavo pradėti naujo bombone
šio gamybą, kuris ligi 1987 m. 
pakeistų pasenusius bombone
šius B-52. Tačiau nebuvo pa
brėžta, ar tai bus anksčiau no
rėtas statyti B-l bombonešis, ar 
kiti modeliai. 

Medaliai JAV 
sportininkams 

Washingtonas. — Kongresas 
nubalsavo duoti 650 medalių 
amerikiečiams sportininkams. 

kurie dėl boikoto negalėjo da
lyvauti Maskvos olimpiadoj. 
Tai bus aukso medalis, projek
tas pasiųstas į senatą, ir mano
ma, kad bus patvirtintas. 

Jei reiktų, vel kovotu 
Vietname 

Washmgtonas. — Apklausinė
jimas parodė, kad beveik du 
trečdaliai Vietnamo karo vete
ranų, jei jie būtų kviečiami, jie 
vėl eitų kariauti. Jie sakosi, 
kad jie didžiuojasi galėję padėti 
savo tėvynei. Esą labai bloga, 
kad Amerikos politikai neleido 
jiems laimėti. 

Maskva. — "Christian Scien-i 
ce Monitor" dienraščio kores
pondentas David Willis praneša, 
kad ginkluoti automatais karei
viai saugo olimpinį kaimelį, 
metalo detektoriai, Amerikoje 
gamintos peršvietimo mašinos 
tikrina visus atvykstančius. 
Jo nuomone, niekur jam neteko 
tokio apsaugos pasiruošimo 
matyti, kas sudaro tiesiog ka
rinį vaizdą. Maskva bijo, kad 
nepasikartotų žudynės, kaip tai 
yra buvę Miuncheno olimpiadoj. 
o taip pat bijo, kad amerikie
čių CIA ir kitų kraštų agentai 
nebūtų infiltruoti į olimpiadą ir 
kad jie neturėtų kontaktų su 
eiliniais Sovietų piliečiais. Po
licija jau tikrina svečių ir žur
nalistų užrašų knygutes, ir jau 
yra buvę atvejų, kad užrašai 
buvo atimti. Į kaimelį įeinant 
tikrina lagaminus peršviečiamos 
mašinos, gamintos Cambridge, 
Mass., ir suranda net ir vieną 
metalinį centą. 

Sovietinė spauda spausdina 
amerikiečius šmeižiančius strai
psnius ir feljetonus, kam šie 
boikotuoja olimpiadą. Jie spau
doje rašo, kad prez. Carterio 
boikoto strategija sužlugo, ne
paprastai piktai kaltina JAV 
administraciją, kuri vartojanti 
šantažą, kad amerikiečiai ir kitų 
kraštų sportininkai nevyktų į 
olimpiadą. Laikraščiai taip pat 
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JAV-bių karinės aviacijos transportinis lėktuvas karinių pratybų meta. 

giriasi, kad bus rungtynės per
duodamos per televiziją ir esą 
rodys Europos, Australijos, Ja
ponijos televizijų tinklai. Bet 
televizijos darbuotojai labai var
žomi ir pati komunistinė spau
da pabrėžia, kad "Mes turime 
labai rūpintis ir mūsų svečiais 
— kolegomis iš užsienio. Griež
tai laikydamiesi olimpinių tai
syklių, mes sudarome absoliučiai 
vienodas sąlygas visoms televi
zijos kompanijoms, kurios įsigi
jo išimties teises transliuoti 
XXII olimpiados žaidynes savo 
šalims ar regionams". Taip pat 
pabrėžia, kad nors JAV ir Ka
nados sportininkai nedalyvaus 
olimpiadoj, tačiau JAV ir Kana
dos televizijos stotys nori tran
sliuoti olimpines žaidynes. Bet 
tai tik tuščias pasigyrimas, nes 
kas žiūrės tas programas, kai 
olimpiadoj nebus tų kraštų 
sportininkų. O be žiūrovų nėra 
ir skelbimų. 

Kaip rašo "TJ. S. News and 
World Report". Amerikos NBC 
stotis atsisakė transliuoti, ne
paisant nuostolių, o Britanija 
nuo 170 transliavimo valandų 
sumažino ligi 40, Japonija nuo 
240 valandų sumažino ligi 40, o 
Vakarų Vokietija terodys olim
piados tik 15 minučių. 

Į olimpiadą buvo laukiama 
amerikiečių apie 20-30 tūkstan
čių, bet teatvyks tik 2,000, ka
nadiečių buvo laukiama 3,000, 
teatvyks tik 400. Japonų buvo 
manoma, kad atvyks 13,000, o 
teatvyksta tik 1,000. Mažiau 
žiūrovų bus ir iš Vokietijos ir 
Prancūzijos. 

Kadangi žiūrovų sumažėjo, tai 
Sovietams labai nepatogu, kad 
bus daug tuščių vietų, todėl bus 
atgabenta žiūrovų iš satelitinių 
kraštų. 

Daug problemų sukelia vaka
riečiai, kurie norės užmegzti ry
šius su paprastais Maskvos gy
ventojais. Teigiama, kad jei 
koks vakarietis bandys iškelti 
žmogaus teises išryškinantį pla
katą, KGB jį suims per pirmas 
sekundes. Jie taip tam yra pa
siruošę. Iš viso, norB rusai ir 
teigia, kad olimpiados boikotas 
nepasisekė, jie |>atys žino, kad 
boikotas jiems sudarė daug rū
pesčių. Iš viso apie pusei daly
vaujančių olimpiadoj kraštų ke
liones užmokėjo pati Maskva. 

Pasto ženklai 
Šv. Tėvo garbei 

Bek> Horizonte, Brazilija. — 
Šv. Tėvas buvo sutiktas masių 
žmonių. Jie šaukė, kad Jonas 
Paulius H. yra mūsų karalius. 
Čia jis laikė pamaldas jaunimui 
ir jiems pasakė specialų pa
mokslą. Kvietė savo gyvenime 
vadovautis Kristaus mokslu. Rio 
de Janeire klausė pamaldų 2 
milijonai. Popiežiaus Jono Pau
liaus II-ojo vizitui Brazilijoje at
žymėti Brazilijos paštas išleido 
specialią pašto ženklų seriją. 
Penkiuose ženkluose yra atvaiz
duotas popiežius Jonas Paulius 
II-sis ir penkios svarbiausios 
Brazilijos katedros — Apareci-
dos, Rio de Janeiro, Brasilios, 
San Pedro ir Fortalezos. Sv. Tė
vo kelionė Brazilijoje užsitęs Ugi 
liepos 12 dienos. Tai ilgiausioji 
Popiežiaus apaštalinė kelionė. 

Streikas Detroite 
Detroitas. — Belikus mažiau 

negu porai savaičių ligi respu
blikonų partijos konvencijos 
Detroite, sustreikavo miesto 
darbininkai. Streiku graso ir 
New Yorko darbininkai, kur 
už šešių savaičių bus demokra
tų konvencija. Streikuoja mies
to vandentiekio ir kanalizacijos 
darbininkai, šiukšlių surinkėjai 
ir kiti. Pasitarimai tarp unijos 
ir miesto pareigūnų tebeve
dami. 

Ginklai į ITiailandą 
Wasmngtonas. — Prez. Car-

teris įsakė kad lėktuvais būtų 
permesti ginklai į Thailandą, 
viso už 3.5 miL dol. Bus prista
tyti automatiniai šautuvai, gau-
bicos, kad galėtų priešintis Viet
namo puolimui iš Kambodijos. 

Garsieji ligonys 
Izraelis. — Izraelio min. pirm. 

Beginąs po širdies smūgio svei
ksta, tačiau į darbą tegalės 
grįžti tik po penkių savaičių. 
Egipte po operacijos sveiksta 
šachas, jo sveikatos stovis pa
tenkinamas. 

NUSIGINKLAVIMO 
PROBLEMOS 

Rusai pabrėžia savo dėmesį nusiginklavimo pokalbių 
atnaujinimui 

TRUMPAI 
VISUR 1$ 

— Izraelis labai nepatenkin
tas, kad Jungtinių Tautų sau
gumo taryboj, kuri pasmerkė 
Izraelį dėl noro pasilaikyti Rytų 
Jeruzalę. Amerika balsavime 
susilaikė. Prieš Izraelį balsavo 
14 valstybių. Esą Amerika tu
rėjo nesusilaikyti, bet balsuoti 
už Izraelį. 

— Kinijos ir Vietnamo pa
sienyje didėja įtampa. Vietna
miečiai nukovė tris kiniečius ūki
ninkus. H viso pasienyje nuo
lat vyksta susišaudymai. 

— Etiopijoj ilgai buvo saus
ros. Nors jau ilgai lauktas lie
tus iškrito, tačiau dar negali 
kraštas atsigauti, krinta gyvu
liai, nes išdžiūvo ganyklos, kai 
nebuvo lietaus net 8 mėnesius. 
Etiopija labai nusivylus Sovie
tais, kurie nesuteikia savo są
jungininkui jokios paramos, tik 
R. Vokietija atgabeno maisto už 
pustrečio milijono doL 

— Fordo įmonė reikalauja, 
kad būtų apribotas ligi 15 nuoš. 
mašinų importas iš Japonijos, 
šiuo metu naujų mašinų par
davime importuotos mašinos su
daro 25 nuoš. 

Nors k- dalyvauja daug kraštų, 
bet jie varžybose nereikšmingi. 
Amerikos ir kitų kraštų neda
lyvavimas yra didelis smūgis. 

WashingtoaBA. — Sovietų gin
klų kontrolės specialistai pasa
koja savo pažįstamiems ameri
kiečiams, kad jie pasiruošę ki
tam ginklų lenktyniavimo roun-
dui), nors labai pageidautų be to 
apsieiti. Visomis progomis, ar 
tai visokio lygio kasdieninės 
diplomatijos pokalbiuose, ar 
kalbėdamiesi su Vakarų kores
pondentais, atsakingi Sovietų 
pareigūnai atrodo net iš kelio 
išeiną šią savo pažiūrą kuo sti
priausiai pabrėžti. 

Vienas iš Maskvos grįžęs gin
klų žinovas pranešė, kad Sovietų 
programos nustatymo specia
listams, su kuriais buvo susiti
kęs, vis dar rūpi Senato užtvir
tinimas Vienoj prieš metus pa
sirašytos ginklų sutarties ir 
ėjimas prie sekančios ginklų 
kontrolės fazės. Bet kas atsi
tiktų, jei amerikiečių - sovietų 
santykių nesąskambio svoris 
sngniuždytų ginklų kontrolės 
raidą, ypač po sovietų okupavi
mo Afganistano prieš pusę me
t ų ? 

Maskva nepasiduoti} 
Kai kurie amerikiečiai siūlo, 

kad Amerika, naudodamasi savo 
stipresniu ekonominiu pajėgu
mu, arba laimėtų pagaliau vi
siems laikams ginklavimosi len
ktynes, arba privestų sovietus 
prie bankroto, besistengiančius 
Ameriką pasivyti. 

Visi Sovietų valdiniai parei
gūnai, kuriems ši kai kurių 
mintis buvo pakišta, išreiškė 
baimę dėl tokio kraštutinio po
sūkio pasėkų abiem kraštam, 
ypač pasaulio taikai, ir savo 
netikėjimą, kad joks Amerikos 
prezidentas pasirinktų tokią 
programą. 

Antra, jeigu senatas neuž
tvirtintų ginklų sutarties ir 
ginklavimosi lenktynės vėl bū
tų pradėtos, Sovietų žinovai pa
sitiki savo pajėgumu išlaikyti 
karinę lygybę su Amerika eko
nomiškai nesAigrrūdami. 

Vienas Sovietų pareigūnas pa
reiškęs: "mums būtų sunku, la
bai sunku jums prilygti sviedi
niu už sviedinį. Gal ir galėtu
mėte vėl mus pralenkti kai ku
rioj technologijos srity, tačiau 
jus ir vėl pasivytume. Mes nuo 
jūsų neatsiliksime, nors tai ir 
kažin kiek mums kainuotų, ne
žiūrint kiek aukų iš mūsų žmo
nių tai pareikalautų". 

Lygiai tokio pat atsakymo 
susilaukė ir kitas neseniai iš 
Rusijos grįžęs amerikietis sve
čias Olin Robison, Vermonto 
Middlebury kolegijos preziden
tas, pakviestas sovietų Jungti
nių Valstybių ir Canados insti
tuto. Sis institutas vaidina ty
rimo ir patariamąjį vaidmenį so
vietų užsienio politikoje. 

Robison dalyvavo ne tik mi
nėto instituto, bet ir sovietų 
mokslo akademijos, sovietų ko
munistų partijos centrinio ko
miteto ir kitų svarbių organiza
cijų posėdžiuose. Jis tyrė sovie
tų pažiūras j branduolinių gink
lų kontrolę. 

Sovietams labai svarba 
"Nė klausimo negali būti, 

kad Sovietams labai svarbu nu
siginklavimo raidos tąsa, — pra
nešė Robison — Iš tikrųjų nu
stebau sužinojęs, kaip ilgai sovie 
tai yra pasiruošę laukti senato 
ratifikuojant dabartinę sutartį 
prieš nutardami, kad sutarties 
reikia atsisakyti Jie man pa

reiškė, jog pasiruošę laukti še
šis mėnesius, ar net metus. Po 
metų naujoji administracija jau 
turėtų būti gerai susipažinusi 
su visu ginklų sutarties reika
lu ir turėjus pakankamai laiko 
nutarti ką daryti ir tai įvyk
dyti". 

Robison išbandė sovietų ato-
veikį totalinio Amerikos apsi
ginklavimo programai, nurody
damas, kad numatomasis respu
blikonų kandidatas į preziden
tus Ronald Reagan yra linkęs į 
tokios programos variantą. 

"Atsakymai, kuriuos gavau, 
rodo, kad sovietų vadai yra pa
siruošę — jeigu sutartis nebus 
senato patvirtinta — išleisti 
kiek tik reikės išlaikyti su mu
mis strateginių ginklų lygybę", 
pranešė Robison. "Tai yra so
vietų nustatyta, vieninga kalba. 
'Būkite tikri, jie sako, jog Sovie
tų žmonės užmokės bet kokią 
kainą išlaikyti reikalingą pasi
ruošimo lygį"'. 

Tokias pat žinias Washingto-
nas gauna ir normaliais diplo
matijos keliais, t. y. su tuo pačiu 
pabrėžimu Sovietų vadovybės 
norą išgelbėti ginklų kontrolės 
statinį, nežiūrint Afganistano 
aklavietės. 

Amerikos specialistai Mask
voj, tiek civiliniai, tiek karo, 
nė kiek neabejoja apie Sovietų 
Sąjungos pajėgumą atsverti 
Amerikos ginklų galybę bet ko
kiose ilgose varžybose, nei apie 
rusų tautos milžinišką pajėgumą 
absorbuoti ekonominę bausmę, 
kaip tokių varžybų kainą. Ne-
lauktina, kad rusai kada nors 
viešai prisipažintų nepajėgią 
bėgti su Amerika ginklų ga
myboje. 

Rusai sustabdydavo savo plėt
ros užmojus prieš rimtas nami
nes problemas ar kietėjantį Va
karų nusistatymą ir šiandien 
kylančios iš didėjančių karinių 
išlaidų ekonominės problemos 
susilauktų tų pačių pasėkų. 

Kitas požvilgis y r a kad bet 
koks rimtas gyvenimo standarto 
nuosmukis, ypač didesnis jau 
dabar matomų kai kurių maisto 
produktų stokojimas, galėtų ves
ti prie politinio nepastovumo. 
Šitoks nepastovumas gali su
gundyti režimą atleisti namines 
įtampas užsieninėse avantiū
rose. 

Vienas Vakarų diplomatas 
pavadino dabartinę padėtį "at
spėjimo žaidimu. Nėra kaip ži
noti, kiek daugiau mihtarinių 
išlaidų kraštas gali pakelti be 
rimto dvilinio skurdo. Milita-
rinė ekonomija yra visiškai 
skirtinga nuo civilinės". 

— Maskvoje mirė rašytoja 
Galina Serebriakova, 74 m. Ji 
buvo pradėjusi rašyti veikalą 
apie Marksą, bet 1930 m. Stali
nas ją suėmė ir iš koncentraci
jos stovyklos išėjo prie Chruš
čiovo. 

KALENDORIUS 
liepos 3 d.: Tomas apašt, 

Sunifa, Tautminas. Ata. 
Liepos 4 d-: Amerikos nepri

klausomybės šventė, Teodoras, 
Elzbieta Aidis. 

Liepos 5 d.: Antanas zak., 
Zoė, Vintaras, Lakštutė. 

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse gied
r a temperatūra per 80 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. liepos mėn. 3 

LIETUVIAI PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
ŠVENTĖJE 

Liepos 18, 19 ir 20 dienomis 
Detroito Harto aikštėje, ant Det
roito upės kranto, įvyks Detroi
to Pavergtų tautų šventė — fes 
tivalis. Vadovaus Detroito Lie
tuvių organizacijų centro p-kas 
labai darbštus ir energingas dr. 
Algis Barauskas.Garbė lietuviams, 
kad šį sunku, atsakomingą ir ne
dėkingą darbą ant savo pečių pa
siėmė lietuvis. Tikrumoj, be jo 
pastangų Pavergtų Tautų fes
tivalio nebebūtų, o tuo pačiu ne
bebūtų progos Detroito masėms 
priminti, kad tiek daug buvusių 
laisvų, kūrybingų tautu, neša 
sunkų rusiškosios komunistinės 
vergijos jungą. 

Pavergtų tautų šventės pro- j 
ga savo kultūriniais lobiais, savo 
parodėlėmis, meninėm progra

mom, pagaliau savo skaniu mais
tu, kepsniais ir dalinama propa
gandine medžiaga priminti savo 
seną kultūrą, savo dabartinę pa
dėtį ir įsigyti draugų įtakingų 
politikų tarpe. 

Lietuviai turės savo du maisto 
kioskus, vieną alaus ir lietuviškų 
dirbinių namelį. Parodų pa
talpoj bus įruošta paroda. 

Lietuvių kultūrinių lobių na
melis išgarsėjo pirmojo pasirody
mo savo aukštos kokybės dirbi
niais, gintaro papuošalais, lėlė
mis, knygomis, medžio dirbiniais, 
Antaninos Jonynienės vazomis ir 
šiaudelių paveikslais, margučiais, 
šiaudinukais. Namelį dažnai ro
dydavo per televiziją, fotografa
vo įvairių tautybių fotografai, 
apie jį rašė amerikiečių spauda. 
Vienais metais Lansingo televizi
jos stotis atsiuntė savo filmuoto-
j.us ir korespondentus pravesti po
kalbį su namelio vadove ir tą 
patį vakarą rodė per savo stotį. 
Kodėl toks dėmesys lietuviams? 
Mes nesigailim darbo, stengiamės, 

lėj šiaudinukų meną, lietuviškų 
margučių marginimą (parodos 
patalpa vėsinama), nebus karš
ta ir su tautiniais rūbais. Kviečiu 
į talką šeimininkėms virtuvėje, 
nors porą valandų padirbėti prie 
maisto pardavimo, juk jaunų lie
tuvaičių patiektas maistas sve
čiams bus dar skanesnis. Jei tik
rai negalit padėti, kviečiu visus 
ateiti ir pabūti rengėjų svečiais. 

Kaip ir kasmet, kas norėtų ir tu
rėtų audinių, gintaro dirbinių 

ir t. t. ir norėtų parduoti, prašau 
paskambinti S. Kaunelienei, tel. 
554 — 4190. 

Kas galėtų pagaminti virtinu-
kų, iškepti kugelio, išvirti balan 
dėlių ar iškepti tortų, pyragų ar 
sausainių lietuvių maisto kios
kams gali skambinti man ar Ber
nardui Brizgiui tel. 282 — 5755. 
Rengėjai už bet kokią paramą bus 
dėkingi. 

Visų bendras darbas turėtų 
šį festivalį padaryti ypatingu, nes 
jei nepasirodysime gerai, penkios 
kitos grupės laukia progos iš
stumti pavergtas tautas ir jų vie
toj ruošti savo šventę. 

S. Kaunelienė 

*<AUDINYS" ŠOKA 
Ilgą laiką nemažoj Detroito lie 

Chicagos vyčių choras. 
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SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE 
25 vyčių kuopa Clevelande ge- j rastai svarbus, 

gūžės 17 d. sušaukė Vidurio —j Pranciška Petkuvienė 
Centro apygardos suvažiavimą ir 
kėgliavimo turnyrą. Nežiūrint 
lietaus ir viesulo grėsmės, vyčių 
į tą parengimą privažiavo daug. 
Atstovai atvyko iš Daytono, 
Detroito, Pittsburgho Du Bois, 

tuvių kolonijoj turėjom tik vieną i Southfieldo, iš Clevlenado ir Chi-
sokių grupe "Šilainę", kuriai nuo j c a g Q S a p y i i r L k J Ų . 

Vidurio — centro apygardos 
pirmininkė Aldona Ryan ir 25 

pirmininkas Eugenijus 

pirmos dienos vadovauja mok. 
Galina Gobienė. Vienai grupei į 
atstovauti didelei kolonijai ne- į, 
lengva, ypač atostogų metu, kai i TJ

U<^>?S. 
Kunsitis pasveikino suvažiavu-vienas kitas išvažiuoja poilsiauti, 

dalis į stovyklas. Lietuvių tauti
niai šokiai gražūs, rūbai spalvin
gi, todėl kitataučiai dažnai pra
šydavo lietuvius šokti. 

Išpopuliarėjus Detroito Tauty
bių šventėms, kurios savaitga
liais sutraukia šimtus tūkstan-

ragmo 
suvažiavimo atstovus perskaityti 
gegužės mėnesio "Vytyje" Vi
durio — Centro apygardos siūlo
mas rezoliucijas ir grįžus iš suva
žiavimo pravesti kuopose balsavi
mus tų rezoliucijų reikalu. 

Kultūros komiteto pirmininkė 
Nellie Arunski pranešė, kad 79 
kuopos Southfieldo narys Myko
las Vale bus pakeltas į trečią vy
čio laipsnį. Ji taip pat pranešė, 
kad ventro valdybos posėdyje ko-

kad mūsų pasirodymas atneštų, čiy lankytojų, rengėjams daž-
kųo daugiau naudos ne rengė
jams, bet lietuviškam reikalui. 
Nelenvga tris dienas kaisti sau
lėj su tautiniais rūbais, nelengva 
šimtus kartų aiškinti apie ginta
rą, lietuvių tautodailę, jos liau
dies meną. Nelengva, nes talki
ninkų maža. 

Lankant kitų tautų Šventes, 
stebina jaunimas. Jie aktyviai įsi
jungę į visą organizavimą. Dirba 
virtuvėse, pilsto alų, aptarnauja 
dovanų kioskus, veržte veržiasi 
pildyti meninę programą. Dides
nės tautybės nebegali duoti vi
siems norintiems pasirodyti. Bu
vo atsitikimų, kad lenkų šokių 
grupė iš kito miesto prašė "Det 
roit News" tarpininkauti, kad jie 
galėtų šokti lenkų festivaly. Jie 
savomis lėšomis siūlėsi atvažiuo
ti ir padėti kur tik reikės, kad tik 
galėtų pašokti šimtatūkstanti
nei miniai. Pas mus jaunimo be
veik nepamatysi virtuvėj, prie 
maisto pardavimo, sunku net 
prisiprašyti talkos keletai valan
dų Kultūrinių lobių namelyje. 
Liūdna, nes ateis laikas kai vyrės 
nieji pavargs, pasitrauks ir nepri
tyrusiems bus sunku imtis viską 
organizuoti. Kodėl? Gal mūsų 
jaunimas nedrąsus, nenori siūly-
tis, bet kviečiame per spaudą, ra
dijo bangomis ir asmeniškai. 
Ateikit, įsijunkit, o jei negalia at-
vykit pasidžiaugti "Audinio" šo
kiais ir kitų tautybių pasirody
mais. Dažnai tenka išgirsti at
silankiusiu atsiliepimus, kad nie
kur nesijaučia lankytojai tokie 
laimingi, kaip Detroito festivaliuo 
se, kur visi draugiški, kur įėjimas 
laisvas, kur aukšto lygio meni
nės programos, kur gali nusipirk
ti tokių gražių dirbinių ir ska
niai pavalgyti. 

Kviečiu jaunimą ir vyresniuo
sius skirti pusdienį ar ilgiau lie
tuviams Pavergtų tautų šventė
je. Ateikit į Lietuvių Kultūrinių 
lobių namelį padėti, į parodėlę 
pabudėti, pademonstruoti parodė-

nai tekdavo šauktis kanadiečių 
pagalbos. Keletą kartų labai gra
žiai pasirodė Kanados Londono 
grupė, vadovaujama Danos ir My-
ro Chainauskų. Didelė, gerai su-
sišokusi grupė, palydima grupės 
orkestro, apkeldavo publiką ant 
kojų, plodavo, šaukdavo, šluos-
tydavosi ašaras ir dažnas karto
davo: "Nuostabu, nuostabu iki 
Šiol nieko panašaus nebuvau 
matęs". 

Kai kaimyniniam VVindsore su 
sidarė tautinių šokių grupė "Ne 
ris", vadovaujama mokyt. Eleo
noros Stanevičiūtės-Holmes, ma
žytė Windsoro kolonija su savo 
tautinių šokių grupe dažnai 
ateidavo į talką Detroito įvairių 
renginių organizatoriams. Ne
buvo atsitikimo, kad kviečiama 
šokti "Neris" būtų atsisakius. Ne 
kartą jie susilaukė komplimentų 
ir iš profesionalų šokių moky
tojų. Labai gaila, kad, šokėjams 
baigus studijas ir išvažinėjus į ki
tus miestus, grupė išsiskirstė. 

Labai džiugu, kad laiku Detroi 
te susiorganizavo antra šokių 
grupė — "Audinys". Vadovė jau
na, gabi ir energinga Rusnė Bal
trušaitytė. Akordeonistas muz. 
Vidas Neverauskas. Šokėjai: Milda 
Arlauskienė, Eglė Baltrušaitytė, 
Birutė Bublienė, Živilė Idzelytė, 
Kristė Jankutė, Audra Kasputytė, 
Rita Kutkutė, Kristina Mičiūnai-
tė. Rūta Naumaitė, Vida Rac-
kaitė, Taura Zarankaitė, Andrius 

dvasios vadas kun. G. Kijauskas 
sukalbėjo maldą ir pasakė sveiki
nimo kalbą. Beveik tuojau pat jis 
atriprašė ir išėjo suteikti mote
rystės sakramentą dviem jauna
vedžių porom. 

Apygardos valdybos nariai ir 
veiklos komitetų pirmininkai pa
teikė pranešimus apie savo veik
lą. Po to buvo kuopų praneši
mai, atliekami pirmininkų arba 
atstovų. Jie buvo įdomūs ir dėme
sio verti. 

Svarbus pranešimas buvo Lie 
tuvos reikalų komiteto pirminin
kės Stefanijos Raštikienės. Jį per
skaitė Pranciška Petkuvienė. Ja
me buvo kalbama apie žmogaus 
teises, ir vyčiai buvo raginami ra
šyti laiškus į kalėjimą pasodin
tiems sąžinės laisvės Lietuvoje 
gynėjams, kurie pavojun išstato 
savo gyvybes. Taip pat ji ragino 
nesustoti rašius rinktiems val
džios žmonėms ir žinių agentū
roms, kad visuomenė žinotų apie 
Lietuvos kančias. Kartu labai 
svarbu paremti Lietuvos Bažny
čios kroniką. Savo pranešime p. 
Raštikienė nurodė šaltinius, ku
riais galima remtis rašant laiš
kus, ir davė daug adresų. Ji pasa
kė, kad centrinio Lietuvos Reika
lų Komiteto leidžiamas biulete
nis " T h e Life Line" yra nepap-

Amižis, Robertas Arlauskas, Pau
lius Baltušis, Algis Duoba, Pau
lius Jankus, Rimas Kasputis, Arū
nas Keblys, Rimas Matvėkas, 
Kęstutis Smalinskas, Gintas Za-
ranka. 

Stebint bene pirmąjį viešą "Au
dinio" pasirodymą mugės metu 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Jis kartu su kitais chorais dainuos Tautinių Šokių Šventėje, šį sekmadienį, Chicagoje. 
Nuotr. P. MaKtos 

Šalia kitų įdomių reikalų buvo 
svarstomas išnykstančių kuopų 
klausimas. Vidurio — centro apy 
garados kuopos, kurios bėra li
kusios mažos ir nieko nebeveikia, 
turėtų dar laikytis, neišsiskirstyti. 
Gretimos kuopos turėtų kviesti 
jas į savo parengimus. 

Spauda buvo kitas suvažiavi
mo svarstomas klausimas. Bu
vo pasisakyta dėl rašymo "Vy
čiui", "Draugui" ir kitiems laik
raščiams. 

Po suvažiavimo kai kurie vy
čiai aplankė savo gimines ir pa
žįstamus Clevelande. 

Buvo ir pasilinksminta. Penk
tadienį buvo susipažinimo vaka
ras. Jo metu buvo skanaus na
mie gaminto lietuviško maisto. 
Šeštadienio vakarą buvo šokiai. 

Sekmadienį po mišių buvo 
priešpiečiai, kurie tikę būtų ir Ru
sijos carui,Per kėgliavimo ban
ketą buvo pagerbti laimėtojai, ir 
86-ta kuopa pakvietė visus į kėg
liavimo turnyrą Du Bois mieste 
1931 metais. 

Suvažiavusieji patyrė nepap
rastų klevelandiečių vaišingu-

• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso sa-
tfen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. S njų nesaugo. Juos grąžina tik iš 

! anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcja dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n į neatsako. Skel-
g:30 _ 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00, j p r a s v m a . 

sius. Vidurio — centro apygardos j v ° 2 2 d- n u t a r t a p a k e l t i k a i n a s 

mą. Visi jautėsi kaip namie. Už 
tai didelis ačiū 25 kuopai ir jos 
sudarytam rengimo komitetui. A-
čiū už didelį ilgų valandų darbą. 
Susitiksime ateinančiais metais 
Du Bois mieste. 

Sophie M. Zager 

CHICAGOS VYČIŲ ŽINIAI 

112 vyčių kuopos Chicagoje su
sirinkimo birželio mėnesį nebuvo. 
Vietoj to bus susirinkimas liepos 
15 d., antradienį. Kuopos nariai 
prašomi tą dieną 8 vai. vak rink
tis Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Bus svarsto
mi ateinančio vyčių seimo reika
lai. 

Ir neužmirškite, čikagiškiai, 
kad rytoj vakarą, liepos 4 d. bus 

vyčių gegųzmė vyčių namuose ir 
sodelyje Gera proga bus susitik
ti senus pažįstamus. E. P. 

K-C 838-1182 
DAŽYMAS IR DEKORAVIMAS 

Iš vidaus ir iš lauko ' ~ 
POPIERUOJAME SIENAS „ 

Nemokamai apskaičiuojame. Reko
mendacijos pageidaujant. Nesirūpin
kite! Mūsų kainos prieinamiausias. 

Advokatų Draugija , 
VALDEMARAS BYLAUIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
W. 6»th Street, Chicaco, VCL. 
r i s i tel. 778-8000 

Valandos parai susitarimą 

.-v—-* 
.* i. 

24SS 

už trečio ir ketvirto laipsnio me
dalius. 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 778-4363 

1&J.PHARMACY 
>*ltfaLvK*n^rrcxytuo«k*«p4svlgy0cm» iost* r u 

Namofcatnali 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS OIRKIAI savininkei 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan L 

2212 VVEST CERMAK ROAD 
Peter Kazanauskas, Pres. 

CHICAGO, ILL. 60608 
Tel.: 847-7747 
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| V A L I O J A U N Y S T E I ! 
E Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 
1 "SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 

5 Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur t a s sal-
= tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
s mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau, šiandien mūsų 
5 šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
s vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę i r kitos 
s popuJiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kam 
5 pozitorių. 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 toi 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budriūnaa. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė i r Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis. 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansambUa 
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $835. Uisakymus 
siųsti: DRAUGAS, 1,5$5 W. 63rd St., Chicago, IL 60$t9. 

IlHIHI numinti! iiiiHsmiuuiitiiiuui! 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arh* 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 V» 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 va) šeštad 10 »ki 1 vai. 

DR. IRENA KURAS ----
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8Ist Street 

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

3 » 6 

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

Specialybė vidaus ligos ' " ~ 
2454 West 71st Street " " 

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

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-514* 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta t re įV 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 -7 vak ..!: 
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545. 

DR. J. J. SIMONAITIS 

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

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586 3166 namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai . pirm . antr ketv ir penkt 

2 -7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Visus viliojantys 

• 

LAISVĖS ŽIBURIAI 
Rytoj visoj Amerikoje pa

dangėse sproginės raketos, 
paberdamos tūkstančius ma
tų žiburėlių. Jie spindės lais
vosios Amerikos padangėje, 
švenčiančios savo laisvės die
ną. Ir Amerikoje netrūksta ne
laimių ir skausmo momentų, 
netrūko karų, kuriuose Ameri
ka gynė kitus, netrūksta ir li
gų ir katastrofų, tačiau tai 
nenustelbia džiaugsmo mo
mentų .Amerikietis linksmas 
žmogus, jis ir savo laisvės 
šventę švenčia linksmai ir 
nuotaikingai. Dega Amerikos 
padangėse spalvotos raketos, 
dega laisvės statulos rankose 
žibintas ir visos tos šviesos, tie 
visi žibintai, giesmių ir dainų 
aidai, visas tas džiaugsmas ir 
ta laisvė vilioja viso pasaulio 
žmones. I laisvės šviesą ver
žiasi kaip peteliškės viso pa
saulio žmonės, įskaitant net ir 
tuos kraštus, kurie iš esmės 
nėra pavergti nei savų, nei 
svetimų režimų. Link aukso 
varjtų i Ameriką plaukia žmo
nės per vandenis, lenda per tu-
nęjius, rašo peticijas ir prašy
mus, vieną tik todėl, kad čia 
žygiuoja laukais, miestais ir 
kloniais demokratija, kad čia 
yra* reto platumo laisvė, kuria 
mes kartais ir išreiškiame ne
pasitenkinimą, nes mums at
rodo, kad ji proteguoja anar-
chjiją. Bet mes ta laisve 
džiaugiamės ir nebemokė
tume be jos gyventi. 

- Demokra t in i s ma lūnas 
veikia lėtai, bet dažniausiai 
sėkmingai ir nors kai kas ki
tam geidžia diktatūrinių prie
monių, mielai t a demokratija 
pats naudojasi. Amerika yra 
puolama savų ir svetimų, nes 
demokratija tokį puolimą la
bai palengvina. Tarp tų puo
lėjų yra komunistai, kurie šau
kia, kad kapitalizmas yra 
supuvęs, kad Amerika nusi
gyvenusi ir nebeturi nei prie
šintis, nei kovoti, nes jau ji yra 
vispusiškai pralaimėjusi. Yra 
kita grupė taip pat kritikuo
janti Ameriką, norint kad šis 
puikus kraštas neužsnūstų, 
kad demokratija nevirstų 
anarchija, kurie nori, kad 
Amerika išliktų sveika ir stip
ri. Nors kritika yra panaši, ta
čiau ji ateinanti iš dviejų spar
nų, t u r i v i sa i kitokius 
uždavinius. 

Amerika daug pergyveno 
nepasisekimų, tačiau ji išliko 
pajėgi. Kai norėjo ir kai matė, 
kad yra reikalas, ji sugebėjo 
nustebinti pasauli. Į erdves 
pirmoji satelitą ir žmogų iš
metė Sovietų Rusija. Kai 
Amerikos pirmojo satelito iš
metimas į erdves nepavyko, 
tada viso pasaulio spauda ty
čiojosi, rašė, kad rusai paleido 
sputniką, o amerikiečiai kaput-
niką, tačiau Amerika susigrie
bė, praėjo keletas metų ir ji 
met tuziną vyrų išlaipino 
mėnulyje, ko jokia pasaulio 
valstybė, įskaitant ir rusus, ne 
tik nesugeba, bet net ir nebe
bando. Be Amerikos tech
nikos, niekas pasaulyje ne
galės iškelti mėnulyje ir tai 
visi puikiai žino. 

Kalbama, kad Amerikoje 
medicininis gydymas bran
gus, kad nėra nemokamo gy
dymo, kad sunku žmogui, 
patekusiam į vargą. Bet kas 
sirgo, tas visada buvo gydo
mas, įvedus pensininkams ne
mokamą gydymą, padėtis la
bai pagerėjo, o iš kitos pusės 
tokių specialistų kaip Ameri
koj kitur nėra. Į čia važiuoja 
gydytis net ir Sov. Rusijos va
dai. Jeigu jau kalbant apie 
skurdą, tai niekur pasauly tiek 

žmonių negyvena iš šalpų, o 
bedarbio pašalpa yra daug di
desnė negu kitų kraštų profe
sionalų algos. Prie tų dalykų 
visi taip pripratę, kad niekas 
net ir nebemano, kad tai yra 
reikšminga. 

STREIKAI SOVIETU SĄJUNGOJE 
Nors streikai baudžiami, bet mėginimu buvo 

Kas yra Amerika, ne kartą 
yra klausę žurnalistai ir šiaip 
eiliniai žmonės. Kalbant apie 
Amerikos materialinę gerovę, 
dažnai išleidžiamas iš akių jos 
kultūrinis gyvenimas ir kul
tūriniai pasiekimai. Ameri
koje yra pusantro tūkstančio 
dienraščių ir dešimtys tūks
tančių įvairių kitų laikraščių 
ir žurnalų. Amerikoj per me
tus išleidžiama apie 40,000 
pavadinimų knygų, Ameri
koje yra daugiau negu du tūks
tančiai universitetų ir kolegi
jų su apie 8 mil. studentų. 
Kasmet išduodama arti pu
santro milijono įvairių dip
lomų. Tai tokio skaičiaus 
mokslo žmonių ir profesio
nalų galima rasti tikrai reto 
genialumo žmonių. 

Skelbiama, kad Amerikoje 
sunku pasiekti mokslo. Gal ir 
taip, bet gabūs ir norį mokslo 
žmonės visada turi gali
mumus pasiekti mokslo, ir tai 
liudija patys išeiviai lietuviai. 
Jų vaikų daug daugiau mo
kėsi aukštosiose mokyklose, 
kada tėvai atvyko iš Europos 
neturtingi, ir dabar jau ma
žiau mokosi, kada ateiviai pra
sigyveno. Gal kaip tik tas pra-
s i s i e k i m a s e k o n o m i j o j 
pristabdė tą mūsų jaunimo 
veržimąsi į mokslą. 

Kai klausiama, kas yra 
Amerika, tai galima atsakyti, 
kad tai kraštas, kuriame gali 
steigti klubus ir mokyklas, 
žurnalus ir laikraščius, ku
riame gali mokytis ir nesi
mokyti, kuriame gali veikti 
organizacjose ir gali nieko ne
veikti, visai be jokio vyriau
sybės įsikišimo. Amerikoje gy
venti tai reiškia būti laisvam, 
džiaugtis gyvenimu ir turėti 
daugybę galimumų ne tik pa
dėti sau, bet ir savo senajai 
tėvynei, ką dauguma lietuvių 
taip ir daro, pasiųsdami į Lie
tuvą siuntinių. Gyventi Ameri
koje tai reiškia dirbant ir ilsin
tis, šokant ir dainuojant, 
keliaujant ir sportuojant, lais
vai alsuoti. 

Išreiškiama nusivylimo, kad 
Amerika nėra tokia stipri kaip 
ji yra buvusi anksčiau. Gal ir 
taip, bet šiaip ar taip dar yra 
pajėgi savo technika ir savo 
laisve tebežavinti pasaulį. Jos 
kartais gal ir su nenoru dar 
klauso kiti kraštai, jos drau
gystės siekia visas pasaulis. 
Teigimas, kad Amerika nepa
jėgianti išgelbėti laisvų ar pa
vergtųjų kraštų neturi racijos^ 
Jei ne Amerika, tai seniai 
nebebūtų ko gelbėti. 

Kaip bekalbėtume, Amerika 
vis t iek tėra vienintelis 
pavergtųjų draugas, kuris dar 
teikia mums kokios vilties. Ir 
tuo reikia džiaugtis. Kitos to
kios galybės nėra. Visa tai la
bai gerai žino lietuviškieji 
veiksniai ir visi kiekviena pro
ga veržiasi į Washingtoną, 
kas sukelia dėl pirmumo net 
šiokios tokios trinties. 

Vėliavom plakantis, rake
toms šviečiant erdvėse, šalia 
kartais tų karčių žodžių, pa
sakytų siekiant Amerikai tik 
gero, norisi kartu sušukti su 
laisve mylinčiais Amerikos ir 
viso pasaulio žmonėmis: Die
ve, laimink Ameriką, kurios 
laisvės žiburiai visiems švie
čia ir visus vilioja. AL B.' 

Streikas pagal sovietų žo
dyną yra kapitalistiniuose 
kraštuose darbo nutraukimas, 
ko nors reikalaujant iš darb
davių. Tačiau gyvenimas pa
rodo, kad streikų pasitaiko ir. 
komunistiniuose kraštuose, 
net ir Sov. Sąjungoje. Bet apie 
tokius dalykus sovietinė spau
da tyli. Apie juos sužinoma tik 
netiesiogiai ir po tam tikro lai
ko. 

š ta i neseniai streikas dėl 
maisto stokos "Financial 
Times" Maskvos korespon
dentas David Satter rašo, kad 
gegužės mėn. Togliatigrad di
džiuliam automobilių fabrike, 
kuris kasmet pagamina 700,-
000 Fiat 124 automobilių, įvy
ko 24 valandų streikas. Pan
ašus streikas buvo ir Gorki 
mašinų ir sunkvežimių fab
rike, kurio darbininkai susi
laikė nuo darbo 48 valandas. 
Abiejuose fabrikuose, dar
bininkai susilaikė nuo darbo, 
protestuodami, kad krautuvė
se negalima gauti reikalin
giausių maisto produktų: pie
no ir mėsos. O tų maisto 
produktų trūkumas įvyko dėl 
to, kad kolūkiai, negaudami 
pašaro iš JAV, ėmė piauti kar
ves mėsai ir dėl to sumažėjo ir 
pieno tiekimas. Kai "Washing-
ton Post" korespondentas 
Maskvoje pasiteiravo, ar tokia 
žinia yra teisinga, tai Pra
monės ministerijos atstovas 
"Financial Times" žinią pava
dino "provokacine ir anti-
sovietine". Esą "darbininkai 
uždirba gerai, turi geras są
lygas ir nėra jokio pagrindo 
jiems streikuoti". 

Pagal David Satter praneši
mą rimčiausi streikai buvo 
kaip tik Togliatigrad ir Gorki 
fabrikuose, kur dirba apie 
200,000 darbininkų, nors jie ir 
turi geresnes sąlygų negu ki
tų šakų darbininkai. Juk jie tu
ri pirmenybę įsigyti auto
mobilį, bet vis tiek streikuoja. 
Prie jų prisidėjo ir miesto au
tobusų vairuotojai. Šie protes
tavo, kad jiems pailgintos dar
bo valandos, o atlyginimas 
liko tas pats". Žinoma, miesto 
susisiekimas buvo paraližuo-
tas. 

David Satter rašo, kad darbi
ninkai buvo paruošti streikui 
tūkstančiais ranka rašytų la
pelių, išdalintų darbininkams. 
Streiko motyvas visur tas pats: 
trūksta reikalingiausių maisto 
produktų. Streikas baigėsi ra
miai, tik vėliau buvo suimti 
streiko organizatoriai. 

Kaip išreikšt i 
nepasi tenkinimą 

Maskvos korespondentų ži
niomis, nepasitenkinimas ryš
kus ne tik automobilių fabrikų 
darbininkų tarpe, bet ir ki
tuose Sov. Sąjungos miestuo
se. Praėjusių metų prastas der
lius ir prezidento Carterio 
Sovietams kviečių pardavi
mo sulaikymas smarkiai atsi
liepė į miestų aprūpinimą 
maistu. 

Kaip žinoma, bet kokio tipo 
streikai Sovietų Sąjungoje yra 
uždrausti. Sov. Sąjungos bau
džiamojo kodekso 190 straips
nis tuo reikalu sako: "Organi
z a v i m a s a r a k t y v u s 

dalyvavimas grupėse, kurios 
rimtai kenkia viešajai tvarkai 
arba aiškiai reiškia neklus
numą viešosios tvarkos parei
gūnų potvarkiams arba kliudo 
įmonių ir valstybės institucijų 
funkcionavimui, yra baudžia
mas laisvės atėmimu iki trejų 
metų arba pataisos darbu iki 
vienerių metų arba dar ir pini
gine bausme iki 100 rublių". 

Savotiškos yra Sov. Sąjun
goje darbininkų profesinės są
jungos (sindikatai). Jų uždavi
nys rūpintis ne darbininkų 
reikalais, o tik palaikyti ga
mybą ir padėti įmonių va
dovybėms realizuoti gamybos 
planus. 

Be to, kad įstatymas drau
džia streikus, draudimo mo
tyvai matyti iš sindikatų sta
tuto, kuriame aiškinama, kad 
teisė streikuoti yra atgyvenusi 
ir beprasmiška, nes Sov. Są
junga yra kraštas, kuriame 
panaikintas "žmogaus žmo
gumi" išnaudojimas ir todėl 
nėra pono, prieš kurį būtų rei
kalingas protestas ar streikas. 
Tačiau, matyt, Togliatigrad ir 
Gorki darbininkai buvo kito
kios nuomonės. Nors nėra tei
sės streikuoti, tai nesulaiko 
darbininkų nepasitenkinimo, 
kuris pasireiškia net ir drau
džiamu streiku. 

Kiek anksčiau Sov. Sąjun
goje veikė "Piliečių komite
tas" (dabar išardytas ir kai ku
rie jo nariai patekę į Vakarus), 
kaip ir "Laisva sindikatų 
sąjunga", kurios steigėjas Vla-
dimir Klebanov atlieka dešim
ties metų bausmę viename be
protnamyje. Iš liudininkų, 

Sovietų karo laivyno jūrininkai Bostone 

•MMWK 

Lietuvių tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus kapas Rasų kapinėse, Vilniuje, yra dažnai 
lietuvių lankomas. Būrelis lietuvių padeda vainiką 1980 m. vasario 16 dieną. 

kurie dirbo ar turėjo ryšių su 
minėtais sąjūdžiais, taip ly
giai ir iš kitų patekusių į Vaka
rus, disidentų sužinoma, kad 
Sov. Sąjungoje streikai yra ne 
tik šių dienų reiškinys. 

Novočerkaskas 1962 m. 
Darbininkai sustreikavo 

protestuodami prieš dvigubai 
pakeltas mėsos, pieno ir svies
to kainas. Streikui malšinti bu
vo iškviesti kariuomenės dali-
n i a i , ku r i e š a u d ė į 
streikuojančius. Iki šiol neži
noma, kiek tada darbininkų 
žuvo. 

Cervonograd (Ukrainoje), 
1969 m. birželis 

Aštuonių dienų streikas 
elektromechanikos fabrike. 
Darbininkams pasisekė išsi
kovoti 10 procentų algų pa
kėlimą ir fabriko direktoriaus 
ir kai kurių skyrių viršininkų 
pašalinimą. Deja streiko va
dovai visi buvo atleisti iš dar
bo. Streikininkų organizato
rius, išdirbęs fabrike 24 metus, 
buvo nubaustas vienerių metų 
kalėjimu už vagystę: vieną va
karą, darant kratą išeinan
tiems iš fabriko darbinin
kams, rasta pas jį du elektros 
saugikliai. 

Bau (Azerbeidžanas) 
1971 m. gruodis 

Du šimtai naftos rafinerijos 
darbininkų susirinko protes
tuoti prieš socialines sąlygas 
reikalaudami tryliktojo mėne
sio atlyginimo. KGB areštavo 
dešimtį darbininkų ir tris tech
nikus. Teismas juos nubaudė 
už anti8ovietinę veiklą. 

Kamenec - Podolskas 
( U k r a i n o j e ) , 1 9 7 2 m . 

gruodis 
Ūkio mašinų fabriko darbi

ninkai streikavo 23 vai., rei
kalaudami sumažinti darbe 
normas, kurias pakėlė fabrike 
vadovybė, susitarusi su sindi
katais, ir padidinti atlygi
nimą. Trisdešimt senų dar

bininkų buvo at le is t i už 
agitaciją. Du gavo po trejus 
metus sunkaus kalėjimo. 

T u l a l 9 7 7 m. spa l i s 
Šio miesto darbininkai ke

lias savaites atsisakė imti 
mėnesinį atlyginimą dėl to, 
kad už gaunamus rublius ne
buvo galima nieko pirkti krau
tuvėse. Po šio įvykio Tūla rusų 
tarpe buvo vadinams "didvy
rių miestu". 

Ivanovo, 1978 m. b a l a n d i s 
Cia sustreikavo moterys, nes 

jų tekstilės fabrikas ir gyven
vietė buvo visiškai izoliuoti 
nuo pasaulio ir joms buvo vi
siškai neįmanoma santykiau
ti su žmonėmis ir susirasti vy
rą. Turėjo įsikišti patsai 
Kosyginas, kad prikalbintų 
moteris grįžti į darbą. J is pa
žadėjo, kad netrukus bus šalia 
moterų pastatytas ir vyrų 
fabrikas, ir jos galėsiančios tu
rėti šalia pakankamai draugų. 

Kaip iš šių kelių žinomų at
vejų matyti, streikai Sov. 
Sąjungoje neturi politinio po
būdžio. Jie yra svetimi ruso 
darbininko mentalitetui. Jam 
pirmiausia rūpi duonos kąsnis 
ir algos pakėlimas. Tačiau įdo
mus vienas faktas: kaip įma
noma suruošti tokios apimties 
streikus, kokie įvyko Togliati
grad ir Gorki? Juk bet koks 
darbininkų judėjimas turi būti 
tuojau žinomas fabriko vado
vybei, sindikatui ir KGB agen
tams, kurių yra kiekviename 
fabriko skyriuje, kaip lygiai ir 
kompartijos sekliams. Tuo 
tarpu Togliatigrade ir Gorki 
streikams paruošti reikėjo 
tam tikro laiko, kol buvo išpla
tinta keli tūkstančiai ranka ra
šytų lapelių, ir to niekas ne
pastebėjo. Tas rodo darbininkų 
drąsą ir sugebėjimą išvengti 
visur matančias KGB akis. 

J. V. 
— Chicagoj yra 2,918,000 

gyventojų. Baltų 1,368,800 arba 
46.9%, juodų 1,201,300 arba 41.2%, 
ispanų kilmės 347,000. 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i Č e l i ū n a s 

Šiuo metu Norilske buvo likusi viena kalinių 
stovykla iš buvusių bene 12. Ši stovykla buvo 
politinių kalinių, bet ir jų gyvenimo sąlygos buvo 
pasikeitusios: jie gyveno stovykloje, o dirbo mieste. \ 
darbą vyko be palydovų. 1958 m. ir ta stovykla buvo 
likviduota, kaliniai išsiuntinėti į kitas stovyklas. Čia 
buvusios kalinių stovyklos buvo paverstos dar
bininkų gyvenamomis patalpomis. 

Kaip visose Sovietų vietovėse, taip ir Norilske 
buvo ir kriminalistų, kurie įvykdydavo įvairių 
nusikaltimų. Jie sudarydavo pavojų normaliems 
gyventojams. Dėlto ukrainiečiai savo gyvenamame 
rajone sudarė net savo policiją kovoti su jais, nes 

Nežiūrint įspėjimų, mano pastoracinis darbas rajonas buvo neapšviestas, gatvės negrįstos. So-
padidėjo. Lietuvių grupė, kuri gyveno netoli "Kom- vietai ateistiniu jaunimo auklėjimu prisiaugino daug 
binat" fabriko, prašė sekmadieniais jiems atlaikyti kriminalistų. 
pamaldas. Sekmadieniais iš ryto laikydavau Ukrainiečiai buvo karingai religingi. Jie savo 
pamaldas lenkams buvusioje 5-je stovykloje, o vėliau r ajone viešai turėjo pamaldas, krikštus, vestuves. 
— lietuviams. Krikštų susidarė tiek daug, kad man Kartą mirė vienas jų vadas. Jie jam surengė milžiniš-
prireikė daugiau dienų. Keletą kartų paprašiau savo kas laidotuves. Laidotuvių procesija su kryžiais, gies-
viršininkę Anastaziją laisvos dienos. Gal ji ir žinojo m e mi8 ejo per Norilsko miestą, nustebindama vietos 
apie mano religinę veiklą, bet laisvas dienas davė. g y v e n t o j u s . T a i buvo a t v i r a s rel igi jos 
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VINGIO PARKO PUŠYS 

Taip tyliai, tyliai Vingio pušys ošia... 
čia tiek sugerta kraujo šaknimis! 
Cia priešai mūsų laime kortom lošia, 
Cia staugia jie dabar bedvasiais šunimis. 

(18 Sibiro liet. poezijos, 1957.111.12) 

Vieną dieną gavau laišką iš seserų Elenos ir 
Evangelinos. Antroji buvo vienuolė. Jos rašė, kad jos 
labai nudžiugo, sužinojusios, kad aš esu gyvas. Jos 
skaitė mane mirusiu ir buvo atlaikytos pamaldos už 
mano vėlę. Tokios pamaldos buvo atlaikytos jėzuitų 
centre ir mano buvusioje kunigų seminarijoje. Jos 
prašė parašyti daugiau ir kas man reikalinga. 
Parašiau seserims laišką ir prašiau atsiųsti 
drabužių, batus ir kitokių dalykų. Paprašiau ne tiek 
dėl to, kad čia visai neturėčiau drabužių, bet norėjau 
įsitikinti, ar toks siuntinėlis mane pasieks. Kun. 
Viktoras gaudavo siuntinėlių iš Lenkijos. Bet vienas 

pademonstravimas. 
Netrukus gavau bolok-namuką. Vienas vokietis 

Hans su žmona gavo valdišką butą. Jie savo namuką 
perleido man. Čia turėjau daugiau laisvės. Apie tą 
laiką gavau siuntinėlį iš JAV. Tai buvo nemaža dėžė 
su dovanomis nuo mano seserų: du kostiumai, du 
apsiaustai, dvi poros batų, marškinių, kojinių. Tą 
siuntinėlį pasidalinau su kun. Viktoru pusiau. Jis 
taip pat nudžiugo, kad gavo žmoniSkesnius 
drabužius. 

Norilske "parapijos" darbas didėjo. Aš vėl gavau 
dalykas siuntinėlį gauti iš Lenkijos, o kitas - iš i s K G B i*P*Jim*. kad sustabdyčiau savo aktyvumą 
JAV. tarp gyventojų. Abu mano draugai — Viktoras ir 

Neronas taip pat gavo tokius įspėjimus ir buvo pažy
mėta, kad įspėjama paskutinį kartą. Aš jiems pata
riau grįžti į Ukrainą. Grįžę iš Norilsko ukrainiečiai 
jiems rašė, kad ir Ukrainoje labai trūksta kunigų. 
Kun. Neron tuojau išvyko į Ukrainą, o Viktoras — 
vėliau. Jis dar išvyko ir dėl savo sveikatos. Norilske 
tikrai liko mano vieno "parapija". Dabar perėmiau 
kun. Viktoro koplyčią ir jo parapiečius. Kasdieną 
darbą pradėdavau 6 vai. šv. Mišiomis, o baigdavau 
apie 10 vai. vakaro. 

Lietuvaitės seserys Nina ir Liudmila gavo kvieti
mus grįžti į Lietuvą. Jos čia man daug padėjo, nes aš 
viskam nebeturėjau laiko. Aš norėjau nupirkti jų 
namelį, kuris buvo labai gražiai sutvarkytas: turėčiau 
nuosavą pastogę. Iš kun. Viktoro namelio būtų tik 
koplyčia. Jos pasakė, kad gavusios pasiūlymą 
nupirkti jų namelį. Bet josnuotų pasiūlymų atsisakė 
ir nusprendė namelį padovanoti man. Vieną dieną 
nuėjome į ZKU įstaigą ir to namelio perėmimą 
sutvarkėme. Aš joms buvau labai dėkingas. Padėjau 
joms susipakuoti ir išlydėjau jas į Lietuvą. Nors gai
la buvo jas išleisti, betgi jos važiavo į savo tėvynę. 

Vieną kartą pas mane atėjo žmonių grupė ir 
paklausė, koks aš esu kunigas. Pasakiau, kad esu 
katalikas, bet pamaldas atlieku ir Rytų apeigomis. 
Jie yra numatę prašyti Maskvos leidimo, kad leistų 
čia statyti Rytų apeigų bažnyčią. Aš Žinojau, kad 
Maskva tokio leidimo neduos, bet sutikau būti jų 
kunigu. 

Kartą KGB man pasiūlė parašyti į laikraštį 
straipsnį apie katalikų ir Rytų apeigų Bažnyčių 
skirtumus. Jie, matyt, norėjo sužinoti, ar aš priklau
sau Vatikanui ar ne. Aš atsisakiau tokį straipsnį 
rašyti, o pasakiau, kur jie apie tai gali sužinoti. 

(Bus daugiau). 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 

Detroito Saulių 
i . I ' i • 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta i i 2 paL) 

Tarptautinio Instituto scenoj 
1979 m. spalio mėn, ir vėlesnius 
pasirodymus — spaudos sukak
čių minėjime Lietuvių kultūros 
centre, Detroito centrinėj biblio
tekoj lietuvių parodoj atidary
mo metu, Detroito lietuvių na
muose, Windsoro Šv. Kazimiero 
parapijos klebono kun. Dominin
ko Lengvino 40 metų kunigystės 
jubiliejaus Šventėj, Mt. Clemens 
Activity Centre Patty Rice, Ph D. 
knygos "Amber, the Golden Gem 
of tre Ages" sutiktuvių pobūvy ir 
Tarptautinio instituto metinio 
susirinkimo vakarienės metu, nu
stebino nepaprasta pažanga susi-
sokimu, Šokėjų grakštumu, leng 
vumu ir entuziazmu. Taip pat 
labai puikų įspūdį palieka prane
šėjas ir pranešėjos, kurie kas kart 
keičiasi, savo gražia tarsena, lai
kysena ir įdomiu šokių apibūdi-
dinimu. Jie nuteikia žiūrovus, juos 
užintriguoja, sudaro nuotaiką. 

"Audinys" gyvas. "Audinys" ro
do didelę meilę lietuviškam šo
kiui. Audinys iš pirmųjų dienų 
suprato savo pareigą galimai gra
žiau pasirodyti ir savo pasirody
mu garsinti lietuvių vardą. Po 
kiekvieno pasirodymo "Audinys" 
gauna vis naujų kvietimų. Au
dinys šoks VI Šokių šventėj 
Chicagoj liepos 6 d. ir liepos 18, 
19 ir 20 dienomis Hart Plaza Pa
vergtų tautų šventėje 

Po birželio 1 d. pasirodymo Lie 
tuvių namuose susižavėjęs An
tanas Mikalkėnas įteikė 100 dol. 
Čekį "Audinio" kelionės išlaidoms 
į Cnicagą sumažinti. 

Mt Clemens ir Tarptautiniam 

institute žiūrovai savo įvertini
mą išreiškė aiudringu plojimu ir 
žodžiais: "Kaip gražu, kokie pui
kūs, spalvingi ir įdomūs rūbai. 
Dalyvaujantiems lietuviams tie 
žodžiai yra tikrai malonūs, ypač 
kai žinai, kad yra daug kitų tau
tybių grupių, kurios mielai bū
tų jų vietoj pasirodę. 

Detroito įvairių lietuvių rengi
nių organizatoriai sveikina Audi 
nį, jo jauną energingą vadovę ir 
visus šokėjus, linki neužmigti ant 
laurų, nepavargti, neišpuikti, 
niekad neatmesti nei vieno kvie 
timo ir visad ir visur, pas savus 
rr kitataučius, šokti ir garsinti 
Lietuvos vardą. S. Kaupelienė 

SVARBI DIENA 

Pavergtų tautų komitetas įpa
reigoja jį sudarančias tautybes 
turėti valgių ir gėrimų namelį 
respublikonų suvažiavimo metu. 
Ldetuviams yra skirta liepos 13 
diena. Organizacinį darbą pasiė
mė aktyvus respublikonas dr. A. 
Barauskas. Be aktyvaus detroitie-
čių prisidėjimo tai padaryti būtų 
labai sunku, nes liepos 18,19 ir 
20 dienomis vyks pavergtų tautų 
festivalis, kw lietuviai pasirodys 
su šokiais, gėrimais k valgiais. 
Visi, kurie norite dar. Barauskui 
padėti, skambinkite telef. 554-
4368. Gal ir prezidentinis kandi
datas Reaganas ateis paragauti 
lietuviSko (kugelio. Taip pat pri
mename, kad liepos 13 d. 1 va i 
Kerinedy sq. vyks pavergtu tautų 
demonstracija. Taigi bus gera pro 
ga atkreipti respublikonu dėmesį 
i sovietų daromas skriaudas. 

B. B. 

jai L. ir E. Andrijauskai atsi
vedė savo svečius iš tolimosios 
Brazilijos — giminaitę Emiliją 
Laucevičiene, advokatą Algirdą 
Siesoraitį ir jo teisės įstaigos 
narį adv. brazilą, visi iš Sao 
Paulo. 

Svečiai grožėjosi klubo gero
mis patalpomis ir nemažu pie-
tautojų būriu. Adv. Sliesorai-
tis, klubo pirm, Sof. geputienės 
pakviestas, papasakojo apie Bra
zilijos lietuvių gyvenimą. Jis bū
damas mažas su tėvais po H-jo 
pasaulinio karo iš V. Vokietijos 
emigravo į Braziliją. Čia bai
gęs teisės mokslus, dabar ver
čiasi advokatūra. Lietuvių Sao 
Paulo apylinkėje priskaitoma 
iki 30.000, bet visi labai išsiblaš
kę po plačią apylinkę ir dau
giau susirenka tik į Vasario 16 
minėjimus. Savo salių ar klubų 
su patalpomis neturi. Lietuvių 
bendruomenė jau seniau čia įs
teigta ir jos valdyboj jis dir
bąs, bet gyvesnis judėjimas pra
sidėjęs nuo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso pradžios. Jam 

pačiam pasidarė gėda, kad jis 
anksčiau atvykęs į J. Am. Val
stybes negalėjęs lietuviškai su 
lietuviais susikalbėti. Sugrįžęs 
jis su kitais lietuviais pradėjęs 
rimtai lietuviškai mokytis ir da
bar pranešimą darė aiškia lietu
vių kalba. Tuojau susiorgani
zavęs tautinių šokių jaunimo 
būrys, kuris taip gražiai pernai 
pasirodęs Amerikoj, o dabar 
jau veikiančios bent trys tau
tinių šokių grupės ir jos at
vykstančios j Amerikos lietusių 
tautinių šokių šventę Cbicago-
je. Jis taip pat ten vykstąs. 
Dalyvaujančių klausinėjamas, 
atsakinėjo j ĮdamafamM apie Bra
zilijos lietuvių gyvenimą ir už 
t a t jam susirinkusieji gausiai 
ploja 

Po pranešimo jam dar padė-
I kojo klubo pirm. S. Seputienė ir 
pranešė, kad liepos 29 d. pietūs 
bus paskutinieji prieš klubo 
atostogas, o jiems reikalinga 
nuolatinė klubo šeimininkė M. 
Paukštaitienė, kuri per ištisus 
metus kiekvieną sekmadienį pa
gamindavo skanius pietus. Tat 
liepos mėn. sekmadieniais klubo 
patalpos bus atidarytos, veiks 
klubo baras, bet nebus duodami 
pietūs. Dar buvo pranešta, kad 
liepos 29 d., sekmadienį priešpiet 
bus minima liepos 4 d. arba 
Amerikos nepriklausomybės 
šventė Krp. 

C L A S S I FIE D GU I DE 
B 1 A L E 8 T A T E 

Tfr-oa ir Tahnan apyL — 2-jų butų 
mūrinis. 2 mas. garažas. Skambint 
po 5 vai. vak. 

TeL 768-9(279 

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIUSIIIIIIIIIIIIIIIIII 
PAIMT WAR£H0USE SAU 

JULY 4 — 5 — « 
Interior and exterior — Name Brands 

$2.99 gai. 
Hundreds of Decorating Products — 

up to 75% off. 
BRUNO MOVRICH PAINTS 

3542 West 59th Street, Chicago 
miiiiiiHiniiiiiiiiiiimniiiiiiiniiiiiiiiniiii 

B Y O W N E R 
O R I E N T A L R Ū G S 

TeL 312-^51-9487 

Dvidešimts Metų Mirties 
Sukaktis 

* -

Or. Vladas Kuzma i 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
MiamL Fla. 

LIŪDNOJO BERŽELIO 
MDT&IIMAS 

Pietinėje Floridos daly birže
lis laikomas lietingu mėnesiu, 
bet vietiniams gyventojams jis 
neblogas. Iš ryto oras paprastai 
esti labai malonus, dienos metu 
temperatūra pakyla daugiau 80 
laipsnių ir tęsiasi iki 4—5 vai. 
P. P-

Pavakariais dažnai užeina 
atogražiniii kraštų trumpi lie
tus, bet gyventojams, turin
tiems apie savo namus pieveles 
ar darželius, jie naudingi, nes 
mažiau juos reikia laistyti. 
Mėgstantiems maudytis dabar 
tikras rojus, nes Atlanto van
dens temperatūra irgi iki 85 
laipsnių ir dažniausiai be dides
nių bangų. 

Vietiniai lietuviai sekmadienio 
popietėms susirenka j Miami 
Lietuvių Amerikos piliečių klu
bą pietums. 

Birželio 15 d., sekmadienio 
popietėj, susirinko kiek didesnis 
dalyvių skaičius, nors jis galėjo 
būti žymiai didesnis. K3ubo val
dybos pirmininkė Sofija feepu-
tienė pasveikino visus susirin
kusius, pakvietė programą pra
vesti vicepirmininką Joną Vai-
Čekonį kuris, trampai pami
nėjęs birželio mėn. įvykusias lie-

tuvių tautai nelaimes, pakvietė 
paskaitai klubo direktorių, tary
bos narį Juozą Mauruką, Prele
gentas trumpoje paskaitėlėj pa
lietė Lietuvą užklupusias nelai
mes prieš keturiasdešimt metų. 
Paminėjo Molotovo - Ribben-
tropo susitarimą dėl Pabaltijo 
valstybių pasidalinimo, Vokieti
jai užpuolus Lenkiją, pasiūlymą 
Lietuvai atsiimti Vilnių, Lie
tuvai paskelbus neutralumą, 
visos Lietuvos teritorijos pri
skyrimą Sovietų Rusijos įtakon 
ir 1940 m. birželio 15 d. sovietų 
rusų kariuomenės įžygiavimą į 
Lietuvą. Baigdamas pažymėjo 
po vienerių metų prasidėjusius 
birželio mėn. baisiuosius lietuvių 
trėmimus j Sibirą nesibaigian
tiems vergijos darbams ar lėtai 
mirčiai Visų mirusiųjų, nuken
tėjusių ar tebekenčiančiųjų pa
gerbimui visi dalyviai sustojo 
susikaupimo minutei. 

Po paskaitos vargonininkui 
Petrui Stevens vadovaujant pia
ninu, visi dalyviai sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus ir 
Lietuva brangi- Po minėjimo 
visi pasivaisino pietumis. 

SVEČIAI IR ATOSTOGOS 

....-p žiemos metu. taip ir da-
~«u j Miami Lietuvių klubą at
vyksta iš arčiau ir toliau sve
čių. 

Birželio 22 d., sekmadisnį. į 
klubo pietus vietiniai gyvento-

Mūrinis "randi" stiliaus namas. 6 
kamb. (3 mieg.), kombinuotas salionas 
— valgomasis, modern. virtuvė su 
spintelėmis. Keramikos plytelių vonia. 
Kilimai. Gazu apšikL Pilnas rūsys. 2 
mas. garažas. Arti mokyklų, CTA ir 
"elevated". Tuojau galima užimu. 
Potvynio kontrolė. Skambint 863-0898. 

MABCUETTE PARKE ~ 
parduodamas Vfa aukšto mūr. 
namas arti 71-os. 

Skambint 436-1096 

M I S C E L L A > E O U S 

N A U J A V I E T A 
Yra laisva* gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). ApšikL Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir Califomia Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio muro. 22-jų metų bunga-
low. 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. Marųuette Parke — 
$52,500. 

UIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUUIUIUUIIIUI 

P L U M B I N G 
Lkeased, Bonded, htmred 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glaaa blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
J automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIUIIUIUI1IIIUI 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraites 

NEDZINSKAS, 4059 Aroher Ave. 
Chicago, u i 60632, teL 921-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mos. 

FRANK ZAPOLIS 
Telef. — GA 4-8654 

3208% West 95ti» Street 

VYRAI ffi MOTERYS 
. J 

FOSTER PARENTS WANTED 
Work in your own home and be pert 
of an individualus growth providing 
specialized care and training. 

EARN BETWEEN 
$275 TO 9900 PER MONTH 

Chicago Resktents, North & West Side 
Only, CONTACT: 

SARAU HUTCHTNSON 
Foster Home Co-ordiaator 

BOK 113 — 2nd Fktor 
223 W. Washington St 

Chicago, IL 

• 

OELP VVAJSTED — VYRAI 
-, 

lXSPECTOK- Heavy equtpmant 
manufacturer recuires an lnspector 
eipeneaced in checking heavy duty 
meohanical components and a*-
semblies. 

Appiy m peraon to Mr. Jerry Žei
mius or aend resume indicating aa- „ . 
lary reąuirementa and srperten.ce. 

BTJKBOW CRAXE tSC 
įsoo s. KHiBOTjRsr 521-9200 

W A N T E D 
i 

• 

Platus sklypas, 
vestuoti ateičiai, 

Geroje vietoje in-
ir kaina nuderėta. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauBto baidus ir 
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5^063 
Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estete 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Marąuette Parko ir Apylinkių 
NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 

GREITAS IR SĄŽININGAS 
Aptarnavimas 

K r e i p t i s 1 
DANGUOLĘ VALENTINAITĘ 
Oeatnrjr 21 — Beaoon Realty 

3215 W. 6SRD STREET 
TeL 496-7100 arba 4344935 

VALOME 
KILIMUS K B A I D U S 

Plauname ir vaškuojame 
•visu rūsiu grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

Jau suėjo dvidešimts metų. kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, kurio netekome 1960 m. liepos 3 d. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 5 dienv 7:30 
vai. ryto Svenč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. dr. 
Vlado Kuzmos sielą. 

Nuliūdę: 2MONA Ir VAIKAI 

A, f A. 
CHARLES RAGAUSKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė birželio 30 d., 1980 m., sulaukęs 98 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje išgyveno 74 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Susan Krause. (žentas miręs 

a a. Phil), ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Velionio žmona buvo a. a. Petroneila. 
Priklausė Sv. Vardo draugijai ir Amalgamated Transit Union. 

Local 241. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 

Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 5 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svc. M Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks ged. pamaldos už velionio sielą. Po pamaidų bus nulydėtas 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, tel. 737-8600. 

Nuliūdus: DUKT6 

aillIflHIHUIHllHIHHHIHIHllIUIIIlllllinUIHIillIlIlIHIlIIIllIllHinimillIlllimillllllP^ 

LietuvUfcas restoranas su namu ir 
įrenginiais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

NoUtry Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

HiHiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiinniii 
M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIuIETYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiuniiiiiniiiiuiimuuiiniumuuiii 
iiHiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiinnii 
t; įvairią prekių pasirinkimas na-

br&ngl&t 15 mūsą sandėlio. 
COSMOS PARCELg EXFBESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, HL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 915-2787 

Vytautas Valantinas 
llIHUllIlIIIlItHlillIIIUUILlJUlllllIiniUIlUl 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M 1GLINAS TV 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
mmiiiiiiHnniiiHimHnmunimiiimiiii 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
hairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5896 
iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiinfiiiiuuuiuiiiiiiiiiiii 

2 MALĖ BARBĖK STYUSTS 
With foUowing, but not necessary. 
Also openings available for 

NAIL SCULPTtTRES AND 
MANICURIST 

Good working conditions and good 
hours. Call: MTKE 

229-9649 or 229-1X19 
CHICAGO LOOKING GOOD # S 

6615 W. Archer Avenue 
Chicago, Illjnois 

rtELP WANTED — HOTEB1 s 

TYPIST 
Aocarate Typing- OeaVl Office 

Work. SmaU Loop Office. 
Free BoscfttdimSkrm 
TEL. — 782-8307 

N O B I P I B K T I 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiminiiiiiinniiiin 
AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS? 

MONETOS? SENENOS? 
Sužinokite kodėl CLAY moka 

We'll help you make the right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI A B PARDUOTI 

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Putoki Road 

Trt. — 767-0600 
Iniependently owned and operated 

daugiau. 
T O 585-6210 

IHIIIIIIIIIIIlHllllllllHinilllllIUlUUlIlIlIlI 

IANL OMOJAMA — FOB BENT 

HOUSE FOR RENT — Downen 
Grove. 5 bdm., 3 bth. GAC. 2% c 
gar. Walk to schools. Conv. to tran-
sport 

ALSO FOR RENT — 100,000 acres 
tillable fann in Paw Paw, Mich. 
$2,000 per year. 

CALL ^12) 655-2257 or 972-8229 

M I S C E L L A N E O D 8 
• i i n i » i i i i » i .!>• H I I M I I I — # > v a * « a i w ^a , 
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DA2AU NAMUS 

H LAUKO LR Ifi VIDAUS 
Darbą atliekn grafiai Ir sąfinfagai. 

Nemokami apf*ni2iavimaL 
JONAS KLE3NA1TIS 

TEL. — 429-0772 
llllllllIlfllflIltUIIlIHIllHIHIUilIlllIHlIIIlll 

V. SASNAUSKAS 
»tfieka IralrVos 

CEMENTO DARBUS 
Šaligatvius, laiptas Ir kt. 

Skambint OR 6-8402 

• dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida, g 

1 TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chkago, VL 60629 | 
| TEL. — (312) 434-4660 | 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
NotariatM — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6629 S. Kedzie Av. — T?8-2233 
!Hiiiiiiimmim»HinMimm»umimmni 

Penskaitę "Draugą", duokite 
jj kitiems pasiskaityti. 

iiiHiiimiiiiiHiimiiimiiimuinmmiiiiii 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radlo programa 
Naujo) Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki I-JO vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių 

inuuniiHiiHiniiiiiniiiiiiitmiiniiimnift 

D A Ž Y M A S 
Gražiai apdaioma o i iemą kafaną. trauką ir komentarai, muzika, dainos 

Skambinkite HENRKCI 
Tai. - 434-0386 

uiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuniuuuiiiiiHiniiiiiin 
PACKAGE FJCPRESS AUEHC7 

MARIJA NORJEIRIEJrt 

SIUNTINIAI | LIETUVą 
preke*. M&istaa 
2*OS W. 69 St.. 

TEL. — 

Europon aaadfith}. 
Chtcago, TL aoast 
WA 5-rrsT 

Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptu \ Baltic Flo 
rists — gelių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Tm pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą. Hetuviikų kny. 
m 
iiHHHiHiMiiniiiiuiiiuuiiiiiiiiiminiinip 

SKELBKTTftS "DRAUGE" 

B B A L I g t l l l 

i o a i i FLORIDA 
REAL ra Aagele 

aastroa • • • aansua • • • UOTABT 
P S l A T F **m *«^wa-H.IVtm»wų Mach.n. >*70* 
J U O l A l i J S S S į g »Q-2*4S . fftfcars (a»3) V»5-4?^ 
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1 ŠOKIAI VISI Vl-tosios ŠOKIŲ ŠVENTĖS šokėjai, dalyviai ir visa visuomene 
maloniai esate kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti Liepos 4 d., 8:30 v. vak. 
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 South Kedzie Avenue. 

A u k a — 5 dol. Rengia KORP! N E O - U T H U A N 1 A ORKESTRAS 

NAŠTA NESAME SU RYŽTU IR MEILE 
Šeštoji tautiniy šokiv šven

tė jau čia pat. Liepos 6 d. tauti
nius šakius šokantis jaunimas Chi 
cagos amfiteatre laikys dar vie
ną egzminą, demonstruodamas 
tautos meno grožį. Vyr. meno va
dovę Nijolę Jasėnaitę-Pupienę su
griebiau paskutiniame šventės 
komiteto posėdyje. 

—Kokiais rūpesčiais gyvena
te šventei visai artėjant? 

— Didysis bandymas čia pat. 
Valandų paroje per mažai. Nak
timis nebemiegu. Tačiau šią tik
rai sunkią naštą aš ir mano la
bai darbščios padėjėjos — Jadvy
ga Rutkauskaitė-Reginienė iš Ro-
chesterio, N. Y. ir Giedrė Cepai
tytė iš Chicagos įneša su ryžtu 
ir meile tautiniam šokiui. Pasku
tinę savaitę ausime raštus grin
dy pilote. Generalinė repeticija, 
ir po to jūs būsite mūsų darbo 
vertintojai. Lauksime jūsų dėme
sio. 

Vyr. meno vadovė Nijolė Ja-
sėnaitė-Pupienė, gimusi Kaune, 
mažytė su tėveliais išvyko iš įgim
tosios žemės. Baigė lituanistines 
mokyklas ir Illinois universitetą 
Urbanoje. Dar vaikystėje susipa
žino Austrijoje su tautiniais šo
kiais pas mok. K. Marijošienę. 
Atvykusi Amerikon, pradėjo šokti 
Irenos Šilingienės grupėje "Gran

dy". Studijuodama Urbanoje, jau 
vadovavo studentų grupei "Vai
vorykštei". Vėliau šoko Bruno 
Shoto vadovaujamoje "Ateityje". 
Gerai išstudijavusi tautinius šo
kius Nijolė buvo kviečiama į ruo
šiamus tautiniu šokiu kursus 
instruktore, mokytoja ir vadove. 
Ji aktyviai įsijungusi į grupių va
dovavimą savo gyvenimo dalį yra 
skyrusi tautiniam šokiui. 

Vadovavo "Dainavos" ansamb 
lio pastatyme "Nemunas žydi" 
šokių paruošimui su 45 šokėjais, 
dalyvavo pasaulinėje parodoje, 
vadovavo Korp! Neolituania šo
kėjų grupei. Taut in ių šokių 
šventėje suorganizavo veteranų 
grupę "Lėtūną", o 1976 m. suor
ganizavo adkšt. mokyklų moki
nių 50 asmenų tautinių šokių 
grupę "Suktinį". 1978 m. išrink
ta T. šoki v instituto vicepirmi
ninke. Ji su savo organizuotomis 
ir vadovaujamomis grupėmis yra 
dalyvavusi visose tautinių šokių 
šventėse. Per visą 'laiką ji savo 
grupėse yra mokiusi daugiau 
kaip 100 šokėjų. Šioje šventėje ji, 
be atsakingų vyr meno vadovės 
pareigų, dalyvauja dar su Dari
aus Girėno aukšt. mokyklos mo
kinių grupėmis "Sukt iniu" ir ve-

| teranų "Lėtūinu". Į 
1 Vyr. meno vadovei Nijolei 

ŽUDIKAS NEPASIPELNYS 

Teismas nusprendė, kad dau
gelį jaunų žmonių nužudęs John 
W. Gacy negalės pasinaudoti 
bet kokiomis pajamomis, kurios 
atsirastų iš knygos a r filmo 
apie jį. Viena šeima jau prieš 
jį iškėlė 10 mil. dol. ieškinį už 
sūnaus nužudymą. 

ADVOKATUI KALĖJIMAS 

Metams kalėjimo nubaustas 
Highlando Parko advokatas H. 
Kriv, 48 m., už sukčiavimą, ap
gaulingai reikalaujant apdrau-
dų už melaglingas susisiekimo 
nelaimes. 

Iš tolimesngs praeities... Kauno 4-tosios gimnazijos tauti nių šokių grupė. Šiai grupei vadovavo viduryje stovinti 
Juzė Jazbutienė, kuri nepriklausomybės laikais, dirbdama Kūno kultūros rūmuose, buvo vyriausia tautinių šokių 
vadovė. J. Jazbutienė, dabar gyvenanti Miami, Fla., atvyksta j Chicagą dalyvauti 6-toje Lietuvių tautinių šokių 
šventėje. 

Pupienei visą laiką talkino Jadvy
ga Rutkauskaitė-Reginienė ir 
Giedrė Cepaitytė. 

Jadvyga Rutkauskaitė-Reginie
nė tautiniais šokiais domėtis pra
dėjo dar neprikl. Lietuvoje. Pir
moji jos mokytoja J. Aupustaity-
te-Vaičiūnienė davė gerus pagrin 
dus tautinio šokio menui supras
ti. Gyvendama Vilniaus krašte 
priklausė Vilniaus krašto chorui 
"Rytui", kaip dainininkė ir šokė
ja. Pokario metais Vokietijoje su
organizavo šokėjus atskiriems, 
ypač amerikiečių pasirodymams. 

BEST UISHES TO OLR FRIENDS AND 
PATRONS FOR A SAFE AND JOYOLS 

FOLRTH OF JLLY COLRTESY OF 

SKYVIEW RESTAURANT 

COMPLETE MENU — FAMILY DINING 
OPEN 24 HOLRS 
PHONE: 767-1896 

4801-03 W. 63RD ST..CH1CAGO. IU~ 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
FOR A SAFE AND JOYOLS FOlRTH 

OF JILY COl RTESY OF THE 
RIDGELAND NURSING HOME 

PHONE: 597-9300 
12550 RIDGELAND AYE.. 

PALOS HEIGHTS, ILL. 
BeM Wishes To Our Friends 

and Patrons For a Safe and Jovous 
FOLRTH OF JLLY 

Courtesy of the 
VILLA SWEDEIN 

Phone: 334-1883 
5207 North Clark St. 

Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Friends 
For a Safe and Jovous 
FOLRTH OF JLLY 

From the 
SHANGHAI RESTAURANT 

3552 W. 26th St. 
Chiratęo, Illinois 

Phone: 277-0827 

Best ^'ishes to Our 
Manv Friends on This 

FOl RTH OF JLLY 
From the 

BERWYN PET SHOP 
Fui! line of pet needs, also live pets. 

2829 Harlem Ave., Berwyn. UI. 
Tel. Pioneer 9-0660 

Best Wi«hes To Our Friends 
and Patrons for a Safe and Jovous 

FOLRTH OF JLLY 
From »he 

SOLTHWEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSN. 

3525 W. 63rd St.. Chieafo, III. 
Phone: 436-4600 

Best Wishes To Our Many 
Friends for a Safe and Jovous 

FOLRTH OF JLLY 
Courtesy of the 

LEITZA DIE & TOOL CO., INC 
Phone: 271-1408 

5462 N. Damen Ave. 
Chtcago, III. 

I 1949 m. atvykusi Amerikon, Wy-
| oming, Pa., suorganizavo tauti-
į niu šokiu grupę ir jai vadova

vo. Vėliau persikėlė į Rochesterį, 
N. Y., kur perėmė skautų tauti
niy šokiu grupę, ją pavadino 
"Lazdynu". Grupė aktyviai da-

i lyvavo pasaulinėse parodose, tau-
; t'niu šokiu šventėse, daug "kartų 
šoko teatruose, salėse, televizijo
je, gražiai reprezentuodama lie
tuvių tautinį meną. 

Giedrė Cepaitytė tautinius šo
kius pamilo šokdama "Grandy
je". Nuo 1971 metų ji lankė 
tautinių šokių kursus ir 1975 m. 
Lietuvių mokytojų studijų sa
vaitėje Dainavoje gavo penkerių 
metų tautinių šokiu kursų pa* 
žymėjimą. Giedrė turi gerą ypa
tybę — pradėto darbo nemeta, 
bet kantriai §į dirba ilgus me-

2 ELE6ENTISK0S SALES 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketam*, Vestuvėms ir Kitiems 
Pobftvįfcms 

MR. ANTHONY'S 
7348 W Irvktg P&rk Road 

I bloką* { vakarus nuo Harlem Ave. 
TeL 455-2106 arba, AL 2-9408 

Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar 
yra laisvi) vietų. 
Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanus valgiai. Prieinamos kainos. 
Vieta automobiliams pastatytį. 

tus.Pamilusi tautinius šokius, juos 
išstudijavusi, nuo 1974 metų 
sumaniai vadovauja šokių gru-, 
pei "Švyturiui", talkinama D. Na- j 
rutytės-Quinn. Dėstė tautinius šo
kius Dariaus Girėno ir Marąuette 
Parko lituanistinėse mokyklose. 
1975 m. baigdama Pedagoginį li
tuanistikos institutą, diplominį 
darbą parašė tema "Tautiniai šo | 
'kiai ir jų reikšmė jaunimui". Gra- j 
žiai pasireiškė kaip choreografė ir j 
instruktorė, ruošiant "Gintaro" 
balius. Giedrė Cepaitytė buvo vyr. 
meno vadovės Nijolės Jasėnaitės-
Pupienės pirmoji pagelbininkė 
Chicagoje. Ji tikrino šioje apylin
kėje šokėjų grupes, talkino vyr. 
meno vadovei, nešant sudėtingų 
šventės paruošimo darbų naštą. 

Jurgis Janušaitis 

BEST VI IŠMES TO OCR FRIENDS \M> ASSOCIATES 
FOR \ S \FE ANO JO> OI S FOl RTH OF JI IV 

COL RTESY OF 

A - 1 T O O L n i Y I S I O N 
PHONE: 345-5000 

142> ARMITACF AVE. MEUMGC P\RK III 

Best Wi«hes To Our Friends 
and Patrons For a Safe and Jovous 

FOLRTH OF JLLY 
Courtesy of 

BARTECKI'S 
PHARMACY 

Areurate Preaeription Servlee 
4259 W. 63rd St.. Chiea«o. 111. 

Tel.: RE-lianee 5-5868 

Best !•ishes To Our Many 
Friends For a Safe and Jovous 

FOLRTH OF JLLY 
Courtesy of the 

EGAN FLNERAL HOME 
1,1 «llo« 2-2000 

3700 W. 63rd Sc 
Chicago, III. 

MAY THE BELUS OF PEA( E RING 
T H R O L G H O I T OI R COMMIMTY AiSD COl NTR\ 

ON THIS F O l RTH OF J I L Y 

RICHARD J. ELROI) 
SHERIFF OF COOK OOCNTJ 

MAY T H E BELIKS OF PEACE RITfG THROLLHOLT 
OLR C O M M I M T Y AND COl NTRY ON THIS 

FOLRTH OF JLLY 
COLRTESY OF THE 

M I D W A Y V I S I T I N G N L R S E S SERVICE 
PHONE: 7 6 7 - 3 8 0 0 

4 3 2 4 WEST 6 7 T H ST. CHICAGO, ILL. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m. 
liepos 1 d., sulaukusi 64 m. amž., mirė mūsų mylima žmona, motina 
ir senelė .%, . 

A. + A. 
JULIJONA IVANAUSKIENĖ 

Pagal pirmą vyrą Geležiūnieu§ 

Gyveno Union Pier, Michigan. Anksčiau gyv. Chicago, IIiinois, 
Marquette Parko apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje, Kybartuose, Vilkaviškio apskr. Amerikoje iš
gyveno 30 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, 4 sūnūs: Chester, 
marti Alma, George, marti Rosita, Lietuvoje Algis, marti Dana ir 
Bernardas Geležiūnai, 8 anūkai: Algis, Jonas, Antanas, Alma, Linas, 
Lisa, Anglė ir Karen Geležiūnai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Vlado Geležiūno. 
Priklausė Lietuvių Operos Chorai. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 4 vai. popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioj, 2533 W. 71 St. Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 5 d. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios ir anūkai 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

BEST WISHES TO OLR FRIENDS AND ASSOCIVI ES 
FOR A SAFE AND JOYOLS FOl RTH OF JI IV 

COLRTESY OF THE 
M L R P H Y M O T O R E X P R E S S 

PHONE: 681-1150 
2920 SOLTH 19TH AVE., BROADVIEW, ILL. 

BEST WISHES TO OLR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOLS FOLRTH OF JILY 

M A R O U E T T E N A T I O N A L BANK 
PHONE: 4 7 6 - 5 1 0 0 

6 3 1 6 SO. UESTERN AVE. CHICAGO, ILL. 
PLLASKI FACILITY 

PHONE: 8 3 8 - 3 3 0 0 
6 2 N D & PLLASKI CHICAGO, ILL. 
HOLRS: 8:00 AM—7:00 P M MOS. Tl E. THI R 

8:00 AM—2:00 PM WED. & SAT. 
ALL DRIVE IN OPEN 8:00 AM—7:00 PM MON. TIE THl R. • FRI. 

* E D & SAT. 8:00-2 00 PM 

Best Wishe« To Our Many Friends 
For A Ssfe «nd Jovous 

FOLRTH OF JI LY 

JA M AR JEWELERS 
49I5 0akton Street 

Skokfc, III. 
Phone: 679-0010 

4+ S i * * 
A. A. 

ALDONA S U K E V I C H 
KRENCICTE 

Gyveno Chicago, Dlinois. 
Mirė liepos 2 d., 1980 m., 7:30 vai. ryto, sulaukus 64 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 43 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, 2 dukterys Jean, žen

tas John Ruddy. ir Jo Ann, žentas Robert Rossi, 9 anūkai: Jack, 
Janet, Mary Kay, Suzanne, Robert ir Lizabeth Ruddy ir Lisa, Karen 
ir Robert Rossi, Lietuvoje sesuo Liuda Česnienė ir jos sūnus Vytas 
su žmona Janina, brolis Mečius su žmona Petre ir šeima, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 W. 8Brd St. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, liepos 5 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į 
SL Nicholas of Tolentine parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę-. Vyras, dukterys, žentai Ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Egan, telef. — LU 2-2000 

- 1 Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A 1 M I D 

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

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeika k'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 

2 5 3 3 VVest 71 St . , Chicago 
1 4 1 0 So. 50th Av. , C icero 

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ A L I O M O B I I IAMS S T A T Y T I 



X Vasario 16 gimnazijos tau 
tinių šokių būrelis iš Vokietijos 
Chicagą pasiekė liepos 3 d. Tos 
pačios dienos vakare Jaunimo 
centre šiam būreliui rengiamas 
susipažinimo vakaras. Prasidės 
8 vai. vak. Kviečiami apsilanky 
ti Vasario 16 gimnazijos rėmė
jai ir visa lietuvių visuomenė. 

X Pranas Zaranka, svečias 
dainininkas iš Detroito, giedos 
solo komp. Br. Budriūno mišių 
giesmes šį šeštadienį 5 vai. šv. 
Mišių metu Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 

X Laima Barkutė, farmaci
ninkė iš Sydnėjaus, Australijos, 
yra atvykusi į Chicagą dalyvau 
ti tautinių šokių šventėje, aplan 
kyti giminių ir pažįstamų. Apsi 
stojusi pas savo tetos šeimą 
Griškus. Laima yra dr. Valenti
nos (Markevičiūtės) ir Balio 
Barkų duktė. Rūtos Miknaity-
tės-Ozers lydima, viešnia iš Aus 
tralijos liepos 1 d. aplankė 
"Draugą" ir susipažino su lietu 
viškos spaudos darbais. Po tau
tinių šokių šventės ji dar aplan 
kys kitus didesniuosius Ameri
kos miestus, taip pat vyks į Eu 
ropą, kur žada pabūti net iki 
metų pabaigos ir tik tada grįž
ti atgal į Australiją. 

x šeimos metų seminare lie
pos 4 d. kalbės vysk. V. Briz-
gys, kun. A. Saulaitis, kun. T. 
Kasputis, kun, A. Markus, ses. 
J. Golubickytė ir kt. Visi kvie
čiami dalyvauti maldose, pokal 
biuose ir diskusijose, kad religi 
nis atsinaujinimas švenčių pro
ga būtų naudingas. 

x Vladas Būtėnas, "Ameri
kos Balso" tarnautojas, su žmo 
na Dalia iš Washingtono yra at
vykę į Chicagą, kur jau dalyva
vo Loretos ir Jurgio Bradūnų 
vestuvėse, Marijos ir Antano 
Rudžių jubiliejuje, atostogavo 
Union Pier ir aplankė savo ar
timuosius, kurių čia yra didelis 
skaičius. VI. Būtėnas dalyvaus 
tautinių šokių šventėje, o po to 
gris į savo pareigas VVashing-
tone. Liepos 1 d: Dalia ir Vla
das Būtėnai aplankė "Draugo" 
redakciją 
pažįstamais, įsigijo naujų kny
gų ir painformavo apie savo at
eities veiklą ir planus. 

X Jonas Milašius iš St. Pe-
tersburgo, Fl., mums atsiuntė 
malonų laišką, išreiškė pasiten
kinimą dienraščiu, atnaujino 
prenumeratą ir pridėjo 10 dole
rių auką. Maloniai dėkojame. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. liepos mėn. 3 d. 

X Rūta M. Valkiūnienė, gyve 
nanti su šeima Crystal Lake, 
BĮ., >ra Elgino priešmokyklinio 
amžiaus "La Petite Academy" 
direktorė. Birželio 25 d. R. Vai 
kiūnienė gavo žymenį iš Illinois 
regiono, kaip geriausiai vado
vaujanti direktorė visoje Illi
nois valstijoje. Ritą ir Jonas 
Valkiūnai augina tris vaikučius 
lietuviška dvasia ir kas šeštadie 
nį 65 mylias vežioja į K. Done
laičio lituanistinę mokyklą Chi-
cagoje. Tai pasigėrėtinas pavyz 
dys tiek profesiniu, tiek ir tau
tiniu atžvilgiu. 

x A. a. Julija Ivanauskienė, 
anksčiau gyvenusi Chicagoje, 
dabar Union Pier, Mieh., stai
giai mirė liepos 1 d. 11 vai. nak
tį. Bus laidojama Chicagoje. Ve 
lionė yra kadaise dirbusi "Drau 
go" ekspedicijoje. 

X Kun. A- Grausiiui gv. Kry 
žiaus ligoninėje padaryta inksto 
operacija. Sveikata gerėja, ir 
jau šią savaitę tikisi išeiti iš li
goninės. 

X Mokyt. Povilas Kesiūnas, 
kelių knygų autorius, sunkiai 
serga ir slaugomas Americana 
Nurising Home, Oaklawn, prie 
95 St. ir 440 West., kamb. 239. 
Pažįstami prašomi aplankyti. 

x Juozas Lapinskas, bostoniš 
kis, yra kuriam laikui į Chicagą 
atvykęs. Jis taip pat informuo
ja, kad jo bičiuliai gali jį tele
fonu 268-5093 prisišaukti. 

Nijolė JasėnaitS 
no vadovė. 

Pupienfe, šių metų Tautinių Šokių Šventes vyriausia tne-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Natkevičiūtė skaito rezoliucijas 
pasikalbėjo SU savo skaudžiųjų birželio sukakčių minėjimo 

metu Clevelande. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

x Karolio Avižienio pa
veikslu kolekcijos ir 
Gaižutienės keramikos darbų 
paroda vyksta — 744 N. Wells 
$L, miesto centre. Parodą gali
ma apžiūrėti ir įsigyti ekspona
tų nuo 11 v. r. iki 6 v. v. Šeš
tadienį specialus priėmimas 

x Optical Studio naujas ad- į Tautinių Šokių šventės daly-
resas: 2437y2 W. Lithuanian : viams bei svečiams nuo 1 vai. 
Plaza Ct. (69th St.). Pradeda j iki 8 vai. vak. Meno kritikas 
veikti normaliomis valandomis į Don Anderson parodą pavadino, 
liepos 3 d. 1 vai. p. p. Liepos 5 > kaip vieną įdomiausių Chicago-
d. veiks nuo 10 vai. ryto iki 4 Į je. (pr.) 
vai. p. p. (sk.) x v l . s i o s ijetuviu Tautinių 

x Meniškai paruošti Tautinių šokių šventės Banketo komisi-
Sokių šventės suvenyrai: marš-1 jos vadovybė praneša, kad į 
kiniai, kristalai ir t. t., gauna- j banketą visi bilietai yra išpar-
mi Vaznelių prekyboje, Gintaro'duoti; į salę bus įleidžiami tik 
vasarvietėje Union Pier, Mich., j tie asmenys, kurie turės bilie* 

IŠKILMĖS RUDŽIŲ 
SODYBOJE 

Praeitą sekmadienį, birželio 29 
d., Marijos ir Antano Rudžių 
sodyboje prie Monee, 111., buvo 
didelės iškilmės. Marija ir Anta
nas šventė 40 metų vedybinio 
gyvenimo suikaktį. Iškilmės prasi
dėjo su lauke pastatyto lietuviš
ko kryžiaus šventinimu. Ąžuo
las Stelmokas su akordeonu pra
dėjo groti "Du broliukai kunigai", 
ir visi pajudėjome prie ežerėlio, 
kur pastatytas kryžius. Vysk. V. 
Brizgys atliko šventinimo apei
gas. Paskui buvo šventinami 
namai ir Šv. Antano stovyla. 

Sodybos gyvenamasis namas 
labai ypatingas, geriau nepapras
tas. Iš lauko gali pamatyti, kad 
lai buvusi lietuviška daržinė, bet 
su gražiais šventųjų vitražais, 
vienoje vietoje su mūriniu prie
statu lyg ir miniatiūrinė Ikokios 
tai katedros replika. Viduje visur 
antikiniai baldai su visais moder
niausiais įrengimais. Susidaro įs
pūdis, kad tai prabangus gyve
namasis namas, bet drauge an
tikinis muziejus, kuriame viskas 

Išdailinta lietuviškais motyvais. 
Marytes Į Lietuvoje matydavome iš lauko 

1 ant namo langų ar durų iš-
i piaustytus medinius žirgelius, o 
I čia tokių žirgelių daugybė vidu
je ant sienos, padarytos antrame 
aukšte, kur buvo kraunamas šie
nas. Ir tie žirgeliai tokiai idilijai 
labai tinka. 

Pavaikščiojus apie namą ir 
apžiūrėjus vitražus, brangius pa-

moderniausius 

viai pagiedojo "Marija, Marija". 
Pamaldų metu sol. A. Brazis pa
giedojo keletą giesmių. Svečiu 
dalyvavo daugiau kaip trys šim
tai. 

Susipažinimas, sveikinimai, sve
čių priėmimas ir vaišės užtruko 
iki vėlyvo vakaro. 

V. R. 

Maria ir Antanas Rudžiai prieš ke
turiasdešimt metų vedybų dieną. 

VTVA "VTVAI EUROPAI" 

Paskutiniu metu Chicagos lie 
tuviai jau burbuliavo ateinan
čios šventės entuziazmu. Galima 
sakyti, jis užvirė sekmadienį 
"Viva Europa spektaklyje. Nuo 
pat atvykimo publikos ūpas ki
lo smagioje kokteilių valandė
lės atmosferoje. Ir tada prasidė
jo spektaklis ir šventė. 

lietuviškai kalbančiais arabais. 
Juos visus palinksmina Vita Po-
likaitytė, kuri visą vakarą pub
liką žavėjo savo balseliu, mei
lius žodelius dainuojąs tikras 
angliškas džentelmenas Jonas 
Bužėnas, Sigito Raulinaičio 
linksmoji fleita ir laimes ieškąs 
Kęstutis Kaveckas. Netrukus 
reikia Londoną apleisti, o Pary
žiumi žavėtis. Cia, turbūt, di
džiausią įspūdį paliko Angelės 
Mičiulytės ir Vyto Bandžiulio 
puikiai choreografuotas ir atlik
t a s komiškas — romantiškas šo 
kis ir spalvingai "Gaite Parisien 
ne" šokančios mergaitės. Antro
je dalyje mintimis ir muzika ke 
liauta pirmiausia į Romą, o 
paskiau į Veneciją ir Vieną, kur 
tikru Austrijos koncertų salės 
formalumu ir kokybe Raimun
das Mickus pagrojo smuiku. Ne 
tenka ten ilgai pabūti, nes Al
pės savo didybe vilioja visus. 
Ir Berlyne, kabaretų mieste, ke 
liautojai smagiai praleidžia va
karą. Ten Daina Gudauskaitė 
stipriai, su pasitikėjimu atlieka 
du numerius — "Kabaret" ir 
•Lilli Martene". Elytės Bandžiu-
lytės magikos akte ir šis stebuk 
lingas laikraštis "Draugas" at
lieka svarbų vaidmenį. 

Viskas taip smagu, kad žmo
gus negali užtenkamai džiaugs
mo prisisemti. Tačiau palaukite, 
iš tikrųjų viskas nėra taip sma
gu. Juk galima aplankyti tik da
lį Berlyno. Keliautojai jaučiasi 
"taip arti, bet taip toli". Nuo 
ko? Nuo Lietuvos. Jautriai jie 
prašo "Leiskit j tėvynę". Pro
grama optimistiškai baigiasi su 
viltimi, kad bus greitai Jaunimo 
kongresas laisvoje Lietuvoje. 

Neveltui publika "Viva Euro
pa" priima su šūkiais. Kelias va 
landas ji užmiršta rūpesčius ir 
pakyla. Išeina su šypsenomis ir 
juokdamosi 13 šitokių smagių 
momentų susideda ir smagesnis 
gyvenimas. 

Pirmiausia vaidinimas labai 
girtinas technikos atžvilgiu. 
Dažnai atrodo, kad nors lietu
viai ir labai talentingi žmonės, 
jiems mikrofonai ir šviesos ne
veikia. Bravo garsą tvarkiusiem 
Dobilui Steikūnui ir Norbert 
Bactowski ir šviesą Juliui Žu
kui, Antanui Balchui, Tomui 
Stančikui ir Chicagoje prisidė
jusiems Aleknams, įrodžiu
siems, kad tai ne tiesa! 

Gerai parinktas ir pasirody
mo stilius! Dažnai mes paskęs
tame savo rimtumu. Šis žaismin 
gas vaidinimas perdavė ir labai 
rimtą idėją, lūkestį, bet atmin
tinai ir optimistiškai. 

Nors ir nesinori nustelbti ūpo, 
kritiškai rašant, reikėtų paminė 
ti, kad dar galėtų būti keli pa
gerinimai. Taigi, kartais jaučia
si amerikietiškas akcentas ir 
kai kurios dalys dar galėtų būti 
profesionaUškiau apdailintos. 
Bendrai tačiau problemų nėra. 
Veiksmas vyksta beveik netikė
tinai sklandžiai, neduodant pub 
likai nė minutės nuobodžiauti. 

IS ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Simas Kudirka, kuris šiuo 

metu PLB pastangomis lanko 
lietuvių kolonijas Australijoje, 
grįždamas į namus, sustos Ha
vajuose, kur Young Americans 
for Freedom organizacija Hono 
lulu universitete liepos 6 d ruo
šia jam pagerbimą. 

— Vokalinis vienetas "Neri
ja" po labai sėkmingų gastro
lių Pietų Amerikoje birželio 24 
d. grįžo į Clevelandą. "Nerijos" 
kelionę į P. Ameriką suorgani
zavo Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menė. 

— Kario Žurnalo 60 metų su
kaktis minima rugsėjo 20 d. Kul 
tūros židinyje, Brooklyne, N. Y. 

— Prof. K. Būgos gimimo 
100 metų sukaktis minima spa
lio 12 d Kultūros židiny, Brook 
lyne, N. Y. 

— Dr. Adolfas Darnusis LFB 
stovykloje Dainavoje skaitys pa 
skaitą tema "Lietuvos valsty
bingumo idėja nacių dokumentų 
šviesoje". 24-ji studijų ir poil
sio savaitė bus rugpiūčio 10-17 
dienomis. 

BRAZILIJOJE 
— Sao Paulo miesto nau juo-

CHICAGOS 2INIOS 
JAV NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĖ *#*» 
*.•' JAV nepriklausomybės šven

tės išvakarėse, liepos 3 d , bus 
specialus koncertas 8 v. vak. 
Grant Parke, Chicagoje. Koncer
tą baigiant Handelio "Karališ
kų fejerverkų muzika", bus lei 
džiami fejerverkai. Miesto cent
re, Pioneer Court, prie Michigan 
gatvės ir upės bus muzika i r 
dainos. Bus miesto centre liepos 
4 d. 10 v. r. paradas. 

PAGROBTO LAVONAS 
Pora blokų nuo savo namų 

Oak Forest priemiesty birželio 
26 d. rastas lavonas 11 m. ber
niuko Edwin M. Gulbransen.; 
Jis sekmadienį, buvo išėjęs nu-.: 
pirkti pieno. Liudininkė matė" 
kaip jis, atrodo, su sužeista ran 
ka buvo įsodintas į raudoną 
sportini automobilį. 

KONCERTAI PARKUOSE 
Liepos mėnesį Chicagos par

kuose bus suruošti 8 koncertai, 
Marąuette Parke koncertas bus 
liepos 9 d. 7 v. v. 
AUTOMOBILIŲ LEPLNUKAI 

Buvo jau pasibaigęs terminas 
įgyti Chicagos miesto lipinukus 
automobiliams, tačiau.dabar šis 
terminas pratęstas iki liepos 31 
d. vidurnakčio. Chicagos mies
tas tikisi šiemet parduoti 1.1 

sius mokslo metus pradėjo litua I milijoną lipinukų. Normaliai mo 
nistinė mokykla, turinti du sky- j karna po 40 dol., vyresni kaip 
rius — vieną vaikams ir jauni- Į 65 gauna už 20 dol. 
mui, kitą — suaugusiems. Ly
giagrečiai veikia ir vakariniai 
lietuvių kalbos kursai, kuriuos 
gali lankyti tik lietuviškai kal
bą mokiniai. Šiemet juose dėsto 
raa gramatika ir sintaksė, bus 
supažindinama su pagrindiniais 
lietuvių rašytojais. Mokytojai: 
H. MoSinskienė, M. Vikšnaitie-
nė, kun. F. Jokūbauskas, L Jo-
delytė-Butrimavičienė ir A Dir-
sytė-Tatarūnienė. Koordinato
riaus pareigas eis A. D. Petrai
tis. 

kių grupes, ir chorus, ir skau
tus, ir ateitininkus, ir lituanisti
nes mokyklas, ir Jaunimo sąjun 
gą, ir dar daugiau. Visiems sma 
gu, kad jie ir šiam užsimojimui 
rado laiko. 

Tokį puikų pasirodymą verta 
visiems išgyventi. Kadangi dar 
yra norinčių pamatyti, bet vie
tų neturinčių, pridėtas dar vie
nas spektaklis — antradienį, šo 
kių šventės išvakarėse. "Viva 
Europa" matydami, tikrai visi 
džiaugsis, burbuliuos ir švęs! 

Ginta Remeikytė 

SIAUČIA GAUJOS 
Moteris, 20 m. amžiaus, birže 

iio 27 d. 11:40 vai. buvo peršau
ta, kai ji stovėjo vienuolikto 
aukšto angoje Cabrini Green 
butų kolonijoje, 1230 N. Bur-
ling St., Chicagoje. Kaltininkas 
nesurastas, bet manoma, kad 
tai gaujos nario darbas. 

tiiimnimnniiimiiiuiiiiiiiiniiMiifiiiiti 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
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 
Cbicago, m. 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiuimiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Cbicago, BHnois 60629 

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

arba Lapšių Kristalo studijoje. 
Informacijai skambinti (312) 
441-5440. (sk.) 

x Nepriglrdintiems — Ne
mokamai klausa patik-irama 
penktadieniai* nuo 10 v. r. Ud 
4 vai. popiet adr.: S042 W 63 
St, Cbicago IU. TeL 776-3189. 

tus. Salė bus suskirstyta sekci
jomis, stalai sunumeruoti. Pla
nai bus iškabinti prie įėjimų 
ant sienų. Dar kartą primena
me, kad kontrolė bus griežta, 
tikslu išvengti tam tikrų nesusi
pratimų, (pr.) 

x Futholo klubo lituanioos 
Parduodomi ir taisomi visų fir- i metinis piknikas ir turnyras 
mų klausos aparatai. Baterijos 
ui pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates, 950 Lake 
St, Oak Park, HL Atdara tik 
pirmad.. ketvirtad ir Šeštad 
TeL 848-7125. (ak.) 

Daugeliui publikos kilo praei-
kongreso 

prisirninimai. Juk ši programa 
— jaunuolio sapnas apie europi
nę ekskursiją kongreso metu. 
Visos pakviečia pasilinksminti 
ceremonijų meistras Vytas Ban 
džiulis. Kelionė prasideda Los 
Angeles aerodrome, bet greitu 
skridimu Gintaras Grušas ir Li
nas Polikaitis, pagrindiniai ke
liautojai, atsiranda Londono Pi-
cadilly cirke, kur susitinka su 

įvyks Marąuette Parke liepos 5 
d., šeštad., 10 vai. ryto iki 11 
vai. vak. Nuo 7 vai. vak. gros 
orkestras. Visi maloniai kvie
čiami (pr.) 

X Nidos valgykla ir delika
tesų krautuvė šertosios Šokių 

veikslus viduje, 
įrengimus, savaime kyla klausi-!tos vasaros Jaunimo 
mas, ar kas nors galėjo prieš porą 
dešimčių metų atspėti, kad šis 
namas bus taip gražiai išdailintas 
ir kad prie jo bus laikomos Šv. 
Mišios. 

Prie didžiųjų durų, pro kurias 
išeidamas matai supilta ir jau 
spėjusi gražiai sužaliuoti pylimą, 
paruoštas lauke birželio 29 A Šv. 
Mišioms laikyti altorius. Mišių 
apeigos pradėtos giesme "Pul
kim ant keliu". Mišias laikė vysk. 
V. Brizgys, koncelebruojant kun. 
J. Dambrauskui, marijonų pro-
vinciolui, ir kun. V. Rimšeliui. 
Patamavo Marijos ir Antano Ru
džių du anūkai. Per Mišias skai
tinius lietuviškai skaitė Marija 
Rudienė, o angliškai Rudžių vy
resnysis sūnus Antanas. 

Tai progai pritaikytą pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys. Jis išryš
kino nesuardytos šeimos vertę re-
'iginiame ir tautiniame gyveni-

Sunku būtų paminėti visus, 
prisidėjusius prie programos pa 
sisekimo. Aplamai iš jų entuzias 
mo ir draugiškumo aišku, kad 
jie visi viena "Viva Europa" ko 
manda, vadovaujama Danutės 
Barauskaitės, dirbanti bendram 
pasisekimui. Tačiau programoje 
pasiskaičius asmenines biografi 
jas, paaiškėja, kad, kaip ir vi
sur, šitie patys asmenys priklau 
so ir tvarko visas kitas lietuvis 
kas komandas — ir tautinių šo-
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I Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA f 
i DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS I 
Į PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-os DIENOS § 
S Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus s 
S kitus atvykti į DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už S 
H pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite S 
i didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio ar keramikos 5 

S dirbinių. 5 
5 Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 S 
5 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

= (Įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra = 
I iš 83rd St-gatves, prie geležinkelio). | 
1 DRAUGO Administracija § 
| DRAUGAS, 4545 W. 63rd StH Chieago, IL 60629 | 
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X NAMAMS PIRKTI PA-• šventės proga bus atidaryta ir į m e .Vyskupas palinkėjo Rudžiams 
SKOLOS duodamos mažais mė-; penktad., liepos 4 d. ir pirmad.,; susilaukti auksinio jubiliejaus ir, 
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės i 
Mutual Federal Savinge, 2212 
Weat Carmak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

liepos 7 d. 
v. r. iki 8 v. v.; krautuvė nuo 8 
v. r. iki 8 v. v. Uždaryta sek-
mad., liepos 6 d. Adr.: 2617 YV. 
71 Street TeL 476-7675. (sk J 

Valgykla nuo 1" kad tų iškilmių pamaldoms va
dovautų jaunas lietuvis vyskupas. 
Po Mišių, vadovaujant solistui 
A. Brazrui ir palydint Ąžuolui 
Stelmokui akordeonu, visi da'.y-
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KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS 
GRUODŽIO MM. 7-t« DIENA — I $»¥AIT| 

Rengia Pasaulio lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio lietuvių 
Gydytojų Sąjunga. 

Aplankys: Nassau, San Juan, S t Thomas. 
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo 

pilkos kasdienybės, turėsit neužmirštamas atostogas! 
Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!!! 
Užsiregistravę iki LIEPOS MfiN. 1 dienos turės geresnį 

patogesnių kambarių pasirinkimą. 
Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės į : 

AMERICAN TtUVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chieago, IL 60643 Tel. (312) 238-9787 


