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VYTAUTO JUBILIEJUS 
(Tęsinys) 

Po šventų Mišių tūkstantinė 
tikinčiųjų ir kraštotyrininkų mi
nia patraukė pilies link. Aplin
kui zujo milicininkai, saugumie
čiai filmavo einančius ir rūsčiais 
veidais stebėjo kiekvieną dalyvį. 
Minia ėjo drąsiai ir entuziastin
gai, nes dauguma jau pripratę 
prie panašių bauginimo priemo
nių. 

Prie Galvės 

i b:a Vytauto Didžiojo atminimą 
i Tačiau ir čia neapsiėjo be aukų: 
j čekistai sulaikė Joną Saukaitį -
j jiems pasirodė įtartinas jo laga-
J minas, kuriame buvo liturginiai 
rūbai. Tardymo metu milicijos 
pareigūnai užlaužė jaunuolio 
rankas, o jam atsisakius kalbėti, 
grasino sumušią. Kratos metu iš 
J. Saukaičio buvo atimta magne 
tofono kasetė. 

lyvavę 

Kunigai, dalvvavę Vytauto Di-
ežero knibždėte , d ž i o j o 5 5 0 m e t ų m i r t i e s { u b i H e 

knibždėjo milicininkų ir saugu- ; u j e - ReliginiV reikalu tarvbos 
mo agentų. V.sų nustebimui —! įgaliotinio Petro Anilonio buvo 
pradžia tilto į pilį išardyta ir pri- raštiškai įspėti, kad sulaužę Re-
xaltas užrašas: "Remontas '. Vi- j l i g i n i Ų susivienijimų nuostatus 
šiems buvo aišku,kam prireikė j t e leidimo Trakuose dal 
išlupti ant tilto keletą lentų, — | pamaldose. 
kad niekas negalėtų patekti į pi- \ x u v a z į a v e •• Vilnių kraštotv-
lj! Kažkas mete repliką: "Simt-j r i n i n k a i n o r e i o a p i a n k v t i m u _ 
mečių audras atlaikiusi pilis sto- į z i e j l u fc, f i s b u v o uždarvtas. nors 
vi, o tarybiniais metais statytas | b u v o m u 2 į e j a u s darbo diena. 
tntasneatsimuŠa remontų!" Bet skaudžiausia tai, kad apie 

Minia, sustojusi ant Galvės j ši didį jubiliejų nutylėjo tarybi-
e/ero kranto, ugningais posmais. i nė spauda, radijas, televizija ir 
dair.' 

Prancūzai pasiruošę 
rinkti prezidentą 

Pasirinkimas nemažas — 10 kandidatų 
Pa ryžius. — Prancūzijoje bai-; lioja, kad po pirmųjų balsavimu 

giasi įtempta politinė kampani- ; liks tik Giscard d'Estaingas ir 
ja. Balandžio 26 įvyks prezidento • Chiracas. Tuo atveju, socialistai 
rinkimai, kuriuose kandidatuoja : ir komunistai, nebeturėdami savo 
10 kandidatų. Antrajame rinki-1 kandidatų, atiduotų balsus už pre-
mų mnde gegužės 10 bus jau tikizidentą d Estaingą. 
du kandidatai. Kaip ir Ameriko
je, įvairios viešosios opinijos ty
rinėjimų organizacijos skelbia 
įvairius spėliojimus, kas laimės. 

•mis, giesmėmis ir Lietuvos 
(Nepriklausomos) himnu pager-

visos kultūrinės įstaigos. 
Pabaiga 

daug "karališka" 

Tik prancūzų įstatymai draudžia 
skelbti pranašystes per septynias 
Į askutines prieš rinkimus dienas, 

j kad rezultatai nepaveiktų neap
sisprendusių nuomonės. 

Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d'Estaing su žmona Anne-Aymone vieno rinkimų kampanijos pasirodymo I Įdomu, kad be kitų kampan i -
metu. Komentatoriai mano, kad ateinančiuose rinkimuose jis gali pralaim "i Jo laikysena, spaudos nuomone, per , ; o s k l a u s i m u labai svarbia vieta 

! užėmė Prancūzijos energijos klau
simai. Taip yra todėl, kad net 66 
nuoš. energijos sudaro importuo
jama nafta. Prieš paskutinius 
prezidento rinkimus (jie renka
mi septyneriems metams) bran
duolinė energija Prancūzijoje su
darė tik 1.5 nuoš. Dabar ji suda-

GRUZIJOS STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJOS 

GRIEŽTI ČERNENK0 
ŽODŽIAI VAKARAMS 

Sovietai apie lenkų provokacines instrukcijas 
Maskva. — Kremliuje įvyko . baimės ir persekiojimų. Darbinin-

iškiimės, minint Lenino gimimo kai stebės, kad jo teisės nebūtu 
metų sukaktį. Pagrindinę pažeistos ir reaguos, jei Baluko 

kalbą pasakė artimas Brežnevo 
bendradarbis, "Dniepropetrovs-
ko mafijos" narys, politbiuro na
rys Konstantin Černenko. Jis kal
tino Amerikos vyriausybe didi
nant pasaulinio karo pavojų ir 
atmetė JAV vyriausybės pažiūrą, 
kad derybas dėl ginklų kontrolės 
reikia rišti su sovietų elgesiu. Va
karuose kai kurie vadai siūlo su
rišti detentę su Lenkijos padėtimi, 
kartu jie bando pabloginti padė
tį Lenkijoje, kalbėjo Černenko. 
pabrėždamas, kad Lenkija visada 
gali pasitikėti, jog sovietų ir viso 
Varšuvos pakto jėgos yra stiprus 
skydas, ginant Lenkiją. Mes nie
kam neleisime kištis į savo ir sa
vo sąjungininkų teisėtus intere
sus, pasakė Černenko. 

Vystydamas savo temą. kalbė
tojas nurodė, kad Amerika ir jos 
sąjungininkai stengiasi pakeisti 
pasaulyje strateginę — karinę pu
siausvyrą. Tarp socializmo ir ka
pitalizmo jėgų buvo atsiradusi 
lygybė, kurią bandoma pakeisti 
kapitalizmo naudai, kalbėjo Čer
nenko. Jis nurodė, kad kiekvie
nas atsakingas valstybės vyras 
turi suprasti, kad negalima pasi
tikėti tik karine jėga ar branduo
linėmis raketomis, nes tai pasta
to vi«;ą žmoniją ir jos ateitį į pa-
voių. 

Lenkijos laikraštis "Tribūna 
Ludu" apkaltino Vakarus, nes jie 
bandą sukelti baimės atmosferą, 
siekdami politinių tikslų. Psicho
loginio kam įstaigos skleidžia ne
teisingą informaciją apie kitu so
cialistinių valstybių pasiruoši
mus peržengti Lenkijos sieną, 
rašo laikraštis. 

"Solidarumo" sluoksniai pa
skelbė, kad iš užsienio į Lenkiją 
sugrįžo Edmund Baiuka. kuris 
i970 m. organizavo darbininkų 
streikus Stetine dėl maisto kainų 
pakėlimo. Jo pradėti darbininkų 
neramumai nuvertė iš valdžios 
Gomulką. Baluka buvo pabėgės 
nuo valdžios persekiojimų, ta
čiau dabar sugrįžo namo. "Soli
darumas" rašo, kad jis turi pilną 
teisę gyventi ir dirbti tėvynėje be 

teisės būtų varžomos. 
Sovietų spauda atidengė 

darbininkų unijų skyriai numa 
tytam kovo 31 d. generaliniam 
streikui ruošėsi plačiu mastu.Uni
jos platino visoje Lenkijoje in
strukcijas, kurios ne visada deri
nosi su valstvbės istatvrr.ais. 

Vakarus pasiekė žinia, kad; dūrinėse ir aukštosiose mokyklo-
pastaruoju laiku Gruzijos res- j se. Gruzijos komunistu partijos 

į publikos sostinėje įvyko dvi stu- i generalinis sekretorius pažadėjo 
j dentų nacionalistinės demonstra- apsvarstyti studentų reikalavimus. 
: cijos. Pirmoji demonstracija bu- Užsienio spauda šia proga pažy-
i vo surengta kovo 23 dieną, stu- i mi. kad Gruzijoje, panašiai kaip 
j dentam protestuojant dėl vietos Armėnijoje ir trijuose Pabaltijo 
j universiteto literatūros fakulteto kraštuose, yra smarkiai jaučia-
1 dėstytojo Bajradze iškėlimo i kitą mas gyventojų prTHšimas prie 
f vietą. Studentų protesto akcijos ! tautinių vertybių ir pasiprie-ini-
Į pasėkoje, įsakas dėl dėstytojo iš-1 mas rusinimui. 
! kėlimo buvo atšauktas. Antroji —— 
i demonstracija įvyko kovo 30 die- i 
|ną, Tbiliso miesto centre. Sis. 
! proga studentai reikalavo, kad j Libane labai platų atgarsį ra 

i°g | Gruzijos istorijos dėstymas būtų : do popiežiaus Jono Pauliaus II 
privaloma mokslo šaka krašto vi- | _ 0 j 0 atsišaukimas į pasaulio vals-

TRUMPAI 
I* VISUR 

— Libane trečiadienį pavyko 
įgyvendinti trumpas karo pa-: r o j a u 6.4 nuoš. Visi 10 kandida- j 
liaubas. Paskutinės kovos padarė; tų daug kalbėjo apie energijos; 
Beirutui ir Zahlei sunkių nuosto- ! problemą, apie aukštą jos kainą. | 
liu. Zahles vyskupas apeliavo į! Svarbieji kandidatai: dabartinis _ . 3 

1 Ameriką, Sovietų Sąjungą ir; prezidentas Valerv Giscard d'Es- j P^ncuzai pakeistų savo prez.den-
: Prancūziją greit įsikišti ir sustab- I t a i n g . degolininkų vadas Jacques K « " » l a b i a u ' kad pasirinkimas 
* t i civilinį karą. . Cbirae ir komunistų atstovas Ge-1 * į** ?* £ ? ? * S S 2 

Turkiia protestavo Graiki- | n r„P< Marchais visi remia b r a n - i k a d * ? f ? ? ••••**• i t l l y» 
pirmosios nniomų dienos įsuris. 

Kaip žinoma, Chirac buvo pre
zidento bičiulis ir jo kabineto 
premjeras 1974 - 1976 m. Tuo
met Chiracas buvo išrinktas de
golininkų partijos pirmininku, 
gerokai sustiprino partijos maši
ną, ją išbandė laimėdamas Pary-

' žiaus mero pareigas ir dabar nu
tarė tapti prezidentu, nugalėda-

• mas Prancūzijos demokratų uni-
I jos kandidatą Giscardą d'Estain-
; gą. Chiraco viltis stiprina deši-
\ niųių laimėjimas Amerikoje. Sa-
i koma. kad Chiracas lengviau ras-
: tų bendrą kalbą su prezidenm 
Reaganu. Jis stipriai kritikuoja 

! prezidentą d'Estaingą, kad jis per 
; nai gegužės mėn. važiavo į Len-
j kiją pasimatyti su sovietų Brežne-
I vu, netrukus po sovietų invazijos 
Afganistane. 

Komentatoriai nenustebtų, jei 

orges Marchais visi remia bran-

Padetis Libane 

protestavo 
jos vyriausybei dėl Atėnuose įvy- j duolines jėgaines, pasisako uz jų 
kusio armėnų organizuoto mitin- j statybą. Kiek šaltesnis j i atžvil-
go prieš Turkiją. Turkai ypač g j u v r a socialistas Francois Mit- j 
įžeisti, kad tame susirinkime da- terra'nd, bet ir jis neatsisako jų j 
lyvavo ir Graikijos parlamento statyti, tik reikalauja griežtesnės! 
nariai. 

įsi surinkę 
'balsų. 

le daugiau 15 nuo>. 

Namibijos problema 
Ne\v Yorkas. — J T Saugumo 

tarybos debatuose juodųjų Afri-
Streikui prasidėjus, buvo planuo-ikos valstybių atstovai išėjo iš sa-
ta pašalinti įmonių direkcijas.]; lės. kai pasirodė Pietų Afrikos dip-
Visos įmonės ir įstaigos turėjo ji lomatas Brand Fourie su palydo-
būti užimtos. Planuota perimti j vais. Posėdžiams šiuo metu pir-
ryšių priemones— telefonus, te-P mininkauja Nigerijos atstovas 
leksus. Transporto priemonės bu-i Akparode Clark, 
vo numatyta suvežti į tam tikrus, Londone, JAV ambasadoje su-
punktus. "Solidarumo" reikalams < važiavo penkių Europos valsty-
buvo numatyta mobilizuoti taip bių diplomatai pasitarti dėl Piet-
pat privatų automobilių trans- vakarių Afrikos teritorijos, vadi-
portą. 

Provokacinės instrukcijos rodo, 
kad "Solidarumas" planavo išei
ti į atvirą kovą su teisėta respub
likos valdžia, rašo "Tass". Kai 
kuriose apskrityse buvo baugi
nami saugumo ir milicijos orga
nai, jų darbuotojai. Buvo ruošia
mi sąrašai asmenų, kurie turi bū
ti izoliuoti. Legnices vaivadijos 
Menčiko apskrityje atvirai buvo 
sudarinėjami sąrašai, kuriuose 

nurodomi milicininkų ir saugumo 
darbuotojų namų adresui. Kelcų 
vaivadijos diversiniai elementai 
įrengė užtvaras keliuose, jų tarpe 
autostradoje E — 7, tarp Suehed-
niovo ir Lončos. Siame rajone bu
vo sunaikinti visi kelio ženklai. 
Ekstremistiniai elementai Bialys-
toke buvo užėmę maisto produk
tų sandėlius. Varšuvoje. Konine, 
Cechaunuve ir kituose miestuo
se antisocialistinės jėgos mėgino 
užimti ryšių centrus, bet šiam po
litinių kurstytoju išpuoliui bu
vo užkirstas kelias, rašo "Tass". 

—Šiaurinėj Airijoj nenurimsta 
katalikų jaunimo riaušės. Kariuo 
menė ir policija, puolamos akme
nimis, "Molotovo kokteiliais", 
cji naši šaudydamos guminėm 
kulkom. Laukiama neramumų 
paaštrėjimo, jei kalėjime nuo ba
do streiko mirtų Bobby Sands, 
katalikų išrinktas j britų parla
mentą. 

namosios Namibijos, klausimo. 
Vakarų diplomatai išklausė JAV 
specialaus ambasadoriaus Ches-
ter Crocker pranešimo. Jis šį mė
nesį aplankė i I Afrikos valstv-
bių. 

Lisabonoje lankosi S W A P O 
(South-West Africa People's Or-
ganization) vadai. Jie tvirtina, 
kad toliau bus kovojama dėl Na-
mibiios nepriklausomybės. Šią 
organizaciją remia komunist inė 
Angola, o per ją — Sovietų Są
junga. 

Persekioja estus 
Užsienio spaudos agentūros 

praneša, kad sovietinis teismas 
Taline nuteisė estą žmogaus tei
sių gynėją Veljo Kalep ketverius 
metus kalėti priverčiamųjų dar
bų lageryje. Teisiamasis buvo 
kaltinamas vadinama antitary
bine propaganda ir agitacija. 
Teismo posėdžiai vyko už užda
rų durų. 46-erių metų Veljo Ka
lep yra Estijoje įsisteigusio pa
galbos politiniam kal iniam cent
ro vedėjas. Užsienio spaudos 
agentūrų žiniomis, Ta l ine balan
džio mėnesį bus teisiami du kiti 
estai žmogaus teisių gynėjai — 
30-ies metų amžiaus darbininkas 
Tiit Madison ir 29-nerių metų 
amžiaus architektas v i k to r Niit-
soo. Jie abu yra taip pat kalti
nami vadinama ant i tarybine pro
paganda ir agitacija. 

tybių bendruomenę dėl taikos at
statymo šiame krašte. Libano 
katalikų vyskupai, išreiškę Popie
žiui padėką, dar kartą griežtai 
pasmerkė Libane vykstančius ka
rinius veiksmus, nuo kurių ypač 
nukenčia nekalti civiliai gyven
tojai ir kreipėsi į vadovaujančius 
asmenis tiek Libane, tiek ir visa
me pasaulyje, ragindami suteik
ti skubią pagalbą nuo karo veiks
mų nukentėįusiem krašto gyven
tojam, taip pat visomis priemo
nėmis siekti atstatyti taiką Liba
ne. 

Bando nuraminti 
Izraelio baimę 

Washin%tonas. — Izraelio gy
nybos viceministras Zippori pa
skelbė, kad Izraelis kovos prieš 
Amerikos modernių žvalgybos 
lėktuvų perleidimą Saudi Arabi
jai. Bus apeliuojama tiesiog į pre
zidento Reagano vyriausybę ir vei
kiama per Amerikos viešąją opi
niją. Sie žodžiai laikomi pripaži
nimu, kad bus išvvstytas spaudi
mas per Amerikos žydų organiza
cijas į atskirus Kongreso narius, 
kurie priklauso nuo žydų lėšų ir 
balsų. Vyriausybės planą parduo
ti Saudi Arabijai AWACS lėktu
vus gali sustabdyti abu Kongreso 
rūmai paprasta balsų dauguma. 
Vyriausybė bando garantuoti Iz
raeliui saugumą, užtikrindama, 
kad tais lėktuvias dar daug me
tų skraidys tik amerikiečiai pilo
tai. Dar ilgiau užtruks, kol bus 
paruošti Saudi Arabijos specialis
tai dirbti su lėktuvo kompiute
riais. 

Sen. Ed. Kennedy 
pradėjo kampanija 

Bostonas. —Senatorius Ed-
vvard Kennedy trečiadienį pradė
jo savo 1982 m. rinkimų kampa
niją. Jvyko du lėšų rinkimo ba
liai, kur viename 350 žmonių su-

— Sovietų žurnalas "Litera-
turnaja Gazeta' rašo, kad sionis
tų organizacijos irgi prisideda 
griaudamos socializmą Lenkijoje. 
Pasaulinis Žydų kongresas krei
pėsi i Lenkijos ambasadorių VVa-

issamesmų tyrmeji-
pasirenkant jėgainių 

priežiūros, 
mų prieš 
modelius. 

Praėjusią savaitę viešosios opi
nijos tyrinėjimai, paskelbti "Le 
Figaro" dienraštyje, davė Gis-
rad d'Estaingui 27.5 nuoš. visų 

shingtone. kaltindamas Lenkijos j balsų, socialistų kandidatui Mit-
vyriausybę antisemitizmu. j terrandui 22 nuoš.. Paryžiaus 

— JAV ir Graikija nutraukė j b u r m i - s t r u i , degolininkų dešinės 
derybas dėl Amerikos bazių Grai- j partijos vadui Chiracui 19.5 nuoš. 
kijoje. Jos bus tęsiamos gegužės j komunistų vadui Marchais — 
5 d. Romoje, kur susitiks valstv- ] Įg 5 n u o š . 

Visi stebėtojai labai nustebin-

Kremlius plečia 
jtakę Kambodijoj 

Bangkokas. — Kambodijon vis 
daugiau atvyksta sovietų specia
listų, patarėjų. įvairių planuoto
jų. Nors Kambodiją okupavo Viet 
namo Kariuomene. 
laikyti apie 200,000 
daugiau ryšius su 

Kur 
L 

bės sekr. Haigas su graikų užsie
nio reikalų ministru Mitsotakis. 
Tą dieną Romoje prasideda NA
TO užsienio reikalų ministrų 
konferencija. 

— Lenkijos vyriausybė, susita-
rusi su "Solidarumu", vėl pa- \ 
skelbė, kad nuo gegužės pradžios : 
parduotuvėse bus normuojamas i 
sviestas, miltų, kruopų ir ryžių j 
pardavinėjimas. 

— Japonai surado jūroje du j 
kūnus, nuskendusio prekinio lai 

ti Chiraco iškilimu. Prieš tris mė
nesius dabartinis prezidentas pra
lenkė jį 35 nuoš. Kai kurie spė-

Veikia politines 
akcijos grupes 

Washingtonas. — Dešiniųjų 
respublikonų grupė NCPAC (Na
tional Conservative Poilitical Ac-
tion Committee) paskelbė ketu-

vo kapitoną ir vairininką. Laivas ' rių demokratų pavardes. Jie kaip 
nuskendo po susidūrimo su JAV, vyriausybės "trukdytojai" esą pu 
povandeniniu laivu. Lavonai j smerkti pralaimėti ateinančių me-
rasti 120 mylių nuo nelaimės tų rinkimus. Pralaimėjimui pa-
vietos. Į smerkti: James Jonės iš Oklaho-
, — — — 1 mos, Dan Rostenikowski iš 111 i -. . . , , 

nois, Jim VVright iš Texas ir se- sandėlių. Nors b * * * -
natorius Paul Sarbones iš Mary-
lando. Prieš jį VVashingtone jau 
pradėta televizijos neigiamų at
siliepimų kampanija. 

Politiniai stebėtojai mano, kad 
šmeižtų ir grasinimų kampaniją. I ne visur ir ne visada tokios kam-
Ta konservatorių grupė jau pa- panijos duoda rezultatų. Pernai 

patinka sovietų įtakos didėjimas 
tačiau ji mažai ką gali padaryti, 

turi cia 
kareivių, vis 
Kambodijos 

"marionetėmis" palaido sovietai. 
Kambodijos užsienio reikalų mi
nistras Hun Sen neseniai pasigy
rė, kad šimtai kambodiečių iš
siųsti į Sovietų Sąjungą ir kitas 
komunistines Rytų Europos šalis, 
o šiais metais ten išvyks "tūks
tančiai". Ten ruošiami lakūnai, 
karininkai ir partijos kadrai, pa
sakė Hun Sen. 

AP žinių agentūra skelbia, kad 
dė' to sovietų brovimosi j Kambo
diją jau kilo Vietnamo nepasi
tenkinimas. Maskva jau išstū
musi Vietnamo įtaką iš Laoso, 
tas pats būsią ir Kambodžoje. So
vietų ambasada neseniai paskel
bė Phnom Penhe biuletenį, iš ku
rio matyti, kiek įvairių planuoto
jų Kambodijoįe atstato įmones, 
jėgaine*, ligonines, mokyklas. Pa
tarėjai dirba prie kelių, tiltų ir 

mokėjo už vakarienę po 1,000 dol, ! 

o kitame dalyvavo 1,000 rėmėjų,! 
sumokėję po 100 dol. 

Sen. Kennedy pasakė kalbą, 
kur kaltino "Naująją Dešinę", 
kuri pasirengusi pradėti prieš jį 

/eda-

I nekalbama apie karn.ę sritį, Tai-
landijai jau rūpi. kad pamažu 

I Kamb^dija taps sovietų kariuo-
Į menės baze. Sovietams nesunku 
; patraukti .kambodiečiųs, nes tik-
| rieji jų užkariautojai — vietna-
; miečiai yra tradiciniai Kambodi-
I jos priešai. Hanojaus valdžiai ne

neš jai labai reikia sovietų para
mos. 

skelbė, kad prieš sen. Kennedy | panašios kampanijos buvo vec 
bus nukreipta stipri akciia. J i s 'mos prieš 6 senatorius, tačiau 
būsiąs "Taikinvs Nr. 1". pralaimėjo tik keturi 

Sen. Kennedv ta proga puolė j buv. sen. George McGovcrn 
Amerikos konservatorius, kurie j įsteigė savo naują grupę: " A m e 
visoje Amerikos istorijoje nėra \ rieans for Common Sense". Šiai 
žengę nevieno socialinės pažan- | organizacijai vadovauja Georg? 
gos žingsnio Jis ragino demo- ,Cunningham. Ji jau turinti 
kratus toliau siekti socialinio tei-; 28,000 narių ir Amerikoje veikia i da, Vaivimantas, Gražvyda, 
singumo, aplinkos apsaugos, mies- ' 250 jos skyrių. Si grupė išeis prieš 
tų atstatymo, bedarbių eilių su-dešiniuosius respublikonus ir 
mažinimo, saugių darboviečių,' bandys iš\ystyti prieš juos nega-
mgjm mokvklų. tyvią kampaniją. Ateinančiuose 

Senatorius pasakė, kad jis neiš- rinkimuose galima laukti piktų ir 
sigąs dešinės grasinimų ir savo dažnai "nedžentc'meniškų• , susi-
pažiūrų nekeis. ! rėmimų. 

Vienas jų 
jau 

KAJLENDORITS 

Balandžio 24 d.: Fidelis, Do-

Balandžio 25 d.: Morkus Ev\, 
Melą, Tolimantas, 2ada. 

Saulė teka 4:59, leidžiasi 6:40. 
ORAS 

Debesuota, temperatūra dieną 
60 I., naktį 45 1. 

> 
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ŽAIDYNIŲ PROGRAMA 

Kaip jau skelbta, S ALFAS 
s-gos 31-sios spor to žai
dynės įvyks Baltimorėje ge
gužės mėn . 16-17 d. J a s 
organizuoja Baltimorės Lie
tuvių Atletų klubas, o varžy-
binio komiteto pirmininkas A. 
Veliuona, jau spėjęs įrodyti sa
vo organizacinius sugebėji
mus Rytų Apygardos ir savo 
klubo sportinėje veikloje, o 
taip pa t ir Australijos spor
tininkų priėmime, pasiryžęs 
šias žaidynes padaryti vie
nomis iš sėkmingiausių ir 
gausiausių. 

Jau sudaryta sekanti žai
dynių programa: penktadienį, 
gegužės 15 d., registracija I n 
formacija ir susipažinimo va
karas Lietuvių Namuose 851-
853 Hollins str., Baltimore, 
Md. 21201, telf. (301) — 685-
5787; 

Šeštadienį, gegužės 16 d., 
nuo 9 vai. ryto krepšinio ir 
tinklinio varžybos Catons-
ville salėse. Nuo 10 vai . ryto 
šachmatų pirmenybės Lie
tuvių Namuose ir nuo 12 vai. 
plaukimo varžybos Catons-
ville Community College plau
kimo baseine. Vakare, 8 vai. 
Lietuvių Namuose šokių vaka
ras su programa ir orkestru 
"Jinai ir Trvs Gintarai" . 

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
8:30 vai. ryto Sv. Alfonso 
Parapijos bažnyčioje šv. Mi
šios, giedant Balt imorės cho
rui "Daina". Nuo 11 vai. žai
dynių finalai Catonsvil le 
Community College salėje. 

Pagal preliminarinę regis
traciją krepšinio varžybose da
lyvaus net 34 komandos. Krep
šinio vadovo R. Korzono iš 
Chicagos (kurį laiką iš šių pa
reigų pasitraukusio) laukia ne
lengvas uždavinys — sudary
ti visų klasių varžybų lenteles. 
Tinkliniui užsiregistravo 18 
komandų; čia vadovu yra Min
daugas Leknickas iš Toronto. 
Plaukimui vadovaus Arvydas 
Barzdukas iš Washingtono, o 
š a c h m a t a m s — J u o z a s 

Chrolavičius iš Hamil tono. 
Galutinė registracija, ka r tu 

su registracijos mokesčiu, turi 
būti prisiųsta A. Veliuonai ne 
vėliau šeštadienį, balandžio 25 
d. Balandžio 26 d. bus su
daromas galut inis žaidynių 
tvarkarašt is , o 27 d. spaus
dinama programa. Programa, 
tvarkarašt is , lentelės kar tu su 
vėliausiomis informacijomis 
tuoj bus išsiuntinėtos klu
bams, atlikusiems galut inę 
registraciją. 

D e t r o i t o spor to k l u b o „ K o v a s " vadovybė: A. Le l i s , 
S . K l i m a s . Vyt . R u g i e n i u s — pirm., R. Petrusevi-

K I T O S B Ū S I M O S 
VARŽYBOS 

— L a u k o t e n i s o 
pabaltiečių pirmenybės numa
tomos liepos 25-26 d. Rengėjai 
ir vieta dar neparinkti. Taip 
pat dar nėra nutar ta vieta, lai
kas bei rengėjai lietuvių pir
menybėms. 

— L e n g . a t l e t i k o s pir
menybės pabaltiečiams įvyks 
rugsėjo 12-13 d. Clevelande ar 
Toronte. Pirmenybių rengėjai 
lietuviai. Planuojamos ir lie
tuvių pirmenvbės birželio 27-
28 d. 

— Golfo tarpmiestinės ir 
individualinės pirmenybės 
įvyks rugsėjo 5-6 d. Silver 
Lake Country Club, Orland 
Park, 111. Varžybas rengia 
Chicagos lietuvių golfo klu
bas. 

— Š a u d y m o varžybos pa
baltiečiams vyks rugsėjo 12-13 
d. Kanadoje. 

— T i n k l i n i o pabaltiečių 
pirmenybės numatomos rug
sėjo 26-27 d. Amerikos Vidur-
vakariuose. Jų rengėjai turėtų 
būti latviai. 

— K r e p š i n i o klubinės var
žybos pabaltiečiams numato
mos lapkričio mėn. 7-8 d. Jų 
rengėjai taip pa t turėtų būti 
latviai. 

— S l id inė j imo varžybos 
i kainų ir lygumų) numatomos 
1982 m. vasario mėn. 6-7 d. 
Latviai bus jų rengėjai. 

— L e d o r i t u l i o pirmos lie
tuvių rungtynės tarp Toronto 
ir Detroito turi įvykti dar šį 
mėnesį Toronte. Weswood are-

čienė, E. Kasputis, A. Rugienius ir A. Grigaras. 
Nuotr. J. Urbono. 

noje (90 Woodbine Downs, 7-
tas vieškelis ir Finch). 

P A S A U L I O S T A L O 
T E N I S O P I R M E N Y B Ė S 

I R L I E T U V I A I 

Pirmosios pasaulio pir
menybės įvyko Londone 1926 
metais. Šiuo metu Jugoslavi
jos Novisad mieste prasidėjo 
36-sios, į kurias susir inko 65 
kraštų geriausi žaidėjai. Kini* 
čiai atvyko pirmieji. Pradžioje 
vyks komandinės varžybos, o 
po jų individualinės. Ilgus me 
tus pasaulyje geriausiais bu
vo vengrai, čekai, aus t ra i ir 
jugoslavai. Tačiau, kai 1952 
metais pirmą kartą pirmeny
bėse pasirodė japonai su kito
kiomis raketėmis ir kitokiu 
žaidimo stiliumi, jie nuš lavė 
net 4 titulus iš septynių. Nuo 
to laiko Azijos kraštai turėjo 
aiškią persvarą, tik pasku
tiniais metais kova šiek tiek 
išsilygino. 

Lietuvos stalo tenis ininkai 
pasaulio pirmenybėse p i rmą 
kartą dalyvavo 1928 meta i s , 
bet liko be laimėjimų. Tač iau 
netrukus matėsi ryški pažan
ga ir 1932 meta is Lietuva atsi
stojo 7-je vietoje. 1937 meta is 
buvo iškovotos 4 komandinės 
pergalės, 1939 metais la imėta 
net 4-ta vieta. Toje rinktinėje 
už Lietuvą žaidė V. Variako-
jis, V. Džindziliauskas, Ch. 
Duškes ir E. Nikolskis. Pir
mieji du pasiekė tikrai gerų 
laimėjimų. 

Po antrojo pasaulinio karo 
Lietuvos stalo tenisas d a r ku
rį laiką buvo puikiai reprezen
tuo jamas ypač su dr. Algiu 
Saunor iu priekyje. J i s juk 6 
k a r t u s buvo Sov. Sąjungos 
meister is ir įėjo Europoje į 10 
pirmųjų tarpą. Po jo iškilesnio 
žaidėjo nebuvo. Lygiai, kaip ir 
išeivijoje ilgoką laiką gana 
judrus stalo tenisas su Nešu-
kaičiu ir Gvildžiais bene visiš
ka i užgeso. 

Žymiai geriau ir i lgiau lai
kėsi moterys. Puikiai reiškėsi 
kanad ie tės Elena Sabaliaus
kai tė , Birutė Plučaitė ir sese
r y s Violeta. Glorija ir Flora 
Nešukai tytės . J o s visos Kana
doje laimėjo nemaža titulų ir 
y r a dalyvavusios pasaul io pir
menybėse. Ypatingai iškilusi 
buvo Violeta Nesukai tytė , lai
mėjusi Kanados miesterės ti
tulą net 10 kartų, o pasaulio 
pirmenybėse su Kanados rink
t ine 18-tą vietą. Tačiau šiuo 
metu jo visos iš ak tyvaus žai
dimo jau kaip ir pasi traukė ir 
neatrodo, kad jų pasekėju 
ben t greitu laiku atsirastų. 
Lietuvoje padėtis žymiai ge
resnė. Už Sov. Sąjungos rink
t inę yra žaidusios A. Skaru
lienė, L. Balaišytė ir A. 
Giedraitytė. L. Balaišytė ir 
sąjungos rinktinė pasaulio pir
menybėse 1967 m. laimėjo si
dabro , o 1969 m. aukso me
dalį. Asta Giedraitytė 1973 
meta i s mišriame dvejete lai
mėjo sidabro medalį. Šiuo me
tu į Sąjungos rinktinę pa
kvies tas M. Krejeris ir J. 
Danilevičiūtė. Danilevičiūtė 
y r a j auna viena iš geriausių 
Europoje merginų tarpe. 

r 

— L a u k o t e n i s o koman
dinės Lietuvos pirmenybės jau 
įpusėjo Vilniuje. Dalyvauja 6 
komandos. Pirmoje vietoje sto
vi Vilniaus "Statyba", antroje 
Kauno "Pluoštas" . 

— V a n d e n s v y d ž i o Lie
tuvos pirmenybės jaunučiams 
įvyko Kiaipėdoje.Pirmą vietą 
laimėjo Klaipėda po to Kau
nas ir Panevėžys. 

— Motobo lo Pabaltijo tur
nyras įvyko Rygoje. Kretin
gos komanda nugali — Esti
jos r inktinę net 10-0, bet 
pralaimi Rygai 2-7 ir lieka ant
roje vietoje. 

— K r e p š i n i o moterų aukš
čiausios lygos pirmenybėse 
Vilniaus "Kibirkštis" paga
liau iškovojo vieną pergalę 
prieš Dnepropetrovską 88-78, 
tačiau l ieka 11-je vietoje. 

Geriausiais Lietuvos krep
šinio teisėjais 1980 m krep
šinio federacija pripažino: 1. J . 
Jankauską — Vilnius, 2. V. 
Buivydą — Klaipėda, 3. V. 
Geštautą — Vilnius ir 4. V. 
Zacharevičių — Vilnius. 

— R a n k i n i o t a r p 
tautiniame turnyre Erfurte da
lyvavo Vilniaus "Eglė" bet be 
savo geriausios žaidėjos S. 
Mažeikaitės. Jos užėmė 4-tą 
vietą iš 7 komandų. Laimėju
sios dvejas rtmgtynes, jos pra
laimėjo Erfuftui 11-17, R. Vo
kietijos jaunių rinktinei 10-16 
ir Neubrandenburgui 14-18. 

Lietuvos merginų rinktinė 
dalyvavo tarptautiniame tur
nyre Vengrijoje. Pirmas rung
tynes prieš Vengrijos Deb
receną jos pralaimi 17-18, po 
to įveikia Rumunijos "Ora-

S t a i o t e n i s i n i n k ė s Viole ta ir Glor ia Nešukai ty tės ža idžia dveje tus . 

V;i8Hrif- ; H > f : r n n ; ; / i j i ^ -r,'>x::.p« r u o i . a pHrr.. .k»s 

IŠ L I E T U V O S 
P A D A N G Ė S 

— B a i d a r i ų ir mažųjų val
čių Abchazijoje įvykusiose 
varžybose lietuviai vėl pasi 
rodė gana sėkmingai. Kaunie
tė R. Vaitkevičiūtė laimi pir
mą vietą 800 m distancijoje, D. 
Liulytė buvo 4-ta. Tuo tarpu 
1000 m ir 5000m distancijose 
D. Liulytė aplenkė R. Vait
kevičiūtę ir laimėjo pirmą vie
tą. Vyrų klasėje 1000 m dis
tancijoje antrą vietą iškovoja 
V. Čekaitis, o 500 m P. Gri
gonis — trečias. 

deo" 17-13 ir Vengrijos "Loko
motyvą" 17-16. Dėl blogesnio 
įvarčių santykio liko antroje 
vietoje. 

Vilniuje prasidėjo paskuti
nis ra tas moterų aukščiausios 
lygos pirmenybių. Šiuo metu 
Vilniaus "Eglė" yra 3-je vie
toje, o Kauno "Žalgiris" 5-je. 
Geriausiai, ką šios dvi ko
mandos gali laimėti, yra bron
zos medalis. 

Tbilisyje prasidėjo kovos 6-
šių geriausių sąjungos ko
mandų dėl titulo vyrų klasėje. 
Kauno "Gran i tas" po sunkios 
kovos nugaii Kuncevą 28 27 
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ir Kijevą 27-26 ir stovi pirmoje 
vietoje. Jį seka Maskvos 
CASK, Minskas ir kt. 

" L i t u a n i c a " — 
" W i n g e d B u l l " 

Šį sekmadieni, balandžio 26 
d., 3 vai. po pietų, "Lituani-
cos" vyrų komanda žais pir
menybių rungtynes prieš asy-
riečių komandą "Winged Bull' 
Marąuette Pa rko aikštėje. 

Rezervas žais 1 vai. 
"Winged Bull" komanda yra 

Chicagos meisteris. Jos žai
dimo s t i l i u s p a n a š u s j 
"Lituanicos", bet naudoja dau
giau fizinę jėgą, kurios ja i ne
trūksta. Ž.aisti blogoje aikš
tėje nėra ir jų specialybė. 
Pirmose šio sezono rung
tynėse "Winged Bull" turėjo 
progos "pakr ikš ty t i" major di
vizijos naujoką, italų "Roos-
ters" komandą ne t 5:1 rezul
tatu. 

"Lituanicos" komanda, atro
do, žais pačiu geriausiu sąs
tatu. Neteko pastebėti nė ma
žiausių ženklų, kad būtų 
pasiruošusi iš anksto iškelti 
baltą vėliavą. Praėjusiais me
tais minėtų komandų susitiki
mas Marąuet te Parke baigėsi 
2:2 ir buvo laikomos gražiau
siomis sezono rungtynėmis. 

Žiūrovų moral inė parama 
labai pageidaujama. 

J.J. 

F u t b o l a s 

I Š L I T U A N I C O S 
T V A R K A R A Š Č I O 

Sekančios Lituanicos fut
bolo rungtynės bus Marąuette 
Parko aikštėje šį sekmadienį, 
3 vai. p.p., prieš "Winged 
Bull" komandą. Po to da r dve
jos iš eilės rungtynės bus Mar
ąuette Parke, gegužės 3d. prieš 
"Croayans" ir gegužės 10 d. 
prieš "Wislą". Po to likusios 
rungtynės prieš "Schwaben", 
" P a m p a s " , " K i c k e r s " ir 
"Adrią" bus priešininkų aikš
telėse. Dvi v a l a n d a s prieš pir
mos komandos rungtynes vi
s a d a ž a i d ž i a r e z e r v i n ė 
komanda. 

Sekančios j aun ių rungtynės 
taip pa t bus Marąuette Parke 
(gegužės 3 ir 10 d.), tik 10 vai. 
ryto. Moterų komanda Mar
ąuette Parke žais gegužės 10 
d., i 1:15 vai . ryto, prieš 
Northwestern. 

Veteranai t rejas sekančias 
rungtynes ta ip pa t žais Mar
ąuette Parke, bet tik šešta
dienį ir 5 vai. p.p. 

IŠ E U R O P O S 
T A U R Ė S V A R 2 Y B Ų 

Buvo sužaistos visų trijų 
taurių pirmosios pusfinalio 
rungtynės. Meisterių taurės 
varžybose Liverpool sužaidžia 
su Muencheno "Bayern" 0:0, o 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Madrido "Real" laimi prieš 
Milano "Ju ter" 2:0. Taurės lai
mėtojų grupėje Tifliso "Dyna-
m o " įveikia Rotterdam net 3-0, 
o R. Vokietijos J ena nugali 
Lisaboną 2-0. Ir pagaliau 
U E F A taurės varžybose I p 
swich Town laimi prieš F.C. 
Koeln 1-0, prancūzų F.C. 
Sochaux 1-1 su olandų 
Alkmaar . 

Cia vienintelė didžiulė staig
m e n a t a i Tifliso pergalė prieš 

Rotterdamą net 3-0. Tai bus 
bene pirmas kartas, kai sovie
tų komanda tokiose varžybo
se žais finalines rungtynes. 

Bendrai daugiausiai per
galių taurės varžybose turi 
anglai ; net 7 kartus meisterio 
taurę, 3 kartus taurės laimėto
jų taurę ir 12 kartų UEFA tau
rę. Vokiečiai turi laimėję 3, 3 ir 
6. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai popiet. 

Tel ofiso ir buto: Olympic 2 4 1 5 9 

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

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 rkt 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv | 4 ir 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

Ofs. tel 735 4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto ik; 1 v p % 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919 

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

Specialybė vidaus iigos 
2454 West 71st Street 

( 7 1 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmdrt antrad hetartad -oenKtac 
3 mi 7 M p p Tik suS'tarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Ak iu ligos 

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

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susi tar imą 

Ofs. 742 0255 Namų 584 5527 
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Lietuviai, žydai ir 

SPECIALIOS 
INVESTIGACIJOS 

Nauja VVashingtono valdžia 
persvarsto, perorganizuoja 

• įvairių centrinių valstybės 
įstaigų veikimą. Ir tai t ikrai rei-

• kal inga. P ravedan t naujus per
tva rkymus , nereikėtų pamiršti 
ir Office of Special Investi-
gat ions , įsteigto prie Teisin
gumo depar tamento , turinčio 

I keliasdešimt pareigūnų ir pa
reikalaujančio milijonų dole-

„ rių išlaidų. 

PROPAGANDOS IŠNAUDOJIMAS 
P. INDREiKA 

Praktikoje ši įs taiga pasi
reiškė kaip ieškotoja karo kri
minal is tų, veikusių prieš žy-

; dus ir įsikūrusių dabar JAV-se. 
Kad kr iminal is ta i turi atsa
kyti prieš teisingumo įstaigas, 
t a i čia visi sut inka. Tačiau šį 
uždavinį vykdant reikia iš
vengti vienašal iškumo tiksluo
se ir priemonėse. Ši įstaiga da
ba r teieško išskirt inai tik 
nusikal tusių prieš žydus, bend
radarb iau jant su naciais. Tam 
ga l ima pri tart i . Bet nereikia 
paleisti iš akių, kad karo ir net 
pokario metu kriminaliniai 
nusikal t imai buvo daromi ne 
vien prieš žydus ir ne vien bend
radarb iau jant su naciais . Nuo 
karo kriminalis tų daug nuken
tėjo ir lietuviai. Nukentėjo nuo 
nacių ir jų bendradarbių, kai 
n e m a ž a s skaičius lietuvių bu
vo uždarytas į koncentracijos 
lagerius, buvo ištremti ar kali
nami . Da r daugiau lietuviai nu
kentėjo nuo komunistų ir jų 
bendradarbių kruvinuose tar
d y m u o s e , ž u d y m u o s e Lie
tuvoje, didžiuosiuose trėmi
muose, kurie artėjo prie mūsų 
tautos genocido. 

Tie kr iminal inia i nusikal
t imai tebetęsiami okupantų ko
munistų ir dabar . Kovoti tik 
prieš k r . a m a l u s , susijusius su 
nacia is , kurie j au tėra tik pra
eities lavonas , nereikia laikyti 
privilegijuotais kriminalistais 
komunis tus ir jų bendradar
bius, vykdžiusius ir tebevyk-
danč ius dabar lietuvių tautos 
genocidą To Office of Special 
Invest igat ions tikslai turi būti 
praplėst i min ima prasme. 

Praplečiant minėtos įstaigos 
tikslus, reikia peržiūrėti ir prie
mones-Dabar tos įstaigos ats
tovai pa tys važinėja ir kitais 
būdais medžiagos ieško iš 
komunistinių įstaigų už gele
žinės uždangos ir iš žmonių, ku
rie yra okupantų, komunistų 
kontrolėje. Panaudoja net 
komunistinių šalių vertėjus. O 
juk negal ima pasitikėti įstai
gomis ir valdininkais** tos sis
temos, kuri laiko leistinu kiek
vieną melą, koks tik partijai 
gali būti naud ingas , kuri nesi
drovi vykdyti kiekvieną klas
tą, kokia tik pasi tarnautų jų 
siekimams. J u k komunistai sie
kia iš jų prievartos išsiveržu
sius asmenis , kurių jie jau ne
begali sugrūsti į kalėjimus, 
bent užmušti viešoje opinijoje 
— žmonių nuomonėje. 

* 

Latvių advokatas Ivars Ber-
zins parašė raš tą JAV genera
l iniam prokurorui (teisingumo 
ministrui) W. F. Smith, pri
mindamas , koks gali būti JAV 
įstaigų bendradarbiavimas su 
P a b a l t i j o o k u p a n t ų į s ta i 
gomis, kai JAV-bės nepri
pažįsta Pabalti jo inkorpora
vimo ir tuo pačiu okupantų 
įstaigų teisėtumo. Sovietų 
Sąjunga yra parodžiusi tiek 
daug teis ingumo laužymų, kad 
jų įstaigų liudijimais laisvojo 
pasaul io teisingumo parei
gūnai negali pasitikėti. Tei
singai prezidentas Reagan sa
vo spaudos konferencijoje 
sausio 29 d. pastebėjo, kad So
vietų Sąjunga „sau rezervuoja 
teise papildyti bet kokį nusi
kaltimą, meluoti, apgaudinėti , 
kad tik tai padėtų jų sieki
mams. . . " 

Tuo tarpu Specialių inves-
tigacijų įstaigos direktorius 
A. A. Ryan savo interviu su es
tų veteranų organizacijos ats
tovu Y. Anson d a r 1980 m. gruo
džio 4 d. pažymėjo, kad jų 

įs ta igai pavesta kelti bylas dėl 
nusikaltimų, padarytų tik ry
šium su nacių režimu. J i s pri
pažino, kad nuo tų nusikal
timų j au yra praėję apie 40 m. ir 
l iudininkai nebegali visko tin
k a m a i atsiminti. Įstaigos di
rektorius pripažino, kad jau ta
da jų įs taigai buvo skir ta 2.3 
mil. dolerių. Dir. R y a n pripaži
no, kad teisėjas, kur iam ta by
la būtų pavesta, gal i pasitai
kyti žydas, ir t ada teisiamasis, 
jei jo nešališkumu nepasitikė
tų, galėtų prašyt i jį pasitrauk
ti ar nušalint i . Ryan pripažino, 
kad tų bylų reikalu tur imas ry
šys su Sovietų Sąjungos pro
kuroru ir, kad jis pasit ikįs so
vietų įstaigų informacijomis. 
Ryan pripažino, kad jų advo
ka ta i buvo apklausinėjimams 
nuvykę už geležinės uždangos, 
kad apklausinėjimai vykę so
vietų įstaigų patalpose, kad ap
klausinėjimų patalpose buvo ir 
kitų žmonių, kad k laus imai bu
vo duodami anglų kalba, o juos 
vertė į rusų a r kitą kalbą sovie
tų vertėjai. Paklaust i liudinin
kai pripažinę, kad jie anksčiau 
t a t ema yra davę parodymus, 
kalbėję su sovietų įstaigų žmo
nėmis . Ryan pripažino, kad jei
gu tie liudininkai už geležinės 
uždangos duotų melagingą pa
rodymą, JAV įstaigos neturėtų 
gal imybės jų baust i , kelti by
las dėl klaidingų parodymų bū
n a n t po priesaika. Ryan pri
pažino, kad jų įs taiga skaitosi 
su glimybe, jog ka i kurie pa
rodymai gali būti į taigauti so
vietų pareigūnų, bet stebina, 
kad parodymai būtų tikri. 

Toliau pasikalbėjime estas 
iškėlė faktą, kad rusa i pabėgu
sius pabaltiečius, jų šeimos na
rius laiko Rusijos piliečiais. 
Kaip pabaltietis advokatas, 
g indamas savo klientą, gali 
vykti stebėti tų liudininkų ap
klausinėjimus, jeigu jam gali 
būti grėsmė, kad j is , ka ip SSSR 
pilietis, gali būti areštuotas? A. 
Ryan pasikalbėjime su estu Y. 
Anson pažymėjo, kad įta
r iamasis , pakviestas jų įstai
gos, turi laisvę į klausimus 
a tsakyt i ar ne. Be to, jeigu jų 
įs ta igai bus atsiųsti praneši
mai apie bendradarbiaujančių 
su sovietais at l iktus žiauru
mus, jų įstaiga tokioms byloms 
irgi duosianti eigą. 

aprobuoti spausdinimą rusų 
raidėmis, bet vėiiau žmonėms 
išaiškino, kad jose iškreiptos 
tikėiimo tiesos. Vys. M. Valan-

Naujieji amžiai į žmonių 
tarpusavio, santykius įnešė 
gilių permainų ir pagimdė dau
gybę filosofinių sistemų t k.a. 
liberalizmą, socializmą, kolek
tyvizmą, nacionalizmą ir t.t. 
Kiekvieną iš šių srovių savo I cius griebėsi propagandos, pra-
idėjų įpiršimui naudojasi pro- j bildamas įvairiais raštais ir 
paganda, kurios pagrindinis ' demaskuodamas rusų val-
tikslas yra: skleidimas pažiū- <*žics siekimus, norinčius suru-
rų ir idėjų kitaip nusiteikusių sinti lietuvių tautą ir įvesti sta-
žmonių tarpe. Atsižvelgiant į čiatikių tikėjimą. Panašiai 
propagandos tikslus, ji gali bū- elgiasi ir dabartinis Lietuvos 
ti labai įvairi: politinė, kulturi- okupantas, kuriam atkirtį duo-
nė, komercinė, karinė ir tikybi- da pogrindyje leidžiamos Lie-
nė, žiūrint , kokio tikslo tuvos Katalikų Bažnyčios Kro

nikos. 

Propaganda sustiprėjo ir iš
plito atsiradus naujoms prie
monėms: laikraščiams, radi
jui, televizijai, kuriomis dabar 
pasiekiami tolimiausi užkam
piai. Šiomis priemonėmis la
bai plačiai naudojasi ir vals
tybės savo vidujiniame ir 
išoriniame gyvenime, pvz. rin
kimų metu partijos savo var-

I žybose dėl valdžios, o totali-
> tarinėse valstybėse, k.a. 
Sovietų Sąjungoje pro
paganda yra vienas svarbiau-

žmones, ka ip jie turi žiūrėti į s i ų v e i k S nių politinėje ir idėji-
mirtj ir gyvenimą, laimę, lais- n ė j e kovoje. Nacių valdymo 
vę ir net išorinę romėnišką pui- \ m e t u Vokietijoje buvo įkurta 
kybę. Jo raštai , propagandos n e t s p e c ia l i ministerija, kuriai 
atžvilgiu ypač iškalbingumo ir i vadovavo J . Goebbels'as. Jo 
šiandieną tebėra svarbūs. Prie kontrolėje buvo visa spauda, 
jo gretimai šliejasi ir mūsiškis ; r a d į j a s , teatras ir menas. J is 
vysk. M. Valančius, kuris iš būdamas gerai susipažinęs su 
mužiko pasidarė bajoras, pasi- m a s į ų psichologija, mokėjo 
žymėjo dideliais proto ga- p u į k i a i skleisti melą! 
bumais ir nepaprastu darbštu
mu. J i s pirmasis ėmėsi Dabar propaganda pasidarė 
organizuoti lietuvius tikin- d a r vienašališkesnė ir tenden-
čiuosius pasyviam pasiprie- cingesnė, ir jau sunku yra be-
šinimui prieš caro valdžią, ku- suprasti kur yra teisybė ir kur 

siekiama. 
Šiuo atveju mums daugiau 

rūpi politinė propaganda, ku
rios paga lba siekiama sukurs
tyti ir pasėti žmonių tarpe 
nepasitikėjimą esama vyriau
sybe. Propagandos griebės ir 
senovės graikų ir romėnų kul
tūros, į traukdamos gabesnius 
ir į takingus asmenis, pvz. Ro
moje viešpataujant Neronui 
buvo garsus propagandistas 
Seneca, kuris, gerai pažin
damas ano meto žmonių ydas , 
savo raš ta i s ir kalbomis ragino 

ri po pirmojo 1831 m. 
nepasisekusio sukilimo žiau
riomis represijomis stengėsi 
sunaikinti Lietuvoje religinį ir 
kuitūrfhį gyvenimą. Pradžioje 
vysk. M. Valančius, uždrau-

melas. Propagandai nesigaili
ma pinigų ir nežiūrima objek
tyvumo, nes per ją yra sie
kiama susilpninti žmogaus ir 
tautos a tsparumas. 

Rytai ir Vakarai vykdo ne-
dus carui spausdinti knygas lo- pertraukiamą propagandą, no-
tynų rašmenimis, diplomą- rėdami palaužti žmonių mo-
tišku gudrumu sutiko ralę. Čia gal tiktų pasakymas, 

Savo rašte, adresuotame Va-
ba Eesti Sona New Yorke Spe
cialios investigacijos įstaigos 
direktorius A. Ryan 1981 m. va
sario 23 d. prisipažino, kad jis 
pa t s 1980 m. buvo nuvykęs į 
Maskvą pasitart i organizuoja
mų bylų prieš vad inamus na
cių Icaro kriminalistus, prašy
d a m a s iš jų įstaigų doku
mentų ir leidimo apklau
sinėti liudininkus, esančius 
Sov. Sąjungoje. Ryano įstai
gos advokatai 1980 m. birželio 
mėn. buvo nuvykę į Lvovą ir 
apklausė tose apylinkėse 9 liu
dininkus. Vėliau amerikiečiai 
advokata i buvo nuvykę į Luc
ką vėl apklausinėti liudinin
kų. Sovietų įstaigos atsiuntė 
Ryano įstaigai nemaža i raštų. 

Ryan užtikrino, kad gautieji 
iš Maskvos įstaigų dokumen
tai būsią naudojami atsargiai 
ir būsią duodama gynybos 
advoka tams juos ir liudijimus 
kri t iškai vertinti. 

Kaip iš tų Specialios inves-
tigacijų įstaigos direktoriaus 
Ryan pareiškimų matoma, vis 
dėlto jų įstaiga nedirba vis
pusiškai, reikiamai nesidomė
d a m a komunistų karo kri
minalistų nusikal t imais . Jų 
įs ta iga tiria daugiausia nusi
kal t imus prieš vieną tautybę, 
ap lenkdama kitas. Duodamas 
per didelis pasitikėjimas nepa
tikimiems liudijimams ir do
kumentams iš už geležinės už
dangos. Dėl viso to Office of 
Special Invest igat ions įstai
gos darbas turi būti pertvar
kytas teisingesne prasme. 

J.Pr. 

Ellis salos New Yorke vartai pro kuriuos ir daugumas lietuvių ateivių praėjo, 
atvykstant j JAV-bes. 

kad lašas po lašo ir akmenį 
pratašo. Sovietų Sąjunga kaip 
tik tuo ir vadovaujasi, nes pro
pagandos reikalams kasmet iš
leidžia 3,3 bil. dol. sumą, įjun
giant į propagandos tarnybą 
ne vien tik Maksvos radiją, ži
nių agentūrą Tass, diplo
matines pasiuntinybes, bet ir 
meno ansamblius bei spaudą. 
Sovietai propagandai per sa
vaitę skiria 2.022 vai. laiko, 
transliuodami pranešimus į 82 
kraš tus įvairiausiomis kalbo
mis. 

Tuo tarpu JAV propagan
dos reikalams per savai tę ski
ria 1.818 vai., panaudojant 45 
kalbas. Amerikos kontrolė pro
pagandai skleisti yra pavesta 
ICA (International Communi-
cation Agency). Jo metinį biu
džetą sudaro 448 mil. dol. Iš 
šios sumos 87 mil. dol. ski
riama Radio Free Europe, o 
likusi suma Radio Liberty 
transliacijoms į Sovietų Są
jungą. 

Sovietų Sąjungos propagan
da kitiems kraštams yra pa
vadinama nekaltais vardais 
pvz. „Tautinis Irano ba lsas" ir 
pan. Prie sovietinės propagan
dos labai daug prisideda ir 
sateliteliniai kraštai per sa
vaitę skirdami po 5000 valan
dų. Kubos radijo stotis yra įpa
reigota skelbti propagandą 
Pietų Amerikos kraš tams ir 
Afrikos tautoms. Be radijo 
transliacijų Sovietų Sąjun
goje yra sukurtos draugijos, 
kurių nariai verbuoja stu
dentus iš kitų kraštų studi
juoti Maskvos universitete. 
Įvairių draugijų dėka, 1979 m. 
Maskvos universitete buvo įre
gistruota 55.300 užsieniečių 
studentų daugiausia iš „Tre
čiojo pasaulio". 

Amerikos propaganda daž
niausia pasitenkina bėgamųjų 
žinių perdavimu. Free Europe 

- transliacijos daugiausia nu
kreiptos į Varšuvos pakto sate
litus. Radio Liberty propagan
da taikoma Sovietų Sąjungai. 
Nuo 1971 m. Radio Liberty yra 
tapusi nepriklausoma bend
rove, bet yra stipriai remiama 
JAV kongreso ir privačių aukų. 
Stoties personalas yra sudary
tas iš asmenų, kilusių iš So
vietų Sąjungos pavergtų tau
tų. Transliuojamos programos 
turi didelį pasisekimą už ge
ležinės uždangos ir mielai 
klausomos. Vienas lenkų pog
rindžio veikėjas yra išsireiš
kęs, kad jis apie Danzigo strei
ką pirmiausiai sužinojo iš 
Radio Free Europe translia
cijos. Sovietų Sąjungai nepa
deda ir sudaryti net translia-

*/fy* 

Lietuviški tautiniai šokiai Vokietijojs miesto centre. Šoka Vasario 
16 gimnazijos mokiniai. 

cijų trukdymai, kuriems ji 
išleidžia per metus nemažiau 
200 mil. dol.; dvigubai daugiau 
negu yra RFE metinis biudže
tas. Tuo tarpu J A V nedaro jo
kių trukdymų Maskvos ir 
satelitinių kraštų radijo trans
liacijomis. Aštriausi truk
dymai daromi transliacijoms į 
Čekoslovakiją ir Sovietinę Ru
siją. Be to, prieš keletą savai
čių Muencheno RFE būstinė 
nukentėjo nuo numestos bom
bos. Jos sprogimas nesutruk
dė transliacijų, tik nukentėjo 
pastatas, kuriam padaryta ne
toli dviejų mil. doi. nuostolių. 

Populiariausia radijo prog
rama laikoma anglų BBC, 
ypač Pabaltijo kraštuose. BBC 
metinis biudžetas siekia apie 
100 mil. dol. Lietuvoje puikiai 
girdimos Vatikano ir Madrido 
radijo transliacijos, o taip pat 
ir Amerikos Balso - lietuvių 
skyriaus. 

Amerikos propaganda yra 
silpnesnė negu Sovietinės Ru
sijos. Vienas Indijos gyven
tojas apie Amerikos pro
pagandą taip išsireiškė: 
baltasis tėvas nori tik savo vai
kams suteikti malonių pa
mokymų. Kaip atvyko j Indiją 
Brežnevas, tai jo palydovai 
atvežė krūvas propagandinių 
leidinių, parašytų net 14 indų 
tarmių ir gyvu žodžiu norėjo 
įtikinti, koks jis geras yra Indi
jos draugas ir taikos apaš
talas. 

P A R E I G A T Ė V Ų 
K R A Š T U I 

Supran tama , kad ne tik 
patys išeiviai, be t ir jų vaikai , 
nežiūrint kur j ie būtų gimę, 
nėra visai laisvi nuo pareigos 
tėvų protėvių kraš tu i . Pirmiau
sia, naujoji išeivių ka r t a per 
savo tėvus yra d a u g ką gavusi 
iš savo tautos ir todėl turi 
pareigos bent dalį savo jėgų 
skirti tai t au ta i , iš kurios yra 
daug ką paveldėjusi. Dekalogo 
į sakymas „gerbk savo tėvus" 
įpareigoja gerbti ir protėvius, 
tai yra savo kilmės tautą. Ant
ra , kiekvienas idealistas ar 
šiaip padorus žmogus jaučia 
pareigą kovoti už tiesą ar 
teisingumą, už lygias teises bei 
laisves vis iems žmonėms. 
Todėl ir kiekvienas padorus 
žmogus negali būti abejingas 
t am neteis ingumui , kurį, t a rp 
kitų tautų kenčia ir Lietuva. 
Juo labiau negal i t a m būti 
abejingas kiekvienas lietuvis, 
nežiūrint kur būtų gimęs — 
pačioje Lietuvoje ar svetur. 
Trumpai ka lbant , kiekvienas 
lietuvis, čia a tvykęs a r jau čia 
gimęs, šalia pareigų gyve
namajam kraš tu i , turi morali
nę pareigą atiduoti prideramą 
duoklę ir savo, savo tėvų ar 
protėvių kraš tui . 

L. Dambriūnas, 
„Lietuviškas auklėjimas 

šeimoje". 

K R I Z Ė 
V I N C A S M Y K O L A I T I S - P U T I N A S 
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Rašytojas klausė šitų pagyrų su atlaidžiu skep

tišku šypsniu. 
— Žinai, pone Andriau, ką aš tau pasakysiu! 

Yra panašumas tarp senstančio veikėjo ir senstan
čios panos. Kai pana pastebi, kad ją pradeda nebe-
vertinti tik vienas kitas išdykėlis, o ji pati dar jau
čia savyje pakankamai ugnies, jaunuolių kompli
mentai jai esti be galo malonūs. Bet kai ji pasiekia 
tokio amžiaus, kada ir pati nebeturi jokių iliuzijų 
dėl savo žavesio, tie patys komplimentai ją įžeidžia 
ir žemina. Taip ir aš. Štai dar prieš trejetą metų 
jaučiausi daug išmanąs ir galįs, pykau, kad mane 
atstumia nuo gyvenimo ir guodžiausi jūsų pagyro
mis. Bet šiandien jau Įsitikinau, kad nieko nebega
liu, o gal nieko nė neišmanau. Gyvenimas nuo ma
nęs pabėgo Perdaug didelis skirtumas tarp mano 
jaunystės ir šių dienų idealų bei nuotaikų. Kapitu
liuoju, pone Andriau. Be to, ir sveikata mano štai 
baigia išsekti, kaip tas šaltinėlis, išsibaigus podir
vio versmei. Kur jau čia man viešąsias nuomones 
reguliuoti! 

Po šitos kalbos ponas Andrius pasijuto kaip 
vandeniu nulietas ir staiga neteko viso savo įmantru
mo. Kokia gėda ir menkystė plaktis su savo men
kais piniginiais reikaliukais prie šito garbingo se
nio, su tokia blaiva sąmone pasitraukiančio iš gyve
nimo kovų! Kokia niekšystė apkartinti jo senatvę 
jam nebepakeliama suprotestuotų vekselių skola! 

Vis dėlto po valandėlės Maleišis atsigriebė ir po gresiąs. Argi Keršys bus toks niekšas, kad klam-
ilgų kalbos vingių ryžosi eiti prie reikalo: pįns į balą visų gerbiamą ir jokio t u r t o nesusikro-

— Taip, šių dienų gyvenimas pilnas visokių vusi tautos veteraną. Po tokios įžangos vėl pasuko 
staigmenų... Ir net nežinia kartais ką kaltinti: ap- prie savo reikalo: 
linkybes ar žmones. Tamsta tu rbū t dar negirdėjai — Na, šiais laikais žmogus nežinai iš kur ir ka-
paskutinės, taip sakant, sensacijos. Keršys suban- da tave sučiups už pakarpos. Manai vienaip, o 
krutino mūsų importo bendrovę. 

Bet Visvydas ilgai negalėjo atsiminti nei Keršio, 
nei tos bendrovės. Pagaliau, pono Andriaus pade
damas, atsiminė. 

— Sakai subankrutavo? Gaila lietuviškos įmo
nės. Žydų darbas, pone Andriau! 

— Iš dalies, gal... Konkurencijos, žinoma, buvo. 
Vis dėlto, kaip čia Tamstai pasakius, ir Keršys 
ne be kaltės: su kasa į užsienius pabėgo. 

— Ką? Su kasa?... Vadinasi apsivogė! Lietu
vis!... Dar viena gėda... Ak, jūs, jaunoji karta! Mes 
išpranašavom laisvę ir prikėlėm jums Lietuvą, o 
jūs, kaip plėšikai, apnykot ją draskyti. 

— Na, ir mes patys kenčiame. Štai ir aš pats. 
Steigiant bendrovę reikėjo kapitalo. Pasirašiau pen
ketai tūkstančių vekselių, dabar teks sumokėti. O 
čia, kaip Tamsta žinai, aš ir savo skolų turiu. Ir 
terminas jau baigiasi. Nežinau, kaip čia bus... 

Visvydas pliaukštelėjo sau delnu per kaktą. 
— Atsimenu! Gi ir aš pasirašiau tam latrui 

išeina kitaip. Štai ir aš pats nežinau kaip išbrisiu. 
Brolis Povilas ir Kristina pataria parduoti Klevus. 
Aš ir Viktutė nenorime. Kristina sako žinanti kaž
kokį vokietį, kuris siūląs neblogą kainą, bet tamsta 
supranti, kad būtu stačiai nusižengimas Klevus par
duoti vokiečiui. 

Ponas Andrius apskaitė gerai : Visvydas piestu 
šoko nuo vienos minties, kad Klevai gali tekti vo
kiečiui. Jis puolė barti visus Maleišius su tokiu pa
sipiktinimu, tarsi jie būtų padarę blogiausią nusi
kalstamą darbą: 

— Tai skandalas, pone Andr iau! Ką jūs ma
note? Parduoti tėviškę, kur kiekviena pėda yra jū
sų bočių probočių krauju išpirkta. Lietuvišką žemę 
parduoti vokiečiui, amžinam priešui* Tai išgamų 
darbas, pone Andriau! Pasakysiu tau atvirai, ge
riau būčiau nesulaukęs tos dienos, kada dėl pinigo 
jaunoji karta paleidžia priešams tėvų palikimą! 

Ponas Andrius gynėsi labai nenorįs to daryti, 
bet kad piniginiai jo reikalai taip susipainiojo, kri-

- , T-. .„., • • , . . - • 4. zė taip prispaudė, jog noromis nenoromis gali virsti 
Kažkokius vekselius. Vis įtikinėjo, kad tai busianti v v r J . . . . . 

nusikaltėliu. Čia reikalas hecia ne t ik j? vieną, bet lietuvių bendrovė paveržti prekybai iš žydų. Štai 
tau ir paveržė! 

— Kam Tamsta rašeisi! Baisiai negerai! — su
šuko Maleišis. Visvydo įkišti Keršiui vekseliai sun
kino ir j o paties reikalą. Tad, susigriebęs, jis sten
gėsi Įtikinti, kad galgi Visvydui pavojus nė ne-

ir visą eilę kitu žmonių ir geriausių d raugų : dakta
rą Umbrą, kleboną. Sargeni ir patį Visvydą. Kas ga
lėjo tikėtis, kad išeis tokia istorija su Keršiu. Da
bar ponas Andrius savo vekselių jokiu būdu nega
lėsiąs išpirkti. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. balandžio mėn. 24 d. 

PR. ALSĖNO SUKAKTIS - 70 METU 
VERŽIMASIS Į VISUOMENINĮ 

GYVENIMĄ 
Iš patyrimo žinom, kad žmo I sinės gerovės, kad tas skirtumas, 

Laisvės saulei Lietuvoje švin-. liame laikraščiu skaičiuje, kad | gus negali gyventi be visuomeni-1 kuris yra tarp laisvųjų kraštu 
tant, kartu kilo ir maironiška I juos visus išvardinti sunkiai |ma- • nio gyvenimo. Politinis bei vals-1 ir okupuotos Lietuvos gyvenimo 
Jaunoji Lietuva — iš tautinių mū-1 noma. Pasitenkinsime paminėję ' tybinis gyvenimas yra ne kas kita, | sąlygų būtu dar didesnis, dar ryš 
sų kaimo šaknų sužėlė jaunasis tik pačius svarbiausius, 
atžalynas ir pradėjo ruoštis savo- Lietuvoje — Ryty L etuvoje, 
jo krašto tarnybai. Vienu iš to į Lietuvis Aide, Mūšy Laikraštyje, 
atžalyno daigų buvo ir būsima- j Trimite, Karyje, Vilniaus Balse, 
sis plataus masto ir neįprasto pa- I 2emaičiy Žemėje, 
sirvžimo lurnalistas Pranys Al-

kaip aukštesnė, tobulesnė visuo- kesnis. Nūdien visa tai yra aišku 
meninio gyvenimo forma. Kai ir didžiosioms Vakarų bloko 
žmogus subręsta, kai jis jau su- valstybėms. Ir todėl vis dažniau 
auga socialiniame gyvenime, ver ir dažniau, ir tai nepaisant Mask 
žiasi į visuomenini ir ipolitinį gy- vos despotų dedamų kontra pa 

Vokietijoje — Tėviškės Garse, ! venimą. Į staby, pasigirsta Lietuvos klausi-
šėras, g:-nęs 1911 metais roman-1 yf.jbU Kelyje, Žiburiuose, Minty-' Nors paskiras žmogus, kad i r ;mu i palankesniy balsų, palai-, 
tiškose Šventosios pakrantėse, j ;e^ Lietuvių' Žodyje, Naujame' y r a dangaus ir žemės tarpinin- kančių mūšy teisę į Lietuvos 

kas, vis dėlto pats vienas negali i nepriklausomybę. Gyvenime, Žingsniuose, Apžval
goje, Žibinte, Viltyje. 

apie kurias jis pats vėliau rašo: 
"Vengruva - tai pasakiškas vaiz
dų kompleksas. Iš vienos pusės, 
pakluonėmis, teka Šventoji, iš k;-
tos gi —netoliese vingiuojantis 
baltutėlis plentas". (Maži žodžiai, 
237 p.)... "Sodžiuje gyveno ne
turtingi žmonės — arė, akėjo 
smėlėtą žemelę, kirto ne visuomet 
gausy derliy, piovė šieną ir savo 
prakaitu pelnėsi kasdienę duoną 
(ten pat) . 

Toji į tolumas tekanti Švento
ji ir tas į nežinią bėgantis 
baltas plentas žadino jaunojo 
Prano fantaziją bei ugdė pasiry
žimą pačiam išplaukti į plates
nius vandenis, pakilti virš smėlė-
ty tėviškės lauky... Gera buvo tur
tingų ūkininky ar mieste gyve-
nančiy tarnautojy vaikams eiti į 
aukštesnius mokslus, kurie buvo 
čia pat, tačiau neturtingam kai
mo berneliui tai buvo didelė pro
blema, nes reikėjo pasitikėti 
vien savo jėgomis. Bet Prano 
tas neatbaidė, ir štai neužilgo 
matome jį jau išskridusį į Kauną, 
kur dirbdamas ir mokydamasis 
baigia gimnaziją. Toliau jo ke
lias eina per įvairias raštines — 
gusary pulke, pašte, policijoje, 
teisme (sekretoriumi), draudimo 
įstaigoje (buhalteriu). Kalbant 
apie teismą, jis matė ne tik rašti
nę, bet kartą teko ir pačiam atsi
sėsti už grotų, vokiečiy okupaci
jos metu pagautam platinant po
grindžio spaudą. 

Iš Lietuvos išvažiavo vedęs mo
kytoją Eleonorą Jačėnaitę. Abu 
išbuvę kelerius metus Vokietijo-
jos stovyklose, vieni iš pirmyjų at 
vyko į Kanadą žmonos brolio Al
fonso Augučio (senosios emigra- į Lietuviams", "Varpelyje", "Euro-
cijos veikėjo) kvietimu. Cia | pos lietuvyje", Argentinos "Lai-
abiem, kaip ir visiems, teko pra- j ke" ir Australijos "TėvF! -s Ai
dėti nuo fizinio darbo: jam j duose", kartu visą laiką iki šiol 
įprastu būdu dirbti ir mok\ ris.; pasi!:k«" įas pagrindiniu "Drau-
Pranas pirmiausia išmoko angly j go" atsi .u Kanadoje. Iš Argen-
kaibos; išmoko iki tokio laipsnio, I tinos, Australe JAV jis susi-
kad pradėjo rašyti lietuviškais Maukė višku žuinafizrito 
reikalais į anglų spaudą. Po to remjjt paskutinę 

išsiversti. Jam iŠ mažens reika- j 
lingi tėvai, globėjai, auklėtojai, 
mokytojai. Be to, j am reikalingi 
laikraščiai, knygos, žodžiu, žmo
gų veikia supąs pasaulis. Bet ir 
žmogus veikia supantį pasaulį. 

Kaip atskiras žmogus beaug
damas, bebręsdamas nori būti 

/. Miškinis 

Danutė Brazytė - Bindokienė 

ANGELŲ SNIEGAS 
Mokslinas fantazijos apysaka 

Meteorų lietus. Skraido švel-
j laisvas, nepriklausomas, taip ir ' nūs pūkeliai. Angelų sniegas. Rū" [ 
į kiekviena tauta nori gyventi po- j gilės nelaimė. Kur dingo vasa- • 
i litiškai nepriklausoma. Vadina- Į r a ? Pelkėse. Reikia eiti namo. 
: si, tauta turi būti laisva. Todėl j Pavojingos kelionės pradžia. Ne-1 
j mūsų veikla ir kova dėl Lietuvos į t ikėtas draugas . Gaisras. Balto-
Į laisvės atgavimo yra kiekvieno i jį giria. Vytenis susitinka pabai-
| lietuvio pareiga, kurią įsteigė Į gag Kelionė atgal. Radinys kel-

mums lietuviy tautos prigimtoji Į m o p u v ė n o s e . Kas sunaikino au-

SOPH IE BARČUS 
KADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ouo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

H 59 S. MAPLEVVOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

V. SASNAUSKAS 
Atlieku įvairius 

Cemento dijrbus 
Šaligatvius, Laiptus ir Kita. 

Pamatų plyšiai užtaisomi. 

APSKAIČIAVIMAI NEMOKAMI. 
I 

Skambint 476-8402 

CLASSIFIED ADS 
HUSCElAANEOVa 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32081/2 W e s t 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

R K A L K S T A T S 

IŠNUOMOJAMA BRIGHTON PARKE 
44-os ir Artesian Ave. apylinkėj 4-ių 
kambarių butas pirmame aukšte. Kars
to vandens šiluma. Geras susisiekimas. 

TELEF. — 247-4483 

I . 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBE* BANYS, Telef. 447-8806 

^ ^ ^ ^ | iš mūsų sandelio. 

ijHiiiiisnimiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiimii 
j {vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 

MiiMiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimitiiiiitmm 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymui 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
iimiiiiiiiiiiiiiiitHiiicj 

llllilllllllliilllllllillllillllifuiililllllllltliu COSMOS PARCELS EXPRESS 3-jų butų mūr. Evanstone. 20 metų. 
N A M Ų A P S I T V A R K Y M E į 2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 Gražiai išlaikytas. Arti ligoninių ir 

Pr. Alšėnas — jubiliatas 

Iš Kanados — Drauge ir Dar
bininke, daugiausiai dėmesio ski
riant Toronte pradėjusiems eiti 
"Tėviškės Žiburiams". Dabar 
jau pradedame pamiršti, kad pa 

teisė — paveldėti ir saugoti savo 
tėvu žemę. Ši pareiga yra pašven
tinta Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kovų aukomis. 

Veltui okupantai mano, kad 
kova dėl Lietuvos nepriklauso
mybės tėra tik pabėgėlių svetur 
padarinys. 

Lietuvos vadavimo idėja yra 
tas cementas, kuris visus lietu
vius, nežiūrint, kur jie gyvena, 

"T. 2 ." idėja gimė keliu a s m e - ! k o k i o s » P ° I i t i n ė s P*™™: J u n 

ny galvose Alf. Augučio bute ir 
senojoje Šv. Jono klebonijoje. Pr. 
Alšėnas buvo vienas iš ju. Jam 
kartu su kun. dr. J. Gutausku bu
vo pavesta sunki misija nuvykti [ 
Montrealį ir įkalbėti dr. A. Šapo
ką keltis į Torontą naujam laik
raščiui redaguoti. Tą iiiisiją juo
du gerai atliko. 

Naktimis dirbdamas fizinį dar
bą, o dienomis rašydamas, jis ir 
"T. 2." einant rasdavo laiko t'a-

išeivijos laik-ir 
raščiuose: 

gia Į vieną patvarų ir ryžtingą 
visos lietuvių tautos nusistaty
mą. Juk visų mūsų tikslas yra 
išlaisvinti iš okupantų tėvynę 
Lietuvą. Lai kiekvienas lietuvis, 
sukaupęs visas savo jėgas, sąžinin
gai ir uoliai dirbdamas savo kas
dieninį dafbą, stiprina ir cfUSoa 
mūsų tautos pajėgumą Ir galią. 

Pavergtoje Lietuvoje komunis
tų priespauda nualino ir suskur-
dino Lietuvos krašto ūkį ir paski
rų gyventojų pragyvenimo iš-

galus ir Sūrūs lašai. ' 
Knyga įdomiai ir lengvai pa-! 

rašyta . Graži dovana jaunimui. ' 
Išleido Akademinės Skautijos ] 

leidykla 1981 m. Spaudė "Drau
go" spaustuvė. 160 pusi. Viršelį į 
piešė A d a Korsakaitė-Sutkuvie-
nė. Kaina su persiuntimu $5.75. Į 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, J,5Jf5 W. 6Srd St.: į 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda 30 į 
et. valstijos mokesčio. 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamDinant po 6-os vai. vakaro. 

Tel. 476-3950 

illlllllllllllllllllllllllllllllllltiiussillllllliu 

UlIliH 

Garse'", "Laiškuose-teklius; sustabdė gyventojų vie
šoje ir privataus gyvenimo vysty
mąsi. Ji neleidžia gyventojams ne 
tik pakilti ar bent laikytis vieto
je, bet, atvirkščiai, kas kartą vis 
daugiau ir daugiau susmukdina 
jų buvusi pasiektą medžiaginės 
ir dvasinės kultūros lygį, tuo pa
kirkdami jų laisvas kūrybines jė-

-g gas ir bet kokios pažangos inieia-
pasidarė laisvesnis kelias ir vėl I metais už aktyviausią kėlimą lie- \frf I okupantų priespaudą mes 
raštinės darbą — ilgiausiai, iki tuviškųjų reikalų anglų spaudo- j tunm nuolat atsakyti su sustip-
pat išėjimo į pensiją, Pranas iš- į je. į rinimu i r P^ėlimu laisvųjų kras 
buvo raštininku Ontario parla- j Rašytojas | t Ų &""*1 m e d z i a S i n e s I r d v a 

mento rūmuose. Apsitvarkęs su 
anglų kalba, Pranas vėl grįžo prie I Bandė Pr. Alšėnas ir rašytojo j pamatyti, užfiksuoti ir, reikalui 
lietuviškų studijų. įsigydamas ba- Į plunksna, pradėjęs su "Talisma-, esant, aprašyti pro akis slenkan-j 
kalauratą Lituanistinio Institu-j nu" — novelių rinkiniu, išleistu i fius gyvenimo faktus. Šioje srity-! 
to neakivaizdiniame skyrių je i Vokietijoje 1946 m. Kanadoje, j e jįs y r a nepamainomas, o apie; 
Chicagoje. | 1962 m. išleido straipsnių rinki- ( g j i i ą tėvynės Lietuvos meilę jis j 

Kanadoje Alšėnai susilaukė iri m " M a ž i Žodžiai", *•* jis jaut- j p a t s § t a i ką rašo: " O kryžių ir rū- ' 
užaugino sūnų Paulių, kuris, bai- j ™i atsiliepia į visas pagrindines į pirrtojėliu žemė. Kur tu? Aš I 
gęs du fakultetus (psichologiją ir į išeivijos problemas, ypač reika-1 vargšas benami? jau eilę metų 
teisę) Western universitete, šiuo j 'a aukotis tėvynei ir gyventi di- j eįnu plačius gyvenimo vieškelius, 
metu verčiasi advokato praktika, j džiaisiais idealais. Stambiausias ; kur\s veda jš miesto į miestą, iš 

j jo darbas yra suredagavimas M. j v i e n o \x^įį0 į }cįta> ; r v i s n e n u . 
Spaudos darbe j Jankaus monografijos, kurią savo j v e d a ten> k u r p a s į l įko lietuvio j 

Tą da-bą Pr A'Šėnas oradėjo! ] ė ^ o m i s i ; l e i d o J. Bačiūnas, buvęs krauju ir ašaromis aplaistyta že-
1928 metais, aprašydamas savoj P L B I * " * * * • ! 
gimtajame kaime įvykusią gegu-
žinę. Nuo to laiko, t. y. prieš 50 Visų Pr. Alšėno plunksnos dar-| (Maži Žodžiai, 46 psl.). 
metų, jis yra rašęs tokiame dide- !bų pagrindas yra savybė tiksliai 

iiiinnmisinHiuiiHiHHiiiiiiituiim'Miiii 

T O N Y P I E T 
Pontiac - Datsun 

6633 S. W£STERN AVL 
Nauji ir vartoti automobiliai. 

Kreipkitės j ARMANDO NACIŲ 
Lietuviams geriausios kainos 

ir patarnavimas. 

Tel. 434-8200 
<ihlMill!U!U!|||;iI!llIlllilllllllllllllllillllll 

iitiiiiuusiinniiimimiiiniiKr 
S I U V A M E 
AVIES KAILINIUS 

VYRAMS—MOTERIMS—VAIKAMS 

UŽSISAKYKITE DABAR 
Iki geg. 31 d. sutaupysite 

$40.00 DU $60.00 
Taip pat valome avies ir odinius 

paltus. 

FAMILY FURS COMPANY 
4171 So. Archer A v e - - 847-4027 
3107 No. Mihvaukee Ave. — 530-7959 ! 

Atd. 10 v. r. iki 7 v. v. Sek n. 12 iki 3 v j 
IIIIIIIIIIHilIlKlllllllllltilIlIliirJimillKU! • 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

VA L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

Tel — RE 7-5168 
• • • • • • • • • • • *** » » » » • * » • • m * * • 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ii' Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll 

universitetų. $130,000. 

ŠIMAITIS HEALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

Savininkas parduoda mūr. namą Mar-
quette Parko apylinkėje. 5 kamb. ir 
3 kamb. pastogėje. Skamb. 776-3730. 

L R S E R Y S C H O O L 

C H I L D C A R E 

Kiddie Kove is a professionai nursery 
j senoo!. Lowest pnce on tne South-.vest 
! side. Open 5 days a wk., 6 a.m. to 6 
i p.m. Open Sat. 7 to 1 p.m. Enrollment 
j now open. 6602-4 S. Kedzie, 434-2120 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69thStreet Tel.: 

J. & J. PHARMACY 

'6-436. 

Vaistą!, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos zotOš Irt i . 
važiuojamos kėdes, ramentai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai •įpakuojama dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininką! 

PASSBOOK 
SAVINGS 
flH hstt woy ti 

'•ss 

me... vadinama itin brangiu ma
no širdžiai vardu — Lietuva" 

A. Rinkūnas 

H«fh 
Int»re«t R * « 

Paid on S*vmft 

Innfttt Comoouod^d 
0»Hy anč P*d Ou»rter!y n Kviečiame visus atsilankyti! 

0 1 * »n ^^ S i i n ^ a v A n Sunday, April 26 
1:00-4:00 pm 

• • • us f or 
yĮ0L financing 

AT OUt 10W MTB 
A M H R l P A V M f M 

TO f IT v O U » i N f OM» 

Kor high school/community college students, parents, and individuals interested in 
betfinning or continuing college in regular day programs, evening programs, the 
VVeekend College. or in graduate programs in education or nursing. 

Saint Xavier College 
3700 West 103rd St./Chicago. IL 60655 (312) 779-3300 

A Speciai Information Session wiil be held at 1 PM 
for aduits over 23 who wish to pursue a degree prearam 

SIUNTINIO 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

iiiiiiiiiiiiMiuiiimiiiimiiiiiiuiimiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLJC 
4259 S. Mapletvood, tel. 254-7450 

. . :..-'» pu; da ronn VERTIMAI, 
tškviet!,.::;i. p i ldom! 

::.:r -VSČ.S P.M * 81 r.; A I ir 
•-.'.Orcia bia.nkai-

m •:. *-nsninnuiim niiiuniiii 

llil HilIitlIlUlIlIlIlIlillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1883 arba 376-5996 

iiiiiiiimiiiiiiimiimimmiuiiuiiiimiiiii 
-.IIHIIllIlIlHIIIIIMIfltlIlIlIlIlUtltlUlUIIHIt 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
inmiiuiiiiiiimiiiiiiii mmuiuuiiutii 

Atdaras apžiūrėjimui balandžio 26 d., 
sekmadienį nuo 1 iki 4 vaL popiet 

7032 S. CAMPBELL AVE. 
Mūrinis 6 kambarių bungalow. 3 mie
gami. Tik $35,500 

BUDRAITIS REALTY 
TeL 767-0600 

Benvyne savininkas parduoda namą— 
4M: kamb. apačioj ir 3 kamb. giminin
gai šeimai viršuj. Pilnas rūsys. Nau
jesnis stogas. Geras investavimas. 
Truputį virš $70,000, arba duokite pa
siūlymą. Skambinkit tel. 788-8557. 

Parduodama rezidencija netoli ežero. 
Beverly Shores, Indiana. Skambinkite 

219—872-4963 — MELDA2IS 

Atdaras apžiūrėjimui balandžio 26 d., 
sekmadienį nuo 1 iki 5 valandos. 
M A R Q U E T E P A R K E 

7251 So. Francisco Avenue 
Gražioj vietoj parduodamas labai šva
rus mūr. 4 mieg. namas. 2 punos vo
nios. Aukštas rūsys. "Radiant" apšil
dymas. Tinka giminingom šeimom. Že
mi esčiai. Tuojau '•' •: 

Skambint 59s-.c^9 
a užirnri. 

At- apžiūrėjimui t *ur«iJienį 
nuo 1 iki 4 valai; ios 

3440 YVEST 60 P* .CE 
Puikiam stovy, labai švarus 3-jų mie
gamų mūr. namas. Valgomasis. Gazu 
'•forced air" apšildymas. Centr. oro 
vėsinimas. 2emi mokesčiai. Kaina virš 
$50,000. 

Atdara apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1:30 iki 4:30 v a i popiet 

6345 S. KOMENSKY AVEN1E 
"Dcpandable" geros kokybės namas. 
Ąžuolinės grindys. Valgomasis. Gražiai 
permodeliuota vonia ir daug kt. 

CENTURY 21 — CAHILL BROS. 
REALTORS 

4100 W. 63rd Street 
TEL. 585-6100 

Mutual Federal 
Savinas andLoan[£ 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

I nOURSt Non.Tu*.Fr 1 .9-4 Thur.*-« S a t . 4 - 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

• • A L S t A T • 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A M 0 6 S 

•HfnillllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIin'HHHIIIIIIII 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
Kew Jeriey. New York ir Connecticut 
lietuviams! 
K M »e*t*dienj ii WEVB stotie* 
N>w Torke mio 8 iki » vai. vakaro 

(97.9 me|. FM. 

R c / i d r n o n r * ir kiimf r( ines nn<»srt\ yf>c5 
Ap^rt^mrnt^i * Kondf>rJunium.ii • NuomtliimA* FLORIDA A rf 1A „ „ . . PFAT n Angelė E. Karnienė 

J\S1AI\1^ *~^ REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY 

ESTATE 3701 Gulf Boulevard. St. Pptersburg B<>ach. Fl. 33*16 
Telffonas (813)3602448 • Vakare (813)367-2413 

į Dlrakt DR. JOKCBAS STUKAS 
; 294 Soallt Drrv* 
| Watchuar. N. J. 07060 

TU. — (201) 7SIMM 

HUUIH1IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIN 

• Perskaitę "Draugą", duokite 
i ji kitiems paskkaitytl 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national survival 
versus Russian imperialism in Esto-
nia, Latvia and Lithuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autorius yra estų kilmes, gimęs 
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24 
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos j anglu, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir į 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $13.80. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.05 
valstijos mokesčio. 

iiiiiimiiimimitiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiMiimt 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

iimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn, Ilginiais pasikalbėjimais reiškėsi 

ses. Ona Mikailaitė. 

Trimakienė suruošė vakaronę site vakarą, bet ir paremsite „New York Times" vasario 2 1 ' DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. balandžio mėn. 24 d. 
Raudondvaryje. Kun. Trimakas 
parodė skaidrėmis, su įkalbėtais 
paaiškinimais, ateitininkų ir jų 
organo "Ateities" svarbesnius nu 

lietuviškąją radiją, kuris lietu- paskelbė 30 populiariausių alko-
višku žodžiu, daina, muzika jun- : holiniu gėrimų sąrašą. Pirmoje 
gia visus lietuvius bendram lie- vietoje — Baeardi romas, kurio 
tuvybės išlaikymo darbui, žadi- ' 1980 m. parduota 6,850,000 dė-

ATSINAUJINIMO DIENOS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių pastangomis 
suruoštos Religinio atsinaujini
mo dienos, kurioms vadovavo 
pranciškonas kun. Juozas Jonas 
Bacevičius. Moterims tos dienos 
buvo kovo mėn. 23 — 25. Daly
vavo apie 60 moterų. Vyrams, 
Kurių dalyvavo 20, tokios dienos 
buvo kovo 30 — 3 1 . 

Šitokias Religinio atsinaujini
mo dienas seselės pasiryžusios su
ruošti ir kitokioms grupėms, 
pav.: šeimoms kartu, jaunimui 
ir pan. Tik reikia, kad susidary
tų būreliai to norinčių. 

LB SUSIRINKIMAS 

Balandžio 5 d. Raudondvary
je sušauktas LB vietos apylinkės 
narių metinis susirinkimas. Susi
rinkimas pradėtas kun. R. Kra-
sauoko sukalbėta malda. Prane
šimus padarė pirm. dr. J. Kriau
čiūnas. Jis pasidžiaugė, kad visi 
lietuviai čia remia lietuviškus 
reikalus. Daugelis prisidėjo rašy
dami laiškus valdžios pareigū-

Abu parengimai, ypač čikagiš- j eito kelio įvykius per 70 me'ų.' na lietuvio meilę lietuviui. i žių. Toliau eilės tvarka daugiau-' 
kis, davė gražių pajamų, taip rei- Į Audrų supami keliai, bet garbin- Stalus prašom iš anksto už-'; sia parduota Smirnoff vodkos, I 
kalingų seselių naujojo namo už-: gį pasiekimai! Pabaigoje dalyviai į sisakyti pas Radijo klubo vai- j Seagram's 7 Crown, Seagram's! 
baigimui. Seselės Cricagoje lan- pabendravo prie kavutės. dybos narius. i VO ir Canadian Club degtinės, 

MŪSŲ LIGONIAI ke ir vyresnio amžiaus rėmėjus, į 
nes kai kurie jų jau menkai gali 
judėti. Pranešėja perdavė Chica-1 Jau beveik 2 mėnesiai, kai An 
gos rėmėjų sveikinimus rytiniam Į ne Žalionis, LB valdybos iždi-įval. vak 
krašte gyvenantiems rėmėjams,' ninkė ir ilgalaikė seselių padėjė-1 dol. 
ypač čia pasitariman susirinku-, ja, gydoma vietos ligoninėje. Tu- Į 
šiems. \ rėjo sunkią operaciją ir po jos Į 

Seselės, rėmėjams pritariant, j komplikacijas. Dabar jau gerėja ir j 
naujo pastato šventinimą ruošia į visi linki jai greitai pasveikti 
š. m. birželio 20 d., 2 vai. p. p. j . Kr. 
Šventinimo apeigas atliks Nor-
vvich vyskupas D . Reifily. Lietu
viai prašomi gausiai apeigose da- i 
lyvauti, pasidžiaugti seselių nau- 1 
jais namais ir Religinio atsigai- j 
vinimo centru, nors dar ir nepil
nai užbaigtais. 

Metinė seselių iškyla — Lietu
vių susiartinimo šventė įvyks lie
pos 26 d. seselių sodyboje. Ne- j 
ringos stovyklos stovyklautojos 
atliks programą — lietuviškus 
šokius. Iškylos loterijoje bus lei
džiami: po paveikslą vieno čika-
giškio dailininko ir daili. Galdiko, 
Baltramiejūnienės megztas lovos 

Visi esate kviečiami dalyvau- ; Jim Beam burbono, Popov vod- i 
ti šiame radijo valandėlės pa- kos, Jack Daniel's degtinės,Seag- Į 
vasario baliuje. Pradžia 7 :30 ; ram's ir Gordon's džino, Cana-j 

Įėjimo auka tik 10 j dian Mist degtinės ir J and B \ 
J- G. į Rare škotiško viskio. 

Lietuviai Kalifornijoje 
Los Angeles, CaL 

nams, kuriuose prašyta interven- j užtiesalas, E. Abelikienės ir ses. 
cijos nuteistojo Petkaus reikalu, I Jonės Laurinaitytės padaryta lie-
Washingtone prie Sovietų atsto- s tuviškais papuošalais Kalėdų 
vybės demonstravusių ir suimtų j eglutė ir daug kitų vertingų da-
teismo reikalu, Lietuvos laisvini
mo ir Lietuvos atstovybės tęsti
numo reikalu ir kita. Iš dauge
lio pareigūnų gauti teigiami at
sakymai. Taip pat gausiai buvo 

DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS BAL. 28 D. 

A. f A. 
Anthony D% Kamm 

ir 
VIENERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

A f A 
Inž. Jono Gustaičio 

f7>^ 

ANTHONY D. KAMM 

Lietuvių Fondo atstovė iš Geveiando. 
su vietos pirmininku J. Cinga 

Nuotr. A. Gulbinsko 

RADIJO BALIUS SU 
VITALIŲ ŽUKAUSKU i 

gausu, pavaisinti 
VAKARONĖ 

humoru linksmins susirinkusius. 
Dalyvaudami šiame jkultūn-

lykų. Lietuviai, ypač Rytų pa-
pakraščio, tą dieną prašomi at
silankyti Putname ir seseles pa- ( 
remti. 

Lapkričio 1 d. vėl šaukiamas 
paremti lietuviškieji reikalai i r | r u den in i s rėmėjų sąskrydis, jau 
piniginiai. Tie reikalai: Šokių i virtęs tradicija, kurio metu bus 
šventė Chicagoje, LB švietimo ir Į prisiminti ir mirusieji. 
kultūros kėlimo reikalai, W a - | Ses. Paulė Savickaitė skatino 
shingtone demonstravusių teismo! skleist? tarp lietuvių mintį ir vi- į 
išlaidoms padengti, Lietuvos j sįems prisidėti prie maldų vajaus, j 
laisvinimo organizacijoms ir kit. j J u o reikailu išsiuntinėti laiš-Į 
Pav. Vasario 16-tosios proga su- ai visiems, kurių adresai seselėms j 
dėta beveik 700 dol. Švietimo j buvo žinomi. T u o pačiu iškeltas' 
reikalams - 173 dol., Balfui - - ' pašauk imų į kunigus ir vinuoli-. ljOS Angeles š. m. gegužės 9-
225 dol. ir t. t. Bendruomenė pri- j j a s r eikalas. Visi prašomi skat in- 'd- lietuvių parapijos salėje, 
sidėjo prie maldų dienų už Lie-!

 t j jaunimą tokius pašaukimus! Įvyks radijo klubo pavasario; 
tuvą ir kenčiančius lietuvius sa"\paanaiJd. .balius. Programą pravesti pa-į 
ruošimo, talkininkavo seselėms, į Pasitarimas 'baigtas kun.S. Ylos! kviestas visų mėgiamas humo-' 
pasistengta, kad vietos spauda i malda. Visi dalyviai, kurių buvo ristas Vitalis Žukauskas, kuris | j 
bent pavergtą Lietuvą paminė-; g a u Su, pavaišinti užkandžiais. ] gyvenimo aktualijom, satyra, 11 
tų, aprašydama Kalėdų papro
čius, ir t. t. Panašus veikimas bus 
tęsiamas ir toliau. j Balandžio 2 d., kun. K. Trima- nės radijo valandėlės pavasario i Į 

Prof. A. Vasaitis padarė trum- j ku j lankantis iPutname, ses. Rita baliuje, ne tik maloniai pralei-
pą, bet įdomų pranešimą apie į 
lietuvių įvairiuose pasaulio kraš
tuose ir Lietuvoje Lietuvos laisvu-
nimo veiklą, kur teko apibūdin
ti ir Lietuvoje išleidžiamus rezis
tencinius leidinius. Gailia, kad 
tuo reikalu diskusijos negalėjo 
tęstis, nes trūko laiko. 

Susirinkusieji išrinko atstovus 
į apygardos suvažiavimą. Be val
dybos, kuri automatiškai įeina, 
išrinkti: prof. A. Vasaitis ir J. Ta
mašauskas. 

Iždininkei sergant jos praneši
mo ir Reviz. kom. pranešimų ne
buvo. Susirinkimas baigtas visų 
sugiedota 'Marija, Marija". Su
sirinkimui vadovavo dr. J. Kriau
čiūnas, sekretoriavo V. Abromai
tis. Po susirinkimo pabendrauta 
ir pasivaišmta kavute su užkan
džiais. 

SESELIŲ RĖMĖJŲ 
PASITARIMAS 

Rodos tik vakar įvyko tos dvigubo skausmo, širdgėlos valan
dos. Neseniai abu buvo išėję į pensiją ir džiaugėsi įsikūrę Floridoje. 
Likimo buvo lemta neilgai čia džiaugtis. Abu po sunkių, ilgų ligų — 
kantriai, tyliai ir su ištverme pergyveno skausmo dienas ir sutiko 
savo Viešpatį. Abu palaidoti diocezijos Kalvarijos kapinėse, St. 
Petersburg. Abiejų kapai supiiti netoli nuo viens kito. 

Liūdesio dienose gal mūsų šeimai nebuvo įmanoma išreikšti 
mūsų gilų prijaustą dėkingumą už visų užuojautą, — todėl nors pa
vėluotai mes nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. T. Degučiui už ligor 
ninėje lankymą, Tėvams Marijonams už maldas ir šv. Mišių aukas, 
seselėms Pranciškietėms ir seselėms Kazimierietėms. 

Dėkojame rrabr.ešiarns, draugams dalyvavusiems laidotuvėse. 
Orginizacijų ir draugijų nariams, ir visiems iš arti ir toli už mal
das ir suraminimo žodžius. AČIŪ, AČIŪ. 

Šv. Mišias atnašaus kun. Tadas Degutis, -Rochester, N.Y., ir 
TZ-vai Marijonai jų koplyčioje. Praiome draugų prisiminti juos sa
vo maldose. 

Liūdi, žmona - sesuo DONNA, ir jos 
sūnus DAVID ir šeima 

A. f A. 
APOLONIJAI ŽYGIENEI mirus, 

liūdinčią jos dukrąt ' 'Dainavos" ansamblio narę 
LAIMĄ VAIČIŪNIENĘ, žentą JONĄ ir GIMINES 
nuoširdžiai užjaučia 

L. M. ANSAMBLIS "DAINAVA' 

Penkerių Metų Mirties 
Sukaktis 

v . t 

A. f A STASEI RUOKIENEI 
m i r u s , 

jos sesutei ir švogeriui BRONEI ir FERIUI LIKTO
RIAMS ir jų ŠEIMAI, dukroms ALVTTAI RUOKIS, 
GRAŽINAI ir VLADUI BIKNEVIČIAMS ir jų ŠEI
MOMS, nuoširdžią užuojautą reiškia 

JADVYGA IR PETRAS PUTRIAI 
IRENA IR DONATAS LISAUSKAI 
REGINA IR WILLIAM KNUDSTRUP 

Naujosios Anglijos valstijose i 
gyvenančiu seselių rėmėju ir Rė
mėju valdybos pasitarimas vyko i 
•vienuolyno naujuose namuose į 
balandžio 12 d. Pasitarimą pra- • 
dėjo seselių vyresnioji se~. Aloyza ; 
Šaulytė. Ji pakvietė V. Vaitkų į 
pirm. ir A. Lipčienę sekr. Kun. R. • 
Krasauskas, Matulaičio namų 
kapel., sukalbėjo pradžios ma!;dą. 

Seselė Margarita Bareikaitė j 
glaustai pranešė apie seselėms t 
remti parengimus Philadslphi-
joje ir Chicagoje. Ji ir kai kurios 
kitos seselės abiejuose dalyvavo. 
Philadelphijoje parengimui va
dovavo Patamsienė, talkininka
vo kun. K. Sakalauskas ir, reikia 
džiaugtis, buvo įtraukta daug 
jaunimo. 

Chicagoje parengimas užtru
ko visą savaitgalį. Jo suruošim;.! 
vadovavo veiklioji M. Remienė. 
Buvo suruošta A. Galdiko pa
veikslų ir Paskočimo 'lietuvišku 
kryžių paroda. Jdomią paskaitą 
ir daug pasikalbėjimu turėjo kun. 
S. Yla, Putnamo seselių kapel. Re-

MIKALINA 
KONDROTIENĖ 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų t a r p o mylimą motiną, uošvę ir senelę, ku
r ios netekome 197C m. balandžio 25 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, be t mes jos niekados negalėsime 
užmiršti . La i gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 
25 d. T. Marijonų koplyčioje Romoje, Šv. Petro bažny
čioje Kenoshoje ir šv. Šeimos Viloje Lemonte. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a. a. Mikaliną savo maldose. 

Nuliūdę: Sūnus Stasys, marti AdeMe, anūkės 
Barbara ir Pamela. 

A. f A, ALEKSANDRUI KASNICKUI 
m i r u s , 

jo žmonai STASEI, sūnui ALFREDUI ir broliui VY
TAUTUI reiškiame gilią užuojautą. 

Union Pier Lietuviu Draugija 

A. f A. 
DR. ZENONUI DANILEVIČIUI 

mirus, žmonai JOANAI, dukterims RITAI ir DAI
NAI, sūnui LINUI ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia 

RIMAS MULOKAS su ŠEIMA 
JONAS MULOKAS su ŠEIMA 

Brangiam broliui 

A. f A. PRANUI ČERŠKUI 
Lietuvoje mirus , dr . ANTANĄ ir p. ONUTĘ ČERŠKUS, 
jų dukrą VITĄ s u šeima, sūnų RAIMUNDĄ su žmona 
ALDONA ir k i tus artimuosius giliai užjaučiame ir kar
t u liūdime. 

GRAŽINA, JOKŪBAS, ALEKSANDRA 
IR JONAS GRAŽIAI 

ERNESTINA GRAŽIENĖ 

I — 

A. f A. 
ALEKSANDRUI KASNICKUI 

mirus, žmonai STASEI, sūnui ALFREDUI, broliui VY
TAUTUI, brolienei IEVAI, brolių vaikams ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kirtu liūdime. 

JONIŠKIEČIAI 

Motinai mirus, gilia užuojautę 
reiškiame 

DR. EDMUNDUI RINGUI, 
DR. MARYTEI RINGUVIENEI, 

ELENAI GALĖNIENEI 
'IR JŲ ŠEIMOMS. 

ALGIRDAS IR T AM AR MAČIULIAI 

Mažeika & Evans 
•: + :- Laidotuvių Direktoriai 

S 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest "1 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47o-2345 
AIKŠTĖ AL'TOMOBII I AVIS S T - \ T \ 1! 

• • 



DRAUGAS, penktadienis. 1981 m. balandžio mėn. 24 d. j 

X JAV LB vakarinio pakraš
čio Michigano. Ohio. Vidurio 
Vakarų, Vakarų apygardų ir jas 
sudarančių apylinkių valdybų 
pirmininkų rajoninė konferenci
ja bus balandžio 25 d., šeštadie
ni, Chicagoje, Jaunimo centre. 
Pradžia 10 vai. ryto. Konferen
cijoje kviečiami dalyvauti ne tik i 
valdybų pirmininkai, bet ir val-

X Nuo ateinančio s<ekmadie-
nio prasideda vasaros laikas — 
laikrodžius reikia pasukti viena ; d y b ų n a r i a i i r ^ b e s i d o r n j L i e . 
valanda į priekį. Geriausia tai , t u v i ų Bendruomenės reikalais. 
padaryt i šeštadienio, balandžio' « _ _ _ _ — . . . . 
\_ , . . x :s»v. krvztaus ligonine ge-
J5 d., vakare, nes sekmamemo . . . * .. ^* , & . . . . , , : euzes mėnesi priims nemokamai tva rka įau bus x>agal vasaros. . Lf . . . . , , vyresnio amžiaus žmones pataiką, tai vra viena anksčiau. 

valanda 1 
' tiKrmti girdėjimą. Tikrinimą 
', praves specialistai gegužės 6, 

X PLB garbės pirmininko: ] 3 > 2 0 ir 27 dienomis nuo 10 v. 
Stasio Barahiko 75-asis gimta 
dienis buvo atšvęstas balandžio 
22 d. Clevelar.de. šventės proga 
buvo atnašautos šv. Mišios ir 
surengtos vaišės, kuriose daly
vavo giminės, artimieji ir ben
dradarbiai, jų tarpe PLB vai
dybos pirm. Vytautas Kaman-
tas ir vicepirm. Antanas Saulai-
tis, SJ . iš Chicagos. 

ryto iki popietės. Norintieji savo 
klausą patikrinti, turi registruo
tis telefonu: 434-6700, ext. 498.! 

x Daii. Juozo Souaičso paxu- i 
da atidaroma šiandien, penkta
dienį, balandžio 24 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centre Čiurlionio gale-

; rijoje. Parodoje išstatyti tapy-
, binės grafikas darbai ir kola-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE i kos vertimą j lietuvių kalbą; 3. 

1 pieštinį (karikatūrinį) apsaky-
— Dainavos stovykloje, 15100! mą — "cartoon strip". Planuo-

Austin Road, Manehester, Mich.,' jama skirti po dvi premijas 
balandžio 11—12 dienomis įvy-į (200 ir 100 dol.) kiekvienai ka-
ko antroji metinė PLB vai- į tegorijai: trijose amžiaus gru-
dybos, JAV SLB tarybos prezi-. pėse: nuo 16 iki 21 m. amžiaus, 
diumo ir krašto valdybos, Kana- j 22-27 m. ir 28-35 m. Medžiagą 
dos LB krašto valdybos, PLJS sh;sti iki 1981 m. spalio 1 d. Dėl 
valdybos, JAV LJS valdybos ir platesnių informacijų kreiptis į 
Kanados LJS valdybos konfe-.PLJS Valdybą: 5620 So. Clare-
rencija. Jcje taip pat dalyvavo mint Ave., Chicago, Dl. 60636. 
PLB Garbės teismo ir Kontroles į _ Bronė Karašidenė, JAV 
komisijos pirmininkai, "Pašau- L B pietinės, N. J., apylinkės 
lio lietuvio" redaktoriai, II-jų j valdybos narė, prisiėmė atsako-
Pasaulio Lietuvių dienų komite- j m y b ę už vaišes radijo programų 

Lietuvių kalba 50 m. jubiliejaus 
akademijoje Philadelpbijoje ge
gužės 16 d. 

Margučių vertinimo komisija: I. Kriaučeliūnienė, kun. J. Vaišnys, D. Eidukienė ir A. Steponavičienė. 
Nuotr. V. Kučo 

1 žai, kurie ikvėpti liaudies dai- ' 
X J. Daužvardienė, Lietuvos; n ų i r D a s a k ų m o t y v ų . PaTOdo5 

generalinė konsule, kalba filme j a t i d a r y m e a p i e * i u o s tantosa-
apie A. Rūgyte, kaip visuome-i k o s m A ^ m ž o d j tars kun. V. 
nininkę. Filmas bus rodomas ; Sagdanavičius. Paroda tesis 
pirmą kartą Jaunimo centre ge- i k i g c g u ž ė s 3 d. Parodą ruošia 
gūžes 3 d., 5 vai. p. p. I J a u m m o ^ ^ ^ kultūrinės veik-

x Rašytoja Vanda Vaitkevi- i los komisija. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRASMINGAS LMK 

FEDERACIJOS KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

vais, giminėmis ir jaunais bei se- j tik nuo gero planavimo, ką pir-1 
nais šeimos draugais atšvęs vidų j mininkė M. Marcinkienė sugeba ] 
rinės mokyklos baigimą, bus pri- į padaryti, bet ir nuo pačiu daly-
statytas lietuviškai visuomenei ir ' vių nusiteikimo pa*.* vviam dar-1 

čienė, Chicago. m., užsisakė P. Enskaitis, Hamilton 

LMKF Chicagos klubo narių i t u rės progos sutikti naujų pažįs-
?usirinkimas, vykęs balandžio 12 tarnų. 
d_ Tautiniuose namuose, nebuvo; Atsisakyta rengti tradicinį Ve-

įvairiausių leidinių už didesnę! ^ K a n a d a i "Draugo" knygų \ gausus. Lietuviška veikla Chica- \ hM stalą per Atvelykį. Velykų 

bui, kuris rūpi organizacijos val
dybai ir jos nariams. 

E. Diminskienė 

to pirmininkas ir pavaduotojas, 
PLB kcmisijų nariai ir keli 
kviestieji svečiai. Konferencija 
prasidėjo balandžio 11 dieną 12 

! vai. ir baigsis sekmadienį, ba
landžio 12 u.., 2 Vai. pO p»ccU. 
Konferencijoje vyko pirmininkų 
pranešimai, aptartos H-sios 

| Pasaulio Lietuvių dienos 1983 
į m., V-sis Pasaulio Lietuvių Jau-
, nimo kongresas, vyko švietimo, 
; kultūros, politinės veiklos, fi- j šiaurinėj Chicagoj gyveną A. 
j nansų, sporto, socialinių reikalų, j Davis, 29 m., i r jo mergina 
LB ir LJS pirmininkų posėdžiai.: fr^ Laos, 21 m., apkaltinti per 
Buvo svarstomas lituanist. ka- 1 0 dį e nų siautėję Chicagoje, 
tedros finansavimas, Lietuvių I vykdydami ginkluotus apiplėši-
Bendruomenės pelitinė veikla ir j m u s piešiniu metu vienas vy-

! ras buvo peršautas. 

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

PLfcŠIKŲ PORA 

s u m ^ ' I platintojas, vėl atsiuntė 250 dol. goję yra taip išsišakojusi, kad 
x R. Lukat, Peoria, EI., lan- už parduotas knygas. P . Ens- sunku susirinkimui rasti patogų 

kydamasis Chicagoje. aplankė ; kaitis yra Aušros Vartų para- laiką, nes visokių įsipareigojimų 
'Draugą" ir pasirinko lietuvis-1 piios spaudos kiosko vedėjas, • renginių 

kų Įvairių knygų už 85 dol. 

JAUNIMO CENTRO 
VELYKINIAI PUSRYČIAI 

Balandžio 12 d. Jaunimo cent-
mažojoje salėje prasidėjo 

stalas yra gražus ir įdomus gau- j 
šiais patiekalais ir buvo ruošia--
mas remiantis narių aukomis, ta-1 

yra tą pačią dieną. • čiau, maisto produktams Iabai . ro 
artimai palaiko ryšius su 'Drau- Je» susirinkimas kartais ir nebū- \ pabrangus, šio renginio reikėjo nauja Jaunimo centro šeimos 
gu'•' ir sąžiningai atsiskaito. *u gaisus, tai nėra dėl narių abe- i atsisakyti. | t radicija — pirmieji velykiniai 

! jingumo organizacijai, bet dėl i Atentatas prieš prezidentą i r ' pusryčiai. Susirinko daugiau 
Rita šakatienė, Clarendon j „ į ^ priežasčių, kurios dalinai | jo palydovus buvo krašto gyven- k a į p du šimtai senelių ir tėvų 

. 111., k u n per paskutinius | v r a i r džiuginantis reiškinys, ro- tojų skaudžiai išgyventas. Prieš s u s a v o j a u n u prieaugliu. R ū t a 
aštuonerius metus aptarnavo d ą s Chicagos lietuvių aktyvumą. • terorą niekad nėra saugus ne tik s t r opu t ė vadovavo programai. 
vakarinių priemiesčių lietuvius M Marcinkienė, perrinkta klu į eilinis pilietis, bet ir pat: prezi- j J a u n i n i o c e n t r o valdybos pirm. 
namų pirkimo ir pardavimo rei- j bo pirmininke, pristatė naują dentas. Klubo pirmininkė M. Į j Kriaučeliūnienė 
kalais. dabar perėmė vadovauti i valdybą, kurią sudaro dr. O. Mi- j Marcinkienė pasiuntė laiškus 

šeštadienį. 7 vai. vak. Jau- Jeff Jensens Realty WorW raš - ' renai^ ir E. Diminskienė — vi-j prezidentui R. Reaganui ir čika-
nimo centre, laimės keliu bus. tinei Ckirendcn Hills, UI. Ture- ! cepirmininkės, S. Kaulėnienė —'giskiui saugumiečiui Timothy J. 

X Vincas Stankus. Cleveland, 
Ohio, atsiuntė 10 dol. lietuviš-
kos spaudos paramai. Albertas 
Liškūnas. Chicago, UI., — 5 dol. 
Labai ačiū. 

X Lietuves Dukterų draugi
jos baliuje, kuris įvyks gesražės 
2 d 

PASUKTI LAIKRODŽIUS 

Nuo sekmadienio įvedamas 
vasaros laikas — reikės laikro
džius pasukti viena valanda 

x 
Hills. 

galima Įsigyti kun. j . Domei- darni reikalų šioje srityje skam- sekretorė, H. Bagdonienė — ka- : McCaithy. linkėdama greito p a 
kos — paveiksią K. Griauzdės binkite Ritai tel. (312) 920-1750. sininkė, J. Ivaškienė — parengi- sveikimo. Pirmininkė išreiškė vil-

(sk.). mų vadovė ir H. Dovillienė—val-— paveikslą. J. Zdanienės 
siuvinėtą paveikslą. P . Kinde-
rienės — megstinį, M. Strungie-
uės — staltiese su servetėlėmis, 
J. Ramoškos — kristalinę vazą 
ir žvakides. Standard Fed. Sa-
vings and Loan banko — ser-

x JAV LB Vidurio Vakarą 
apygardos atstovų suvažiavi
mas įvyks šį sekmadienį, balan
džio 26 d.. Jaunimo centro apa
tinėje salėje. Suvažiavime daly
vaus PLB valdybos pirm. Vy 

pasveikino 
susirinkusius Jaunimo centro 
valdybos vardu. Jai ir Lietuvos 
gen. konsulei J. Daužvardienei 
buvo įteiktos verbos. 

R. Steponavičiūtė skaitė savo 
eilėraštį "Atbudęs pavasaris" , o 

vizą, Universal Savings & Loan tautas Kamantas ir JAV LB J a u n 5 m a s ru°š'asi įdomiai ba- į ra abejingos, 
Assoc. banko — peilių ir šaku- Krašto valdvbos nirm. Vvtautas 

ryto. čių komplektą. Stalų ir bilietų Kutkus. Pradžia 9 vai 
dar galima gauti draugijos pa-: visuomenė kviečiama dalvvaut 
talpose. 2735 W. 11 St., Telef. \ 
925-3211. (pr.) 

X Auksinio sauie'.ydžin gundy
mai" R Spalio, vienos kartos 
istorijos ciklo tik ką išėjusios 
septintosios dalies (knygos *, 
"Auksinio saulėlydžio gundy
mai" sutiktuvės rengiamos 1981 

(pr.). 
y Parduodamas 1978 m. VW 

Scirocco — stiekschift. 4-speed. 
front wheei drive. Skambint 
mkurais tel. 436-33S4; dienos 
metsi OR 6-7867. (sk.). , 

X A- a. Raimujido Grigaliū-
m. balandžio 24 d. fpenktadie- no. *r'•, mirties p^nkrrH>čiui pa
rų) 7:30 vaL vak. Jaunimo cen-'11™^^. šv. Mišios bus laikomos 
t ro kavinėje. ateinantį sekmadienį, balandžio 

R. Spauo kūrybą trumpai ar> 26 d., 10 vai. ryto T. Jėzuitų 
t a r s ir su "Auksinio saulėlydžio koplyčioje. Giminės ir pažįstami 

tį, kad JAV ir toliau būtų pasto-
dvbos narė. vios laisvės simboliui. Mes krei-, ^ _ ,., . ^ . , , , _ 

' Šiuo motu valdvba, talkinant I piamės į prezidentą ir valdžios as! R" *****%** deklamavo Pava-
motinų komiteto/ ruošia abi-! menis įvairiais Lietuvą * lietu- : s a n o ^ e l e ' . G. Eiduka.tė uz-
turientu pristatymo balių, kuris' vius liečiančiais reikalais, todėl ! b a i S e P1"0^1^1 1^ padeklamuoda-
bus gegužės 17" d Oaklawn To- i ištikus nelaimei, mūrų pareiga pa- '• m a "Veiykų varpai". Kun. J. 
wer Inn (9303 So. Cicero Ave.). į rodyti, kad lietuvės motery- nė- Vaisnys, SJ, palaimmo velykinį 

las šiame krašte j s t a 1 ^ - Specialiai organizuotas 
..aus programai. Jau galutinai su-i vyksta. ; pusryčiams rengti komitetas, 
tartas su restorano administra- Į Išklausiusios pirmininkės pra-: vadovaujamas R. Kučienės. ir 
ciįa baliaus paruošimas. Nors j nešimo ir aptarjsios ateities pla- | susidaręs iš Mackevičienės, Jo-
kainos visur labai pakilo, bet klu-; nus, susirinkusios turėjo progą S nušienės, Saliklienės. Stepona-
bo valdyba nusistačiusi palikti; pasiklausyti inž. V. Statkaus, ku- j vičienės, Ealzarienės, Eidukie-
praeifŲ metų kainą, kad tokiu bū, ris puikiai perdavė patirtus įspū- j nės, Juodvalkienės ir Valentinai-
du galėtų dalyvauti daugiau jau-i džius kelionėje po Australiją n e ' t ė s , paruošė maistą ir padengė 
nimo. Rengėjos tikisi, kad visuo- i tik žodžiu, bet ir meniškomis; s ta lus . N. Balzarienė vadovavo 
menė šį klubo gestą įvertins sa- skaidrėmis. Gamtos vaizdai pui-i salės ir stalų papuošimui. Pro-
vo gausiu atsilankymu ir patys Į kiai parinkti, saulės kaitinamam J g ramos dalyvės — A. Jasai tytė , 
turės progos pamatyti mūsų sau- j žemyne yra ir nuostabaus grožio, R. St roputė ir R. Steponavičiū-
nųjį jaunimą, kuris kartu su tė- žiedą, o ten, kur prie Dievo kury-' tė pa ta rnavo svečiams. Nekan-

bos pridėtas žmogaus talentas ir tr iai visų mažųjų dalyvių lau 

kiti Lietuvos reikalai. 
— Phihde!phijos L B apylin

kės valdyba Bendruomenės pa
vasario koncerto metu pristatys 
šių metų abiturientus ir visą 
šokantį ,dainuojantį ir lietuviš
kame gyvenime veikiantį jauni- • pirmyn, 
mą t a rp 18 i r 21 metų. Koncer- ! VARGŠŲ VELYKOS 
to programą, atliks solistė Gina. 
čapkauskienė ir pianistas Sau- Sv" Pranciškaus centre, Chica-
lius Cibas. Koncertas bus ba- ^ e Kinne ir La SaMe gatvių 
l andž io25d . į sankryžoje Velykose buvo su-

. ,. ruoštos vaišės vargšams, kurių 
_ Pasaulio Lie tuva dienos. p r i s i r i n k o 1 5 0 

v>ks 1983 metais Chicagoje. Jo- j 
se bus atskiri renginiai: VI-sis j PATVARUS BĖGIKAS 
Pasaulio Lietuvių Bendruome- j cikagietis Christopher Devine 
nės seimas, Vl-oji JAV ir Kana- j p e r 7 5 dienas nubėgo iš Los 
dos Lietuvių dainų šventė, P a - ' ^ g e i e s į jNew Yorką, nunešda-
saulio lietuvių sporto žaidynės, | m a s iaį§ką nuo vieno miesto 

I V-ojo Pasaulio Lietuvių Jauni- m e r o kitam, 
mo kongreso atidarymas, meni- j 
niai, kultūriniai ir kiti rengi- ! SPROGIMAS 
niai. JI-sias Pasaulio Lietuvių. Velykų rytą įvyko sprogimas 

' dienas ruošia Pasaulio Lietuvių J Summit priemiesčio naktiniame 
Bendruomenės valdyba, talkina- klube. Sprogimo metu buvo už-
ma specialaus Pasaulio Lietuvių j mušta klubo savininkė Gail Ma-
dienų komiteto, kurio pirminin-; her, 33 m. 
kas dr. Antanas Razma, jo pa- j ., 
vaduotojas Bronius Juodelis. 

, Yra sudaryti I I Pasaulio Lietu-
I vių dienų organizaciniai nuo- j 
statai. ! 

OPEROS ŽINIOS 
— Antano Petrikoni© dailės 

1 paroda Philadelphijoje ruošia
ma šeštadieninės mokyklos tėvų 

i komiteto balandžio 25 ir 26 die-
! nomis. Atidarymas balandžio 
25 d.. 6 vai. vakaro. 

— Gina Čapkauskienė ir pia-

Lucy Norus, šiuo metu gyve
nanti Palos Hills. UI., yra vie
na Operos didžiųjų mecenačių, 
kurios parama mūsų Operai 
yra gyvybinės reikšmės. Per
nai ji Lietuvių Operai įteikė 
1,000 dol. auką, kai netikėtai 
padidėjo išlaidos ir teko kviesti 

gundymais" supažindins bele- prašomi atsilankyti. 
tristikos kritikas dr. K. Keblys. 
Paskaitininką palydės romano 
ištraukų skaitymas ir trumpu
tė meninė programa. Sutiktu- i 
ves rengia ir jose dalyvauti vi
sus kviečia Korp! Neo-Lithua-
nia, Chicagoje. (pr.) 

X A. a. Zuzaną Meile (Meilie-
nę) mirties penkmečio sukaktyje 
prisimenant, visi giminės. Irau-
gai ir pažįstami yra maloniai 
kviečiami dalyvauti šv. Mišiose, 
kurios bus atnašaujamos balan
džio 25 d., (šeštadienį), 0:30 
vai. ryto. Tėvų jėzuitų koplyčio
je, 5625 S. Claremont Ave.. Chi
cagoje. (pr.). 

< Reikalinga restoranui vir-
tarvės darbininkė. Skambinti 
737-5263 arba 326-2724. fsk.) 

x KeuVmnm į FSaropa tr i 
įrita* kra&tnft parūpiname bilie
tus bei dokumentus pavieniam/! 
asmenims arba. grupėms. Marios 

737-1711. fsk.) 

(pr.). 

X Vytauto Mikliaas nuotrau- Į darbštumas, yra tikrai kuo pasi- Į kiamo margučių konkurso tei-
ka įdėta į "Chicago Tribūne" j gerėti. Inž. Statkus vedžiojo klau gėjai — kun. J. Vaišnys, SJ , I. 
balandžio 23 d. laidą, kur pažy- \ sytojas po Australijos kalnus, pa- Kriaučeliūnienė ir A. Stepona-
mėta, kad jis pasisakė prieš pla- j iūrį ir parkus. Daug dėmesio sky- i vičienė, ilgai taręsi, nusprendė 
ną į Gage Parko miesto mo-1 rė Australijos lietuviams bei jų I konkurso laimėtojus: V. Prenc-
kyklą atkelti ar t i 800 mokslei- veiklai. Jau ne kartą teko girdė- j ^ t c M K ončiutę ir D. 21io-
vių iš uždaromos amatų mokyk- j ti iš Australijoje viešėjusių čika-1 b a i t ę Konkursą sekė margučių 
los. Miklius pareiškė: "Jūs esate giečių apie Australuos lietuviŲ rftinėjimaa D. Eidukienė pra-
s^jsirupinę saugumu uždaromos, nuoširdumą ir vaisingumą[.tai v e d ė a b e j u s w9^kzx^ ^^šm\-

mus. Richardą amatų mokvklos moks--Patvirtino ir inž. Statkus. Dfi»-
ieivių. bet kodėl jūs nerodote W kad lietuviai, kur begyventų, į pusryčiu t iks 
f^4 . , f M„5w,«ir,imn m«<ni sugeba gražia s kurti ir išvysto I ^ r a a z i o J e S1U. pusryčių UKS 
tokie pat susirūpinimo mūsų s *. • , „ur^na __l l_ 1 " buvo navaLšinti Chio.ae-cw 

,• , . ¥r- ^-„m,,^,," ' srvvą tautine r Kultūrine veikią 
apylinKes gyventojų saugumu . F ZI ų 

x Pava«irinjai sveikatos rei | Daug talentų buvo iš Lietuvos 
pasitraukiant išnešta, juos at-

as buvo pavaišinti Chicagos 
miesto policininkus ir j į šeimas 
ir išreikšti padėką už Jaunimo 

• Albina* Rnrkna* nkc tų 
broker is , dirbąs su RodmsB A 
Bradfthaw, Inc ,̂ pa tarnauja ak
cijų bonų. fondų r>ei kitu verty
bių pirkime ir p&rdavimf. Su»i-
domėje »ksmbuii;t* 977-791&. 

(ak.) 

Sodybos pažmonyje šį sekma
dienį nuo 2 vai. p. p. Užkan
dis. Visi laukiami. 

x Sveika mityba — gyvas
tingumo pagrmdas, 582 Alvudo 
radijo paskaita šį šeštadienį, 
9 vai. r. Sofijos Barcuvienės ra
dijo šeimos valandos metu. 

X Korporacija Giedra prista
to filmą "Alicija Rūgytė — pe
dagogės portretas", gio spal
voto, garsinio filmo pristaty
mas su akademija ir vaišėmis 

.Ta-mimo Centre!; b u s sekmadienį, gegužės 3 d., 
5 vai. p. p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

x Linas Šmulkštys, Chicago. 
Iii., jauniausios kartos atsto
vas, buvo atvykęs į "Draugą" 
ir įsigijo lietuvių ir anglų kalba 

lių Prekyboje ir Jaunamo Cen- naujausių leidinių už 112 dol. 
tre. (pr.) ' Sveikiname. 

ka'iii ir kultūrinė programa s k I e i s d a m i d o l i e t u v i u t a u t o s centro apsaugą. Vėliau kilo 
vertę ir subrendimą. 

Tris valandas užsitęsęs susi-
mintis kviesti lietuvių visuome
nę dalyvauti. Gausus svečių at

rinkimas nebuvo vien pabendra- « Iankymas ir pasitenkinimas už-
vimas prie kavos puoduko, bet t ikrino naują Jaunimo centro 
prasmingas laiko praleidimas, i t r a < i i c , J^ -
Susirinkimas daug priklauso n e | Ramoną Steponavičiūtė 

Rūta Pakštaitė 

n \ R LIKO 2 DIENOS. 
Didysis kom«rtas Jaunimo Cen
trui paremti įvyks 1981 m. bal 
26 d. 3 vai. p.p 
Programą atliks solistai N. Lin
kevičiūtė, M. Momks«nė, R, 
Pakštaitė, D. Stankartytė, A-
Brazis. A. Grigas, J. Varnelis, 
S. Wicik. Akompanuoja maes-

: tro A. Va.«aitis. Bilietai Vazne-

i nistas Saulius Cibas koncertuos dviem spektakliam dainuoti Me-
I Philadelphijoje atvelykio šešta- tropolitan Operos tenorą, šie-
I dienį, balandžio 25 d., Bendruo- m e t »j Lįtuani" operos pastaty-
i menės pavasario koncerte. į m u i Luoy Norus vėl atsiuntė 
! —JAV Lietuvių Jaunimo są- 250 dol. auką. Jai Lietuvių Ope-
; jungos valdyba vėl sudaryta iš ra reiškia specialiai gilią pa-
; Philadelphi jos ir apylinkių jau- , dėką. 
nimo. Sofija ir P ranas Pranckevi-

— PasauKo lietuvių jaunimo' čiai. Lietuvių Operos mec^na-
sąjungos Valdyba skelbia litera- į tai, kai šiais metais statoma 
tūros konkursą jaunimui. Te- puiki "I Lituani" opera, pasižy-

,ma: li teratūra vaikams. Gali- minti gražiais chorais ir kovos 
'' ma pateikti 3 kategorijų me- dvasia už Lietuvos laisvę, atsiun-
džiagą: 1. originalią beletristi- tė jos pastatymui 150 dol. auką. 
ką (prozą, poeziją); 2. pasą-; Viola ir Antanas Pieniai, ku-

: rie Marąuette Parke , 2433 W. 
I Lithuanian Plaza Ct., turi dide
lę mėsos krautuvę, "I l i t uan i " 
operos pastatymą parėmė su 
125 dol. auka. 

Dana ir Jonas Jnodgudžiai, 
kasmet padeda mūsų Operai, 
'"Lietuvių" operos pastatymui, 
kurios libretas y ra pagal Ado
mo Mickevičiaus "Konradą Va-

; lenrodą", atsiuntė 125 dol. auką. 
i LB Brighton Pa rko Apylin-

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Ba'andžio 24 d. 
1704 m. iš spaudos išėjo pir

masis reguliarus Amerikos laik
raštis "Boston News Letter". 

1800 m. J A V Kongresas pa
skyrė 5,000 dol. Kongreso bib
liotekai steigti. 

1898 m. Ispanija paskelbė ka-; kės valdyba, kurios pirmininku 
rą prieš JAV, po Amerikos ui- yra Juozas Šlajus ir iždininku 

Sol. Roma Mashenč koncerto metu Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos 
saiėįe premijuoto romano iškilmėse, kair&je — pianistė Raimonda Apeikytė. 

Nuotr. A. Gulbinsko 

timatumo pasitraukti iš Ku
bos. 

1942 m. gimė aktorė Barbara 
Streisand. 

1971 m. sovietų kosmonautai 
susijungė su satelitu. 

1976 m. Portugalijoje įsigalė
jo nauja Konstitucija, sutei
kianti piliečiams 
vės. 

daugiau lais-1 

Stasys Juškas, "pastoviai rem
dami Lietuvių Operos egzisten
ciją ir kad mūsų Operos uždan
ga nenustotų judėti", atsiuntė 
100 dol. čekį. 

Visiems šiems mecenatams, 
padedantiems pastatyt i " I Li
tuani'* operą, nuoširdžiai dėl roja 
lietuvių Opera. 

http://Clevelar.de
http://Iabai.ro

