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AUŠRA Nr. 22 (62) 
Tegul meilė Lietuvos 
Degs mūsų Širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

• 

SOS! SOS! SOS! 
NE VELTUI AUKOJU 

SAVO LAISVĘ 
(T«rinys) 

Pusantros valandos pasimatymas 
Per jj dalyvavo saugumietis 

Adomavičius. H.Jaškūnas pasakė 
dukrai, kad bylos neperžiūri. 
Štai jis čia jau antra savaitė, o bu
vo iškviestas pokalbiui vieninte
lį kartą. 

H. Jaškūnas reikalauja jau 3 

einu tiesos keliu!" Dukrai gi sa
kė: "Po mano arešto — nei tar
dymas, nei teismas, nei ypatingo 
režimo lageris — mano fizinei ir 
dvasinei būklei nepakenkė- At-j 
virkščiai, šiandieni jaučiuosi visa
pusiškai daug stipresnis ir atspa
resnis. Šį antrą gyvenimo išban
dymą puikiausiai išlaikysiu. 

Daugiau kaip dvejus metus jūs 
metus, kad jam leistų pasikalbėti j m a n ę s i a u k ė t e ) t a i d a r t r u p u t į pa_ 
su Maskvos centro komitetu. Jo- j l a u k h e M a n o v e i k I a m Q s u a t o . 
km prošvaisčių. Iš Mordovijos. minisim a r n ž i u j e , šių dienų tarp-
la.ŠKu į CK nepraleidžia. Kai H. į t a u t i n ė j e situacijoje nepriešta-
Jaškuną vežė į Vilnių, tris dienas! r a ,„- a iaryhinės ! i a u d i e s i n t e r e _ 

rauja 
sams, 
išvengti ir galutinai pašalinti 
termobranduolinę katastrofą, ku 
ri šiandien graso sunaikinti visą 

„ , ,, .žmoniją, o visu pirma TSRS. Ta 
Duktė papasakojo teveliu, apie į d a d š i u - n a m u s < k a i t b i n ė l 

taurias Česnavic.aus grazb.lystes, j ̂ a te n e l a i k y s m a n ę s i z o . 
o Adomavičiui pasaKe, kad su Ces-1 •• •« • « - . »"- ' . <• -. 

, . ~ . , , , . . į nacijoje, kaip tarvbinei visuome-
naviciumi daugiau nesikalbesian • 
ti. 

H. Jaškūnas pasakė, kad grįžęs 

išlaikė Maskvoje bet susisiekti su j s a m s > . { • r . - t i k s l u i _ 
CK nedavė. Vilniaus saugumas 
taip pat nepraleidžia jokio rašto, 
sakydami, kad tai šmeižikiški laiš 
kai-

nei "ypač pavojingą" elementą 
; Tada su visa mūsų liaudimi, su 

. , , . . , , , . „ . ; visais mūsų planetos žmonėmis, 
I Mordovųą, atsisakys dirbt,. D , ro į s u v i s a i s tei k u r i e m s b n m ^ t a i . 
t, prie stiklo šlifavimo yra neima . g y v e n i m a s > v i s o s J o n i j o s K-

mas ir, savaime aišku, butmai 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Jugoslavijoje pasikeitė val-
| stybės prezidentas, pagal marša

lo Tito paliktą konstituciją, kuri 
į prezidentūrą atidavė devynių 
j asmenų tarybai. Jo s nariai kei-
j čiasi paeiliui. Pareigas perėmė 
! Sergej Krajger, slovėnas, iš Cvi-
j jetino Mijatovic, Bosnijos-Her-
j zogovinos atstovo. Viceprezi-
! dentu tapo serbas Petar Stam-
i bolic, kurs t aps prezidentu atei-
! nančių metų gegužės 15 d. 

— Prezidentas Reaganas pri
ėmė Rumunijos užsienio reikalų j 
ministrą Stefaną Andrei, kuršį 
pakvietė prezidentą apsilankyti, 

. Rumunijoje. Prez. Reaganas i 
pareiškė viltį, kad galės kada j 

: nors vykti j Rumuniją. 
— Pietų Afrikos užsienio rei-

i kalų ministras Roelof Botha bu- '• 

"AMERIKOS BALSO" 
LIETUVIU SKYRIAUS SUKAKTIS 

Washingtonas, D. C. — Ge
gužės 14 d., ketvirtadieni. Sena
to rūmuose buvo paminėta 
Amerikos Balso lietuviškos sek
cijos 30 metų sukaktis. Minėji
mą rengė Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir VLIKas, globojo sen. 
Charles Percy. 

Prieš minėjimą invokaciją su
kalbėjo prel. Jonas Baikūnas. 
Programai vadovavo inž. Val
das Adamkus, einantis Gamtos 
apsaugos JAV Vidurio regiono 
vadovo pareigas- Dalyvavo vi
sas Amerikos Balso lietuviško 

svetimai ideologijai, kovodama 
prieš okupanto užmačias. Ame
rikos Baisas pavergtai tautai 
pagelbsti, duodamas pažinti tie
są, kurios ji kitaip negali pa
žinti, nes ten viskas šiepiama i r 
duodamos iškreiptos žinios. Pri
siminė ir lietuvių išeiviją, kuri 
energingai kovoja už savo tau
tos ateitį, už jos laisvę ir geres
nį gyvenimą. Jis prisipažino, 
kad lietuvius gerai pažįstąs ir 
jaučiąs jiems dideles simpati
jas, kviesdamas prie bendrų dar
bų jungtis ir visus Pabaltijo 

Dar viena nuotrauka iš Sv. Fetro aikštės tuoj po atentato praėjusį trečiadienį 

noma — akys persilpnos. Viena 
— 5, kita — 17. Kreipęsis į Mor
dovijos gydytojus. Jie atsakė: "Jei 
nematai, tai apčiupinėk pirštais, 
kad nebūtų broko". Be to, jis, kaip 
politinis kalinys, turįs teisę ne
dirbti. 

Dantis jam deda jau daugiau 
kaip metus. Galiausiai sakę, kad 

savaime 
su tavimi, mano dukra, žengsime 
pirmose gretose kovoje už visuo
tiną tvirtą taiką, tautų nepriklau
somybę, visapusišką demokrati 
ją, už pagrindinę ir svarbiausią 
žmogaus teisę — gyventi. Gyven
ti tam, kad būti laisvam, džiaug-

, . T r . , . . , . „. . tis gvvenimu. kad daugiau nieka-sudes Vilniuje, bet ir cia nededa. , ' •. . .. . - . •• • ,„__ _ , , ,' ' , . , . . . dos nebegrestų žmonijai karo 
O kaip sunku be priekiniu d a n - i š m ė k U > T l e n u s t a m 
tu <albeįir valgyti! i žmogui, tautai, nebus reikalinga 

H. Jaskunas pasakė, kad vie-' 
nintelis saugumiečių tikslas, kad 

i ne, laisvė, demokratija, nei kapi-
, . . . . . . . '•. talizmas, nei komunizmas. Štai 

JIS atsisakytų savo įsitikinimų. Jo k o d . j ^ i r i n k o J H 
atsakymas: As viską paaukoiau: . , v „ -i 
, .. ; T . K., pirma kovą uz taiką, 
seimą, namus. Jeigu reiks, paau- r 

... 

ŠVEICARAI ŠOKA 
LIETUVILį ŠOKIUS 

skyriaus personalas su vadovu • kraštų atstovus — lietuvius, 
A. Petručiu, Lietuvos atstovas j latvius ir estus, 
dr. St. Bačkis, ALTos pirm. dr . Po sen. Percy trumpai kalbė-
K. Šidlauskas su dabini valdy- i jo dr. K. Šidlauskas ir dr. K. 
bos, VLIKo pirm. dr. K. Bobe- | Bobelis, o dr. L. Kriaučeliūnas, 

, lis su valdvba, Lietuvių Ben-! ALTo Visuomeninių reikalų 
vo draugiškai priimtas Baltuose d r u o m e n ė s a t s t o v ė A u š r a g ^ | k o m p i r m i n i n k a s , senatoriui 
Rūmuose kas rodo geresnius ^ z&Uocki ^ ^ ^ ^ ^ į r ė m i n t ą ^ 
abiejų v a l s t y b i ų ^ s i u s . Pagrindinę kalbą pasakė Se- i žymėjimą - adresą. Panašus, 

— Praėjusį šeštadienį prezi- , n a t Q v^sierdų r e i k a i ų komisijos kiek mažesnis, adresas bus įteik-
•--•« Reaganas sūnaus savo-, p i r m ^ ^ p e r c y J į s p r i g i . ^ fc ^ ^ ^ ^ - e M j g - ^ 

j minė ne tik atentatą prieš popie- j dovui Alf. Petručiui. Pabaigoje 
! žių, taikos ir teisingumo skel-, senatoriui Percy palinkėjus pa-
I bėją, bet ta ip pat ir kenčiančią I vergtai tautai ir toliau ištesėti, 
į lietuvių tautą dabartinėje oku- bendrais pokalbiais buvo baig-
pacijoje. Jis pasidžiaugė, kad tas minėjimas. 

Į lietuvių tau ta su Dievo pagalba j — 
! per 41 metus parodė didelę iš
tvermę ir kantrybę, kentėdama j 
priespaudą ir nepasiduodama j 

Verona. — Milano kataliku. Veronos teatro scena buvo pa-
universitete pravedamų lietuviu j puošta didele Lietuvos trispalve 
kalbos ir kultūros kursų rėmuose, vėliava. Lietuvis kunigas Tašius 
Veronos mieste, balandžio 11-12 j Ereminas, iš Domodossolos, ita-
dienomis, buvo pravesta lietuvių Į lų publikai pristatė ir paaiškino 

kiekvieną atliekamą lietuvių liau
dies šokį, pradžioje žiūrovus 
trumpai supažindindamas ir su į VVilliams bylą, kurioje jis kalti 

kosiu ir save, nes aš žinau, kad (Bus daugiau) 

liaudies šokių programa, kurią 
atliko Jonutės Stasiulienės vado
vaujamos Ciuricho lietuvių liau
dies šokių ansamblis '"Viltis". Pa j Lietuvos istorija, 
žymėtina, kad Ciuricho "Vilties" 
ansamblį sudaro išimtinai jauni j 
šveicarai, gražiai išmokę šokti; 
lietuvių liaudies šokius. Jonutės į 
Stasiulienės -vadovaujami jaunieji j 

tiška rekordą, — j is tapo seniau
sias JAV istorijoje prezidentas. 

\ Iki šiol seniausiu buvo prez. Ei-
senhoweris, turėjęs 70 metų ir 
98 dienas, kai 1961 m. paliko 
Baltuosius Rūmus. 

— Britanijos karalienė Elzbie
ta II-ji antrą kar tą tapo senele, 
kai jos dukteriai, princesei An-
nai penktadienį gimė 8 sv. duk
tė. Princesė jau augina sūnų. 

— Šiaurinėje Airijoje buvo 
palaidotas kalėjime badu miręs 
kalinys Hughes i r du kovose 
žuvę protestantai. 

— Tymsterių (vežikų.) unijos 
pirmininku unijos taryba išrin
ko Roy "VVilliams. Jj turės pa
tvirtinti unijos konvencija. Fe
deralinės įstaigos veda prieš 

Sovietų laivai 
netoli Libano 

Popiežius stiprėja 
Roma. Šiandien popiežius 

•Jeruzalė. — Karo t a r p Siri
jos ir Izraelio pavojus dar ne
praėjęs. JAV žvalgybos aluoks-

Teroristas Agca 

turėjo remejŲ 
Romo. — Vyriausias Italijos Į 

namas ryšiais su gengsteriais, 
skolinęs mafijos nariams lėšų 
iš unijos pensijų fondo. 

; — Pietų Korėjoje susidūrė du 
I keleiviniai traukiniai, nelaimėje 

žuvo 65 žmonės, sužeista 247. 
Centrinėje Floridoje šalia 

tuose, jų tarpe ir Italijoje, kur jau 
kelis kartus yra gastroliavę. Vero 
noje "Vilties" ansamblis atliko 
keturias lietuvių šokių programas. 

ANKETA KLAUSINĖJO: 
KAS VALDO AMERIKA ? 

Įtakingiausias asmuo — prezidentas Reaganas - ^ _. , 
c • r w >esa CBS televizijos pirmininkas 

New Yorkas. — Žurnalas "U. Į dešimtuką patenka jau antri me- William Paley ir žinomas kores-
S. News and World Report" kas- tai iš eilės. Jis yra Federalinės At-! pondentas VValter Cronkite. 
met paskelbia anketos duomenis sargų (valiutos) tarybos pirmi-' Šalia asmenų anketa vertino ir 
apie svarbiausius, įtakingiausius i ninkas. 'Po jo seka valstybės se-, įstaigas, institucijas ar organiza-
Amerikos asmenis. Žurnalas jau į kretorius Alexander Haig, vice- I cijas, kurios turi didžiausią galią į ductu^Ozffunui 
aštuoneri metai klausinėja žy-; prezidentas George Bush ir 10-i ir įtaką. Svarbiausia įstaiga — , « . -,cfTQ m 
mius amerikiečius, intelektualus, toje vietoje —gynybos sekreto- Baltieji Rūmai, toliau seka "Di-
kurie, jų nuomone, amerikiečiai \ rius Caspar VVeinberger. įdomu, dysis biznis", Senatas, televizija, 
savo užimama pozicija, sugebėji-1 kad devintoje vietoje įrašytas Da- naftos pramonė, Aukščiausias 
mais, turtais ar galia yra svar- j vid RockefeKer, 65 m. Chase Į Teismas, bankai, o tHc po jų eina 
biausi? Kas "vafldo" Ameriką? j Manhattan banko buvęs pirmi- ' Atstovų Rūmai ir vyriausybės ka-

svcicarai. pasipuošę lietuvių tau Į . , T » .. . m •- •-
tiniais drabužiais, garsina įlietu- P r < * ^ o r a s Luciano Infehsi pa-1 M e atsiradusios "skylės" Win-
vių liaudies šokių meną ne &****. televizijos programoje kad | t e r P a r k > d a r d v i p r a d ė j o s m u k . 
Šveicarijoje, bet ir kituose kraš-1 P°P i e ž h l peršovęs tu rkas Agca d Altamonte Springs ir Aubum-

buvo tarptautinio sąmokslo daly-. dale vietovėse. Vietiniu miestų 
vks. Jį rėmė kelios teroristų vadovybės paskelbė vandens var-
grupės. Turkijos žiniomis, te- tojimo varžymus. 

Jonas Paulius H-sis Ugoninėje i n i a i atidengė, kad Viduržemio 
sutiko 61-sius metus. Gydyto-! - i u r o s rytuose, nepertoliausiai 
jai džiaugiasi, kad sužeidimai nu<> Libano krantų, plaukioja 
dar nesukėlė jokių uždegimų ir sovietų karo laivų eskadra, ku-
paciento sveikata stiprėja. CK- r i a i vadovauja sovietų raketinis 
rurgai pranešė, kad popiežius su- i lėktuvnešis "Moskva". Laive 
žeistas trijose vietose. Vienas! F » ^ helikopterių. Kiek toliau 
šūvis perėjo jo ranką, virš ai- j n u o L i b a n 0 k r a n t u yra ir JAV 
kūnės. nepaliesdamas kaulo, ^ a r o laivai su lėktuvnešiu 
Kitas — sužeidė kairės rankos j "Forrestal . 
pirštą. Pavojingiausias buvo Į Izraelio premjeras Beginąs 
šūvis į vidurius, kur sudrasky- pareiškė žinąs apie sovietų i r 
tos žarnos. Laimingu atveju kui-'; JAV karo laivų judėjimą, tačiau 
ka nenutraukė didesnių kraujo Į tai esanti ne Izraelio problema. 

Už kiekvieną atsakymą duodami 
nustatyti taškai, ir visi atsakymai 
suvedami į galutinę lentelę. 

§ių metų atsakymai sudarė to
kias išvadas: pirmajame svarbiau
sių asmenų dešimtuke pirmauja 
prezidentas Ronald Reagan, su
rinkęs daugiau 6000 taškų. An
trasis yra ne kuris nors vyriausy
bės kabineto narys, bet preziden
to artimas patarėjas Edv/in 
Meese. 

Toliau eina biudžeto direkto-

ninkas, neseniai pasitraukęs iš biri etas. Dvyliktoje vietoje sto 
tos pozicijos. Pernai, kada jis dar ; vi "Wail Street", laikraščiai, o 
buvo pirmininku, jo svarbumas po jų eina darbo unijos. Beveik 

roristai, net priklausydami ideo
logiškai nesutariančioms gru
pėms, remia vieni kitus. Turki
joje policija suėmė buvusį Nev-
sehir miesto policijos vadą ir du 
kitus. Suimtas ir Faruk Ozgun, 
kurio vardu teroristas Agca 
važinėjo su padirbtu pasu. i i -

lapkricio mėn. 
j Agca buvojo Irane, keliavo per 
Bulgariją, Jugoslaviją, Vengri
ją, važinėjo po Vakarų Vokieti
ją. Šveicariją, Ispaniją ir Itali-

| ją. Kelionės ir gyvenimas vieš- j 

— New Yorke mirė 90 metų 
Michel Pavloff, rusų baleto 
Diaghilevo grupės šokėjas nuo 
1916 iki 1929 m. 

indų ar gyvybinių organų. 

Kitoje Romos ligoninėje tai
sosi amerikietė Ann Odre, iš 
Buffalo, N. Y., peršauta 
krūtinę. J i turėjo nelengvą ope
raciją, tačiau, manoma, kad iš
gis. Kita 21 m. moteris Rose 
Hali, iš Shirley, Mass., per
šauta per alkūnę, 

jis buvo 

Ikurie 

lygiai taškų gavo : respublikonų 
partija, viešosios opinijos tyrimai 
ir kariuomenė. Nedaug atsiliikę 

buvo nemažesnis, 
penktoje vietoje. 

Žurnalas klausinėjo, 
amerikiečiai turi didžiausią įtaką,' seka radijas, reklamų bendrovės ir 
visai nebūdami vyriausybėje? Cia j teisininkų profesija. Demokratų 
pabrėžiami trys asmenys: darbo partijos įtaka lieka 24-toje vieto-
unijų federacijos AFL - CIO pre-, je, kiek aukščiau už civilinių tei-
zidentas Lane Kirkland, •konser- j sių organizacijas, medikų profesi-
vatyvus ekonomistas Milton Į ją, šeimą ir organizuotą religiją. 
Friedman ir vienos didžiausių ša- ' Žurnalas klausinėjo, kurie už-

rius, 34 metu amžiaus David lies finansinių institucijų "Citi- : slėnio vadai yra populiariausi, 
Stockman, kuriam prezidentas I corp" pirmininkas VValter Wris- 'geriausiai patinką. Pirmas eina 
pavedė vadovauti mūšyje su in-!ton, kuris įrašytas du kartus: j Egipto prezidentas Sadatas, to-j — 
fliacija. Po jo svarbiausias asmuo tarp svarbiausių biznio pasaulyje j liau: britų premjerė Margaret' —Oregone Salem mieste, jau-
yra respublikonų vadas senate ir finansininkų tarpe. Įtakingiau-.Thatcher, V. Vokietijos kandle- "as vyras jėjo į jaunimo šokių 
sen. Howard Baker ir Atstovų si komunikacijos srityje yra " 'The ' ris Helmut Schmidt, Lemki-jos salę ir pradėjo šaudyti. Kol iš 
Rūmų pirmininkas Thomas O'! Washington Post' 'dienraščio lei-1 "Solidarumo" vadas Lech VValesa, P buvo atimtas ginklas, jis nu-
Neill. Šeštas svarbiausias valdžios deja Katharine Graham ir "The prjpiežius Jonas Paulius II-sis ir šovė 4 asmenis ir 19 sužeidė. 
vyras — Paul Voldker, kuris į' New York Times" leidėjas Ar-1 Kanados premjeras Pierre Tru- Policija aiškina puolimo prie-
oirmą svarbiausiųjų amerikiečių ithur Sulzberger. Labai įtakingi ideau. žastis. 

bučiuose pareikalavo vidutinis-
kai po 100 dol. j dieną, pasako- , 
ja tardytojai. Agca nesako, kas | 
jam parūpindavo lėšų. Niekur ; 
neužtikta jokių čekių, matyt , te
roristas visur rnnkėdavo gry-1 
nais pinigais. 

Italų tardytojai sako, kad 
Agca yra t ikras teroristas, šal- ' 
tas, profesionalas žudytojas. • 
Jis pats pasigyręs, kad teroro 
veiksmai jam yra lyg šachmatų 
lošimas. Jis viską apgalvojąs ir 
planingai vykdąs. 

Toliau vyksta diplomatiniai ban
dymai sumažinti įtempimus Li
bane. Specialus prezidento Rea-
gano pasiuntinys Philip Habib 

^ r j turėjo skristi į Saudi Arabiją, 
prašyti jos vadų paspausti Siri
ją, kurios ekspedicinę kariuome
nę Libane finansuoja Saudi 
Arabija. 

Padėtis Libane pasunkėjo ba
landžio 28 d., kada Izraelio lėk
tuvai pašovė du sirų helikopte
rius. Atsiliepdama j šį puoli
mą, Sirija atvežė į Libaną so
vietų gamybos priešlėktuvinių 
raketų, kurias išvežti reikalauja 
Izraelis. 

— Senato užsienio reikalų ko
mitetas patvirtino užsienio para 
mos įstatymą, kuriame numato
ma skirti paramai 5-8 bil. dol. 
Komitetas atskiru balsavimu lei
do vyriausybei padidinti paramą 
Pakistanui. 

— Ispanijoje, netoli Lemona 
miesto, kelyje sprogusi mina už
mušė 2 ispanus civilinės gvardi
jos narius. Spėjama, kad miną 
susprogdino baskai sukilėliai. 

KALENDOBirS 

Gegužės 18 d.: Jonas I Pop.. 
Julita. Erdvilas, Ryte, 

Gegužės 19 d.: Ivas. Pruden-
cija, Gilvinas. Taura. 

Jis ynT psichopatas b* jokios ideologijos, — pasakė Istanbulo saugumo vir- Sau l ė teka 5 30 leidžiasi 8 0 4 
sininkas Sukru Balci. kalbėdamas apie Nehmet Ali Agcą. 24 metų turką, ku- * " 
ris bandė nužudyti popiežių Joną Paulių II-jį. Kai kurios Vakarų Vokietijos j ORAS 
kairiųjų organizacijos tvirtina, kad teroristas buvo turkų nacionalistų "Pil- j TV*V%„ + - _ J ,• -
kųjų Vilkų" grupės žudikas. Ta grupė, turkų vyriausybei pradėjus perse- Debesuota , SU prag iedru l ia i s , 
kioti jos vadu.,, perkėlė savo veiklą j V'ak. Vokietija, pasivadindama Tur- į t e m p e r a t ū r a dieną 70 1., n ak t į 
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REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIU 

REIKALU, TARYBOS 
R E D A K C I N I S KOLEKTYVAS 

Medžiagą siųsti: J. Šoliūnas, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629. 

KADA PRAŠYTI? 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE — 
ATSITINKA IR TAIP. . . 

Labai dažnai šio krašto gy
ventojai bereikalingai nuken
čia, nes pavėluotai kreipiasi 
socialinės apsaugos įstaigon, 
prašydami įvairių pensijų ar 
pašalpų. Savo apsileidimu 
neatsilieka nei lietuviai. Jie 
dar daugiau ir dažniau nu
kenčia. 

Žinoma, mūsų tautiečiai la
bai dažnai nukenčia ir ne dėl 
savo kaltės. Toji mūsų nuken-
tėjimo priežastis dažniausiai 
yra nenoras ar net baimė 
kreiptis reikiamon įstaigon 
anglų kalbos nepakankamo ar 
visiško nemokėjimo. Neretai 
mūsų žmonės bijo valdiškų 
įstaigų. Toji baimė yra atsi
neštinė, iš Lietuvos. Juk se
nais caro laikais, o kartais ir 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
mes valdžios ponus įsivaiz
davome kaip visagalinčius 
mūsų likimo tvarkytojus. Atro
dė, kad "valdžia" buvo kara
liai, o mes tik nuolankūs jų 
tarnai. 

Anglų kalbos nemokėjimo 
baimė yra labai reali. Iš tikro 
mano praktika parodė, kad 
vietinės kalbos nemokant ga
lima skaudžiai nukentėti. 
Neretas šio krašto įstaigų tar
nautojas su anglų kalbos 
nesuprantančiu klijentu nesi-
bovija; jį nustumia šalin, pa
tardamas įstaigon atvykti tik 
su vertėju. Žinoma, toks įžū
lus nesiskaitymas ir nenoras 
padėti šio krašto tikram, nors 
angliškai ir nemokančiam, pi
liečiui yra nepateisinamas. 
Mes su juo turėtume kovoti. O 
kovoti reikia ir galima. Patari
mas: jei mes, užpildydami 
įvairius pareiškimus, ko gerai 
nesuprantame — dėl Dievo 
meilės ir mūsų apsaugos — 
neatsakykime į tą klausimą. 

Turime atsiminti, kad pa
reiškimo užpildymas yra ne 
pareiškėjo, bet įstaigos tar
nautojo pareiga. Pareiškimo 
užpildymas nėra mūsų privi
legija, bet užsitarnauta teisė. 
Turime pilną teise reikalauti, 
kad tarnautojas dėtų visas pa
stangas padėti mums užpil
dyti pareiškimą. 

Neretai mūsų tautiečiai dėl 
kalbos nemokėjimo, kreipian
tis į įstaigą, vyksta ne su ver
tėju, bet samdosi advokatą. Ir 
vėl mano patirtis rodo, kad 
dažnai toks advokato sam
dymas yra bereikalingas pini
gų eikvojimas. Juk advokatas 
negali nieko padėti nei pagrei
tinti pensijos gavimo, nei jos 
padidinimo. Svarbu yra ne tai, 
kiek vertėjas ar advokatas ži
no apie socialinę apsaugą, o 
kaip jis gerai kalbą angliškai. 

Daugumas įvairių sociali
nės apsaugos pareiškimų nė
ra labai komplikuoti; reikia tik 
gerai suprasti klausiamą 
klausimą. 

Kitas dalykas: šio krašto 
socialinės apsaugos tarnau
tojas nėra koks nors karalius, 
o prašytojas — tarnas. Demo
kratinės santvarkos gerumas 
glūdi tame, kad čia kiek
vienas tarnautojas yra tarnas 
piliečiui, o ne atvirkščiai. 

Užtat mes neprivalome bijo
ti ir maldauti, kad koks nors 
tarnautojas mums maloniai ir 
Kerai patarnautų. Geras pa
tarnavimas yra mūsų teisė, 
bet ne privilegija. Federalinės 
valdžion tarnautojas gali net 
nukentėti už blogai suteiktą 
patarnavimą Reikia mums tai 

tik žinoti ir nebijoti savo tei
sių ginti. Vadinasi, jei mums 
kuris tarnautojas visko ne
paaiškina, arba nemandagiai 
mus stumdo — siuntinėja nuo 
vieno tarnautojo prie kito, ar
ba iš vienos vietos kiton — 
mes turime teisę skųstis tar
nautojo vyresniajam. Tai yra 
geriausias vaistas užkirsti ke
lią įžūliam ar nemandagiam 
patarnavimui. 

P rak t i šk i patar imai 
Artinantis arba sulaukus 

65-jo, gimtadienio turime už
pildyti pareiškimą dėl Medi-
care apdraudos. Visiškai ne
svarbu, ar mes dirbsime ame; 
norint gauti Medicare reikia 
užpildyti pareiškimą. Greit 
pridursime: jei gauname su
mažintą pensiją (pradėjome 
gauti čekius prieš 65-jį gimta
dienį) tai kito pareiškimo už
pildyti nere ik ia . Vadinasi, 
pensijai ir Medicare drau
dimui gauti užpildyti pareiš
kimą reikia tik vieną kartą. 

Pareiškimą pensijai gauti 
galima užpildyti laike trijų 
mėnesių pr ieš gimtadienį (su
laukus pensininko amžiaus), 
arba prieš pasitraukiant iš 
darbo.. Medicare apdraudai 
gauti, jei pensijai pareiškimo 
niekada nebuvome užpildę, 
reikia laike trijų mėnesių 
prieš, arba po, 65-jo gimtadie
nio. Jeigu numatytu laiku to
kio pareiškimo Medicare gavi
mui neužpildome tada toji 
apdrauda pradeda veikti vė
liau ir mokesčiai (premiums) 
už daktarų apdrauda kainuo
ja daugiau. 

Daugumą pareiškimų gali
ma užpildyti asmeniškai, paš
tu, arba telefonu. 

Mažamečiams pašalpų pa
reiškimus turi užpildyti vyres
nieji. Tik studentai, daugiau 
negu 18 metų, turi užpildyti 
pareiškimus patys. Studentai 
taip pat tik patys turi teisę 
gauti mėnesinius pašalpų če
kius. 

Vienkartiniam pomirtiniam 
išmokėjimui (lump sum death 
payment) gauti pareiškimą ga
li užpildyti mirusiojo ar
timieji. Turime atsiminti, kad 
toks pareiškimas turi būti už
pildytas nevėliau dviejų metų 
laikotarpyje po asmens mir
ties. 

Birutė Vindašienė, LB Marąuette 
Parko apylinkės valdybos pir
mininkė, rūpinasi šios didžiausios 
lietuvių kolonijos vyresnio am
žiaus asmenų surašinėjimu. 

Tačiau daugiausia turbūt 
neaiškumų sukelia pareiš
kimų nedarbingumo pašal
poms gauti užpildymas. Nesi
g i l i n a n t į smulkmenas 
patarimas būtų toks: kai as
muo nustoja dirbti dėl nesvei
katos jis-ji tokį pareiškimą 
turėtų užpildyti tuč tuojau. Jei
gu nedarbingas asmuo pats 
negali tokio pareiškimo užpil
dyti (yra ligoninėje, arba yra 
protiniai nesveikas) tada pa
reiškimą turėtų užpildyti ne
darbingo asmens artimieji. 

Netiesa, kad nedarbingumo 
pensijai pareiškimą galima 
pildyti tik po šešių mėnesių ne
darbingumo. Atvirkščiai — 
pareiškimą reikėtų užpildyti 
kuo skubiausiai, nes to neat
likus galima nukentėti. 

Kadangi nedarbingumo pen
sijai gauti pareiškimo užpil
dymas yra komplikuotesnis 
negu kuriH kitas pareiškimas, 
todėl jį užpildyti vertėtų asme
nišku atsilankymu įstaigon, 
bet ne paštu ar telefonu. 

DALYVAUKIME 
VAKARONĖJE 

• 

Nėra abejonės, kad sociali
niams reikalams skirta va
karonė išaiškins daug neaiš
kumų ir išblaškys įvairias 
abejones apie lietuvių sura
šinėjimą. Svarbu, kad kuo 
gausiau toje vakaronėje daly
vautume. 

Vakaronė įvyks šį penkta
dienį, gegužės 22 dieną, Jau
nimo centro kavinėje. Pradžia 
— 7:30 vai. vak. 

Programa — jvairi ir įdomi. 
Dr. Ant. Butkus, Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkas, 
atvyksta iš Clevelando. Jis 
praneš apie lietuviškųjų sody
bų organizavimo galimybes. 
Jis taip pat paaiškins apie sa
vo atsilankymą Washingtone 
kur jis ir dr. R. Kulienė buvo 
susitikę su įvairių institucijų 
atstovais ir diskutavo įvairių 
finansinių paramų galimybes 
lietuviškų sodybų steigimui. 

Apie vykdomą vyresniųjų 
lietuvių surašinėjimą smul
kiai paaiškins dr. Kulienė. Ji 
taip pat atsakinės į įvairius 
klausimus t liečiančius su
rašinėjimo lapus. 

Vakaronėje apie surašinė
jimo koordinavimą Chicagoje 
kalbės ir Danguolė Valen-
tinaitė, Vid. Vakarų LB apy
gardos valdybos narė su
rašinėjimo koordinavimui. 

Programos moderatoriumi 
bus Vid. Vakarų LB apygar
dos pirm. Kazys Laukaitis. 

Vakaronės metu J. Šoliūnas 
taip pat paaiškins 'chicagie-
čiams apie tęsiamą paramą vi
siems lietuviams socialiniuo
se r e i k a l u o s e . Tie 
patarnavimai dabar yra tei
kiami "Margučio" patal
pose, šeštadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 12:30 vai. p.p. 

NUKENTĖJUSIŲ 
ŽINIAI 

Asmenys, nukentėję nuo kri
minalinių užpuolimų ( gali 
kreiptis į Illinois Valstijos pro
kuroro raštinę dėl galimų at
lyginimų. Prokuroro (Attor-
ney General) raštinė: The 
Attorney General Crime Vie
tinis Program, 188 W. Ran-
dolph St. Room 2200, Chica
go, 111. 60601. Telefonas: 
793-2585. 

Skambinant, ar rašant, pro
kurorui dėl skriaudos reikia 
smulkiai atpasakoti įvykį. 
Raštinė taip pat suteikia dau
giau informacijų. 

Kartais nedarbingas asmuo 
negali arba nenori daug ką 
aiškinti apie ligą. Tai reikia 
pasakyti apklausinėtojui ir į 
tai bus atsižvelgta. 

Bendra taisyklė pareiškimų 
užpildyme: bandykime tiems 
užpildymams pasiruošti. 
Pateikime visus reikalingus 
dokumentus laike pildymo ir 
pasakykime apklausinėtojui 
viską,ką jis nori žinoti. Svar
biausia: turime suprasti ko 
klausiama ir kaip mes turime 
atsakyti. 

J. Šoliūnas 

Žmogžudystės, apiplėšimai, 
įsilaužimai į butus Amerikos 
miestuose dažnas reiškinys. 
Sostinė Washingtonas su prie
miesčiais nėra saugesnė už eilę 
Amerikos didmiesčių ar 
pramoninių miestų, nors ji nei 
didmiestis, nei pramoninis 
miestas. Tiek, kad per 70 pro
centų sostinės gyventojų suda
ro juodosios rašės atstovai; 
miesto meras, policijos virši
ninkas ir didžioji dauguma 
kitų miesto administracijos 
pareigūnų yra juodieji, ir mies
tas pilnai integruotas, nes tiek 
mieste, tiek ir priemiesčiuose 
reta tokių' vietų, kur negy
ventų ir kitų rasių žmonės. 

Pastaruoju metu sostinėje 
prasidėjo naujos rūšies apiplė
šimai, būtent pašto automobi
lių, kuriais iš vežiojami laiškai 
ir laikraščiai. Štai, šeštadienį, 
gegužės 9 dieną, Motinos die
nos išvakarėse paštas jau 
antrą kartą šiais metais buvo 
pavogtas Cleveland Park rajo
ne, kuris laikomas vienu iš 
geriausių, ries čia menkų medi
nių, vieno buto namų kaina 
siekia 150,000 dol., o už vieno 
miegamojo butą apartmenti-
niame name į mėnesį tenka 
mokėti iki 400—500 dol. 

Tiesiog keista, kad tame 
rajone, kur gyvena nemažai 
aukštų valdžios pareigūnų, 
senatorių, kongresmenų ir 
diplomatų, . neišaiškinti tipai 
įsiveržia į pašto automobilius 
ar tiesiog užpuola laiški
ninkus, iš jų atimdami ne tik 
laiškus, bet net ir etninius 
laikraščius. Vasario pradžioje 
apiplėšimas, padarytas maž
daug tuo laiku, kai turėjo būti 
išnešiojami „Sočiai Security" 
čekiai, o pastarasis — Motinos 
dienos išvakarėse, kai ne 
vienas sūnus ir dukra savo 
motinėlėms*su sveikinimais, 
galbūt, siuntė dovanų čekius 
ar net „grynus žaliukus". 

Primindamas šiuos įvykius 
sostinėje, noriu pastebėti, kad 
ir iš man siunčiamos korespon
dencijos, galbūt, kas nors yra 
dingę, ir, jei kam neatsakysiu 
ar neįvykdysiu prašyto paža
do, sutikit su galimybe, kad 
laiško, prašymo ar ko kito 
galiu būti negavęs, nes vagys 
vargu ar, jų nuomone, bever
čius laiškus, laikraščius ar 
žurnalus įmestų atgal į pašto 
dėžutę. > 

SMAGUS VAKARAS 
BALTIMORĖJE 

Šeštadieniu, gegužes 9 d. 
pavakarys. Nors pavasaris dar 
tik įpusėjęs,*, bet Washingto-
no—Baltimof*s Žaliąjį Park-
way greitkeli beveik užgožusi 
sužaliavusių medžių lapija. 
Pavasaris Čia kažkaip daug 
greičiau atkeliauja, negu į 
Vidurvakarius — Chicagą, 
Wi8con8iną, Michiganą. Sosti
nėje jau seniai nužydėjo mases 
japoniškų vyšnių ir visa eilė 
kitų margiaspalvių * krūmų. 
Akis vilioja visu grožiu 
prasiskleidę gėlynai, prieš 
pasitinkant vasaros karščius 
ir įkyrią drėgmę. 

Šį vakarą Baltimorės Orio-
ies beisbolo komanda žaidžia 
ne namuose, bet Texas vals
tijoje. Tad ir Washingtono— 
Baltimorės Parkway greit
kelyje ne toks jau didelis judė
jimas: vairuotojui yra progos 
pasidžiaugti pralekiančio 
pavasario vaizdais. 

Po valandos kelionės jau 
esame Baltimorėje, Lietuvių 
namuose. Aplinka išversta, kai 
kurios gatvės uždarytos, nes 
vyksta naujo greitkelio staty
ba, kurio Saka, berods, atsi
suks netoli Lietuvių namų. 

Baltimorėje lietuvių radijo 
valandėlės, girdimos kiek
vieną sekmadienį, metinis 
vakaras. Ką reiškia lietu
viškos radijo valandėlės tiems, 
kurie gyvena toli nuo didžiųjų 
lietuvių centrų ir lietuviškų 
laikraščių leidyklų, jūs, 
Chicagos lietuviai, vargu 
suprasit. Jūs jau ii vakaro 
galit nusipirkti dienraštį 

„Draugą", kiekvieną rytą pasi
klausyti „Margučio" ar Sophie 
Barčus radijo valandėlių ir 
visos svarbiausios bei naujau
sios žinios iš lietuvių gyve
nimo jums jau žinomos. Tuo 
tarpu kitose vietovėse ypač 
vietinės informacijos, lietuviš
kiems laikraščiams labai 
vėluojant ir ne visur jiems tu
r in t korespondentų, suži
nomos tik per vietines lietu
viškas radijo valandėles. 

Amerikoje gimęs A. Juškus 
1948 m. Baltimorėje įsteigė 
„Radijo valandą lietuviams". 
J i buvo sutikta su tokiu 
džiaugsmu, jog švenčiant 
pirmąsias metines į Lietuvių 
namų didžiąją salę sugužėjo 
tiek žmonių, kad salė buvo pil
na stačių žmonių, kaip silkių 
statinėje. 

Daug metų praėjo nuo tos 
radijo valandėlės Baltimorėje 
įsteigimo. Netrukus A. Juškui į 
talką stojo naujas žmogus — 
tik ką iš Europos atvykęs 
Kęstas Laskauskas ir taip 
abiejų jungtinių pastangų 
dėka ta programa laikosi iki 
šių dienų. Tik toks skirtumas, 
kad per tą laiką sumažėjo tos 
masės lietuvių rėmėjų, bet 
visgi apie du šimtai jų ir šian
dien išlikę. Maždaug tiek jų 
sugužėjo ir įgegužės 9 d. rengtą 
vakarą — koncertą. 

Sol. A. Gr igas 
pavergė š i rdis 

Šiemetinio Baltimorės „Ra
dijo valandos lietuviams" 
metiniame vakare — koncerte 
programą atliko svečias iš 
Chicagos solistas Algis Gri
gas. Žinodamas, kad svetim
taučių kompozitorių pasau
linių operų arijos daugelio 
girdimos įvairių miestų operų 
rūmuose, per radiją, iš plokš
telių ir pan., sol. A. Grigas 
Baltimorės Lietuvių namų sce
noje pasirodė kuone išimtinai 
su lietuvių kompozitorių kūri
nių repertuaru. Pirmoje dalyje 
nuskambėjo penkios St. Šim
kaus dainos, o antroje dalyje — 
Odrio daina iš Klovos „Pilė
nų" operos, Jauno bajoro 
daina iš J. Karnavičiaus 
„Gražinos", na, ir „Užmiršai 
tėvų namus" iš „Traviatos". O 
po to bisui vėl lietuvių kompo
zitorių kūriniai. 

Jau eilę kartų teko būti 
įvairiuose renginiuose bei 
koncertuose Baltimorės Lietu
vių namuose. Tačiau bent aš 
pirmą kartą mačiau tokį entu
ziazmą, kokiu buvo palydėtas 
sol. Algio Grigo dainavimas 
toje jau daugelį metų gyvuo
jančioje ir daug įvykių mačiu
sioje lietuvių salėje, kur publi
ką tą vakarą sudarė įvairių 
kartų atstovai. Sol. A. Grigas 
tiesiog pavergė klausytojų šir
dis: jo baritonas buvo švarus, 
spalvingas, su išplaukiančia 
gryna, pilna lietuviško žodžio 
tarsena. 

Sol. A. Grigo pasirodymas 
Baltimorėje buvo puiki lietu
vio dainininko pasiekto meni
nio pajėgumo demonstracija, 
kartu buvo tinkamai repre
zentuota ir Chicagos Lietuvių 
opera, kurios solistų eilėse 
dalyvauja ir A. Grigas. 

Solistas buvo numatęs pa
dainuoti vieną ariją ir iš ope
ros „Lietuviai", kurios spek
takliais Chicagos Lietuvių 
opera netrukus paminės savo 
25 m. sukaktį. Deja, tą vakarą 
sol. A. Grigas arijos nebe
galėjo padainuoti, nesant 
pakankamai su operos „Lietu
viai" klavyru susipažinusiu 
akompamatoriaus. 

Pabaigai dar viena žinia. 
Prieš porą metų toje pačioje 
Baltimorės Lietuvių namų 
salėje teko susipažinti su Lion-
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ginu Proščiūnu, iš Lenkijos 
atvykusiu svečiuosna pas savo 
brolį Baltimorėje. Dabar pasi
baigus koncertui, per pokal
bius sužinojau, kad L Priščiū-
nas, grįžęs į Lenkiją — Ščecino 
miestą, ten įsteigė Lietuvių 
Bendruomenės skyrių su 30 
narių, kuriam jis pirmininkau
ja. Įdomu, ar PLB vadovybė 
žino, kad mūsų tau t inės 
bendruomenės skyrius veikia 
ir Ščecino mieste, Lenkijoje, 

nors tenykščiai lietuviai oficia
liai gal ir negali būti laisvojo 
pasaulio Lietuvių Bendruo
menės nariais. 

VL.R. 
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Šūviai į popiežių — 

TERORIZMO 
EPIDEMIJA 

Pasikėsinimas prieš popie
žių Joną Paulių II-jį nuskam
bėjo per pasaulį kaip žinia, ku
rios priežasčių negalima 
suprasti. Kiek anksčiau tokia 
pati žinia skaudžiai skambėjo 
visų lūpose, kai buvo pasikėsi
nimas prieš JAV prezidentą 
Ronald Reaganą. Tai įvykiai, 
kurie istorijoje bus pažymėti 
juodomis dėmėmis, kaip neci
vilizuotų ir nekultūringų žmo
nių santykių žymė, kuri šiam 
laikotarpiui garbės nedaro. Ne 
tik šie du dideli įvykiai, bet 
ir nužudymai Ispanijoje, Itali
joje, Vokietijoje, Airijoje, ką 
jau bekalbėti apie Salvadorą 
ar kitus nežymius kraštus, kur 
veikia tik diktatūros ir teroris
tai, rodo išsigimimą, norą už
grobti valdžią, sugriauti tvar
ką ir nieko nestatyti. 

Tarptaut in is terorizmas, 
kaip mes bekalbėtume ir kaip 
beaiškintume, šiandien yra 
pasidaręs šio laikotarpio epi
demija. Jai gydyti reikia pa
šalinti jos priežastis tarptau
tinėmis pastangomis. Niekas 
neturi numoti ranka į teroristi
nius veiksmus, lyg jie mūsų ne
liestų. Teroristiniai veiksmai, 
kur jie bebūtų vykdomi, liečia 
ne tik atskiras tautas ar vals
tybes, bet ir visą žmoniją — 
žmonija yra žmonių junginys, 
nors ir. mėginąs kiekvienoje 
valstybėje savitu būdu spręsti 
savo vidines problemas. Tero
ristai problemų nesprendžia. 
Jie tik nori įgąsdinti žmones, 
kad jų slaptos kovos ir jų kovo
tojų visi bijotų, kad niekas 
nesijaustų saugus nuo jų pasi
kėsinimų, kad žmonės būtų su
kaustyti nuolatinės baimės 
prarasti gyvybę. 

Šūviai į popiežių iškilo 
kaip niekšingiausias bū
das. Kurie prieš jį, kaip religinį 

.jyądovą, kėsinosi, neturėjo jo
kios programos parodyti, ko jie 
nori, o tik parodyti, kad skel
biąs taiką, sugyvenimą ir blo
gų priemonių nepateisinimą 
kad ir geram tikslui, nesijaustų 
saugus tarp savųjų ir jį ap
lankyti ar pamatyti atvykusių 
žmonių. Bažnyčios šiais šū
viais nesugriaus, nes ji stovi 
ant uolos. Bet tarptautinė epi
demija rodo smurto veiksmus 
iki kraštutinės ribos. Ji verta ir 
būti už teisės ribų. 

IMPERIALIZMAS POLITIKOJE 
IR GYVENIME 

P. INDREIKA 

laisvę, pareiga ieškoti epi
demijos šaltinių ir juos naikin
ti vaistais, kurie yra būtiniau
si. Reikia matyti ir tuos 
kraštus, kur pati politinė sis
tema ir ideologija nuolat varo 
propagandą prieš laisvuosius, 
prieš laisvus ir savistoviai sa
vo gyvenimus kuriančius kraš
tus ir veda "išlaisvinimo" ko
vas, ruošdami toms kovoms 
specialistus. Negalima sakyti, 
kad iš komunistinių kraštų 
vyksta tik teroristai, bet ne
galima ir nematyti teroristų, 
veikiančių komunistiniais bū
dais ir besiskelbiančių "raudo
naisiais", kaip "raudonoji bir-
gada" Italijoje arba baskų 
"nepr iklausomybės" kovo
tojai Ispanijoje ir kt. 

Šiandien rūpestis yra dides
nis negu karo metu, kai fron
tai yra žinomi. Teroristinėje 
kovoje — žudynėse fronto lini
jos nėra. Čia naikinami žmo
nės dėl paties naikinimo tvar
kos griovimu, keliant baimės 
jausmus, kad nebūtų laisvo 
nuo baimės žmogaus net stip
riausioje valstybėje. 

* 

Šūviai į popiežių nėra tik 
šiaip neatsakingas pavienio 
teroristo žaidimas ir gąsdi
nimas. Tai yra noras pasiekti 
net dvasines viršūnes, net 
Bažnyčios vyriausiąjį vadą, 
kuris taip nuoširdžiai skelbia 
savo kelionėse ir susitikimuo
se su valdžios ar paprasčiau
siais liaudies žmonėmis gėrį, 
tiesą, socialinį teisingumą, ar
timo meilę. Tai jau ne politika, 
o žmonių moralinio ir tarpu
savio ryšių gerinimas ir to
bulinimas. Jis primena val
dantiesiems, kad jų pareiga 
tarnauti, o ne valdyti jų užda
vinys gerinti žmonių gyveni
mą, saugoti juos nuo pavojų ir 
blogio, o ne tik bausti, kai pa
daro nusikaltimą. Paprastai 
liaudžiai jis primena tai, ką 
Kristus yra mokęs, kad reikia 
mylėti vienam kitą, reikia pa
gelbėti savo artimui, reikia or
ganizuotai gyvenimą gerinti, 
panaudojant žemės turtus, pa
dedant tiems, kurie daugiau tu
ri. 

Teisingai pabrėžia Romos 
"II Messaggero" (gegužės 14 
d.), šio liberalaus dienraščio, 
redaktorius Vittorio Emiliani 
vedamuoju straipsniu, kad 
"Atentatininkas... su pagalba 
centro iš užsienio mėgino sus
tabdyti mūsų politinę sistemą, 
pastumti mūsų demokratiją į 
chaosą". Toliau dar prideda, 
kad "šis gėdingas užpuolimas, 
kurį iš naujo vėl reikia per
gyventi, pirmiausia graso tai
kai". 

Po l i t ika yra v a l s t y b ę 
valdančiųjų asmenų paly
dovė, besistengiančių išsau
goti valstybės suverenumą, jos 
galią ir nustatytų tikslų sieki
mą. Dažnai mes girdime kal
bant ir spaudoje rašant apie 
mūsų veiksnių, organizacijų ir 
atskirų asmenų politinius 
siekimus. Neturint savos 
valstybės ir militarinės jėgos 
politiniams tikslams įgy
vendinti, gal geriau pritiktų 
kalbėti apie veiklą kaip atgau
ti Lietuvai valstybinę nepri
klausomybę, etnografinių že
mių sujungimą ir išgauti 
tarptautinį jos pripažinimą. 
Todėl visą veiklą tenka suves
ti į kovą dėl Lietuvos išlais
vinimo, ir siekiant šio tikslo 
sutartina veikla būtų ideali 
padėtis. Tačiau vienybė yra 
nepasiekiama, nes mūsų visuo
menė yra susiskaldžiusi grupė
mis — su savo siekimais ir tiks
lais, kurią niekas nepajėgs 
įglaudinti į vienybės rėmus. Iš 
nepriklausomybės laikų žino
me, kad partijos siekdamos 
valdžios buvo kartu ir savo 
užsibrėžtų tikslų nešėjos, ir įko
pus į valdžią, jų vykdytojos. 
Tai demokratinio režimo 
reiškinys, kuris stipriai buvo 
įsigalėjęs Europoje. 

Tačiau totalinio režimo 
valstybėse nėra tokios gyveni
mo srities, kuri nebūtų supo-
litinta ir pajungta režimui, 
kaip pavyzdžiui, Sovietų 
Sąjungoje. Ją valdo politbiu-
ras — vyriausias komunistų 
partijos organas, kurio nevar
žo jokie į s t a t y m a i , n e s 
komunistų partijos galia yra 
proletariato valia ir jai niekas 
negali prieštarauti. Stalinas 
savo rankose buvo sukon
centravęs visą valdžią ir iki jo 
mirties net nebebuvo šaukia
mi komunistų partijos kongre

sai. 1917 m. Lenino įvesta 
Rusijoje komunistinė santvar
ka iki 1922 m. vadinosi Tary
bų Sąjunga, bet Stalinui užgro
bus suvereninių valstybių ir 
prijungus kitų teritorijų jos 
pavadinimas pakeistas į Tary
bų Socialistinių Respublikų 
Sąjungą. Jeigu kas jai primes
davo komunistinės diktatūri
nės imperijos vardą, jį jo viso
mis keturiomis kratėsi. Atėjus į 
valdžią N. Kruščiovui, jis 
neatsisakė nuo imperialistinių 
užmačių, vakarams pirš-
damas koegzistenciją arba 
sambūvį su sovietiniu komu
nizmu. 

Prieš prasidedant 1939 m. II 
pasauliniu! karui, Sovietų 
Sąjunga yra turėjusi 21, 720,-
850 kv. km plotą. Karo eigoje 
sugebėjo padidinti tiesioginiai 
valdomą plotą 689,555 kv. km, 
ir dabartinis jos valdomas plo
tas turėtų siekti 22,441,032 kv. 
km, į kurį įeitų ir Mažoji Lietu
va (buvusi Rytprūsių dalis 
pavadinta Kaliningrado sri
timi) su 17,950 kv. km. Sovietų 
Sąjungos valdomame plote 
gyvena apie 120 milijonų ne 
rusiškos kilmės žmonių, kurie 
sudaro „išorinės sovietinės 
imperijos dalį". 

Istorijos bėgyje panašiai 
elgėsi visi imperijų kūrėjai: 
p r a d e d a n t A l e k s a n d r u 
Didžiuoju (356-323) prieš Kr. 
laikus, kuris, nugalėjęs persus, 
graikus, įsiveržė į Egiptą ir net 
tolimąją Indiją, tapęs impera
toriumi pasiskelbė dievo sūnu
mi. Kiekvieną imperatorių 
apima didybės manija, kai jis 
pasiskelbia despotu, nema
žiau jos siekė ir Stalinas 
paklupdęs tautas ant kelių, iš 
kurių tuojau išsiskirdavo 

anot Šakalio, „raudonieji ridi
kėliai'-. 

Išaugusi Romos imperija, jos 
imperatoriai taip pat siekė 
didybės tardami: — Maiesti 
populi Romani! Pasiryžę plėsti 
imperijos ribas, pavergti kitas 
tautas ir remdamiesi pačių 
romėnų suformuluotų dėsniu: 
divide et impera, išdidžiai 
tariant apie savo misiją 
žymiausio romėnų poeto 
Vergilijaus lūpomis: — Atsi
mink, Tu Romėnai, esi tau
tų valdovas ir joms viešpa
tausi! Romos imperijos istorija 
apima su viršum tūkstantį 
metų iki jos žlugimo 476 m. jau 
mūsų eroje. Ją sugriovė ger
manai ant griuvėsių įkurdami 
vokiečių imperiją. Nuo vokiš
kosios imperijos daug nuken
tėjo kaimyninės tautos, o ypač 
Lietuva. Nuo ordeno pavyko 
išsigelbėti 1410 Žalgirio mūšy
je, jį sumušus bendromis lietu
vių ir lenkų pastangomis. Tai 
buvo didžiausias XV a. Euro
pos istorijoje įvykis pasiektas 
lietuvių. 

Imperijas kūrė Anglijos ir 
Prancūzijos karaliai, rusų 
carai, nuo jų neatsiliko ir lietu
viai. J au 13 a. Mindaugas buvo 
popiežiaus Inovento IV karū
nuotas Lietuvos karaliumi, 
pavedant jam ginti Europą 
nuo mongolų ir totorių puldi
nėjimų. Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas, lyg tęsda
mas Mindaugo pradėtą misiją 
ir siekdamas apsaugoti Lietu
vą nuo augančios Maskvos 
kunigaikšt i jos agresi jos, 
valstybę išplėtė iki Juodųjų 
jūrų, kurios apėmė 930,000 kv. 
km plotą. Bet jis buvo valdo
vas, daugiau pasižymėjęs 
taikos ugdymu ir jos siekimu, 
tautiniais ir religiniais savi
tumais, teisingumo principais. 

Epidemija naikinama ne gy
dant paskirus ligonius, pa
smerktus mirčiai, bet ieškant 
ligos priežasčių, užkrėtų, ku
rioms sunaikinti reikia rasti 
naujų priemonių. Tarptau
tinio terorizmo epidemija taip 
pat nėra išgydoma tik vieno ki
to teroristo nubaudimu. Reikia 
ieškoti šaltinių, kur kyla ta li
ga, kur buriasi centrinės bak
terijos — teroristų centrai. 
Kiekviename krašte veikia jie 
savitu būdu, bet taip pat turi 
tiek panašumo ir bendrumo, 
kad vieno krašto teroristai ga
li persikelti į kitus kraštus ir 
ten vykdyti savo infernalines 
užmačias. Juk žinoma, kad 
Pietų ar Centro Amerikoje tero
ristams pirmiausia vadovauja 
svetimi teroristinių priemo
nių naudojimo specialistai, ku
rie paruošia gyvenimu nusi
vylusius, menkavertiškumu 
sergančius individus atlikti to
liau jų darbus. 

Šie du dar artimos praeities 
įvykiai, nesunaikinę padarytų 
žaizdų sužeistuosiuose — prez. 
R. Reagano artimuosiuose ir 
pačiame popiežiuje, • yra tokie 
šviežus, kad į juos negalima 
žvelgti ramiai, be susijaudini
mo ir be tam tikros baimės ar 
abejonės. Tai vyriausybių, ku
rios gerbia žmogaus asmenį ir 
nori pagelbėti jam išlaikyti 

-
— Politika yra menas daryti ir kalbėti rytoj geriau, negu 

šiandien. 
Otto von Bismarck 

Ispanijos karalius su savo trims vaikais priima paradą. 

Šis popiežius už taiką ko
vojo, apie ją nuolat kalbėjo, tai
kos pagrindines sąlygas nu
rodinėjo ir jos išlaikymo 
principus nurodė visiems — ti
kintiesiems ir netikintiems, sa
vo vadovaujamos Bažnyčios 
nariams ir visų tikėjimų žmo
nėms, ypač Kristaus se
kėjams. Kas galėjo turėti ką 
nors prieš šį popiežių, koks yra 
Jonas Paulius II-sis, klausia 
autorius. Tik teroristai, kurie 
yra šio meto epidemija ir ja no
ri kuo platesnius žmonijos 
sluokffiius užkrėsti. 

Prieš terorizmą nėra kitos 
priemonės, kaip tik bendras vi
so kultūringo pasaulio sutari
mas ir pastangos išlaikyti tai
ką be baimės ir gyvenimą 
žmogiškai gražų. Reikia sutik
ti su televizijos komentato
rium Peter Nolan, kad "prieš 
terorizmą reikia jau dabar ko
voti, kitaip jis sunaikins mus 
pačius". Tai valstybių ir visos 
žmonijos pareiga gelbėtis nuo 
epidemijos. 

P.S. 

Gėdos siena, skirianti Rytų Vokietiją nuo laisvojo pasaulio. 

Klastingų kaimynų dėka, net 
nesulaukęs imperatoriaus 
karūnos, mirė tik būdamas 
kunigaikščiu, bet sulaikęs toto
rių antplūdį į Europą. 

Pasibaigus II pasauliniam 
karui, Stalinas, žvelgdamas į 
pokarinį pasaulio vaizdą, galė
jo didžiuotis pasiektais laimė
jimais, nes jo valdoma impe
rija pasiekė Romos imperijos 
dydžio: savo ribas išplėtusi už 
carų išsvajotų geografinių 
horizontų. Komunistinės impe
rijos išaugimui pagrindą padė
jo 1943 m. Teherano konferen
cija, kurioje Stalinas pirmą 
kartą išdrįso apleisti Rusiją ir 
susit ikti su sąjungininkų 
vyriausiais vadais: JAV prezi
dentu F. D. Roosevelt ir Angli
jos premjeru W. Churchill, 
jiems pateikdamas pokario 
Europos planą. JAV preziden
tas F. D. Roosevelt buvo 
apsistojęs Sovietų Sąjungos 
ambasadoje, Teherane, ir nuo
lat kartu aptardavo kas liečia 
Vokietiją, Austriją, Lenkiją ir 
Pabaltijo valstybių likimą. 
Asmeniškų pokalbių turinį 
vengdamas perteikti W. Chur
chill, kad pastarasis nesu
erzintų Stalino. Stalinas, turė
d a m a s t v i r t ą Rooseve l t 
užnugarį iškėlė, kad Sovietų 
Sąjungai būtinai reikalingi 
Baltijos jūros neužšąlantieji 
uostai. Teisingai, jie ir dabar 
neužšąla, nes Baltijos jūros 
vandenys yra atmiežti: lietu
vių latvių ir estų ašaromis. 
Teherano konferencijoje Stali
nas gavo patikinimą, kad Bal
tijos valstybės paliekamos 
komunizmo globai ir JAV, 
anot Roosevelt išsireiškimo, 
dėl jų nekariaus. JAV savo 
neapdairia politika ir kitose 
konferencijose, k.a. Jaltos, 
Potsdamo labai daug prisidėjo 
prie imperialistinio komuniz
mo įsigalėjimo. Todėl dabar 
nerasime pasaulyje vietos, kur 
nesusidurtų JAV ir Sovietų 
Sąjungos interesai. 

Sąjungininkams laimėjus II 
pasaulinį karą ir JAV esant 
ekonomiškai stipriausiai, ji 
nesugebėjo išplėsti demokrati

nės santvarkos privalumų, net 
turėdama atominę bombą, nes 
visus kivirčus stengėsi spręsti 
taikiu būdu. Sovietų Sąjunga, 
nesiskaitydama su jokiais 
susitarimais, paskelbė Berly
no blokadą Korėjos karą ir 1.1. 
Pasijutus, kad ji komunizmo 
supama, pradėjo organizuoti: 
SEATO — pietinės Azijos 
valstybių sąjungą, CENTO — 
viduriniųjų Rytų ir NATO — 
Europos. Valstybės sekre
torius J. F. Dulles pastangas 
neutralieji kraštai daugiausiai 
ignoravo, matydami, kad kapi
talizmas vargiai pastos kelią 
komunizmui. 

Keičiantis JAV prezi
dentams, keitėsi ir užsienio 
politika. Dulles suorgani
zuotos sąjungos, išskyrus 
NATO, buvo gairaus vėjo 
nušluotos kartu su negar
bingai pasibaigusiu Vietnamo 
karu. 

Jų vietą užėmė detante, 
SALT ir Helsinkio susitarimų 
aktas dar labiau sustiprinęs 
slaptąjį Ribbentropo—Moloto
vo susitarimą, paliekant Sovie
tų Sąjungos globoje Pabaltijo 
kraštus ir kitas pasigrobtas 
teritorijas. Sovietų Sąjunga 
per šį laikotarpį dar labiau 
sustiprėjo ekonomiškai, nes jos 
rankose atsidūrė amerikiečių 
technologiniai ir elektroniniai 
išradimai. Už tai atsilygin
damas komunistinis nacizmas 
milijonus nekaltų žmonių — 
trokštančių laisvės paskan
dino terore ir kančiose. 

Prezidentas R. Reagan per 
pirmuosius savo buvimo mėne
sius Baltuosiuose rūmuose, jau 
suskubo pakeisti užsienio poli
tiką — primindamas sovie
tiniam imperializmui, kad bus 
pasipriešinta jo veržlumui, kur 
jis bebūtų sutiktas. 

Matome, kad politinių įvy
kių rezginyje visada maišosi 
imperializmas, kurio atrė-
mimui reikalinga karinė jėga. 

Didžiųjų žmonių garbė pagal 
tai turi būti matuojama, kaip ji 
buvo pasiekta. 

K R I Z Ė 
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS 
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Visvydas, nebeįstengdamas susivokti visuomeni
nio ir politinio gyvenimo painiavoje, rezignavo ir \ 
visokias opozicines kalbas bei kritikas teturėjo vieną 
atsakymą: 

— Gera jums kalbėti, samprotauti, visokius pro
jektus siūlyti ir išmintingiems būti, kai patys dar 
esate sotūs ir atsakomybės už tautos likimą nenešat. 
Bet nagi pabandytumėt tokiais laikais atsistoti prie 
vairo, dievai žino, kur jūs mus nuplukdytumėt. Gy
venimas sunkus, ir parazitų priviso nemaža, o vis 
dėlto, žiūrėk, kaikur ir į priekį pažengta. 

Ir jis imdavo skaičiuoti, kas Lietuvoj padaryta 
gera sunkiaisiais krizės metais. Jis atsimindavo, kad 
ir pats, sunkmečiui prasidėjus, skatindavo nenuleis
ti rankų, nes sunkūs laikai tai esą ne tik didelių ban
dymų, bet ir kūrybos laikai. Kai jam sakydavo, kad 
ir jis pats anuomet siūlė vykdyti grandiozinį Tautos 
Fondo sumanymą, jis atsikirsdavo: 

— Aš siūliau tai. kas mūsų kultūrai, mūsų pažan
gai būtinai yra reikalinga. Aš tavo projekto neišsi
žadu nė šiandien. Gal būt, tokia forma jis niekad ne
bus priimtas, bet jo idėja kokiu nors būdu turės būti 
įkūnyta. Valstybę mes susikūrėm ne biurokratizmui 
auginti, bet tautinei kultūrai kurti. Valstybė tarnau
ja tautai, o ne tauta valstybei. 

Tai buvo jo mėgiamiausia tezė, kuria jis grin
dė valstybės teises ir pareigas tautai. Šis klausimas 
senstančiam rašytojui patriotui jau seniai kvaršino 
galvą, bet dabar atrodė ypatingai aktualus. Naujos 
valdžios formos ir nauji metodai kaikuriuose kraš
tuose, varžytynės dėl jaunuomenės auklėjimo tarp 
Bažnyčios ir valstybės, sąmoningas nacionalizmo ug
dymas, senųjų vertybių kritika, visoki valymai ir 
naujų teorijų skelbimas — visa tai teikė daug me
džiagos Visvydo apmąstymams, stebint Lietuvos gy
venimo eigą ir krizės reiškinius. Jis sumanė para
šyti naują knygą, kuri turėjo būti paskutinis jo žo
dis, jo testamentas lietuvių tautai. 

Pripratęs visados ką nors projektuoti ir veikti, 
jis greit ėmė bodėtis savo pavasarinėmis „atostogo
mis" ir kiek sustiprėjęs tuoj kibo į darbą: žymėjosi 
reikalingą literatūrą, ištraukas, citatas, faktus ir sa
vo paties pastabas rūpimais klausimais, čia jam vėl 
dažnai būdavo reikalinga juristo pagalba, kaip anuo
met, svarstant Fondo projektą. Tuomet jis kvies
davosi pas save Sargenį ir jųdviejų bendradarbia
vimas vėl atsinaujino. 

Sargenis, pasibaigus pavasario semestrui uni
versitete, rasdavo laiko padėti savo senam priete-
liui, nors ir jo paties laukė visa eilė skubių reikalų. 

Pirmiausia, Klevų perėmimas. Su Andrium Ma-
leisiu ir visais suinteresuotais žmonėmis buvo galu
tinai susitarta ir visi formalumai atlikti. Beliko 
vykti į dvarą ir pradėti naudotis šeimininko teisė
mis. Tačiau Sargenis nesiskubino. Jis norėjo duo
ti ponui Andriui pakankamai laiko susitvarkyti, o 

pats tuo tarpu susituokti su Viktutė ir abiem kartu 
vykti į jos tėviškę. 

Ponas Andrius, atlikęs visus reikalus su Sarge-
niu ir pasirašęs reikalingus dokumentus, atrodė 
kiek aprimęs. Jis jau nieko nebekaltino ir nebepri-
kaišiojo, bet vis dar negalėjo galutinai atsipeikėti ir 
apsiprasti su mintim, kad Klevai jau nebe jo. Kar
tais jis kiauras dienas prasėdėdavo užsidaręs savo 
kambaryje, kartais vėl nenuilstamai vaikščiodavo po 
dvaro parką ir laukus, vis kažką galvodamas ir kada-
ne-kada pats sau vieną kitą žodį tardamas. Dvaro 
žmonės smalsiais žvilgsniais lydėdavo savo buvusį 
poną ir su pasigailėjimu linguodavo galvomis. Rei
kalus tvarkė senoji ponia ir ūkvedis, bet visi nekan
triai laukė naujųjų šeimininkų. 

Ponas Andrius sprendė sunkų klausimą, ką jam 
dabar daryti, kur prisiglausti? Sargenis ir Viktutė 
siūlė jam ir toliau pasilikti Klevuose, bet ką jis čia 
veiks ir kaip jausis? Ar gi jis ir dabar nemato ap
link save pašaipiškų žvilgsnių ir kuždesių? Ne, ge
riau jau amžinai atsisveikinti su Klevais ir kitur 
pasiieškoti kąsnio duonos. 

Bet kur ir kaip? Štai jau kuris laikas, jis veltui 
laužo galvą, ieškodamas atsakyme. Jokios specialy
bės jis neturi, jokiam darbui nėra pasiruošęs. Ge
riausiu atveju jis galėtų būti eiliniu smulkiu valdi
ninku ir gauti trejetą šimtų algos. Šiaip taip pra
gyventi jis galėtų, bet kas per gyvenimas jam. 
Klevų dvaro ponui, pripratusiam tūkstančius leng
va ranka švaistyti! 

(Bus daugiau) 



* DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gegužės mėn. 18 d. 

BUDĖJIMAS SU KRISTUMI 
Naktines adoracijos būrelis Oihcagoje 

ANICETAS TAMOŠAITIS, S.J. 

Iš visų žodžiu, kurie pasakyti' 1907 m. buvo privačioje audien-
II Vatikano susirinkimo apie 
Kristų, bene gražiausi yra šie: 
"Dievo Sūnus... žmogaus protu 
galvojo, žmogaus valia veikė, žmo 
gaus širdimi mylėjo" (ikonstitu-
cija "Bažnyčia dabartiniame pa
saulyje", 22 nr.) . Mat, nors jis 
yra šimtu procentu Dievas, Įsi 

KNYG& REIKIA SKAITYTI i 
NUO PRADŽIOS 

Lietuvių krikščionių demo- ' 
' kratų sąjungos Chicagos aky- j 

riaus biuletenio Nr. 1, psL 3 ap- j 
tariama naujai išleista knyga f 
'Valstybininkas politikos suku- \ 
riuose*, kur pasakyta: "knyga j cijoje priimtas Sv. Pijaus X, kurį 

paprašė leidimo šiam savo planui. | Parašyta lengvu stilium, greit 
Popiežiais ne tik davė leidimą, skaitoma, apima prelato gyveni-
bet stačiai įsakė pašvęsti jo vyk- > m* į r darbus Lietuvoje iki jo 
dymui savo gyvenimą. Kun. Ma-1 tremties į Vokietiją". 
tas to džiugiai ir ėmėsi. į Tai ne visai tiesa, nes knyga 

Visur, ir Lietuvoje, ypač ne- apima prelato gyvenimą ir dar-
prrklausomybės metais, suklestė- j bus iki j o mirties Chicagoje 1970 

kūnriimo paslaptimi drauge tapotjęs šeimų auiklėjimas Švč. Jėzaus ! m, gruodžio 4 d. Knyga parašy-
ir šimtaprocentiniu žmogumi. O ; Širdžiai, su jos paveikslo introni- ta už J A V ribų ir autorius, ra-
žmogus toks Kūrėjo padarytas, \ zacija namuose, yra svarbiausias šydamas tą knygą, neturėjo ga- j 
kad jo širdžiai brangu būti kito j šio asmens nuopelnas. Verta pri- I l imybės prieiti prie reikalingų j VVashingtone, D. C , 1964. V. 18 pasakyta kartais tai , ko knygo-

ir 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — IDR BENT T Y » A I I B H O T I t T I 

Lietuviai gamtos draugai, vėlyvą rudenį sugaudę pasilikusias laukines an 
tūs ir jas per žiemą globoję Kosto Butkaus pašiūrėje, pavasariui atėjus i 

paleidžia į Marouette Parko tvenkinį. Nuotr. A. Stakėno 

ilgesingai prisimenamam ir my- dėti, kad tėvas Matas taip pat bu- šaltinių, kurie apima prelato Vliko, Altos ir LKK konferenci- je nėra. K n y g a gaunama 
limam, ypač kai yra supamas ap- vo nepaprastai branginamas reko- i veiklą už {Lietuvos ribų. Ta į joje, Lietuvių Fondo Steigiama- i "Drauge". B. V. 
linkiniu šalto abejingumo, net lekcijų vedėjas kunigams. Sklan- I spraga yra užpildyta dr. K. Šid- j jame posėdyje 1661. UI. 9 ir kt . į 
priešiškumo. N e kitokia buvo iridžiai vartodamas penkias kalbas,! lausko parašytoje pratarmėje ir į Taip pat pasakyta, kad Kru-
Kristaus širdis, kaip matome iš! anglu, ispanu, prancūzų, italų ir prelato veikla išeivijoje pailius-' pavičius po dešimt metų pirmi-
evangelijų. Pavyzdžiui, ją džiugi-! portugalų, —galėjo jas vesti įvai- j truota net keliomis fotografijo-! ninkavimo pasitrankė i š Vl iko 
no Betanijos namai, kur visada Į riose pasaulio šalyse. Katalikų en- I mis: 1960. VL 15 laukiant au-i pirmininko ir buvo išrinktas 

Union Pier, Mlch., 1 blokas nuo ežero, 
birželio ir liepos mėn. išnuom. 5-kių 
kambarių butas su baldais. 4 lovos. 
"Shower". 80 dol. savaitei. Taip pat 
išnuom. trim mėn. 3-jų kamb. butas 
su virtuve. 2 lovos. 50 dol. j sav.; vi
sam sezonui, pigiau, skambint Chica
goje 7S7-2847. 

MISCELLANBOUS 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mą atstovams turėti gražias visi 
nnes korteles. 

Illliilllllllllllllllllllllllllllllllllliuiflllltlll 
REIKALINGI GABŪS 

APSUKBCS ŽMONĖS 
dirbti įvairiomis valandomis. Turėsite 
galimybę gerai uždirbti ir apsipirkti 
su nuolaida — 50% įvairių kompani
jų prekėmis. Busite pats ant savęs bo
sas. Skambinkite nuo 3 iki 5:30 vai. 
vakaro. 

Tel. 436-9667 — VACYS 
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— Sutinkant naujuosius, gai
džio, metus, Kinijos sostinėje Pe
kine tiek buvo leidžiama fejer-' K**P*tes j "Draugo' 

į verkų, kad net 85 apdegę žmonės! " * * » v i s a i s t™**™ 
DRAUGAS 

4545 W. 6Srd S t 
i Chksago, IL 60629 

mimnku, o krikščionių demo- S O P H I C B A R Č U S 
kai.Alyvų darže nuėjęs malda ruo tas vienuolis ėmėsi skeisti Am-j nusikaltiinaL NBesto sąlygos nusi- kratų konferencijoje 1960. VL , * T T . m - * - ' - " T. m Z * ž Į — — — r " — • — - — — — . 

admiais-
reikalais. 

mas vieną valandą budėti kartu, į 

ciuosi 

mimnuiiiiMiiiiiiuiiNmii! 
BUTU NUOMAVIMAS 

Namų pirkim** — Pana* 

Dmodimsi — V s i i l j — • 

INCOME TAX 
Notariatss — Vaiflr—I 

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

uose jau užsimintą naktine .kai t imams yra labai palankios, 15 išrinktas garbės pirniininku sesiger... ^ancios taurę. j _ _ " " 7 , ..* I * « " " " « n p yra įatrai paianiuos,; _LO išrinktas garoes pirmininKU Visos D oarm 
Savaime suprantama, kad bent I adoraciją namuose. Vykdoma ,i, j n e s čia kontrastai ryškesni: daug j iki gyvos galvos. Taip teisingai ' Uetavių k a l b T ^ p i r m a d i e n k , iki 

<ie* gilesnes dvasios ,xriKscio-, vieną valandą maldingai budint j turtingų, bet dar daugiau nuskur biuletenyj konstatuota, kad Kru- penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
nims nėra vis tiek, kas dedasi jų I su Kristumi naktį, tarp 9 vai. v a - . d u s i ų > pasileidusių. Didesnis! pavičiaus darbai ir rūpesčiai ap- PP- ** *•» vai. p.p. per tą pačią 
Dievo ir brolio Kristaus širdyje., karo ir 6 vai. ryto, pasirinkus pir- j žmonių būrys sutraukia profesio rašyti labai išsamiai tik žmo- ***' Šeštadieniais ir sekmadieniais 
Juos jautriai paliečia Jėzaus žo- mąjį mėnesio ketvirtadienį, penk-' n a i u s , s p e c į a l i s t u s vagilius, kurių ' m a knyga reikia skaityti nuo į OU0 8 : 3 ° * 9 : 3 ° ^ ryXO' 
džiai: "Negalėjote nė vienos va-jtadienį ar šeštadieni. Galima sa- pasisekimai ir silpnesniuosius, \ pradžios, nes pra&iiboje ar įva, ' *""*" "** 

priaugančius padrąsina ir sugunj d e autorius, kaip ir pasisveiki-

16529 S. Kedzie Ave . — 778-2235 
10% — 20% — 80% pigimu mokeatt i | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | |UII 
ui apdraudą nuo ugnies Ir autotno- i 
Milo pas mus. 

landos pabudėti su manimi!" (Mt. k>ti, kad šia gražfa praktika na-
26, 40) . Kristaus širdies priekaiš-^ mai tampa tartum ana evange-
tas, kad net draugų buvo paliktas lijos Betanija, artima Kristaus 
vienas, nuo seno diegė tikinčiuo-! širdžiai, nes žino, kad ten gyvė
siuose gražią ir girtiną praktiką: na jį prisimenantys ir kartu bu

do. n a su skaitytoju, taip, kaip žmo-

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7199 S. MAPLEHOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 6**» 

F R A N K Z A P 0 L I S 
8208% West 95th Street 

Telef. OA 4-8654 

Miestu prabanga su visomis sa I į ė j ^ , ^ n a n ų 

vo aistromis vilioja, ypač įvairius 1 « i a b a s » ^ t o ū r akalrx>iebG : , , u , , , m , l l , , l , , , m M I , , , , , , , l , , , M , I , l l , , l , , , , , , , 

skirti kiek laiko budėjimui su juo. dintys draugai, kai šimtai kitu ap- į į ja 
psichopatus sugestyviai 

Isiga'.ėjo paprotys tokiu būdu bu- j linkui abejingi, apsnūdę arba net j g ^ t^dėl per riziką juos reikia 
dėti bažnyčioje prie Viešpaties savo gyvensena remia išganymo 1 į^t ^fa surasti, įsigyti ne darbu 
ka'po, Didįjį penktadienį nune- griovėjus, kurie nieikada nesnau-1 } } e t visokiomis apgavystėmis ir 
šus į jį S/enčiausiąjį, laikomą ten , džia. _ jvagystėmL. Vadinasi, miesto gy-
iki Prisikėlimo ryto. Vėliau išsi-j Naktinės adoracijos sąjūdis Į venimas yra palanki dirva aso-
rjstė dar viena garbinga tradici- Bažnyčioje giliai įleido šaknis. Į dal iems tipams bręsti ir reikš-

patrau-! _ _ _ _ _ _ _ 
Visam tam reikalingi pini j tflillIilllIllIllIllIliMllillliiiuilllllllliiiiiia 

ja: ir kitu metu, kiekvienai baž- Chicagoje nuo 1957 m. veikia lie- į t is ,ypač narkotikams, 
nyčiai savu, išstatyti Švenčiausią-, tuviu Naktinės adoracijos būrelis, 
ii per 40 valandų (nes apie tiek [kuriam iki savo mirties ; 1973 m 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymaa. 

M I G L ! N A S TV 
2346 W. 6 9 S t , tel. 776-1486 

Viešpaties kūnas išbuvo kape), 
k'ad žmonės galėtu atėję tam tik
rą laiką maldingai budėtį su bu
dinčiu savo Viešpačiu. Be to, kai 
kuriose specialiose koplyčiose, 
paprastai vienuoliu, buvo įvesta 
net nuolatinė Švč. Sakramento 
adoracija. 

Baigiantis antrajam šio am-

vadovavo D o m ą Šleževičienė. Ša-

Be to, reikšmingas nusikaltimų ' lillillllllilllllllllllliiiimillliiuiltlllliiilll' į 
faktorius 

lia naktinio "budėjimo valandos, 
kuri svarbiausia skiriama atly
ginti Atpirkėjo širdžiai už lietu-
viy įže'dimus, nariai dar užprašo j karnos priežiūros stoka pakerta 
įvairiomis bendruomeninėmis in- j jaunuolio brendimą ir veda jįklai 
tencijomis Sv. Mišias, ruošia me- j dingu keliu. 

yra šeimos suirimas.. 
Šeimyninis jaukumas, tvirčiausias • 
auklėjimo pagrindas. Tik geroje, 
šeimoje tinkamiausiai vaikai ga- j 
Ii bręsti. O šeimos suirimas tin-

T O N Y PI ET 
Pontiac - Datsun 

6633 S. VYESTERH AVE. 
Nauji ir vartoti automobiliai. 
Kreipkitės J ARMANDO NACIŲ 
Lietuviams geriausios kainos 

Ir patarnavimas. 

Tel. 434-8200 
iiiiiiiiiiunuuiimiiifiiimiiiiiuiiiiiiiiiiMi 

tinę noveną į Sv. Dvasią už lie- I 
tuvius kunigus, remia aukomis' 

žiaus dešimtmečiui, Bažnyčioje j LKB Kronikos leidimą ir Romos 
stipriai paplito sąjūdis budėti vie- Vasario 16 gimnaziją ir Romos 
ną valandą su Kristumi namuose j lietuvių klieriku (koplyčią. Vieną 
kiekvieno mėnesio pradžioje. Šio j kartą metuose susirenka savo ben metu labai kritiškas paaugliams 
sąjūdžio iniciatorius buvo kun. [droms Mišioms, ir ta proga pra- j momentas. Psichologų moksli-
Matas Cra\vley-Boevey (1875 — ; neša apie atliktą veiklą. Iš kitose : ninku nustatyta, kad lytiniam 

Prieš lytinį subrendimą paaug
liai labai efektingai vadovaujasi 
impulsyviai, dažnai pasiduoda ki
tų įtakai, linkę meluoti ju būdas 
nepastovus. Lytinio brendimo 

DĖMESIO K N Y G Ų 
MYLĖTOJAMS! 

"Draugo" administracija, norėdama paskatint i ir pa 
lengvinti savo skai tytojams įsigyti vertingų knygų, su
darė atskirus (pagal numerį) įvairių knygų siuntinius 
už papigintą kainą. Užsisakant pasirinktą s iuntinio nu
merį, mokėsite s u persiuntimu tik $13.00, kai knygų 
originali kaina yra dviguba. 

brendimaui artėjant, keičiasi kū
no išvaizda. Naujos reakcijos nau 
jas formas kuria. Kiekvienas sa- į 

1960), daugelyje šaiiu įprastas i šalyse gyvenančiu lietuvių narių 
vadinti tiesiog vardu — Padre 1 ypatingai veiklus yra Australijo-
Mateo. Gimė Peru valstybėje iš je veikiantis ratelis. 
anglo tėvo, bandininko, ir ispa j Pridėtina, kad Chicagos lietu-' votiškai pergyvena tą periodą, 
nų kilmės motinos, kurie netru->vių Naktinės adoracijos būrelio kuris tęsiasi nuo 14 iki 21 metu 
kus persikėlė gyventi j Čilės Vai-j steigėja a. a. Domą Šleževičienė j amžiaus. 
paraiką. Sūnus stojęs į vienuoly-j budėdavo kiekvieną mėnesį po j Judesių, mimikos ir kūno pasi 
ną, po kunigystės šventimų buvo Į valandą visas tris naktis: pirmojo, keitimo greta reiškiasi ir psichi-
paskirtas profesorium, vėliau |ketvirtadienio, penktadienio i r imai nukiypimai. Žodžiu, nepas-
aukštosios teisės mokyklos direk-1 šeštadienio. Po jos mirties bū-
torium. Šią mokyklą išvystė į Vai-1 reliui vadovauja Julija Lungie-
paraiso universitetą. Nelaimei, I nė (4209 S. Washtenaw Ave., 
1906 m. kraštą nusiaubęs žemės Chicago, IL 60632, LA 3 - 5165) . 
drebėjimas sugriovė universiteto. Ji teikia daugiau žinių apie šį re-
pastatus. Tai atsiliepė ir šiaip jau | liginį ilietuvių sambūrį, prie kurio tazijos lakumas, gudravimas įblo 
darbu nualintai kun. Mateo svei-, tikrai verta dėtis. Šiemet jo meti- gus polinkius, logiškumo painia-
katai. Gydytojai patarė išvykti į j nės bendrosios Mišios bus pasku-jva. 
Europą. Lankydamas Prancūziją,; tinį šio mėnesio sekmadienį, gegu-j Lytinio brendimo metu nepil-
uzsuko j pagarsėjusią Pasirody-į žės 31 d.. 1:30 vai. popiet lietu- S namečiai sunkiai suvaldomi: jie 
mų koplyčią Paray-le-Monial vių jėzuitų bažnyčioje. Ten pro- į labai neramūs, linkę į avantiuriz-

IIIIIIIIIIIIIIIUHIlIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIllllllllH 
Jvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARGELS EXPRESS 
2501 W. 69th SU, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Tel. — M5-2737 

Vytautas Valancinas 
lllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll 

S-jų. butu niOr. Evanstone. 20 matų, 
Gražiai illaikytas. Arti ligoninių ir 
universitetų. $130,000. 

SIMAITIS REALTY 
Inauranca — Iacama Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 8S»-55«8 

' • * •* * • • • > H H 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

Tel — RE 7-5168 
* • • • • • • • « < > • • » . * • • 
csaes —Bąataasasa 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

Parduodamas namas netoli ežero 
Beverly Shores, Ind. Kaina $65,000. 
Skambinkite savininkui vakarais po 5 
valandos Telef. 219—S72-2764. 

Atdaras apžiūrėjimui sekm., geg. 17 d. 
nuo 12 iki 4 valandos popiet 

B U R B A N K 
5704 S. 81 st Street 

(prie State Road) 
8 kambarių (4 miegami) mūrinis 

namas. 

CVROURKE REAL ESTATE 
TEL. 776-8855 

D t II S t I O 
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tovumas emocijos srityje, nepa
sitenkinimas, savotiškas dvipusiš-
kumas, užsispyrimas ir noras ko
voti iš vienos pusės, o išsiblašky 
mas iš kitos. Nesidomėjimas, fan-

mieste, kur Sv. Margaritai Marijai vincijolo L. Zarembos laikysimos 
Alacoqus apsireiškė Kristus, at-1 pamaldos teikia gerą progą vi-
sklckdamas savo Širdies troški-1 šiems N'aktinės adoracijoo būsre-
mus. Koplyčioje jis pasijuto ste- į liu besidomintiems artimiau su 
buklingai pagijęs ir su dvasioje i juo susipažinti bei pasigrožėti — 
gimusiu p'.anu skleisti tikinčių-'Visatos Karalienės šventei ( V — 
jy šeimose pasiaukojimą Svč. Jė- 15) pritaikytomis skaidrėmis apie 
zaus Širdžiai. Nuvažiavęs j Romą, Mariją. 

NUSIKALTIMAI IR JŲ PRIEŽASTYS 
JONAS MIŠKINIS 

Nusikaltimų pirmuoju fakto
rium reikia skaityti gyvenimo 
skurdą. Pasak Rabindranat Ta-
gorės, tik tvirtas gali būti kant
rus, o žmogus silpnas negali būti 
teisingas. 

Skurdas silpnina žmogų. Be-
įčgis, pusiau ligonis, išsemtas žmo 
gus greičiau nustoja pusiausvy
ros, jo psichinis primityvumą? 
sukliudo proto kritiškumą, leng 

dvasioj išugdo pykčio, kerštot pa
vydo jausmus. 

Neveltui sakoma, kur trumpa 
ten ir trūksta. Be skurdo ir ligos, 
nusiminimas, apsileidimas ir kitos pusiausvyrą į blogi nukreipė. 

mą. N u o tėvu. pradeda nutol 
ti, greit susiranda nedorv drau
gų ir prasideda lengvieji nusikal
timai. 

Pasak psichologo Gamierio, 16 
— 20 metu amžiuje 6 kartus dau 
giau nusikaltimų įvyksta, negu 
jaunuoliu vėlesniame amžiuje. 
Prisimintina, kad pokarinė gyve
nimo krizė ypač pakeitė jau ir 
taip ilgo karo Žmonių išvargu
sius nervus. Pokarinė konkuren
cija, godumas, nuosavybės princi 
po pašlijimas, įvairūs pergyveni
mai, bendras veržlumas greit pra
turtėti, nesiskaitymas su gyveni 
mo sąlygomis, smarkiai palietė jau 
nujų kartu būdą, jų morališką 

PO DAMOKLO K A R D U . A. Kairys. Premijuotas romanas . 
224 psl. 

PENKTIEJI METAI. Kipras Bielinis. Revol iucinio sąjūdžio 
sl inktis ir padariniai . 592 psl. Kieti viršel iai . 

JUOZAS PAUTIENIS. I g n a s Šlapelis . Didelio formato. Kieti . . . . . viršeliai 
V I N C A S KRĖVĖ S A V O L A I Š K U O S E . 50 psl. 
GULBĖS GIESfcĖ. J o n a s Grinius. 222 psl. 
ANHELLI'S. J. S lovackis . 52 psl. 
KELIONĖ P O H E U R O P Ą IR ĮSPŪDŽIAI. Kun . Pr. J. 

Vaitukaitis. 185 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 8 

M A N O PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų p a s i s a k y m ų rinki
nys . Red. dr. J. Prunskis . 352 psl. 

A N N A KARENTNA. N . Tolstojus. I, II ir III, IV d. 
UZ SPYGLIUOTŲ V I E L Ų . A. Gervydas. 222 psl . 
ŽMONIJOS Ū K I M A S Š V E N T O JONO A P R E I Š K I M O 

KNYGOJE. V y t a u t a s J. Bagdonavičius . 406 psl. 
VIENA PASAULYJE. D a n u t ė Brazytė-Bindokienė. Roma

nas , 242 psl. 
r 
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netikusios sąlygos prisijungia. 
Žodžiu vargas vargą veja. Tad ne 
abejojant kartais tenka pripažin
ti, kad skurdas padeda įvairiems 
nusikaltimams augti. 

Greta skurdo labai į akis meta-
viau jausmams pritaria. Skurdas,! si mestuose gyvenančių, ypač 
•Uos ir nepriteklius žmogaus i jaunųjų paauglių, kriminaliniai 

Socialinės apsaugos stoka leidžia 
ma čia Amerikoje nevaržomai jau I 
nuoliams laisvai bastytis, klajoti, 
o beklajodami įvykdo daug nusi- j 
kaitimų. Be to, prie nusikaltimų j 
netiesiogiai prisideda ir moder' 
nioji technika, televizija ir kino 
filmai. 

VARGDIENIAI. Victor Hugo. I, II, III, IV ir V d. 
CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS. A. Vilainis-Šidlaus-

kas. 244 psl. 
TOS PAČIOS MOTINOS S U N Ū S . Pranas D o m . Girdžius. 

172 psl. 
MOTINA IR MOKYTOJA. Š v . Tėvas J o n a s XXIII. Encikli

ka. U 6 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 1 0 

NUSIKALTIMAS IR B A U S M Ė . F. M. Dostojevskis , I, II ir 
III d. 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTALOGIJA, 1 d. Red. B. 
Brazdžionis ir B. Babrauskas . 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 6Srd S t 

Chicago, IL 60629 
ulinoit gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 centų 
valstijos mokesčio. 

iiiiiMiiiMiiiiiiiiciiiiiiiiiiiii.iiimmmtuit 

M. A. $ I M K U S 
INCOMĘ TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Mapiewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
UIM1NIU i&kvletimai. pildomi 
PILIETYBes PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
'M»rrrtrrmnmnuniiitiUHim;iiii[Įmu;i 
illfilIlIlIlilIlHIIIiilIlIllIHIlMIlMIilimiliTl 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 876-5996 

<tn»imnnmmtHHHtmtiintnmmmmn 
įHItl IulI l I f lMKMHIII I I I I I I I I I I I imiHIII I I IM 

P LU M B ING 
Lieensad, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 656-2960 
ItlIHIlINIlHlinilNII 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 

I National Award Amerikos dailinin-
I kų profesinėje sąjungoje New Yor-
j ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
( NO monografija, kuri yra didelio 
į formato ir talpina 28 spalvc %a re-
, produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
i Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol. 
j Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 

progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens iil-
aytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius } gazinius. 

ALBIN BANYS, Tsisf. 447-SSM 

OVI NG 
sERSNAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdmida. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RtAIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojaJne 
ir esam* apdrausti. 

Skambinkit* — 
A R V Y D U KIETAI 

Perskaitę "Draugą", duokite 

ji kitiems pasiskaityti. 

TH.: 434-9655 srbs, 737-1717 

iiMimiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiumiiuiiiiiii 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

"' iiiiMiiiiiiiiiiiitiimiimiimiiiiiimiiiiiiiii 
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CHICAGOS 2INIOS 
. JAUNAS GROBIKAS 

Sulaikytas 15 m. berniukas, 
kuris parkobes rankinuką su 
27,000 dol., vėliau pradėjo drau
gams dovanoti po 50 ir po 100 

> dol. Pinigus pro atvirą automo-
1 bilio langą jis pagrobė iš Ange-
; los Di Paima, 49 m., kuri išėmus 
iš banko pinigus sustojo prie 
raudonos šviesos prie Central ir 

i Lake, Chicagoje. 

UŽDARYS 32 MOKYKLAS 

mokslą ir kultūrą. 
Vasario 16 gimnazijai remti 

', būrelis Nr. 18, kuriam vado-
i vau ja Stasė Vaškienė, už 1981 
; metus pasiuntė per Balfo centrą 
į 375 dol. O Nr. 31, vadovaujamas 
Idos Valauskienės, pasiuntė 144 
dol 

Visi aukotojai St. Pete-, sudėję 

Chicagos miestas nuo rugsė
jo mėnesio numato uždaryti 32 
mokyklas, ir dar 5 padalinius 
kitų mokyklų. I Tai daroma su
mažėjus mokinių, skaičiui ir tau
pumo sumetimais. 

mes" po nuodugnių tyrimų per 
j kelius numerius skelbia, kad lai-
j dotuvių metu iš nelaimingų šei-
j mų be reikalo ištraukiama ne-
! mažai pinigų. 

IŠTEISINTI 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gegužės mėn. 18 d. 5 

r ^ 

NORI 23 MIL DOL. 

Dešimts Pontiac kalėjimo ka
linių, kaltinamų trijų sargų nu
žudymu, nuosavybės naikinimu 
ir maištavimu, teisme išteisinti. 
Kalinių maište 1978 m. buvo 

Chicagos švietimo taryba pa-1 PadeS^i t r y s pastatai, padaryta 
skelbė, kad jį*nori gauti 23.1 į 3 " ^ d o l e r i u nuostalių. 
mil. dol. fed^alinės paramos j P R A G Y V E N O MINIMUMAS 
pravesti reikalinijamus rasiniu*! 
sumaišymus mokyklose. Dese- Pagal naują JAV studiją 
gregacijos planas jau pirmais pragyvenimo minimumas keturių 
metais pareikalautų 40 mil. dol. asmenų šeimai Chicagoje yra ^ : 

A n t a n a s R u b i y s 

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina į pasaulį, Bendrija 
organizuojasi. Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos 
lauke, Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas, Tikroji 
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois 
gyventoja dar prideda 45 et. valstijos mokesčio. 

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

^ 

4> 

Naujų klubo patalpų atidarymas balandžio 5 d. St. Petersburg, Fla. Kas 
piną perkerpa Ant. Grabauskas, prie jo klubo pirm. Albinas Karnius. 

Nuotr. M. Borusienės 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

SRUTOS MICHIGANE 

Ir vėl kanalizacijos srutos 
prasiveržė Hammonde, teršda-
mos Michigano ežerą. Per teis-

501 Vasario 16-tos gimnazijai " ^ b e s t a s pareikalavo greit šį 
j Vokietijoje remti, yra Lietuvių Į reikalą sutvarkyti . 
|klubo veikėjai. Ir be šio sąrašo- POLICIJOS VADAS 
i čia gyvena daug gėry, dosniu! KAJL&JIME 
' žmonių, kurie pakalbinus prisi- J 
dėtų prie Vasario 16-os gimnazi-' Schiller Parko priemiesčio po-

i jos išlaikymo. ! licijos vadas E. J. Borg nubaus-
"Laišky Lietuviams" ekskurs i - j t a s 1 0 - 0 0 0 dol- pabaudos ir 6 

įjon į Šventąją Žemę iš St. Pe-!m eJV kalėjimo už reikalavimą 
i tersburgo išvyko O. Petrikienė, j k j^ 1*-

naaukojo „Bangai" šimtą dole-1 v- Kleivienė, ir I. Valauskienė. NESĄŽININGUMAI 
riu, o Motery sąjungos 76-oji kp. ; P r e l - J o n a s Balkūnas gegužes j LAIDOTUVĖSE 
A. Mikalauskienės iškeptą napo- 15 d. išskrenda Europon. Romoje | Dienraštis "Chicago Sun-Ti-
] e o ną į dalyvaus vysk- A- Deksnio auksi-' 

14,303 dol. metams, bet norint 
kiek prabangiau gyventi, reikėtų 
25.000 dol. metams. 

PLftS MD3W AY 

Mere J. Byrne pareiškė, kad 
per eilę metų numatoma panau
doti 150 mil. doL Midway aero
dromui išplėsti: pastatyt i naują 
keleiviams stotį, praplėsti lėktu
vams takus; sujungti plačiu ke
liu su greitkeliu. Tai kelis kar
tus pakels judėjimą aerodrome. 

St. Petersburg, Fla. 

PLB PIRMININKAS 
V. KAMANTAS PAS MUS — . , . . . . . . . . „ ,. , 

! Motinas pagerbė atsilankę klu- ! n i kunigystes jubiliejų švenčiant. 
1981 gegeužės 11 d. L.B. Flo- b a n garbingieji mūsų organizuo-, G r i š St. Petersburgan birželio 13 

ridos apygardos pirmininko K- t u i i e tuvįu vadovai: PLB pirmi- jdieną. 
Gimžausko namuose . susitikome n i n k a s Vytautas Kamantas ir Vii-i Muzikas kun. Bureckas atosto-

ko pirmininkas dr. K. Bobelis. Tą i gauja St. Petersburge pas lietu-
dieną klubo vyrai išdavė pietus. ,vius pranciškonus. Nuolatinė da-
„Bangos" šokėjai patarnavo prie I bar jo gyvenama vieta yra Put-
stalu, gi klubo šeimininkė Mo-įnam, Gonnecticut. 

Kaip atskirų mokslų ribos mus 
nurodo j filosofiją, taip filosofi
jos ribos mus kreipia į Apreiški
mą. 

su PLB pirmininku V. Kaman 
tu. Čia dalyvavo beveik visa mū
sų apygrados ir St. Petersburgo 
apylinkės vadovybė ir veiklesnie
ji nariai. nika Juodienė, gėle papuošta, su 

Pirmiausia K- Gimžauskai pa- visais pietavo prie stalo. 
sveikino svečią ir apžvelgė Flori-1 Tautinių šokių „Bangos" šo-

Angelė ir Alfonsas Smigelskiai, j 
nuolat gyveną Toronte, prieš mė
nesi atvyko i savo nuosavą rezi-< 

dos apygardos veiklą. Toliau V. kėiai gegužės 24 d. šoks „Dis-; denciją St. Pete Beach. Jie yra ' 
Kamantas labai nuodugniai su- ney VVorld", kuris yra arti Or-jvisų mylimi, kviečiami, nes pa-
pažindino su svarbiausiais PLB lando miesto. tys per savo nepaprastą darbštu-
šiuometiniais darbais, ypač ap- Floridos Amerikos Lietuvių mą praturtėję, nesigaili kitiems 
sistodamas prie 1983 m. Chiea- klubo biuletenis gegužės mėnesio aukoti. Priklauso Lietuvių klu-i 
goję numatytu rengti Pasaulio 31 d. minės penkerių "mėty sukak-į bui, organizacijoms, kurias fi-j 
lietuviu dieny reikalo. T Ų dienu tj klubo salėje. Programą parūpins- nansiškai remia- Kai Čia kūrėsi į 
metu įvyks visų laisvojo pašau- biuletenio redaktorius Stasys §v. Kazimiero misija — aukomis 
lio lietuvių seimas, Pasaulio Lie- VaŠkys- j pasveikino ir dabar paskutinė 
tuviu jaunimo kongresas, dainų, Lietuvių Bendruomenės St. Pe-lauka — gegužės 1? d. 1Q0 dol. 
šventė, eitynės ir kiti renginiai, tersburgo apylinkė paaukojo 45^'Bangai". Juos čia aplankė duk-
Čia mėginama įtraukti ne tik lie- dol. Nupirkta trys egzemplioriai; tė Loreta Murauskienė su šeima 
tuvių visuomenę, bet taip pat ir dr. T. Remeikio knygos "Opposi-|j r dukraitė Dalytė su savo vyru 
JAV aukštuosius valdžios atsto-! tion to Soviet Rule in Lithuania į j | Toronto. 

vus, mokslininkus, rašytojus, me- 1945 - 1980". Knygos įteiktos; Justinas Liaukus su žmona šu
nininkus, žurnalistus. Floridos universitetų bibliote- laukė net keturiolikos giminaičių. 

Toliau V. Kamantas nušvie-1 koms. j Gražu buvo juos matyti, kai visi 
tė visą eilę aktualiu reikalų, kaip JAV Lietuviu fondo įgaliotinis lietuvių pranciškonų koplyčioje 
lituanistikos katedros steigimą Jonas Krivis, perėmęs tas parei- meldėsi savo užprašytose šv. Mi-
Illinois universitete, santykius sujgas iš Antano Ragelio, aktyviai Į šiose už mirusius gimines. 
kitomis mūsų organizacijomis ir reiškiasi ir St. Petersburgo apy-į Jau pasirodė St. Petersburge 
t.t. Pobūvio dalyviai pateikė visą linkėję. Kviečia visuomenę aukoti | P. A. Čechovo: "Rinktinės nove-
eilę pasiūlymų, klausė, reiškė. Lietuvių fondui, kuris remia, ska-, lės", kurių vertėjas yra Jonas Va-
savo nuomones, žodžiu, buvo la-; tina bei ugdo lietuvių švietimo! laitis. K. Keblinskiene 
bai gyvos, draugiškos bei vai-į 
singos diskusijos- Atrodo, tiek 
klausytojai, tiek svečiai buvo su-j 
sitikimu labai patenkinti. Nie- j 
kad nepavargstanti E. Gimžaus-
kienė, kaip ir dažnai anksčiau, 
visus dalyvius priėmė su šiltu: 
lietuvišku vaišingumu. 

v. K. j 
LIETUVIU KLUBAS 

Mūsų Lietuvių klubo Velykos 
praėjo linksmai. Pamaldos Šv. V a r 
do bažnyčioje. Klubo salėje vy
kusiuose pietuose dalyvavo 350 
asmenų. Pietus gamino klubo vi
rėja M. Juodienė. Pravesta mar
gučių konkursas, kurį laimėjo 
Stasė Steponkienė, M. Milvydie-
nė ir B. Taoricnė- Vertinimo ko
misija: P. B. Varkala iš Angli
jos, muzikas A. Jurgutis iš Chi
cagos ir dr. R. Račinskas iš Ka
nados. 

Prieš Atvelykį, balandžio 25 
d. vakare klubas suruošė links
mus atsigavėiimo šokius prie ge
ros mu/ikos, o detroitietis akto
rius K. GHcius. ian antrą kar
tą čia atostogaudamas su savo 
žmona, džiugino susirinkusius 
atlikdamas Balio Sruogos „Švit
rigailos priesaiką" ir K. Binkio 
„Pareiškimų pareiškimą". 

Tautinių Sūkių grupė ..Banga", 
vadovaujama Sandargienės, šo
ko Juno Beach. Daytona Beach 
ir gegužės 10 d. Lietuvių klube 
St. Petersburge minint motinos 
dieną visus dalyvius taip sužavė
jo, kad kanadienčiai iš Toronto 

A. + A. 
JUOZAS SUKEVICH 

Gyveno Chicago, Illinois, Chicago Lawn apylinkėje. 
Mirė gegužės 15 d., 1981 m., 9:10 vai. ryto, sulaukęs 73 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois, užaugo Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Jean, žer John Ruddy 

ir Jo Ann, žentas Rctoert Rossi, 9 anūkai: Jack, Janet, Mary K«-y, 
Suzanne. Robert ir Lizabeth Ruddy; Lisa, Karen ir Robert Rossi. 
brolis Feliksas, ir Lietuvoje 3 broliai ir sesuo su šeimomis, kiti gi
minės, draugai bei pažįstami. 

Velionio žmona buvo a. a. Aldona Krenčiūtė. kuri mirė 1980 
m. liepos 2 d. 

Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje. 3700 West 63rd Street. 
Laidotuvės jvyks pirmadienį, gegužės 18 d. Iš koplyčios 10 

vai ryto bus atlydėtas j St. Nicholas of Tolentine parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Fo pamal
dų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Egan — Telefonas LU 2-2000. 

P A D Ė K A 
A. t A. 

MARTYNAS M. SANTOSKI 
Mūsų mylimasis vyras ir tėvelis, sūnus i r brolis, mirė 19M m. 

balandžio rnėn i i d. Prisikėlimo Mišios buvo atlaikytos Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje balandžio mėn. 15 d., 10 vai. ryto, ir iškilmingai 
palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse 2-me bloke. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Kryžiaus parapijos klebonui kun. Vitui 
Mikoiaičiui, kun. Vytautui Bagdanavičiui, M.I .C, ir kun. Algimantui 
Keziui, S.J. už koncelebruotą šv. Mišių auką už a.a. Martyno sielą, Leo
nardui Bičiūnui už patarnavimą šv. Mišioms, ir klebonui už pasaky ta 
giliai prasmingą, labai pritaikytą pamokslą, už palydėjimą ir maldas 
kapines*;. 

Širdingai dėkojame solistei Danutei Stankaitytei už giesmes 
bažnyčioje ir Herb Siiberstein (iš Lyric orkestro) su stygininkais, 
vargonininku ir trimitininku už atlydėjimą į bažnyčią Chopin'o „Fune-
ral March" ir išlydėjimą su Tannheuser'io „Piligrimų choru'* (Wag-
ner'io). 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Kryžiaus Švento Vardo draugijai ir 
Moterų draugijai, su dvasios vadu kun. V. Mikolaičiu, už maldas, ir 
ypač Lietuvių Operos Vytų chorui taip gražiai giedojusiems „Re-
ąuiem", „Tėve Mūsų" ir „Marija, Marija" koplyčioje. 

Didžiai dėkingi esame ąžuolinio karsto palydovams: Aristidui 
Bičiūnui, Lester Dudek, Stanley Karcz, Gordon Kopulos, Ron Maiter, 
Arthur Mrumiinski, Ronaid Stasului, ir laidotuvių direktoriams Gerald 
Daimid ir David Gaidui už skaindų ir malonų patarnavimą. 

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, 
atsiuntusiems.gausybę gražių ir mėgiamiausių gėlių, už aukas, už šv. 
Mišias, už išreikštus užuojautos žodžius, ir už dalyvavimą Prisikėlimo 
Mišiose ir palydėjimą j amžinosios ramybės vietą. 

Visiem* padėjusiems mums per šias laidotuves, ypač Jerome Czo-
cher, Margantai Serauskas. Worobiew šeimai, Antaninai Greitschus, 
Marijai Maciežienei, Salomėjai Stakėnienei, Cecilijai Miniotienei ir 
visam Heaithy Foods restorano personalui ir visiems, kuriuos čia būtų 
neįmanoma suminėti. ŠIRDINGIAUSIAS AČIŪ. 

Išsiilgę iiekam: Žmona Gražina (Bičiūnaitė), va ikučia i A n e s -
t inas P i u s . Maria Pasqua, mot ina Nancy Santoski , s e suo Rita 
su vyru Bill Looper, te tos Mary Maslauskas i r B e r n i c e Dobi 
las . 

a.iiiiiiiiiiiiiiiimitiHiiiiiiiiiiNinitNiHtiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiirj 

H I M N A I N A K Č I A I f 
IR KITI RINKTINIAI RASTAI I 

Angelė ir Alfonsas Smigelskiai i g ^ 

| Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir ! 
| Europos Rkimo pranašystę atidengia tik ką ii spau- | 
I dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys | 
I Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio \ 
| priedu. Verte K Tyruolis, iliustravo dail A. Korsa- I 
| kalte-Sutkuriene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- į 

bes viršeliais, kaina $6.00. § 
0RAU6E ir pas kiypp platintoji*, i 

Brangiai mamytei 
A.f A. 

ANASTAZIJAI JASINEVIČIENEI 
mirus, sūnui Vytautui ir šeimai nuoširdžią 
užuojautę reiškiame. 

LEVUTĖ, JONAS, IRENA ir VIDETA GIEČIAI 

A. + A. 
ANASTAZIJAI JASINEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnų Vytautą ir jo sei
me nuoširdžiai užjaučiame. 

ANTANAS KAZLAS IR SEIMĄ 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Kaodb ir J « m Gtiijotas įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv Watchung, N. J 
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.16. 111. gyv 

prideda 70 c. valstijos mokesčio 
Utsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W OrC St.. Chicago. IL «MB* 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniško! 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
T e l . 7 3 7 - 8 o C I 

Koply CIO* 

J 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gegužės mėn. 18 d. 

X Povilas Karosas. New Bri-
tain. Conn., dažnai mus paremia 
aukomis. 3j kartą, pratęsdamas 

l "Draugo" prenumeratą, kartu 
j pridėjo ir 25 dol. su prierašu: 

"Dievo palaima telydi Jus visus 
I ir toliau tęsti lietuvišką, religinį 
. bei tautirų spaudos darbą". P. 
I Karosą skelbiame garbės pre-
I numeratorium. Už paramą 
j dienraščiui ir linkėjimus nuo-
! širdžiai dėkojame. 

x Chicagos aukšt. lit. mokyk
los trisdešimtosios abiturientų 
laidos išleistuvės bus gegužės 
31 d., sekmadienį, 5 vai. vak. 
Jaunimo centre. Iškilmėse da
lyvauti kviečiami mokinių tė- j x MarceUa Vaičius, Santa ] 
vai, buvę abiturientai ir visa Monica, Cal., atsiuntė prenume- , Lake apskr., Ind., Aitos skyriaus valdyba. Iš kairės: Albertas G. Vinikas 
l ietuviškoji visuomenė. j ra tos mokestį s u 10 dol. a u k a — pirmininkas, Antanina Neinienė f vicepirmininkė, Birutė Viiutienė — 

į ir su pastaba, kad gavusi visą 
pluoštą ' 'Draugų', kurie jai ne- j 
priklauso. Ačiū už paramą ir • 

IŠ ARTI IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Gintė Damušytė, Liet. Jau-

j komitetui, chorui, mokytojavo, 
kartu su žmona Danute talkino 

. skautams. Didelė lietuvių minia 
nimo sąjungos politinių reikalų j p a l y d ė j o j j F a w k n e r kapines, 
koordinatorė ir Lietuvių infor-, kQX p a l a i d o t a j o „ ^ i r j a u . 
macijos tarnybos New Yorke 

j darbuotoja, gegužės 23 d. vyk-
j sta į Torontą, Kanadoje, skai-

nesnis brolis Vytas. 
— Pastaruoju metu Australi

joje gausu svečių iš Lietuvos. 

X Sol. Jonas Vaznetis ateinan
tį savaitgalį išvyksta į Hamil
toną. Ont., Kanadoj, dalyvauti 
Aušros Vartų par. choro rengia
mame koncerte. Jis dainuos 
solo dainų ir arijų. Taip pat dai-

j sekretorė ir Jonas Sreirys — kasininkas, 
kos — II vicepirmininko. 

Nuotraukoje trūksta Juliaus Valei-

tyti paskaitos apie ok. Lietuvos, S y d n ė j u j e M b r o l i o Vytenio 
i pogrindžio spaudą, kurią puikiai | a p l a n k y t i a t v y k o Vytautas filio-
; pažįsta. Ji jau yra skaičiusi pa- g e r i g ^ ^ ^ ^ architektas, 
įskaitų įvairiose lietuvių k o l o m - 1 I j ^ ^ f c ^ Baltušytė žinomo 
jose, ypač apie pogrindžio spau- j s o v i e t i n i o r a § y t o j o Juozo Baltu-
dą. Paskaitą rengia Toronto | - i o d u k r a < Antano KramiUaus 

i ateitininkai. sesuo ir visa eilė kitų, ilgesnį ar 

pastabą dėl pašto netvarkos. 
x Dr. Edmundas Butrimas, 

Surside, Fla., pratęsė ' 'Draugo" 

1 CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
nuos ir vietinė solistė Anita Pa- prenumeratą su 10 dol. auka. Be i sonatiną. V. Sturonaitė pertei-

— Kun. Jonas Kubilius Phoe-
nixe išbuvo apie 2 mėnesius, č ia 
gerokai fiziškai sustiprėjęs, ba
landžio 13 d. išvyko atgal į Mon-
trea 
(Aušros Vartų) 

trumpesnį laiką besisvečiuojan
čių pas savo gimines a r arti
muosius. 

— ALK Federacijos valdyba 
dį, kur yra lietuvių parapijos | A u s t r a l i j o j e p a r u o š ė Vatikanui 
.-šros Vartų) klebonas. Bū-! . . . . . ^ , 0 „ „ „ ^ _ _ peticiją ir renka parašus pra-

kalniškytė. to, pareiškė savo nuomonę dėl | 
X Kęstutis Žukas, dirbąs Ad-i k a i k u r i * * * * * -Jf^di i iamų 

. . . . , . _» . i-'Drauge . Labai aciu uz para-
mmistration on Agmg Chicago- ! 
je, domisi lietuvių visuomenės 
socialiniais reikalais. Jis pade
da savo patarimais LB sociali
nių reikalų vadovams ir taip pat 

mą ir kritiškas pastabas. 

X Jonas Jasin«kas, Sudbury, 
Ont.. Kanada, pratęsdamas 
••Draugo" prenumeratą, paau-

dalyvaus Vid. Vakarų LB apy-1 kojo ir 20 dol. J. Jasinską skel-
gardos rengiamoje vakaronėje I biame garbės prenumeratorium, 
apie socialinę veiklą. Vakaronė o už lietuviškos spaudos verti-
vyks šį penktadienį Jaunimo riimą dėkojame. 
centro kavinėje 7:30 vai. vak. ^ _ , . . . jmm. _ . 

•^ x Ona Idzelsenė, Chicago, UI.. 
x Juozas Šlajus, visuomeni 

MOTERAIČIO STUDIJOS 
KONCERTAS j kė Greenwaklo valso melodijas, i damas Phoenixe, jis ne vien ii-, . ^ k a d &rk J u r g i o M a t u la i5 io 

Vienas iš pirmaujančių p i a - j M - Kelečiuspasijodė su Brahm- į j o s iu bet^paliko ir^gana ^ 1 į ^ j f i k a c i j o s b y l a b ū t ų pagrei-

nistų, muzikos pedagogas Mani-
girdas i lotekai t is t u r i savo 
fortepijono studiją Bridgeporte. 
Jo mokiniai gegužės 15 d. Jauni
mo centro didžiojoje salėje tu rė
jo metinį koncertą. Publika pa
sigėrėjo, kai mūsų jauniausieji 
pianistai sklandžiai skambino 
gana sudėtingus da lykus : V. 
Kriščiūnaitė paskambino Hansi 

so valsu. V. Moze pavaizdavo dvasinį pėdsaką. Prieš Vely- į t m t a fc j i g b ū t ų g^g^ pa, 
Tocho žongliuotoją, stebinda- į kas, balandžio 5 d., jis lietuviams | s k e l b t a s šventuoju. 
m a jau aukštai pasiekta techni-. pravedė t rumpas rekolekcijas, j _ Pranešame, kad Baltų ta
ką. J. Manaligod buvo su Mo- pasiruošimą Velykoms. į rvba Australijoje dabar įsikūru-
za r to Fantazija, parodydamas; Edita L. lipaitė-Mattis 

ninkas ir LB Brighton Parko į čiu: 
apylinkės valdybes pirmininkas, •Draugui" dar ilgus metus kle-
nuoširdžiai rūpinasi Vyresniųjų stėti. džiuginti mus savo puikia, 
.ietuvių surašinėjimu toje apy-1 sąžininga ir tikslia informaci-
linkėje. Ncr-. asmenys daugiau ja . . . gyvenu iš kuklių pajamų, 
informacijų apie anketos užpil- \ tačiau įvertindama ' 'Draugo" 
dymą. gali skambinti j am telef.: darbą, siunčiu 10 dol. Linkiu. 
927-7888. kad "Draugas" būtų kiekvieno 

lietuvio išeivijoje tikruoju drau
gu". Nuoširdus ačiū už auką ir 
lietuviškos spaudos vertinimą. 

Ale kūrinį, J. Narbu tv tė — Bas-
atsiuntė 10 dol. auką su laišku- , t i e n o a p i e fmm r a u j ą d v i r a t į 

1 G. Sabaliauskaitė - apie ledų 
vagoną (Burnamo) ir Myddle-
teno kūrinį, V. "Darni Jonaitytė — 
apie nešanti į namus ekspresą 
(Rozino). W. Calimag — apie 
šokį (Erb ) , R. Buntinaitė — 

ta ip pat savo pasiektą pažan-' Californijos valst. universitete 
gumą. A. ūEStutytė skambino j gavo specialų pažymėjimą už pa -
Chopino polonezą. Ji atliko tai žangą moksle. Dekano sąraše \ 
ir didesniuose parengimuose. j taip pat y ra lietuvis studentas; 

Studijos mokiniai gerai išmo-' Gintaras Prišmantas. 
kę skaityti gaidas, bet beveik — P ™ * kiek laiko iš New 
visi atliko į j a s nežiūrėdami. Į Yorko j Arizoną atvyko Sofi-
Išryškėjo ir keletas iškylančių i ja Rukštelienė. Ten ji kentė 

j si Meibourne ir gali būti pasie
kiama adresu: P. O. Box 128, 

1 North Meibourne, Vic 3051. Ta
rybą sudaro; prez. Alb. Pocius 
(lietuvis), viceprez. V. Rulavs 

Pr . Gavėnas, vicepirm. adv. Alg. 
Sliesoraitis, sekretorius inž. R. 
Bratkauskas. Krašto valdyba: 
pirmininkas J. Tatarūnas, vice
pirm. inž. J. Vaikšnoras, sekre
torius E . Guzikauskas, sekret. 
portugalų kalba V. Bacevičius, 
iždininkas P. Bareišis, ryšinin
kas C. (H. Galeckas, Jaunimo 
sąjungos atstovas inž. A. Vala
vičius. Tarybos nariai: sporto 
vedėjas V. Tumas, Rio de Ja-
neiro atstovas adv. A. Gaulia, 
prel. P. Ragažinskas, J. Silickas, 
P. 2arkauskas. Revizijos komi
sija: A. D. Petraitis, P . Šimo
nis, kpt. J. Ciuvinskas. 

— A. a. Ona Tokauskaitė-
Ajauskienė mirė balandžio 30 d. 
Buvo gimusi Panevėžyje 1894 
m. Brazilijon atvyko 1927 m. ir 
su vyru gyveno Villa Beloj. Bu
vo palaidota Keramikos kapi
nėse S. Coetano do Sul. 

— Gegužės H i š Montevi-
deo per Rio de Janeiro atvyko 
LKB Kronikos leidimo sąjun
gos pirmininkas kun. Kazimie
ras Kuzminskas. Rio de Janei-
re kun. Kuzminskas susitiko su 
kun. M. Valiukevičium, adv. A. 
Gaulia ir kitais veikėjais, su ku-

X Į Chicagos aukšt. l i t mo
kyklą, veikiančią Jaunimo cen
tre, nauji mokiniai bus priima- j 
mi birželio 6 d., šeštadienį. 9 vai. ! 

ryto. Baigę lituanistinės mo-; 
kyklos 8 skyrius į 5 kl. priima- 1 
mi be egzaminų, tik užsiregis-. 
truoia. Nebaigę laiko egzami
nus. Norį stoti į aukštesnę kla
sę, turi susitarti dėl programos 
ir egzaminų. (Informacijai tel. \ 
585-2629). 

x Inž. Jurgis Mikaila, Troy, 
Mich., Agnės Giedraitis, Wor-
cester, Mass., Boris Vaišvila, 
St. Petersburg. Fla., pratęsdami 

Draugo" prenumeratas, atsiun
tė po 10 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

i jaunų talentų. 
Pabaigus pats muz. M. Mote-

I kai t is padarė publikai malonu-
•mo, paskambindamas Skriabino 
i etiudus. 

š is piano rečitalis parodė kaip sostakoviciaus mechaninę lėlę, ., ,. , L .~ . , „ , , . . , _ . ,. . T . seianmgai dirba Bridgeporte S. Miller — Spmdleno sonatiną, .. & __ , . ... f ; . . _ __ _ t , « • esanti muz. Motekaicio studija. J. Gražys — Burgmulleno ron-: „ , . ». . , _ J T r ^ ^ i 1 i.- Pabaigoje svečiai buvo pa-dmetą, J. Gestautas skambino , . .. ° . . . . .. _ _. . ^ . . į . ^_ , : kviesti pasivaisinti Gr. Sturome-apie pasienio miestą, (George) , ; . . . . «. - , ! nes su tėvais paruostais ska-

Lietavių 
Dirmirtinku. 

fondo suvažiavimo vienas 
sol. Jonas Vaznelis, kalba 

susirifdaisiems dalyvaims. 
Nuotr. P. Maletos 

X Juozas Kazakevičius, Los 
Angeles. Cal.. atsiuntė prenu
meratos mokestį atsiprašyda
mas, kad dabar negali duoti 
bent kokią auką. Jo žmonai mi
rusi, jis pats nesijaučia gera^,; X Albina Švagždys, Chicago. 
ir tik geras kaimynas jam pade- m., atsiuntė 8 dol. auką ir kar
dą tvarkyti reikalus. Nors ir 10- tu pratęsė "Draugo" prenume-
voj gulėdamas. Draugą" skaito ratą. Labai ačiū. 
ir jo laukia. Linkime greitai 
pasveikti. 

X Kun. A. Račkauskas, Broo-
klyn, N. Y., kun. A. Gleveckas, 
Albany, N. Y., Ida šermukšnis, 
Baltimore, Md Ignas Kušlikis, 
Grand Pvapids Micb.. Pijus Do
meika. Rochester. N. Y., įvai
riomis progomis atsiuntė po 10 
dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

X Veronika Gailienė, Cicero, 
UI., Antanas Burakauskas, 
Detroit, Mich., Elena Arlauskas, 
Omaha Nebr., Maria Zabaraus-
kas, Chicago, JJ1., Gediminas 
Marchertas, Indiana, įvairiomis 
progomis atsiuntė po 5 dol. au
kų. Dėkojame. 

J. Grabe — apie sekmadienio 
rytą (Shifferiy), V. Kriščiūnai-

1 tė su V. Žukauskaite paskam
bino Lulli duetą "Chopsticks", C. 
Calimag skambino Dusseko kan-
cionetą, o V. Žukauskaitė — 
Chačaturino sonatiną, S. Bra-
kauskaitė fortepijonu Roffo 
crientalinę suitą, B. Sturonai tė 
pagal Friedmano kompoziciją 
fortepijonu imitavo upelio tekė
jimą. 

Tuo baigėsi pirmoji koncerto 
dalis. Mokiniai buvo rūpestin
gai pasiruošę. Gausus atliekamų 
kūrinių parinkimas rodė jų mo
kytojo muz. M. Motekaicio platų 
muzikos pažinimą. 

Antroje koncerto dalyje pasi
rodė vyresni, ilgiau muzikos mo
kęsi auklėtiniai. Pradžioje V. 
Moze ir A. Ei tu ty tė labai sklan
džiai duetu paskambino Poldini 
duetą "Klounas". A. Budrytė 
fortepijonu perteikė Saverudo 

; "Lenktynes". A. Narbut is per-
I teikė Kobalevskio variacijas. 

tėvais 
neštais. Koncertas da rė tikrai 
gerą įspūdį. J . P r . 

sunkius artritinius skausmus. 
Pagyvenus kiek laiko Sun City, 
Ariz., kur turi nusipirkusi na
mus, tų skausmų visiškai nebe
jaučia Dabar džiaugiasi Ari
zonos saulute ir sausu klimatu. 

— Nežiūrint karštos vasaros 
Phoenbc y r a greičiausiai augąs 
miestas visoje Amerikoje. Au
gimo greičiu jis jau pralenkė 
Tampą — St. Petersburgą, Fla., 
ir kitus smarkiai augančius 
miestus. Dabar Phoenbcas su 

(latvis), viceprez. Maila Taima-1 riais aptarė galimybes leisti Kro-
re (estė), iždin. A. Prods (lat- j n į k a s portugališkai. Rio lietu
vis) ir sekretorius Aldona But- j v iai pr i tarė sumanymui ir paža-
kus (lietuvė). Artimiausiu Bal- i dėjo paramą. Svečio pasitikti į 
tų Tarybos rūpesčiu y ra sovie- j Congonhas ir parvežti j šv. Ka-
tinės rusų imperijos dekoloniza- j zim iero parapiją nuvyko kun. 
ei ja, surengimas išvežtųjų mi-'. Petras Rukšys. Gegužės 3 d. 
nėjimo. 'kun. Kuzminskas laikė lietuviš-

— Prie Liertuvių namu prie- j kas pamaldas Mokoj ir 11 vai. 
stato, Perthe. steigiama bibiio- į y . Zelinoj, o po piet dalyvavo 
teka-archyvas-muziejus. Kai ku- į Maldos apaštalavimo susirin-
rie paruošimo darbai jau atlikti, j kime. 
Numatytoj patalpoj bus sudary- į 
t i 3 skyriai: Karių veteranų j ~~ - — — 

GAGE PARKAS 
PLANUOJA 

"Ramovės" skyrius, Sporto klu- Į 
bo 'Tauro" skyrius ir Lietuvių 

,. , . . ... .Bendruomenės Pertho apylin-
apylinkėmis turi pusantro mih- • k ė g g k y r i u s K e k v i e n a i n s k y . 

riui ruošiama spintos, lentynos, jono gyventojų. Augimo prie-
žastis yra gyventojų praturtę-, Į , , , , „ - ^ „ r knygoms ir by-

Kaip kiekviena organizmo lą-įjmias. ! loms laikyti. B. A. M vadovau-
stelė savo egzistencijoje tur i — Perkūno choras balandžio! t i į r v e g t i p a k v i e s t a Salomėja 
individualę paskirtį, t a ip yra ir 125 d. sėkmingai koncertavo Ha- i Z a b l o c k i e n ė k ^ t ^ d a r b u i 
su kiekviena socialine ląstele: j miltone. Su jais drauge vyko ir t u r f p a t y r i m o i r a r t ^ a , , ^ l a i . 
šeima, žmonių junginiu, organi- Į dainuojantis vienetas ~ "Jinai, ^ g g y d n e y P e r t h ą p ^ ^ e H a 
zacija. Visų šių junginių užda
vinys y ra augti, bręsti, įnešti ką 
nors pozityvaus, naudingo, gero. 
Žinoma, jeigu būties sąlygos tai 
leidžia, skatina. 

Panašu ir su LB Gąge Parko 
apylinke. Ji turinti daug akty
vios, inteligentinės jėgos, bet 
geografinis plotis laukia iš kiek
vieno tautiečio šioje apylinkėje 

ir t ry s gintarai'1 

— Dail. Vsevoiodas Dobu-
žinskis su sava kūriniais daly
vavo Memorial ligoninės, Memo-
rial Sloan-Kettering Cancer 
Center, surengtoje parodoje, ku
ri buvo balandžio 27-30 d. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Stasys tižauskas. 

čia gyventi pastoviai. 
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Advokatas 

GINTARAS P. 6£PENAS 
Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 

i r pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, III. 60829 
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ypatingų pastangų. Be pas tan- į k a i P b u v o trumpai pranešta, 
gų čia toli nenueisi, daug nepa
darysi, nesukursi. 

Naujoji LB Gage Pa rko val
dyba y ra stipri. Paskutiniame 

mirė balandžio 24 d Melbourno 
ligoninėje. Buvq gimęs 1926 m. 
Kybartuose. Vokietijoje gyve
no Weideno stovykloje, Austra
lijoje įsikūrė Meibourne, kur 
stipriai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje, ypač humoristiniu žo
džiu, paruošdavo parengimams 

I savo posėdyje suplanavo eilę 
M. E j m a skambino SzeUgowskio kultūrinių bei pramoginių ren-

; i ginių. Buvo gyvai diskutuota ir 
i X T. T^ndsberjpenė, U p p e r l ^ 0 ™ galimybė tart is su kito-, .. , . , 
Marelbor. Md.. užsisakė naujau- ™» aplyinkėmis bendrai ruošti I « ™ * « ? ^ p i e t u s , išpildydavo 
sių leidinių • £ 99 dol. Taip 'pat '* įvesti tautinius įvykius, pir- Parengimų programas. Bendra-

J*. . . z . - . « . I - :«^--- ;-• E__» ^ z_«£- idarbiavo iroaudoie vnac 
; užsisakė kun. A n a n u s Senkus. 
; Lake Worth, F l a , Felix Pempė, 
' Philadeiphia P a 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 
Chloago, Iluoota 60628 

TeL — 7766760 
Darbo v a i nuo 9 iki 7 vaL vak. 

Seštad. 9 vaL r. iki 1 va i d. 

USA 18c J 

moję eilėje įjungiant juose ir Be- <^rb»avo spaudoje, ypač 'Tėviš-
tuviškų mokyklų dalyvavimą, 
Skundžiamės, kad jaunimas ne-

kės aiduose". J o dukros Loreta 
ir Rita lankė lituanistinę mo-

X F>Mia Mazuraitis 

x Antanas Pnšinskas, Toron
to, Kanada, prie prenumeratos 

Hot mokesčio pridėjo ir 4 dol. už ka-

X Aloyzas PaJtražinska*, Chi
cago, UI., buvo atvykęs į "Drau-

dalyvauja mūsų renginiuose, b e t j 1 ^ 1 * . J » P11*8 vadovavo tėvų 
tai vyksta gal todėl, kad ir mūsų 
vyresnioji kar ta nesidomi ir ne-

Springs, Ark., pratęsė "Drau- lendorių. Ignas Aiimas, Cicero, į g ą " l r ^ ^ ° l e i d i l u U «* didesnę dalyvauja jaunimo organizuoja-
go" prenumeratą su 25 dol. 
auka ir trumpu laiškučiu: "Dė
koju jums už gražų prisimini
mą 'Drauge' mano a. a. vyro 
VVilliam Mazuraičio mirties me
tines minint". Eleną Mazurai-
tienę skelbiame garbės prenu-
meratore, o už paramą dienraš
čiui tariame ačiū. 

x BL I > t Gydytoju, Dantų 
Gydytojų dr-jos ir .Moterų Pa-
gelbmio vi*^ieto snsirinkfenas 
įvyks gegužės 23 d., šeštadienį. 
4 vai. popiet Ateitininkų namuo
se, Archer Ave. ir 127 Street. 
Lemont. DL Tel 312—357-9753. 

m., K. Mogenis. Belleville, UI., 
atsiuntė po 3 dol. Ačiū. 

x Dr. Leonas Kriaučeuūnas, 
Palos Park, UI., visuomeninin
kas, buvo užsukęs į "Draugą" 
ir jsigi jo naujausių leidinių an-

; glų kalba apie Lietuvą už di-
į desnę sumą. 

sumą, Į m u o s e renginiuose. Tautinis įvy-
X Vytautui Jasinevičiui gegu- k i s paruoštas jaungtinėmis jė-

žės 5d ienos "Draugo" lakioje į gomis turėtų būti ji^ūdingas. 
tūpusioje "Dainavos" ansamblio 
užuojautoje dėl jo motinos mir-

P. Jamišonis . X 
Wis., D. Novickas, Beverly Sho-
res, Ind., K. Gaižauskas. Chica
go. 111., visi užsisakė naujausių 
leidinių. 

ties Lietuvoje klaidingai buvo 
, įrašyta "Valdybos vicepirmi-
į ninką Vytautą Jasinevičių ir 

šeimą", o turė jo būti "Valdybos 
Dousman, pirmininką Vytautą Jasinevičių 

ir šeimą"... Už klaidą atsiprašo 
redagavęs užuojautos tekstą J. 
Paėtukas. 

x JuoTas Lmartas, St . Peters
burg Beach, Fla., atsiuntė pre-

x lA&ku t t a tmia im" žurna
lo ekskursija, kuriai vadovavo 
-"-i V- . Juozas Vaišnys. ap-

Programoje dr. Jono Daugirdo numeratos mokestį su 20 doi. lankiusi Egiptą, šventąją žemę, 
paskaita -
sis". Maloniai kviečiame visus 'Draugo' visam štabui nepail-
kolrgas, koleges, ponias ir me- štamai ir toliau gaišinti ir ko-
dicinos studentus susirinkime voti dėl pavergtos tėvynės Lie-
dalyvauti. Rezervacijos būtinos, tuvos laisvės atgavimo". J. Li-
Skambinti Janinai šatnienH teL nartą skelbiame garbės prenu-
B2S-9678 arba Stasei Labanaus- meratorium. o už spaudos para - , lių H - - teroristų šūviai. Jspū 

"Peritoneal Dialy- auka ir laiškučiu: "Linkiu ' Graikiją, Italiją, gegužės 14 d. 
vakare grižo namo. g i ekskur-
si a buvo popi<"žm:.- ber.drrjoje 
audiencijoje Sv. Pe t ro bazilikos 
aikštėje tuo metu, kai buvo pa
sikėsinimas prieš pop. Joną Pau-

Jis įgautų ir varžybinio charak 
terio, o jaunimas tai labai i prezidiumas 
mėgsta. Be to, tėvai, giminės, 
draugai sudarytų gražią publi
ką. Nebūtų nuobodu nei jauni
mui, nei vyresniesiems, nes tai 
būtų tai progai tik vienas ren
ginys. Be to ir tautinės pedago
gikos prasme būtų naudinga: 

> • a <i • a • A A m. •^ •» <j 
Naujas JAV 18-kos centų pašto ženk
las. 

BRAZILIJOJE 
— šiemet rinkimuose į Brazi

lijos Lietuvių Bendruomenės ta
rybą dalyvavo daugiau balsuo
tojų negu praėjusiuose rinki
muose. Slaptu balsavimu iš
rinktieji 1981 m. kovo 24 d pa
siskirstė pareigomis. Tarybos 

pirmininkas kun. 

i 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Gegužės 18 d. 
1819 m. garlaivis S S Savan-

nah išplaukė iš Georgia, JAV, į 
vaikai maloniai nustebtų, kad | Liverpool, Angliją ir buvo pir-

I tiek daug vaikučių kalba lietu-! masis, kuris perplaukė Atlanto 
I viškai. Kaip ta i įvyko Cihca- j vandenyną. 
goję vienos tautinių šokių šven- į 1868 m. įvyko pirmasis trau-
tės proga. Vienas berniukas, 
pamatęs tiek daug jaunimo am
fiteatre kalbančio lietuviškai, 
sušuko; '^Mamyte, bet čia viai 
kalba lietuvakai!M 

Taigi mintis verta dėmesio ir 

kinio apiplėšimas JAV-ėse prie 
Seymour, Indianos valstijoje. 

1907 m. gimė aktorius, seras 
Laurence Olivier. 

1918 m. Pirmojo pasaulinio 
karo metu vokiečių lėktuvai už-

rimto svarstymo. Tiesa, valdy-; puolė Paryžių. 

kwTH t»«.l 476^3319. fpr) . |mą tariame ačiū. iži-ai uko netikėtai jautrūs. 

Dr. Pe'rt.<. Kis'uiius ir adv Povilas 
2^mb.ik:s Liet. fondo suvažiavimo pro
ga apžiūn DomSaičiO mrno kolekciją 

Nuotr P MaldfM 

ba savo svarstymuose priėjo: 
išvadą, kad išlaikyti apylinkę 
gyvą ir veiklią valdybai reikia 
palaikyti glaudų ryij su apylin
kės nariais. Taip, to nuoširdaus 

1939 m. Hitleris ir Mussolini 
pasirašė politinę ir karinę su
tartį. 

1945 m. Trumano doktrina 
pradėta jgyvendmti, kuomet 

bendradarbiavimo reikia visoms 1 JAV Kongresas paskyrė 400 
valdybom*! Sėkmės! ! rnilijonų dol. Graikijai ir Turki-

SteMtoJM I jai padėti. 

Hiiuiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiif 
ELENA JUC1UT8 

Ą2UOLYNELIS 
Lietuvos ūkininko likvidacija 

arba 
Epochinis romaną* 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga, Chicago 1981 m. Didelio 
formato, 360 pusi. Viršelio nuo
t rauka Jono Kalvelio. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, h5k5 W. 6Srd St., 

Chicago, 1L 60629 
Illinois gyv. dar prideda 48 et. 

valstijos mokesčio. 
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KUR BE6A ŠEŠUPE 
Vyteli* MttalaHU 

Lietuvos geografijos pratimai 
paruosti lietuvių mokyklų aukš
tesniems skyriam*. Pratimus 
parenka mokytojai pagal reika
lingą temą. Pratimai tinkami 
naudotis ir nelankantiems lietu
viškų mokykhj. 

Išleido Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Didelio formato. Kai
na s u persiuntimu $3 .%. 

Užsakymu* siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St., 

Chicago, Iū. 60629 

i 


