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DOCENTO V . SKUODŽIO 
PAREIŠKIMAS TEISME 

( A tpasakojimas) 

"Dimitravas kalbėjo 7 valan
das, o aš 6", — paskutinio žo
džio įžanga. 
V. Skuodžio trumpa 
šeimos istorija 

1863 m. Skuodžio senelis su
kaustytas grandinėmis, buvo iš
tremtas į Sibirą ir ten žuvo-

1918 m. 5 dėdės ir uošvis išėjo 
kovoti už Lietuvos nepriklauso
mybę. Sugrįžo tik vienas. 

1938 m., kai buvo okupuotas 
Klaipėdos kraštas, tiems, kurie 
klausėsi užsienio laidų, vokiečiai 
grasino kalėjimu (10 metu). 

1939 — 40 m. m- įvyko antra 
invazija, ir prasidėjo vežimai.-

sijoje , šis griovimo darbas vyk 
domas visu uolumu. Neatsitikti 
nai buvo išsprogdinta Gardino 
bažnyčia, Kryžių kalnas ir kt. Pa 
žymėtina, kad šie barbariški veik 
smai buvo vykdomi jau po karo 
Ką nepadarė vokiečiai, padarė m 
sai-

Vieno studento paklausus 
"Nuo ko žuvo Gediminas?" — 
atsakė: "Nuo parako". Tai kada 
atsirado parakas?... 

Anekdotiška situacija. Studen
tai nežino savo tautos istorijos, 
bet užtat verčiami mintinai mo
kėti TSKP istoriją.-. 

Kas slypi už lietuviško nacio
nalizmo, tai visiems skrupulin-

Amerika pažadėjo 
Kinijai ginklų 

Bus atšaukti dabartiniai suvaržymai 
Pekinas. — Valstybės sekreto-i jaus komunikatas". 

rius Haigas, pabaigęs pasitarimus 
su komunistinės Kinijos vadais, 
paskelbė spaudos konferencijoje, 
kad pasitarimuose buvo padėti 
stiprūs pagrindai pažangai visose 
ryšiu su Kinija srityse: ekonomi
nėje, technikos ryšiuose, gynybos 
reikaluose. Bus išvystytas bendra-

Spaudos konferencijoje Hai
gas buvo paklaustas apie santy
kius su Taivanu. Jis atsakė, kad 
jis pažadėjo Kinijos vyriausybei, 
jog Amerika, vystydama savo ry
šius su Kinija, laikysis "jungtinio 
komunikato" dėsniu, kuriais bu
vo pagrįstas diplomatinių santy-

darbiavimas tarptautinės politi- j kių atnaujinimas. Minėtas komu-

tautos genocidas. Paskui — ka-1 ? a i išaiškinta. Bet kas paaiškins. 
ras ir tragiškas pokario laikotar-; k a s » W «* didžiarusiško šovi 
pis. Tūkstančiai geriausių lietu- n lzmo. 
vių buvo sunaikinta. Lietuvos i Pasidairykime aplink ir dauge-
partizanai, kurie gynė savo Tėvy- ^ls faktų atvers akis. 
nę, buvo apšaukti banditais. 

Ne užsienio laidos, kaip tvirti
na KGB, o 1939 — 1940 m. in
vazija suformavo mano pažiūras-
Dabartinė Lietuvos padėtis 

Lenkijos komunistų partijos pirmasis sekretorius Stanisl sw Kania (kairėje) kalbasi Krokuvoje su vaivadijos dele
gatų j partijos kongresą nominacijų komisija. Kania Krokuvoje buvo išrinktas delegatu. Maskvos įspėjimai 
ir "Pravdos" kaltinimai sustiprino jo pozicijas lenkų pa rtijoje. 

PADĖTIS LENKIJOJE 
TSRS — militaristinė valsty

bė, bet JAV ne 16-ta respublika 
Ir aš, kaip gimęs toje šalyje, jau
čiau reikalą parašyti preziden 
tui Carteriui, painformuodamas 

Rusinimas mokyklose, net dar- į apie neteisėtas kratas ir kt. Be to. 
želiuose, visuomenėje. Pateikė \ parašiau Tikinčiųjų teisių gyni-
mėgstamą rusų posakį: "Vilnius 
— puikus miestas, bet jame per 
daug lietuvių' 

mo komitetui, Brežnevui. Norė
čiau šiuos visus laiškus čia pači 
tuoti, bet, deja, neleidžia to pa-

Šiuo metu kaip ir prie caro j daryti- (V. Skuodžio kalba buvo 
dažnai neminimas Lietuvos var- : nuolat pertraukiama) 

Vyksta delegatų į kongresą rinkimai 
Varšuva- — Lenkijos Katowi-,sa, vicepremjeras Rakouski ir 

cų mieste kilo jaunimo riaušės, j Gdansko vaivadijos sekretorius 
kuriose policija suėmė 79 asme-1 Tadeusz Fiszbach 
nis, jų tarpe 23 merginas. Tik 15 i Sakoma, kad Kremliaus atvi-
suimtųjų bus teisiama už chuli- ' ras laiškas lenkų partijos vadovy-
ganizmą, tvarkos pažeidimus | bei, kuri nesilaiko laiške išdėsty-
miesto geležinkelių stotyje. Kiti tu reikalavimų, gerokai pakenkė 
buvo uždaryti daboklėn "išsipagi kaip tik Maskvos draugams, par

tijos "vanagams". Balsavimuose 
paaiškėjo, kad daugiausia balsų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

kos klausimuose, kurie liečia abi 
valstybes. Mūsų susitikimai paro
dė, kad Amerika ir Kinija gali 
kartu veikti prieš kitų šalių ban
dymus siekti regioninės ar pasau
linės hegemonijos, pasakė Haigas. 

Sekretorius atidengė antradie
nį, kad Amerika ateityje atšauks 
suvaržymus, kurie lietė puolamo
sios ginkluotės pardavimą Kini
jai. Netrukus Amerikon atvyks 
Kinijos kariuomenės štabo virši
ninko padėjėjas Liu Huaking, 
kuris tarsis, kokių ginklų Kinija 

nikatas buvo paskelbtas 1978 m. 
gruodžio mėn. Jame sakoma, kad 
Pekino vyriausybė yra vienintelė 
Kinijos vyriausybė, o su Taivanu 
Amerika palaikys "neoficialius 
kontaktus". 

Trečioji Irano 
revoliucija 

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani Sadras slapstosi ir gyve
na lyg namų arešte- Jau suimta 

rioti". Septyni asmenys lengvai 
sužeisti, vienas — sunkiau. 

Riaušės prasidėjo dviejų jau- į gauna nuosaikūs, vidurio linijos 
nuolių muštynėmis stoties laukia partiečiai. Sovietų laiškas sustip-
majame kambaryje- Kai policija 
bandė kovojančius išskirti, įsi
jungė kiti ir pradėjo pulti polici-

su 

norėtų įsigyti Valstybės depar- j , , . . { o s t a m a u t o j u . p a r l a m e n 
tamentas Washingtone pareiškė, I 

das. Anksčiau buvo sakoma "Ju- ' Teismas apibudino mano kny-
go — zapadnyj krai", o dabar: m "Dvasinis genocidas Lietuvo- m a j a m e kambaryje- Kai policija rino Kanios pozicijas. Jis Kroku 
"pribaltysjskij krai", "Jantarnyj, l"e" kaip šmeižiška. O juk si b a n c Į e kovojančius išskirti, įsi- vos vaivadiios rinkimuose iš 396 
krai". j k n / š a parašyta remiantis^tik fak- j u n g ė km h p r a d ė | o p u l t i ^ j ^ . b a ] s u g a v o 3 6 5 

Sakoma, nori sunaikinti tautą j tais. ^Medžiaga surinkta iš tarybi- n į nkUs . Išdaužyta daug langu, su. Užsienio korespondento pa-
— reikia pirmiausia sunaikinti j nių žurnalų, laikraščių ir brosiu- žaloti stoties įrengimai. ' klaustas, ar jis tikisi laimėti kon-
jos istoriją ir kultūros pamink- rų. J Miesto "Solidarumo" skyrius grese ir pravesti savo politinę li-
lus- Ir Lietuvoje, o ypač Baltam- Į (Bus daugiau) I paskelbė, kad muštynės — tai niją, Kania atsakė: "Jei nesitikė-

\ dar vienas provokatorių bandy- čiau, nebūtų jokio kongreso"-
mas mesti kaltę "Solidarumui". įdomu, kad darbininkai daug 
Unija reikalavo uždrausti parda- kur nesutinka kandidatuoti, iš-
vinėti alkoholinius gėrimus, o renkami įmonių "baltkalnieriai", 
ateityje — įvesti degtinės norma- inžinieriai, administracijos nariai, 
vimą. , Iš 493 jau aiškių partijos delega-

Lenkijos komunistų partijoje tų tik 22 nuoš- yra darbininkai. 

Pasaulyje nemažėja 
alkstančių skaičius 

Jungtinių Tautų demografinis raportas 
New Yorkas. — Jungtinių tau- i ventojų skaičius nusistovės prie 

tų ištaiga žmonijos klausimams į 320 milijonų žmonių. Sovietų Są
jungoje gyvens apie 380 milijo 

— Prezidento žmona Nancy 
Reagan buvo New Yorke, kur Z Z I T ^ ^ ! ^ ^ ^ I * p r a d ė t i J'° p a Š a H n i m ° d e b a t a L 

sitiko vienai dienai atvykusį Bri- ?k
g s i s s u s i t a " m « ^reiškia, kad . P a r l a m e n t o p i r r n i n i n k a s Hashe-

• • i. . \^m. I bus atidaryta ginklų pardavimo! - D x , „ - „• — - i i T „ 
tanijos sosto įpėdini, pnncą Čarlį, u ž t v a n k a » V J L £JCL v a l i u . i m i Kafsanjani pareiškė, kad Ira-
dalyvavo su juo Metropolitam u z t v a n k a ; ^ i a i trūksta valiu , n a s d ė o ^ ^ . ^ ^ ^ 

' i i i . , ̂  tos rezervų, be to, kiekvieną ikmų \ •- r>- • - u.,..~ x„~u „....«-operos spektaklyje, kur programą D a e e i d a v i ^ a , ' ^ d į a r t a - : ° ̂  ^ b u V ° ^ " " * atliko Karališkasis Baletas. pageidavimą gynybos departa t i m a s Jf J s l a m o ^ 5 ^ ^ į s t e i . 
T- , mentas svarstys atskirai. Depar- •„,„„ A „ , •; «?„,•„„ i,-„,w 

— Europos parlamente svars- tammtn s ;„^m ic u„*m m v g i m a s - A^roJ1 — s mPU h z d o » 
tomos dvi rt^liucijos kurios pa- t a m e n t ° l"1!0™5 ' k m a m S ^ ; - A m e r i k o s ambasados okupavi-
smerkia Izraelį už Irako branduo- " J 1 ™ S L f f ^ l **??* • m a S i r ' d a b a r ' " t r e Č i ° 3 ' 1 ' ~ P e 
linio reaktoriaus sunaikinimą- E £ * įĮ^į****** , r a k e t ° S ' ; ridento Bani Sadro pašalinimas. 

- Indijos vyriausybė pasmerkė f . ^ ^ T ' E ? S i T* t~ M i n i a P"'e Parlamento rūmų reika 
-Amerikos nutirim, stiprinti P a - ! ! 6 * P"*?* " " e r t i * * • * S a ' j lavo ginti revoliuciją ir nubausti 
kistaną. Užsienio reikalų m i 1™*°* ginklų persvarą. "nekenčiamą veidmainį" Bani 
nisterija teigia, kad nauja para-1 Sekretorius Haigas pakvietė j Sadrą-
ma pakeis dabartinę jėgų pusiau-1 ^ J * 0 5 Premjerą Zhao ZiyangĮ j a u ] 3 8 p g ^ f c ^ a ^ į nariai pa
svyrą, pakenks Pakistano — I n - j * ^ * 1 * j Ameriką. Premjeras n « j „ „ , , f prezidentą ir reikalavo jį 
dijos santykių pagerinimo proce-į^iškė viltį, kad JAV prezidentas p ag a i įn t i , kaip nekompetetingą, iš 
sui. 

— Filipinuose įvyko preziden
to rinkimai, kuriuos laimėjo ilga
metis prezidentas Ferdinand Mar-

Reaganas galės rasti laiko atvyk
ti į Kiniją. Laikas vizitams dar 
nenustatytas. 

Apžvalgininkai sutinka, kad 

nai. Minėtos JT agentūros vy
riausias patarėjas dr. T. Krishnan 

stebėti paskelbė raportą apie pa 
šaulio gyventojų skaičiaus keiti
mąsi. Raportas pranašauja, kad 
iki 2110 metų pasaulyje bus 10.5 j pareiškė "spaudai, jog raporto tiks 
bilijonai gyventojų- Sis skaičius j las yra iškelti klausimą, kaip bus 
yra mažesnis už kai kurių kitų į pasidalinama -pasaulio turtais? 
statistikos įstaigų spėliojimus, ku- j Kaip bus paskirstomi maisto iš-
ne numatė, kad minėtais metais! tekliai, kai pasaulyje bus du su 
pasaulyje gyvens 16 bil. žmonių. p u s e kartų daugiau valgytojų-
Daug priklausys nuo pasaulio j a u šiandien, nurodė dr. Krish-
pastangų kontroliuoti gimimus. n a n a p j e 10 nuoš. pasaulio gy-

Siuo metu pasaulyje yra 4A bil. '• ventojų alksta. Pasaulio javų ga-

baigiami rinkti delegatai į kon
gresą. Pirmą kartą rinkimai vyks 
ta demokratiškai, slaptai- Rezul
tatai iš vaivadijų rodo, kad dau
giau pusės išrinktų 2,000 delega
tų bus visai nauji veidai, kurie iki 
šiol partijos kongresuose nėra bu
vę. Kongresas įvyks liepos 14 d., 
jei Sovietų Sąjunga neprivers jo 
atšaukti ar atidėti. Stebėtojai ma
no, kad Kremlius, jei bus nutar 

cos, kurio kadencija pratęsiama į sekretorius Haigas Kinijos vadų 
dar 6 metams. Kandidatas, kuris-tarpe buvo labai šiltai priimtas, 
siūlė paskelbti Filipinus 51 - ąja Jis gerbiamas.kaip buvęs preziden-

pareigų. Tik vienas islamo dvasiš
kis kalbėjo už prezidentą. 

Irano konstitucija numato, kad 
prezidento vietą užims trys as
menys: parlamento pirm., vyriau 
sybės premjeras ir vyriausias tei
sėjas, kuriuo dabar yra islamo 

JAV valstija, tegavo 4 nuoš. bal-jto Nixono vyriausybės narys, a r ; partijos vadas ajatola Beheshti. 

Lietuvos vyskupai 
Romos konferencijoj 
Birželio 4 d. vakare iš Lietuvos 

į Romą atvvko du lietuviai* vys-, . . . , 
• • T • * i— T,~„ Sattar pareiškė del silpnos svei-, 
kupai — Lietuvos vyskupų kon-j į ^ 1 ^ ^ . T " , , I 

sų- j timas sekretoriaus Kissingerio 
— Bengalija paskelbė prezi- bendradarbis. Kinija atsimena, 

dento rinkimus rugsėjo 21 d. Bus'kad Nixono ir Kissingerio laikais 
pakeičiamas atentate žuvęs pre-'buvo pradėtas santykių norma-
zidentas Ziaur Rahman. Dabar lizavimas ir pasirašytas "Sancha-
einąs prezidento pareigas Abdus 

žmonių. Nuo 1965 m- kai kuriuo
se kontinentuose žmonių priau
gimas ėmė mažėti. Augimo nuo
šimčio nuo 1975 iki 1980 metų 
vidurkis buvo 1.73 nuoš. Reikia 
manyti, kad prieauglis iki 2000 
metų bus 1.5 nuoš., sakoma ra
porte. 

Čia pat pastebima, kad vaikų 
skaičius mažėja daugiausia pra
monės šalyse, kurių gyventojai 
sudaro pasaulio gyventojų 24 nuo 
šimčius. Atsilikusio*'* šalyse gi
mimų skaičius nemažėja- Jei taip 
bus ateityje, tai moderniųjų, išsi
vysčiusių kraštų gyventojai 
2110 metais sudarys pasaulyje 
tik 13 nuoš. Visi kiti žmonės gy
vens vadinamuose atsilikusiuose 
išsivystančiuose kraštuose. Ra
portas sako, kad Azijoje ir Afri
koje gyvens 60 nuoš. viso pasau
lio gyventojų, iš viso apie 6.2 bi
lijonai žmonių. Juos bus vis sun
kiau išmaitinti. 

vietnamiečių. Apie 20,000 dar 

kenčia badą. Atsilikusių valsty
bių pusę dirbamos žemės užima 
nereikalingi augalai, kurių vaisiai 
eksportuojami į turtingąsias šalis: 
kava, arbata, kolos riešutai, taba
kas, javai alui gaminti. Ekspor
tuojančios šalys galėtų savo žemę 
panaudoti maisto auginimui. Iš 
pasaulio 40 valstybių, kurios yra 
skurdžiausios ir alkaniausios, net 
36 šalys eksportuoja maistą į 
Siaurės Amerikos kraštus, sako-Raporte pranašaujama, kad 

apie 2060 metus Amerikos gy- ma Jungtinių Tautų raporte. 

r •- • :„;„i.„ r . , , , ^ •* katos nekandidatuosiąs. Kandida 
ferencnos pirmininkas, Kauno ir , . . . . 
v . „ .V,. „ 1, •- _ , r* a i ; „ ; c te iškeliama buvusio pirmojo val-Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis .« « 7 . . S L *,. f • . * • „,2 -L T ; „ j « i stvbes prezidento duktė Hasma admmistratomis vyskupas Liudas, ' K 

ta"jėg7 sustabdyti lenkų "pras tą j Povilonis ir Panevėžio vyskupijos 
"revizionizmą", turės tai padary- apaštalinis administratorių vys
ti prieš partijos kongresą. Jie, 'kupas Romualdas Knksčiunas. 
paprastai, vvksta kas 5-eri me- \ Abu lietuviai vyskupai atstovavo 
tai- Paskutinis reguliarus partijos Lietuvos Bažnyčiai viso pasaulio 
kongresas vvko pernai vasario! vyskupų konferencijų atstovų 
mėn., todėl šis vadinamas "ne- suvažiavime, kuris įvyko sekma-
paprastu". Partijos kongresas iš-; dienį — Sekminių dieną — Sv. 
renka centro komitetą ir patvirti-'-Petro ir Santa Mana Maggiore 
na partijos vadovvbės programą, j (Didžiojoj Dievo Motinos) bazili-
Centro komitetas, savo keliu, iš- koj Romoje. Šiuo viso pasaulio 
renka vvkdomąją valdžią, — po- vyskupų atstovų suvažiavimu is-
litbiurą ir sekretoriatą, kuris nu- kilmingai paminėtos dvi svarbios 
stato gaires ir prižiūri jų vykdy- Bažnyčios istorijos datos: 1600 
mą. Apžvalgininkai primena, ; metų sukakties nuo I-jo Konstan

tinopolio susirinkimo ir 1550 me
tų sukaktis nuo Visuotinio Baž
nyčios susirinkimo Efeze. Svečius 
iš Lietuvos Romos aerouoste Va
tikano valstybė*; sekretoriato var
du sutiko Viešųjų Bažnyčios rei-

350 delegatų.' kalų tarybos vicesekretorius prela-
100,000 parti-l tas Audrys Bačkis ir prelatas 

myba gali šiuo metu išmaitinti 
apie 6 bil. gyventojų- Šiuo metu 
badauja 450 milijonai žmonių. 
Kiek jų badaus, kai pasaulio gy
ventojų skaičius pakils iki 10 bi
lijonų? 

Raporte sakoma, kad pasaulio 
išmaitinimo klausime didžiausią 
problemą sudaro maisto paskirs-1 k a J j ^ į ^ invazija į Cekoslova 
tymas. Turtingosios valstybės. kj]-ą j v y k o v o s 5 dienos prieš šau-
maistą išmeta, kada atsilikusios | k i a m ą ^^ų^ kongresą-

Miestų kariuomenės dalinių, 
fabrikų, universitetų ir kitų insti
tucijų partijos skyrių susirinki 
muose išrenkami 
Balsavimai vyksta 

Arabai reikalauja 
nubausti Izraelį 

New Yorkas- — Sovietų Sąjun-
— Cikagiečius nustebino žinia, gos ambasadorius Jungtinėse Tau 

kad beisbolo klubą "Cubs" nu- tose Trojanovski savo kalboje 
pirko "Chicago Tribūne" bendro- į Saugumo Taryboje pasakė, jog 
vė už 20 mil. dol. . nėra abejonių, kad Amerika žino-

— J Hong Kongą atplaukė de- į jo apie Izraelio planus pulti Irako 
vyni nedideli laivai su 500 viet- atominį reaktorių. Tą pačią nuo 
namiečių pabėgėlių. Šiais metais 
į Hong Kongą atvyko jau 4,000 

Ajatola Khomeinis savo kal
boje muloms pasakė, jog jam gai
la, kad vyriausybės priešai "išsi
kasė savo rankomis sau duobes"-
Aš ne kartą įspėjau "džentelme
ną, kad ne vienas jo rėmėjų 
yra vilkas. Jie turėtų dabar eiti į 
radiją, televiziją ir pripažinti sa
vo klaidas, turėtų atsiprašyti", 
pasakė Khomeinis. 

Stebėtojai mano, kad didžiau
sia Bani Sadro klaida buvo jo pa
reiškimas į tautą, kad vyriausy
bė siekia diktatūros ir žmonės tu
rėtų prieš ją kovoti, kol dar nevė
lu. Fanatiškos grupės, kaip "Die
vo partija" palaikė šį pareiškimą 

monę išreiškė ir PLO delegacija. Į Bani Sadro išėjimu prieš imamą 
Irakas reikalauja, kad Jungtinės; Khomeinį. Blogai, kad šiose 
Tautos nuspręstų uždėti Izraeliui grumtynėse prezidentą palaiko ir 

kairiosios studentų grupės- Jos su
stiprina opoziciją prieš bedievius. 

Suėmimas gresia ir buv. pir
mam Irano premjerui Bazarga-

laukia eilės išvykti į kitus kraš-| baudą, — sumokėti Irakui kom 
tus pastoviam apsigyvenimui. ! pensaciją už reaktorių. To paties 

— Vakarų Vokietijos vidaus reikalauja ir prancūzai, tik jie va-
reikalų ministerija paskelbė, kad. dina tą baudą "reparacijomis". Iz-
JAV karinėse bazėse veikia Ku, raelio tvirtinimas, kad po reakto- Į n u ^ bej buvusiam užsienio rei-
Klux Klano skyriai, į kuriuos ver rium žemėje buvo slaptas bombų' i^ly ministrui. Fanatikų minia 
buojami ir vokiečiai, artimi nau- i fabrikas Prancūzijos buvo atmes- reikalauja ir jiems mirties baus-
jųjų nacių grupėms "Stem" žur- Į tas. kai "gryna pasaka"- | m e s . 
nalas paskelbė, kad vienoje avi-; Prezidentas Reaganas spaudos j Parlamentas davė prezidentui 
acijos bazėje kaž kas bandė nu- į konferencijoje pareiškė, jog Izra-! \Q valandų gynybos kalbai ir įro-
nuodyti du juodus amerikiečius 
karius 

jos skyrių. Delegatai būna persi-; Diaz, lietuvių vardu čia juos pa-
jojami vaivadijų suvažiavimuose, j sveikino būrelis Romos lietuvių 
kurie vyksta šiuo metu ir baig 
sis birželio 25 d. Vaivadijų balsa
vimuose partijos centras irgi ga
li iškelti savo kandidatus. 

Iki šiol tik keli buvę aukšti 
partijos vadai pateko į delegaci 

kunigų. Vyskupą Povilonį ir vys
kupą Krikščiūną į Romą atlydėjo 
vilnietis kunigas 
lis. Išvyko atgal birželio 17 d. 

Daugiau lenku 
bėga j Austriją 

elis galėjo nuoširdžiai tikėti, kad ; dymams, kad jis tinka eiti prezi 
reaktoriaus puolimas buvo reika- j cĮento pareigas 
lingas Izraelio gynybai. Jam esą į 
sunku įsivaizduoti Izraelį kaip 
grėsmę kaimynams. Kaip tik tie 

KALENDORIUS 

Birželio 18 d.: Hipatijus, Ma-kaimynai nuo pat Izraelio gimi 
Viena. —Austrijos vidaus rei-; mo nepripažino jam teisės būti ; rina, Tolvandas, Vaiva. 

^ O I T ą aLBĄ1v|1" kalų ministerija paskelbė, kad pra- j valstybe ir nuolat grėsė Izraelio Į Birželio 19 d-: Romualdas, 
' ėjusį mėnesį į Austriją atbėgo saugumui, pasakė Reaganas. j Julijona, Adagis. Ramunė 

1,259 politiniai pabėgėliai, jų tar-
—Specialus JAV pasiuntinys pe 991 —lenkas. Pernai per tą 

Philip Hab 'b aplankė Saudi Ara- J patį gegužės mėn. Austrijoje poli-
jas. Jų tarpe, pirmasis sekretorius b i ] .ą .f g i r i j ą < ieškodamas išeities! tinės globos pasiprašė tik 116 len 
Kania. informacijos vadovas Kla-1 g k r i t i š k o s Libano padėties. jku. 

Austrų valdininkas atidengė, 
kad bėgliai iš Lenkijos kalba apie 
neaiškią savo tėvynės ateitį ir J 
ekonominius sunkumus. 

Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:27. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 85 
naktį 70 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. birželio mėn. 18 d. 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 

112-TOS KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Gegužės 19-tą Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje Chicagoje buvo 112-tos 
vyčių kuopos susirinkimas. 
Pirmininkavo Albertas Zakar-
ka, maldą sukalbėjo kanau
ninkas Vaclovas Zakaraus
kas, praeito susirinkimo 
protokolą perskaitė Sophie 
Nieminski. Alice Cekanor 
pranešė, kas dar neužsimokėjo 
nario mokesčio. 

Dvasios vadas kan. V. Zaka
rauskas atkreipė susirinkusių 
dėmesį į tai, kas šiandien vyks
tą pasaulyje. Neseniai peršovė 
mūsų prezidentą, praeitą 
savaitę pasikėsino į Šv. Tėvo 
gyvybę. Sukrėstas visas 
pasaulis, o terorizmas vis didė
ja. Kodėl taip yra? Dėlto, kad 
pasaulis nusikreipė nuo Dievo, 
kad labai kritusi žmonių mora
lė- Susirūpinti reikia jaunimo 
auklėjimu. Didelė ir svarbi 
pareiga čia atitenka šeimoms. 
Tėvai turi auklėti vaikus, nes 
gatvė jų neišauklės. Parapi
jinėse mokyklose yra auklė
jimo pamokos, bet valstybi
nėse jų nėra. Iš kur vaikas gali 
žinoti, kas gera ir kas bloga, jei 
jam niekas apie tai nepasako? 
Reikia mums šiandieną nauių 
šventų Pranciškų, kurie duotų 
naują dvasią pasauliui. 
Ragino vyčius melstis, kad 
Dievas tokių žmonių atsiųstų. 

Susirinkime paaiškėjo, kad 
žmonės gausiai remia vyčius 
savo aukomis. Kai Eleonora 
Kasputienė važinėjo tuo reika
lu, durys jai nebuvo užda
rytos. Plačiai jas atidarė Gold 
Coast restorano savininkai, 
Petkaus laidotuvių namai, 
Hoasts Sam ir Ron, Woodmack 
Bowl, Valteris Klemka ir 
Bronius Shotas. Iš jų gautos 
stambios aukos, kurios bus 
panaudotos, kad Lietuvos 
vyčių organizacija būtų gau
sesnė. Algirdas Brazis ir Irena 
Sankutė rinko aukas apygar
dos gegužinės laimėjimams. 
Marija ir Antanai. Rudžiai 
dovanojo televizijos aparatą. 
Piniginius laimėjimus pasky
rė Standard Federal Savings 
and Loan Association, Šv. 
Antano banko Cicero mieste 
prezidentas Juozas Grybaus
kas ir Midland Savings and 
Loan Association. Daug 
įvairių kitų daiktų jau suau
kota. Jų tarpe yra ir Jon; 
Paukščio dovanotas Timex 
laikrodis. Tą viską pamatysi
me ir laimėti galėsime liepos 4-
tos gegužinėje Vyčių sodelyje, 
Chicagoje. 

Susirinkime dalyvavo ir 111.-
Ind apygardos pirmininkas 
Vincas Samoška. Jis kalbėjo 
apie pavergtų Tautų dieną, 
kun bus liepos 18-tą Daley 

Plazoje, Chicagoje. Kvietė 
vyčius kuo g a u s i a u s i a i 
dalyvauti. Sakė, kad yra 
gražu, kai moterys tokiomis 
progomis pasipuošia tauti
niais drabužiais. Susirinki
mas nutarė pasiųsti Pavergtų 
tautų komitetui 112-tos kuopos 
piniginę auką, nes parado 
ruošimas brangiai kainuoja. 

Apie kėgliavimo turnyrus, 
kurie vyko DuBois ir Chicagos 
miestuose, pranešė Irena 
Sankutė, Marija Zakarkaitė ir 
Paulius Binkus. Ateinančiais 
metais Vidurio Vakarų kėglia
vimo turnyras vėl bus Chica
goje. Illinois-Indiana apygar
da bus jo šeimininkė. 

Aušros Vartų parapijos vika
ras kun. Jonas Savukynas 
pranešė apie vyčių organi
zuojamą Maldos dieną už 
Lietuvos žmones. Mišios gegu
žės 16 d., 7 vai. vak. Aušros 
Vartų bažnyčioje. Po Mišių 
parapijos salėje kavutė. 

Choro pirmininkė Estelle 
Rogers pranešė, kad Vyčių 
choras kartu su kitomis tauti
nėmis grupėmis atliks progra
mą gegužės 22 d. Copernicus 
Polish festivalyje. Rugpjūčio 8 
ir 9 dienomis choras važiuos j 
Springfielde ruošiamą Valsti
jos mugę, kurioje irgi yra 
pakviestas dainuoti. 

Kazys Povilaitis 112 kp. 
vardu pasakęs kalbą laido
tuvių namuose atsisveikinant 
su a.a. dr. Zenonu Danilevičiu
mi. Parašąs į lietuviškus 
laikraščius ne tik apie 112-tą, 
bet ir apie kitas vyčių kuopas. 
Taip pat pasiunčiąs nuo
traukų ir rašinių į „Vytį". 

Gegužės 31 d. Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
bus kanauninko Vaclovo 
Zakarausko 50-ties metų kuni
gystės jubiliejus. Parapijos 
salėje bus banketas. Vietos jau 
visos išplatintos. Susirinki
mas sugiedojo jam „Ilgiausių 
metų". Jau arti 20 metų jis yra 
112 vyčių kuopos dvasios vadu 
ir kiekviename susirinkime 
pasako svarbią kalbą. Vyčiai 
nori, kad dar ilgai jis jiems kal
bėtų. 

Susirinkimui pasibaigus ir 
sukalbėjus maldą, pirm. Alber
tas Zakarka pakvietė tos 
dienos kalbėtoją medicinos 
studentą Aloyzą Pakalniški. 
Pradėdamas kalbą prele-

. gentas pasisakė, kad jau nuo 
mažų dienų yra vytis. Prisi
minė, kaip šoko vyčių tautinių 
šokių grupėje, kuriai vado
vauja Pranas Zapolis. Prisi
minė gautą vyčių stipendiją. 
Dabar jis jau ketvirtuosius 
metus esąs Abraham Lincoln 
medicinos mokykloje. Paskui 
susirinkimo dalyviai pateikė 
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Garbes svečių eisena Illinois-Indiana apygardos suruoštame lių 
metu ,,I JKUVOS Atsiminimų" bankete. Pirmu eina tą vakarą pagerb
tas sportininkas Eduardas Krauciūnas. Toliau — banketo rengimo 
komiteto pirmininkai Haris Petraitis. Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė ir kit. kūnų Aioje nuotraukoje nematyti. 

Nuotr. Lino Meilaus. 

Vidas Neverauskas ir Asta Šepetytė atlieka muzikinę minėjimo dalį. Nuotr. J. Urbono. 

ir kultūrinių temų, daugiau ar 
mažiau surištų su žurnalisti
ka. Nežiūrint, kad mūsų 
kultūrinė veikla, minėjimai ir 
organizacijų renginiai neapsei-
na be muzikinių pasirodymų ir 
spaudoje apie juos aprašymų, 
mūsų skyrius nėra turėjęs 
muzikos kritiko žinovo paskai
tos, kuri bent nurodytų gaires 
rašantiems į spaudą. 

Mūsų beveik visose koloni
jose muzikinius aprašymus 
duoda spaudai koresponden
tai, kurie kartais pareiškia ir 
savo nuomonę. Ir nenuostabu, 
kad beveik visi kartoja tuos 
pačius terminus: atlikimas 
(dauguma rašo „išpildymas") 
buvo „nepaprasto" lygio, mūsų 
„iškilieji" solistai, dainavo 
„subtyhai" ir eilę įkyrėjusių ir 
nieko nepasakančių terminų. 
Pasitaiko ir gana drąsių teigi
mų, kur pradedantis groti tuoj 
pripažįstamas „virtuozu", o 
kiek geresnis choristas pašven
tinamas „solistu". 

Dabartiniai laikai iš kiekvie
no raštu pasisakančio apie 
muziką reikalauja kompe
tencijos ir moksliško pasi
ruošimo. Mūsų atveju krite
rijus kad ir mėgėjiškesnis, 
tačiau jis turi būti toks, kuris 
nekalbėtų bent nesąmonių. 
Visiems žinotina, kad muziką 
užgirsti nors ir nėra sunku, 
tačiau ją suprasti ir išdrįsti 
apie ją spaudoje rašyti — 
reikia nusimanymo ir net 
specifinio mokslo. Juk muzi
kos kritiko dirva labai plati, 
nes spaudoje įvertinimai pasie
kia plačias mases. Gi atsako
mybė irgi didelė: ir nebuvę 
koncerte apie menininkus susi
daro nuomonę, kaip buvo 
aprašyta ir įvertinta. Todėl 
muzikos kritikos žinovas būtų 
labai pravartus mūsų skyriui 
tuo labiau, kad dar tokios 
paskaitos neturėjome, o vistiek 
neišvengiamai esame prašomi 
muzikinius pasirodymus 
aprašyti ir, aišku, juos apraši-
nėjame. 

S. Sližys 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
neaiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama is anksto 
metams lĄ metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $42.00 $25.00 $17.00 
Kanadoje (kanadiakais dol.).. . . $46.00 $26.00 $18.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $28.00 $17.00 

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

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

DIEVO 
APVAIZDOS 
PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ 

Tradicinė parapijos gegu
žinė bus birželio 21 d., tuoj po 
10:30 vai. šv. Mišių. 

Kiekvienas didesnis projek
tas reikalauja daug suma
numo, darbo ir talkos. Taip pat 
ir mūsų gegužinės planų 
neįmanoma atlikti be parapie-
čių pagalbos. Malonu praneš
ti, kad atsiranda mūsų tarpe 
žmonių, kuriems lietuviška 
parapija ir jos egzistencija yra 
artima jų širdžiai ir todėl 
mielai jungiasi į bendrą dar
bą. 

Šiais metais gegužinės sve
čius pavaišins lietuviškais 
patiekalais visiems jau gerai 
pažįstama savo kulinarijos 
gabumais St. Matvekienė, kuri 
apsiėmė šeimininkauti. Be ce
pelinų ir kitokių valgių, galė-

bių. Kad pasirinkimas būtų 
didelis, pasirūpins tuo Det
roito ateitininkai. Bus galima 
pamėginti laimę daiktų lote
rijoje ir laimės šuliny, kuriuos 
organizuoja Pajaujienė ir 
Vyčiai, vadovaujami Zager. 

Tikimės, kad dalis svečių 
bus susidomėję sporto žaidi
mais, todėl sporto klubas „Ko
vas" pasistengs jų neapvilti. 
Mūsų jauniausiems svečiams, 
mažiems vaikučiams, Milman-
tienė planuoja įdomią progra
mą. O visiems mums gerą 
nuotaiką suteiks graži plokš
telių muzika. 

Cia tik žvilgsnis į birželio 21-
mos dienos popietę. Jos pasise
kimas ir nuotaika priklausys 
nuo mūsų pačių. Palikime na
muose vienai dienai visus 
rūpesčius ir ateikime pasiryžę 
linksmai praleisti laiką, tar
tum vienos šeimos vaikai, 
suskridę į namus pasidalinti 
savo mintimis. 

Parapijos taryba 

— Kun. Alfonsas Babo-
nas , Šv. Antano parpijos kle
bonas Detroite, dėkoja sava
noriams parapijiečiams, kurie 
be užmokesčio prisidėjo savo 
darbais prie salės įrengimo. 
J a u turime pakankamą salę 
savo reikalams, kuri talpina 
iki dviejų šimtų žmonių. Cia 
yra numatyt i parapijos ir 
organizacijų parengimai. 

Nesielkite blogai, ir blogio 
nebus. L Tol8toj 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

IB 
VINCAS BBBBGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St, Chicago, DL 

Viai teL 7784010 
Valandos pasai •ustfertm* 

• 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius oagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avs.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak iSskyrus 
treč. Sešt 12 iki 4 vai ̂ popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą, ptrmad ir ketv 1-4 ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 103val 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81»t Street 

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

1980-81 metų Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos taryba. Iš k. sėdi: 
Danutė Doveinienė, klebonas kun. Viktoras KriščiūneviCius, Alfon
sas Kasputis. Stovi: Vytas Petrulis, pirm. Česlovas Staniulis, Alfon
sas Juška, Juozas Matekūnas, Aldona Milmantienė ir Alfonsas Vela-
vičius. Trūksta Onutės Valatkienės. Nuotr. Jono Urbono. 

01$. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJASJR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

sime pasivaišinti kava ir pyra
gais, kurių paruošimu rūpi
n a s i Mo te rų s ą j u n g a . 
Kasevičienės ir Tucker prie
žiūroje, ištroškusius vyres
niuosius svečius atgaivins ba
ras, kuris veiks salėje ir 
palapinėje, prižiūrimas šios 
srities specialisto J. Kase-
vičiaus. Kad ir jaunimui būtų 
kas atsigerti, tuo rūpinsis 
skautės, vadovaujamos R. 
Kasputienės. 

Be maisto ir gėrimo, svečiai, 
atvykę į gegužinę, galės įsigy
ti lietuviškų knygų ir rankdar-

jam įvairius mediciniškus 
klausimus, į kuriuos jis atsa
kinėjo. 

Pasivaišinę kava, žiūrėjome 
Hario ir Emilijos Petraičių 
išleistuvių nuotraukas. Jie 
išvyko gyventi į St. Peters-
burgą. 112-ta kuopa gailisi 
netekusi veiklių narių. Jie 
Floridoje įsijungs į 147-tą 
vyčių kuopą, kuri savo narių 
skaičiumi greitai pasivys 112-
tąją. Linkime Hariui ir Emili
jai Petraičiams puikiai įsi
kurti. O kai 147-ta vyčių kuopa 
suorganizuos vyčių seimą, 
tada nuvažiuosime jų aplan
kyti. 

E. Pakalniškiene 

DISKUSIJOS 
ŽURNALISTŲ 
SUSIRINKIME 

Lietuvių Žurnalistų Detroito 
skyriaus susirinkime gegužės 
31 d. „Pilėnuose" buvo paro
dytas susidomėjimas atgai
vinti kultūrines popietes, ku
rios netolimoje praeityje užėmė 
svarbų vaidmenį skyriaus 
kultūrinėje veikloje. Jas ruošti 
pradėjo žurn. Vladas Mingėla. 
Vėliau tą veiklą išplėtė žurn. 
Vladas Selenis. Per eilę metų 
buvo išklausyta daug politinių 

TRUMPAI 
— „Švytur io" jūros šau

liai „Pilėnuose" birželio 20 d. 
SeStadierĄ, ruošia Jonines. 
Atsilankę galės pasivaišinti 
Seimininkių p a r u o š t a i s 
skaniais valgiais, o vakare 
dalyvauti tradiciniame Joni
nių lauže. Prie laužo bus pa
sveikinti Jonai ir galimas 
bendras dainavimas. Visi 
kviečiami praleisti Jonines 
.Pilėnuose". 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 We$t I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgm. III 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA "" ' 
Ofisai: 

111 NO. Vf ABASH AVE. , . < i* 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JtNKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos k buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OV FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49fJi Court. Cicero. M. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir įe i t 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

-

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

Torontieti? kun Boleslovas PaceviciuBsutuokiadetroitiete VidąPikū-
naite su torontiečiu Eugenijum Bersėnu. Suotuktuvea įvyko gegules 
~-n Ą fjipvi ApvmzdoB bažnyrHoje. Detroite. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2459 W. 59 l t . CMcaajD 

474-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm. antr, tred 

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA — • 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 pogiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel. 7762880. rezid. 448-5545 

Tel t t l ience 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Weet 591b Street 
Vai pirm antr. ketv isjpenkt rmo 12 4 
vai popiet ir 6-8 vai vfjk Treč ir seit 
uždaryta 

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W. 141h Street 

Cicero, Illinois 
TeL 454-2441 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

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

2454 Vest 71st Street 
Vai., pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 544 31*4. namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U01A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4745 West43rd Street 
Vai pirm., antr- ketv. ir penkt. 

2 - 7 ) seitadieniais pagal susitarimą 

i \ 



Sėkminga 

POLITINĖ KONFERENCIJA 
Galime džiaugtis, kad išei- Kalbėtojai amerikiečiai pa 

vijoje vis dar neatlaidžiai kovo- reiškė, kad ir naujieji JAV poli 

PASISAKYKIM PRIEŠ 
MOLOTOVO- RIBBENTROPO PAKTĄ 

jama dėl Lietuvos laisvės, 
įkarštis nemažėja. Seniesiems 
politinio gyvenimo vadovams 

tijos vadovai tęs Pabaltijo 
v a l s t y b i ų o k u p a c i j o s 
nepripažinimą, kad ir toliau 

saistant, įsijungia naujos kovos už žmogaus teises ir 
bendruomeninės bei jaunimo stengsis įgyvendinti principą, 
jėgos. Sunykus ir bebaigiant iš- kad žmogaus teises reikia ginti 
mirti mūsų politinėms parti- visur, kur jos tik palaužiamos, 
joms bei jų jungimams, ieš- (O daugiausia jų laužymų yra 
koma naujų formų tai pačiai Sovietų Sąjungoje ir jos įtakoje 
kovai tęsti. Lietuvių Bendruo- esančiuose komunistiniuose 
menės pajėgos, vidurinioji ir kraštuose). Lietuvos laisvės 
jaunesnioji karta, užima kovos reik*"ai gali iškilti ir ryšium su 
pozicijas. Lenkijoje vykstančiais įvy-

Laisvės kovos akcijoje dabar K*3*8-
energingiausiai reiškiasi Lietu- Antroji konferencijos dalis 
vių Bendruomenė ir jos orga- buvo skirta grynai lietuviš-
nizacijos. Šiai akcijai stiprinti kiems reikalams. Prof. dr. A. 
pradėtos šaukti LB politinės Klimas skaitė įdomią paskaitą 
konferencijos. Pernai tokia apie naujas Lietuvos rusinimo 
konferencija buvo sušaukta priemones. Simpoziume tema 
Washingtone, o šiemetinė vyko „Išeivijos pagalba politiniams 
birželio 12 - 13 dienomis New kaliniams" kalbėjo Aušra M. 
Yorke. Ją suruošė: Pasaulio Jurašienė, Tomas Venclova ir 
l i e t Bendruomenės, JAV-bių, Vladas Šakalys. Kalbėtojai ir 
Kanados kraštų bendruome- diskusijų dalyviai pasisakė, 
nių valdybos, Pasaulio Liet kad reikia sutelkti daugiau ži-
Jaunimo s-ga, JAV ir Kanados nių apie suimtuosius lietuvius, 
Liet. Jaunimo sąjungos. Pir- organizuoti jiems įvairiopą 
mosios dienos posėdžiai vyko pagalbą, veikti drauge su ki-
Church Center patalpų pasta- tomis tautybėmis bei tarptau-
te, kuris stovi priešais Jung- tinėmis organizacijomis, koor-
tinių Tautų rūmus, taigi prie dinuoti veikimą; imtis 
pat. institucijos, kuri, Algi- atsargumo priemonių, bet nesi-
marito Gečio žodžiais, „liko bijoti minėti suimtųjų vardus, 
kurčia pavergtų tautų laisvės pavardes. T. Venclova pra-
šūkiams"; pridėkime dar, kad nešė, kad Baliui Gajauskui jau 
per trečdalį šimtmečio ne tik esanti paskirta Žmogaus teisių 
neišlaisvino nė vienos tautos, premija — 10,000 dolerių. Vla-
bet dar leido pavergti keletą das Šakalys iškėlė faktą, kad 
kitų. informacija Vakarų spaudoje 

Ši konferencija sujungė lietu- apsaugo kalinius nuo jų sunai-
viškąsias išeivijos jėgas, suar- kinimo ir kad kiekvienas jų rei-
tino senąją kartą su jaunąja, kalu triukšmo kėlimas yra 
Jos efektingumą rodo šie skai- jiems naudingas. Kalbėta ir 
čiai: pirmąją dieną užregist- visa eile kitų praktiškų klau-
ruota 100 dalyvių, o antrąją simų. 
dieną, kai posėdžiai vyko Liet Pasidžiaugta naujais leidi-
Kultūros Židinyje, dalyvių niais, kurių tarpe iškeltas ir pri
skaičius pakilo ligi 150, o baig- statytas dr. Br. Kaslo veikalas, 
minė programos dalis — Birže- Išvežtųjų lietuvių sąrašo II 
lio sukakčių ir 1941 m. suki- laida. Pirmąją knygą graiiai 
limo minėjimo metu salėje buvo pristatė dr. E. Vaišnienė. 
keli šimtai dalyvių. Išskirtinio dėmesio susi-

Konferencijos paruošiamuo- laukė suvažiavimo metu abie-
sius darbus atliko JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. Alg. Gečys, padedamas 
kitųl>endruomenininkų. 

* * * 

Ryšium su JAV-bių valdžios 
organų pasikeitimu pereitų 
metų pabaigoje pasikeitė ir 
visa eilė Valstybes departa
mento ir kitų politinių institu
cijų pareigūnų. Mūsų politinės 
akcijos vadovams teko neleng
vas uždavinys ieškoti ryšių su 
naujais šio krašto politikais. 
Malonu pastebėti, kad rasta 
naujų draugų Lietuvai tiek poli
tinėse, tiek visuomeninėse 
institucijose, t a i rodo faktas, 
kad į konferenciją atvyko ir 
išsamius pranešimus padarė 
šie asmenys: dr. Michael Nov-
ak, JAV atstovas Jungt Tautų 
žmogaus teisių komisijoje, 
kalb^es apie praktišką Pabal- Q a i l ^ A d D a m u S i s R. 
tuo klausimų iškėlimą 2mo- j ^ mmu K u d k k a A u f e a 
gaus Teisių koims^je; Peter ^ , ^ ^ ^ g ^ O T -

jose salėse vykusi iš Chicagos 
atvežta dabartinės Lietuvos 
pogrindžio spaudos originalų, 
rankraščių, iliustracijų bei do
kumentų paroda, kurios ekspo
natais ypač domėjosi ameri
kiečių įstaigų atstovai. 

* * * 

Kad konferencijos darbai 
buvo labai svarbus ir visuo
tiniai, rodo, kad joje dalyvavo 
šie žinomi asmenys: Lietuvos 
konsulas New Yorke A. Simu
tis, VLIKo garbės pirm. dr. J. 
K. Valiūnas, PLB pirm. V. Ka-
mantas, Tautos fondo vadovai 
— J. Giedraitis, J. Audėnas, 
žinomi mūsų politikai bei 
visuomenininkai: dr. Br. Ne-
mickas, R. Česonis, V. Vaitie
kūnas, Br. Bieliukas, J. Paže-
mėnas, V. Kutkus, LE leidėjas 
J. Kapočius, dr. Br. Kasias, J. 

Bridges, JAV Valstybės depar
tamento Rytų Europos sky
riaus direktorius, padaręs pra
nešimą apie JAV politiką 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
Amerikos jaunų politikų tary
bos NGO atstovas prie JT 
James J. O'Neill skaitė paskai
tą tema — „Lietuvos klau
simas kitataučio visuomeni
ninko akimia* 

kas, D. Kezienė, Kanados kraš
to atstovai: J. Kuraitė, J. Sima
navičius, J. Danys, Irena 
Meiklejohn. Jaunimo orga
nizacijų vadovai: G. Aukštuo
lis, S. Cyvas, Beržinytė, dr. S. 
Kuprys, G. Damušytė, R Stir-
bys, V. Volertas, R. Likan-
derytė, L. Kojelis, Alg. Juziko-
n i s , R. L u k o š e v i č i ū t ė 

Norėdama priminti pasau
liui apie padarytą skriaudą 
Pabaltijo valstybėm bei iškelti 
viešumon heroišką Pabal-
tiečių kovą už žmogaus ir 
tautos teises, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga ragina jauni
mą visame pasaulyje rinkti 
paradus peticijai, kuri bus 
įteikta Vakarų Vokietijos 
vyriausybei. Ši peticija reika
lauja, kad Vakarų Vokietijos 
vyriausybė atkreiptų dėmesį į 
neteisėtą Lietuvos okupaciją ir 
pasmerktų gėdingą 1939 m. 
Molotovo-Ribbentropo paktą, 
kuriuo Lietuva buvo atiduota 
Maskvos globai. Šitokiu būdu 
stengsimės įrodyti, kad nesu
sitaikyta su dabartine vergija 
Lietuvoje. 

1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
sudarė nepuolimo sutartį ir 
papildomą slaptą protokolą. 
Po Antrojo pasaulinio karo 
pasaulis sužinojo apie Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos slap
tą bei piktą politinį žaidimą. 
Išryškėjo, kaip hitlerinė 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga iš 
anksto slapčia susitarė atimti 
savo kaimynų valstybinę 
nepriklausomybę, dalijosi jų 
žemėmis, jomis mainikavo ir 
prekiavo. 

Prof. dr. Bronius Nemickas 
taip rašo „Aiduose" 1979 gruo
džio numery apie Vokietijos — 
Sovietų Sąjungos sąmokslą: 
, ,Molotovo-Ribbentropo 
sambaudis įžiebė Antrąjį 
pasaulinį karą, suplanavo 
Pabaltijo valstybių — Lietu
vos, Latvijos, Estijos bei 
Suomijos, — Lenkijos valsty
binės nepriklausomybės žudy
nes ir Besarabijos užgrobimą. 
Keturi dešimtmečiai apklojo 
storu dulkių sluoksniu to 
sąmokslo nuoskriaudas — 
pasaulio sąžinė joms kurčia. 
Sunku berasti draugų, kurie 
keltų tas nuoskaudas, reika
lautų jų atitaisymo. Pagaliau 
ir mes patys į tą sąmokslą žvel
giame lyg per rūką: senesnieji 
gerokai jau primiršome jo 
smulkmenas, jaunesnieji ne 
visada pasistengėme jas kaip 
reikiant pažinti...". 

Slapto protokolo turinys 
buvo toks, kad Suomija, Estija 
ir Latvija atiteks Sovietų 
Sąjungai, o Lietuva Vokie
tijai. Naujas draugystės ir 
sienos nustatymo susitarimas 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos įvyko 1939 rugsėjo 28. 
Tas susitarimas pakeitė rug
pjūčio 23 papildomąjį proto
kolą ta prasme, kad Lietuva 
„patikėta" Sovietų Sąjungai, 
išskyrus teritoriją kairėje Šešu
pės pusėje, kuri atiteks Vokie
tijai. 

Pagal tarptautinę teisę, slap-

2 S ? u f f S Konferencijos eigą sekė apie 10 
dvasininkų. Spaudai ir radijui 
atstovavo: Linas Rimkus 
(„Draugą"), P. Petrutis, K. 

organizacijos Helsinki Watch 
Rytų Europos skyriaus direkto
rė, pateikė naudingų minčių 

Pūgevičius, L Andriekus. E 
S^SH^SSSTSU c*«n*, R. K«,., A. v.** tavos laisvės reikalui. Kalbė
tojų tarpe dar buvo Baltųjų 
rūmų atstovas etniniams rei
kalams Piert Talenti, JAV-bių 
ambasadoriaus prie JT pata
rėjas Carl Gershman. Kon-

tis, kun. K. Bučmys, P. Jurkus, 
T. Vasaitis, J. Valaitis, Vyt 
Maželis. 

Vertinant konferencijos or
ganizaciją, galime drąsiai teig
ti, kad jos ruošėjams pavyko su-

ferentijoje dalyvavo Estijos telkti daugybę šviesių mūsiškių 
L ^ ^ ^ ^ t v k l u ^ s ' *<*> ***** intelektualini^ Lietimų - žydų santykių raka- ^ ^ Uetay<M į d a v i m o ši 
lu jdomų pranešimą padarė ii fconfereneįia ksin ir anks-
Kanados atvykęs adv. Alek- * o n t e r e n c i J a - Mai^ *r «"*" 
sander Epštein, N'NAI 
B'RTTH Jewish Anti-Defama-
tion lygos tarpkultūrinės tary
bos pirmininkas. 

ti dokumentai neregistruo
jami, tai reiškia, kad pasi-
r a š i u s i e m s n e s u k u r t a 
prievolių. Kitaip sakant, Molo
tovo-Ribbentropo paktas nega
lioja. Bet atsižvelgiant į tai, 
kad šis paktas yra tikra juoda 
dėmė vokiečių tautos istorijoj 
ir didžiai slepiamas istorinis 
įvykis Sovietų Sąjungoj 
(Vladas šakalys, kuris sure
dagavo 45 Pabal t ieč ių 
pareiškimą prieš Molotovo-
Ribbentropo paktą ir praeitais 
metais pėsčias pabėgo iš Sovie
tų Sąjungos į Vakarus, teigia, 
jog jis apie šį paktą sužinojo 
tik 1974 m.), jis yra vertas 
mūsų dėmesio. 

Išverskite duotą tekstą į 
savo gyvenamojo krašto 
kalbą: 

„Kol Vokietija nepasmerks 
1939 m. rugpjūčio 23 ir rugsėjo 
28 d. Molotovo-Ribbentropo 
pakto, ji nešios Hitlerio kaltę 
už Europos padalinimą su 
Stalinu, kuriuo prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas, ir 
neteisėtai buvo pavergta Esti
ja, Latvija ir Lietuva iki šios 
dienos. Mes, pasirašiusieji, 
taipgi pageidaujame, kad 
Federalinės Vokietijos Respub
lika viešai pasmerktų Molo
tovo-Ribbentropo paktą ir jo 
slaptuosius sandėrius". JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba pranešė, kad ji jau 
kreipėsi į savo vietinius LJS 
skyrius prašydama jų rinkti pa
rašus. Kiekvienam JAV sky
riui buvo pasiųsta didesnis kie
kis jau atspausdintų peticijos 
lapų bei praneštas terminas, iki 
kada lapai su parašais turi būti 
sugrąžinti. JAV atveju petici
jos bus perduodamos Vokie
tijos Kancleriui ir nuorašai bus 
siunčiami Amerikos vyriau
sybei ir Sovietų Sąjungos am
basadai. 

Kiti kraštai gali sekti JAV 
pavyzdį arba surinkus para
šus, įteikti peticiją savo 
gyvenamojo krašto Vakarų 
Vokietijos ambasadai su ati
tinkamom ceremonijom. 

* * * 

PIRMASIS SLAPTAS 
PROTOKOLAS 

Nepuolimo pakto tarp Vokie
tijos Reicho ir Socialistinių 
Sovietinių Respublikų Są
jungos pasirašymo proga 
abiejų šalių įgaliotiniai visai 
slaptai svarstė kiekvienos jų 
įtakos sferų ribą Rytų Europo
je. Šie pasitarimai privedė prie 
tokių išvadų: 

1. Baltijos valstybėms (Suo
mijai, Estijai, Latvijai, Lietu
vai) priklausančiose srityse 
įvykus politiniam ir teritori
niam persitvarkymui, šiau
rinė Lietuvos siena bus Vokie-

VOKIŠKAS „HOLOCAUST" 
FILMAS 
K. BARONAS 

Mūsų bendradarbis Vokietijoje 
tijos ir SSRS įtakos sferų riba. 
Ryšium su tuo abi šalys pripa
žįsta Lietuvos teises Vilniaus 
srityje. 

2. Lenkijos valstybei pri
klausančiose srityse įvykus 
teritoriniam ir politinaim 
persitvarkymui, Vokietijos ir 
SSRS įtakos sferos ribosis 
maždaug Narevo, Vyslos ir 
Sano upių Unija. 

Klausimas, ar abiejų šalių 
interesai vers išlaikyti nepri-
klausomą Lenkijos valstybę ir —————————— 
kokiose sienose, bus galutinai Šiandieną pasirašytosios 
išspręstas tolimesnėje poli- Sienų ir draugiškumo sutar 

Niekas Vokietijoje negalvo
jo ir nesitikėjo, kad po kanc
lerio H. Šmidto apsilankymo 
Saudi Arabijoje santykiai su 
Izraeliu labai ir labai paašt
rės, ypač M. Beginui stipriai 
puolus patį kanclerį, buv. Ver
machtą bei visą vokiečių tau
tą. Bet Izraelio min. pirm. kal
bą dalis vokiečių spaudos 

pavadino priešrinkiminės 
propagandos balsu. Vėl kiti — 
atjautė M. Begino emocijas, 
praradus koncentracijos sto
vykloje savo tėvus, brolį ir kt 
gimines. 

H. Šmidtui sugrįžus į Vokie
tiją , Hamburgo žurnalas 
„Stern" pravedė anketą, ku
rioje 24% skaitytojų pasisakė 
už arabus, 23% prieš, o 43% 
nepareiškė savo nuomonės. 
Vėl, vieno Instituto apklau-

tinėjTraidojeT^ekvienu atve- ties). Kai tik SSRS Vyriausybė sinėjime 77% pažymėjo, kad 
ju abi vyriausybes spręs šį i™8^ Lietuvos teritorijoje ypa- Beginąs neturėjęs taip aštnai 
klausimą draugišku susitari- *»agų priemonių savo inte- pulti Šmidtą. 
m u resams apsaugoti, dabartinė Manging, Vokietijos žydų 

3. Pietryčių Europos atžvil- Vokietijos Lietuvos siena, tarybos pirm. Wemer Nach-
giu sovietų šalis pabrėžia teisę siekiant natūralaus ir papras- mann (Vokietijoje gyvena apie 

Besarabiją. Vokiečių šalis to sienų išvedimo, bus ištie- 30 tūkst žydų) taip pat griež-
pareiškia visišką savo nesi- •"** *«"?> *** Lietuvos teri- tai kritikavęs M. 

torija, esanti pietvakariuose 
nuo pridėtame žemėlapyje 
nubrėžtos linijos, atiteks 
Vokietijai. 

Toliau pareiškiama, kad 
aukščiau minėtos Sovietų 
Sąjungos priemonės nepa-

domėjimą šiomis sritimis. 
4. Abi šalys šį protokolą lai

kys visiškai slaptu. 
Maskva, 1939 m. rugpjūčio 23 
d. 
U ž V o k i e t i j o s R e i c h o 

vyriausybę: 
v. Ribbentrop 

SSRS Vyriausybės Įgaliotinis: 
V. Molotov 

ANTRASIS SLAPTAS 
PROTOKOLAS 

Pasirašiusieji įgaliotiniai 
pareiškia, kad Vokietijos Rei
cho ir SSRS Vyriausybes suta
rė štai ką: 

Slapto papildomo protokilo, 
pasirašyto 1939 m. rugpjūčio peticijos akcija bei prisidėti 
23 d., 1 str. pakeičiamas ta prie parašų rinkimo. Norin-
p r a s m e , kad L i e t u v o s tieji daugiau informacijų apie 
valstybės teritorija įeina į Molotovo-Ribbentropo paktą, 
SSRS įtakos sferą, o iš kitos gali kreiptis į PLJS valdybos 
pusės — Liublino provincija ir politinės veiklos koordinatorę 
Varšuvos provincijos dalis į Gintę Damušytę, 91-26 85th 
Vokietijos įtakos sferą (paly- Ave., VVoodhaven, New York, 
gink žemėlapį, pridėtą prie 11421. 

pažymėdamas, kad nacių nusi
kaltimus negalima užmesti 
naujai kartai. Bet Izraelio 
antagonizmas Vokietijai, 
nežiūrint stiprios įtakos to 
krašto gyvenime (pvz. žuvęs 
Hesseno krašto pramonės ir 

veiks dabar galiojančių Vokie- ūkio min. Karry buvęs žydų 
tijos ir Lietuvos ūkinių susi- kurnės, televizijos „žvaigždė*4 

tarimų. 
Už V o k i e t i j o s R e i c h o 

vyriausybę: 
v. Ribbentrop 

SSRS Vyriausybės vardu: 
V. Molotov 

* * * 
Raginame visus rūpintis šia 

. Kryžiaus ligoninės medicinos technologijos ir histologijos studijas 
baigė dešimt studentų ir birželio 7 d. gavo diplomus. Ii kairės (sėdi): 
Dawn Kasa — baigusi histol., Atida Bliznik — baigusi med. techn., 
klinikinės laboratorijos vedėja aes. Julia Stankus, Mary Ellen 
Schmidt — med. techn., ir Theresa Bosas — histol.; antroj eilėj: dr. 
Alvin Ring — klinikinės laboratorijos direktorius, Prakash Shah — 
med. techn., Kiberly Wells — med. techn., Sharon Pokropinski — med. 
tech., Linda Johnson — hist, Jeffrey McDonough — hist ir Jaime D* 
Guzman — med. techn. Naujas kursas baigusiems biologijos ar 
chemijos mokslus prasidės rugsėjo mėnesį. 

H. Rosenthal) paliks amžiams. 
Tad ir kyla klausimas: ar 

nevertėjo „Flucht und Vertrei-
bung — Bėgimas ir trėmimas'4 

filmą palaikyti kaip tik Juo
dai dienai"? Juk tai doku
mentacija vokiečiams pada
rytų skriaudų nežiūrint kad 
filmas neatsvėrė tikro „Holo-
causto" filmo. Trijose dalyse 
rodytas sausio mėn. „Bėgimas 
ir trėmimas" tai gan plati 
archyvinė medžiaga, surinkta 
iš amerikiečių, lenkų, Čekų, 
sovietų ir kt. savaitinių apžval
gų filmų, o taip pat ir ameri
kiečių kariuomenės. Be to, fil
mas duoda l iudininkų 
pasakymus apie čekų, lenkų, 
rusų elgesį vokiečių atžvilgiu, 
išprievartautas moteris (žiau
rus vaizdas!) trėmimus į Sibi
rą (toks pats ir lietuvių moterų 
kelias). Nors filmas buvo 
rodomas vasario mėn., tačiau 
gerai prisimenu Miškinytės ar 
-ienės iš Pilkaimio(komentato-
rius sakė Miškin ir Pilkallen) 
Golgotos kelią, žiaurų lietuvių, 
latvių ir estų karių prievartinį-
grąžinimą iš Švedijos į gimtuo
sius kraštus, daugelį nesamus 
su neštuvais į laivą. Karius 
komentatorius pavadino i i 
Pabaltijo kartu primindamas, 
kad daugelis jų žudėsi, kad 
Švedijoje kilo protesto banga. 
Buvo parodytos ir demonstra
cijos. 

Čekai ir lenkai šį vokišką 
„Holocaustą" pavadino tik 
propaganda, neatsvėrusia net 
Lidicų kaimo Ūkimo. 1*nkę,\ 

(Nukelta į 5 psl.) 

tesnės, neatnešė, tačiau lietu-
vos laisvinimo reikalui pavyko 
sutelkti tvirtas mūsų išeivijos 

• * * • b.kv. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
7 

Pirmosiomis dienomis gerasis globėjas, nei 
prašius, nei apie tai užsiminus, man į kišenę dar 
įdėjo 20 dolerių. Kai po eilės metų bandžiau atsi
lyginti, jis tik numojo ranka, liepdamas užmiršti. 

Tas vakaras pas Leonardą Žitkevičių buvo 
vienas maloniausių naujojoje žemėje. Kalbėjom ir 
apie poeziją, ir apie darbus, o mudu su Baliu ir apie 
merginas, nes tebebuvom viengungiai, o Leonardas 
su žmona jau augino sūnelį. 

Kai 1950 metų lapkričio pabaigoje persikėliau į 
Chicagą, taip Balys iki savo mirties ir vėl dingo i i 
mano horizonto. Su viena išimtinu. 1963 m. 
balandžio 11d. Šv. Jurgio bažnyčioje, senajam Chi
cagos Bridgeporte, buvo mūsų šliūbas ir vėliau 
tuometinės lietuvių auditorijos salėje vestuvių 
vaišės. Pirmasis pabrolys kaip tik ir buvo Balys 
Laučka, pirmą kartą ir kartu paskutinį kaitą mielai 
atvykęs į Chicagą... Jis daug ką čia sužavėjo savo 
draugiškumu, nuoširdumu, linksmumu, savo pasako
jimais. Jį tiesiog gaudyte gaudė mano bičiukai, taip 
pat ir vabalnikėnai. 

Kai išleidom, tikėjomės, kad dar ne kartą Balys 
vėl atvažiuos į Chicagą. Tačiau Pacifiko karo fronte 
sužeidimo paliktos žymės atsiliepė jo sveikatai ir Ba
lys Laučka, niekad daugiau gyvas nebepamatytas ir 
Chicagoje nebesulauktas, mirė 1978 metų sausio 6 
dieną Pietinėje Karolinoje, kur vedės ilgesnį laiką 
gyveno ir dirbo. Apie Balio Ijaočkos mirtį man 
telefonu į Chicagą pirmiausia pranešė buvęs jo drau-

fas dar iš jėzuitų gimnazijos Kaune aktorius Vitalis 
ukauskas. 

Tą liūdną vakarą sėdau rašyti „Tėviškės Žibu
riams" nekrologą apie artimą bičiuli br pirmosios 
mano kelionės Brooklyne palydovą. Štai viena kita 
užuomina iš to nekrologo: 

„Balys Laučka gimė Vabalninke 1919.X.29. 
Mūsų tėvų namai buvo toje pačioje Dariaus-Girėno 
gatvėje prieš pat kleboniją Su Baliu, galima sakyti, 
kartu augom, nors ir skyrė ketveri metai Baigęs pra
džios mokyklą Vabalninke, mokėsi jėzuitų gimna
zijoje Kaune ir pranciškonų gimnazijoje Kretingoje. 
1938 metais, brolio Juozo kviečiamas, atvyko į 
Ameriką ir įstojo į Marianapolio kolegiją. 1941 
metais ją baigė , Associate of Arts" laipsniu ir išėjo 
savanoriu į JAV kariuomenę. Dalyvavo Tolimųjų 
Rytų operacijose Indijoje ir Burmoje. Mūšiuose buvo 
nukentėjęs. 1946 metų rudenį pasibaigus karui 
Pacifike, užsitarnavęs štabo seržanto laipsnį, grįžo 
namo, įstojo į teisių mokyklą New Jersey valstijoje, 
kurią baigė teisių bakalauro laipsniu ir po to gavo 
darbą Columbijos mieste, South Carolina valstijoje. 
Ten vienos automobilio nelaimės metu buvo sužeis
tas ir po to jau nebeatgavo sveikatos. Turėjo kelias 
sunkias, sudėtingas operacijas. Nors skausmus kentė, 
tačiau du kartus buvo nuvykęs į Lietuvą aplankyti savo 
artimuosius gimines. 

„1938 metais atvykęs į Ameriką, Balys buvo 
veiklus. Mokydamasis Marianapolyje, priklausė 
dramos rateliui, buvo žurnalo „Studentų žodis" 
redakcijos narys, aktyviai dalyvavo Lietuvos vyčių 
veikloje, jiems pagelbėjo ruošti lietuviškus vai
dinimus, ne vienam savo draugų po karo pagelbėja it 
Vokietijos stovyklų atvykti į Ameriką. Jis pirmaei* 
New Yorke surengė vieno iš žymiųjų mūsų tenorų — 
Stasio Baro-Baranausko koncertą Su Stasiu jie abu 

mokėsi pranciškonų gimnazijoje Kretingoje. Balys 
labai gerbė Stasį, didžiai vertino jo neeilinį talentą, 
buvo užsimojęs ir jo plokštelę su kitų parama išleisti. 
Tačiau automobilio nelaimė ir iki mirties jį kankins 
skausmai sugriovė eilę jo užsimotų planų..." 

Artimo draugo mirties akivaizdoje toK nukrypęs 
į ateitį, vėl grįžtu į praeitį, į pirmąsias dienas New 
Yorko priemiestyje Jamaicoje. 

Be darbo nenorėjau ilgai sėdėti, dar gi būdamas 
pačiame jaunystės stiprume ir pašėlime. Kasdien 
prašydavau savo globėjų padėti surasti man darbą. 
Kažkaip nesinorėjo plauti indus New Yorko 
ranuose, nors tokį darbą tuo metu buvo lengviau 
susirasti, o paskui dairytis ko nors geresnio, prisi
minus seną ir nemeluotą tiesą, kad Amerika įvairią 
galimybių šalis, tik turėk gerą galvą ir būk apsuk
rus. 

Tačiau 1949 m. rugpiūčio mėnesio antrojoje 
pusėje, tuojau po Žolinės, globėjams rekomenduo
jant, gavau niekad nesvajotą ir netikėtą sodininko 
darbą Great Necko miestelyj, Long Island iškyšuly
je, netoli nuo New Yorko. Nuostabiai gražus tai buvo 
miestelis, tarp įlankų išsitiesęs, su kiek paprastai 
nėmis darbo žmonių apgyventomis gatvelėmis ir 
turtingųjų amerikiečių plačiomis rezidencijomis, 
skendinčiomis didesniuose ar mažesniuose soduose, 
gėlynuose, apsirūpinusiomis tarnais, tarnaitėmis ir 
šunimis. Jiems reikėjo ir sodininkų-daržininkų, kurie 
prižiūrėtų jų sodus bei darželius, kartais šukuotą ją 
šunis ar tarnaitei netyčia įgnybtų į Šlaunį. 

Kai kurie ponai turėjo savuosius pastovius 
sodininkus-daržininkus. Kiti gi šaukdavosi vadi
namų kontraktorių-rangovų brigadų kartą ar 
daugiau per savaitę jų sodus ir darželius prižiūrėti 
bei sutvarkyti. 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , ketvirtadienis, 1981 m. birželio mėn. 18 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. 

SPORTININKŲ ŠVENTĖ 
BALTIMORĖJE 

Gegužės 15 — 17 d. Baltimo-
rėje įvyko 31-šios Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto žaidynės. Jose 

nesusipratimų. Sportiškam beša
liškumui išlaikyti teisėjai buvo 
pasamdyti iš šalies-

Plaukimo pirmenybės vyko Ca-
tonsville Community College ba
seine. Jose šalia lietuviu dalyvavo 
latviu ir estu plaukikai kaip indi
vidualūs sportininkai. Pirmenybes 

dalyvavo 14 sporto komandų iš! pravedė Arvydas Barzdukas ir Al -
Bostono, Cicero, Chicagos, Cle- j &rd™ Bielskus. Jiems talkino E . 
velando, Detroito, Hamiltono, Vadopahene ir Gvildiene. Geriau . 
N e w Yorko, Toronto, Philadel-; 
phijos, VVashingtono ir šeiminin
ku miesto — Baltimorės. Su dau- \ 
giau. kaip 400 sportininku, kurie 
entuziastingai rungėsi krepšinio, 
tinklinio, plaukimo ir šachmatu 
pirmenybėse. 

Penktadienį, gegužės 14 d. spor 
tininkai suvažiavo ir Susipažini
m o vakare Lietuviu namu salėje 
mezgė draugystės ryšius. Visą 
šeštadienį, gegužės 15 d. tesėsi 
žaidynės. Vakare Lietuviu namų 
salėje pasilinksminimas: šokiai 
su programa, kurią išpildė New 
Yorko pramoginis vienetas "Jinai 
ir trys gintarai". Sekmadienis, ge 
gūžės 16 d., paskutinė ir pati svar
biausia diena: — Šv. Mišios, fina
linės žaidynės ir iškilmingas ak
tas — žaidynių uždarymas. 

Šv. Mišios įvyko Šv- Alfonso 
lietuviu parapijos bažnyčioje 8 vai-
30 min. ryto. Jas lietuviškai au
kojo ir šventei pritaikytą pamoks j vimas; 

CLASSIFIED ADS 

si lietuviai plaukikai pasirodė be
są Tomas Kijauskas iš Clevelan-
do "Žaibo" ir Daina Grigaraitė 
B Detroito "Kovo". 

i 

Šachmatu pirmenybės vyko Lie ! 
tuvių namu patalpose. Jas prave- | 
dė Petras Okas. Laimėtojais išė
jo Arūnas Simonaitis — I vieta ir 
Edvardas Stakys — II vieta, abu 
iš New Yorko. Tolimesnės vietos 
teko V. Genčiui iš Toronto ir P. 
Okui iš Baltimorės-

Pirmą kartą Baltimorėn su
plaukė tiek gražaus lietuviško 
jaunimo. Kolonija nors veikli, bet | PENKI LIETUVIUKAI PRIĖMĖ 

Nuotr. 

gum. Rengėjai sakėsi esą labai pa
tenkinti ir džiaugėsi pavykusią 
gegužine. 

nedidelė ir dunkso tolokai nuo l ie 
tuviškos veiklos centrų. Nestebė
tina tad, jei sportininkų sąskrydis 
buvo mielai ir šiltai sutiktas. V i 
suomenė domėjosi varžybomis ir 
džiugiai stebėjo jaunimo entuzi-1 m J a : R o m a s Mockaitis, Kristina 
azmą O Baltimorės sportininkai; Liaugaudaitė, Vida Kazlauskai-
jautėsi pagerbti, kad jiems buv 0 : t e > Lina Damušytė ir Julija 
patikėtas tokiu žaidynių organiza- ' Krumplyte. Jie kartu su kunigu 

dirbo išsijuosę, kad ios dr- J u o z " Prunskiu iš prieangio 
lą pasakė klebonas h m . Antanas į pasisektu. Ir pasisekė! Ir įrodė, kad bažnyčion įėję, pirmiausia 
r v , ^ ; c n;«A^ n , i t i i*1 negalima nevertinti mažu kolo- klaupė pne altoriaus, o ve 

nijų sugebėjimų. 

Lemont, I1L 

Iškilmingo akto momentas 31-jų Siaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynių metu Baltimorėje. 

Kadangi Kansas City lietuviai. universiteto metu imtinai. Ren-
spalio mėn. pabaigoje rengia savo gimo komitetas jau renka tinka-
metinę gegužinę, į ją buvo pa- mus vadovus, kviečia pašnekesiu 
kviesti visi Omahos lietuviai ir pravedėjus paskaitininkus. Sto-
tautiniu šokiu grupė "Aušra", vykios vadovybėje ir programoje 
Daug didesnis Omahos lietuviu jau yra sutikę dalyvauti keletas 
skaičius rengiasi revizituoti Kan- labai pajėgiu, jaunimo mėgiamu 
sas City lietuvius. j žmonių. JŲ pavardes pradėsime 

1 Ar tik nebus tai toks pirmas skelbti netrukus, 
įvykis Amerikos lietuvių istori-į Registracijos anketos siuntinė-
joje, kad trečios ir ketvirtos kar- jamos moksleivių kuopose ir bū
tos lietuviai taip stipriai pradėjo vusiems stovyklautojams. Labai 
domėtis savo tautine kilme ir kviečiami ir kuopoms nepriklau-
stengiasi nė kiek nesislapstydami są, toliau nuo lietuvių gyveną 

(Nukelta į 5 pal.) 

PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ 

Sekmadienį, birželio 7 d. į mū
sų bažnyčioje per Šv- Mišias penki j 
lietuviukai priėmė pirmąją komu-

HELP WANTED — VYKA1 

DRIVER-VALET 
Enghsh Speaking 

Top ececutive in the River Forest area 
needs a responsible person to act as 
his driver and personai attendant. 

9 A.M. to 7 P.M. Thursdays and 
Sundays off. References reųuired. 

OaJI J . HYLA — 263 6500 
Between 9 AM. aad 4 P.M. VYeekdays 

P A R D A V I M U I 
• • • • • • • • ^ • • » — — — — — • • • 

IBM Dictatlng Recorder, portable, bat-
tery operated $25.; Wang desk-top 
calcuiator with electronic package, $25. 
Victor electric calcuiator, $20.; Royal 
office model typewriter, $65. Misc. 
office furniture. TeL 582-3019. 

• A L K 8 T A T • 

B U T U N U O M A V I M A S 

Draudimas — Valdymas 
N a m ų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariataa — V n s l s i i l 

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

6529 S. Kedzie A v s . — 
IIIIIIIIIIIIIIIIUII 

• • — • . . i -
3-jų butų mOr. Evanito— 20 
Gražiai išlaikytas. Arti lifooiaių 
universitetų. $130.000. 

ŠIMAITIS 

• S M OMOJAMA — FOB BENT 

IŠNUOM. 4 kamb. butas suaugusiems. 
Jokių gyvuliukų. Apyl. 46-os ir Saw-
yer. Užstatas reikalingas. Kreiptis į 
Shnon po 2 vai. popiet tel. YA 7-7632 

REALTY 
įneštas Tas 

Notary PubHe 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 

FOR RENT — 4 room heated apt 
$210 per month 

6757 S. Artesian — TeL 927-1094 

lietuvi v mišrus choras "Daina". 
Iškilmingas žaidynių aktas įvy

ko Catonsville Community Col
lege sporto salėje apie 1 vai. p. p. 
Aktą pradedant, atžygiavo tvar
kinga rikiuote sportininkai. Jų 
įvairiaspalvis paradas maloniai 
nuteikė žiūrovus. Buvo įneštos 
nepriklausomos Lietuvos, JAV ir 
Kanados vėliavos. Vaclovas Lau
kaitis, organizacinio komiteto 
programų vedėjas, supažindino 
su sporto komandomis, Regina 
Sajauskienė iš Baltimorės perskai 
tė iškilmingą sportininku pasiža
dėjimą. Vytautą Eikinas iš Bosto
no pravedė Lietuvos himną- Žo
džiu sportininkus sveikino žaidy
nių organizacinio komiteto pirmi 

Raal. 
atsisėdo į jiems preikyje 
kėdes, už jų sėdėjo jų tėveliai. 
Altorius buvo gražiai papuoštas 
gėlėmis. Šalia altoriaus viršuje ka-

j bojo gražus meniškai papuoštas 
, plakatas su įrašu: "Ateikite pas 
| mane Lina, Vida, Romai, Julija 

L E M O N T O MIESTO LIETU 
VLAI Į VALDŽIĄ 

Lemonto miestely, turinčiame i r K r i s t i n a pirmajai komunijai"-
per 5 tūkst. gyventojų šį pavasa-1 Vargonais grojo ir giesmėms 
rį į miestelio valdžią kandidatą- i vadovavo mūsų ht. mokyklos mok. 
vo ir du lietuviai, gerai žinomi lie- 0 n u t ė Damaitę Fieldiene su visa 
tuviškosios veiklos nepailstantieji ^ ima ir tėveliais iš kaimyninio 
veikėjai: Rasa Šoliūnaitė — mies- Naperville. 
telio "Clerk" pareigoms ir Modes-1 M a l d a s s k a i t e M&s Mockaitis. 
tas Jakaitis — 'Trustee" p a r e i - ! A u k a n e š e *& PenVl Priimantieji 
goms. 

Be Rasos Šoliūnaitės "Clerk" 
pareigoms kandidatavo ir kita. 

ja didžiuotis. Kansas City lietuviai, 

V. Šarka 
su-

vė l iau>' r a P1™16'1 

skirtas , 

Neringa, Ve. 
tiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Gyvenimo nuotrupos 
Nauja 

Sofijos Ambrazevičienės 
knyga 

Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo iškarpos iš nepriklausomos 

pasidžiaugti ir * gražia Vermonto Lietuvos, Vokietijos stovyklų ir 
gamta, atnaujinti senas draugys
tes, užmegsti naujų.' 

PRIEŠKONGRESINĖ 
STOVYKLA NERINGOJE 

Moksleivių ateitininkų vasaros 
I stovykla Neringoje įvyko rugpjū

čio 16 - 29 d. Programoje numa
tyta pašnekesių kongreso temo
mis, bet bus pakankamai laiko 

J U S T L I S T E D 
Sharp octagon 2-flat with two 6 room 
apts. With eat-in kitch., large formai 
dining rm. and 3 large bedrooms. Plūs 
3 car brick garage. 

Call Tom Malone 
KE/MAX SOUTH 

TeL 424-7900 

pirmąją komuniją. Vieni nešė Mi
šių auką, kiti gyvų gėlių puokš
teles. Kunigas gėles padėjo ant 
altoriaus. . , .. _ . . . 

Andrius Laukaitis. 

Stovyklon priimamas jauni
mas nuo 7 skyriaus iki uirmųjų 

Omaha, Nebr. 

SCAVELLI & SONS 
CEMEXT COSTRACTOBS 

Paving & sealing driveway9. Water-
proof foundations. Commercial & r«-
sidential — Fully insured. 

Tel 582-3869 

Pastaroji jau prieš 8 metus tas 
ninkas Algirdas Veliuona, ŠALI pareigas laimėjusi ir šį kartą lai-
FASS centro valdybos vicepirmi- mėjo. visgi surinko 839 balsus,! 
ninkas Algirdas Bielskus, JAV LB j o senoji — 1043 balsus- į 
Baltimorės apylinkės valdybos I "Trustee" pareigoms buvo net j G A U S U S SVEČIŲ BŪRYS 
pirm- Vytautas Eringis ir Mary- i 8 kandidatai. Reikėjo išrinkti 4.1 Birželio 7 d- Omahos lietuvius 
lando lietuviškųjų draugijų tary- Žinoma, kandidatavo ir esantieji ^ g į į didėlė Kansas City lietu-
bos pirm- dr Elena Armanienė.! tose pareigose- Jie čia gimę, augę y j u ( a p j e iQ0 žmonių) grupė. 
Buvo perskaityti ŠALFASS cent- ir visiems gerai pažįstami, ir jie bu | Anksčiau rytą atvykę kai kurie jų 
ro valdybos pirm. Prano Bernec- vo vėl išrinkti. Modestas Jakaitis ! dalyvavo lietuviškose pamaldose 2 « ^ w . 6 W h " t . " c S ^ " n r n M 6 M 
ko ir žurnalisto Antano Laukai- gavęs 725 balsus, atsirado sep-j j r £j a pįTmą foną išgirdo lietu- "*" *"" 
čio iš Australijos sveikinimai raš- tintoje vietoje. 'viską giesmę. Vėliau Šv. Antano 
tu. Raštu sveikino JAV LB Kraš- PUIKI GBGrUZINfi parapijos salėje bendruomenės 
to valdybos pirmininkas Vytau- į I apylinkės valdyba surengė suri-
tas Kutkus, o Baltimorės miesto' Sekmadienį, birželio 7 d. Le- j pažinimo vaišes ir jų metu buvo 
meias Wi l l i am Donald Schaefer monte prie Main St. esančioje vie- parodytas filmas iš pastarosios 
pasikelbė proklamaciją, atžyminčią nuolių gegužinių vietoje Kriau- tautiniu šokių šventės. Svečiai 
gegužės 15 —17 dienas kaip.če l iūno namelių Chicagoje tėvų viskuo labai domėjosi, klausinė-
"Lithuanian Athletic Gamės of' komitetas surengė labai puikią ge-; : 0 a p j e m u S Ų lietuviškas organiza 
North America Days". Po sveiki- gužinę. Tos mokyklos vedėja yra į ci]-aSi f į n a n s j n i u s reikalus. Buvo 
nimų A. Veliuona pakvietė žaidy- Dana Dirvonienė, tėvų komieto į n e t išsitarę, kad jie norėtų prade 
nių organizacinio komiteto na- ' pirmininkė Kristina^ Kinčinienė, o | t j j ^ a n o r s lietuvių emigraciją 
rius- Vincą Dūlį , Vytautą Dūlį , gegužinės tvarkytoja — vedėja j j K a n s a s ^ i ty . Galima buvo su-

l'ACRAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOBEIKIEMI 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
laibai pageidaujamos geroa rūSies 

prekSs. Maistas iŠ Europos sandeitij 

Tel. 925-2787 

iKiinrrniiiitirrrrniiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Lietuva bolševikų 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Hleido Jūrų Saulių Kuopa Klai-
Vaclovą Laukaitį, Janiną Brazaus Nijolė Riškutė - Gieršt&ienė. j p r a s t i i k a d t u o j i e g a l v o j a ^ j ff^t^ZJP^StSl, i c i j o 8 e 

kienę, Nerimantą Radžiu, Vik- j Sią gražią gegužinei vietą pa- , v i n t i M V O m j e s t o lietuvišką veik- ] a p i a n kas dail P. \leksos. Kaina ] 
torą Sajauską. Vytą Brazauską ir i rūpino Lemonto miestelio Demo- j ją_ g i u 0 m e t u j a u pradėta kovo- Į su persiuntimu $6.73. 
Nijolę Kaltreider ir apdovanojo kratų partijos pirm. Juozas Kulys- j t i d e j buvusios lietuviškos bažny ' 

Amerikos gyvenimo. 

Kaina su persiuntimu $4.85 

Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur. 

Knygos mylėtojams — tikra 
dovana. 

iiimiiiiiiniiiiniiiHiiitiiiimiiiiiimimiiii 

PoiMilar Uthuanian 
R E C I P E S 

i 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA j 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Dauivardlene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidtį naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom* 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, gi knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 

juos specialia plakėte už nuošir-, Jis gimęs Chicagoje, kalba gražiai 
dų bendradarbiavimą, organizuo ! lietuviškai. Juozas daug padeda 
jant žaidynes. I lietuviams. 

Toliau vyko premijų įteikimas j Gegužinėje gražiai lietuviškus 
rungtynių laimėtojams. Sią dalį į šokius ir lietuviškas liaudies dai-
pravedė Vincas Dūlys, trofėjų va-1 n e l e s grojo čikagiškis Povilas Rui-
dovas. Premijas laimėje sporti- j kys ir lemontiškis Jonas Šiugždi-

Užsakymus siųsti: 
4545 W. 6Srd St . 
6069. 

DRAUGAS. 
Ch»cago, HL 

ninkai buvo apdovanoti taurė- j nis. Gegužinės vietoje labai daug tuviškomis tris 
mis, kaspinėliais ir specialiais j erdvės, medžių, žolė nupiauta, vi- j a u t o b u s a į buvo 

čios grąžinimo atgal į lietuvių 
rankas. Atrodo, kad jiems tai ga
li pavykti, nes bažnytinė vyriau
sybė jau pradėjo leistis su jais į 
kalbas. i 

Reikia pastebėti, kad Kansas Ci-1 "mHiiilliimmiiimimiiiiiiiiilliiiHHH" 
ty lietuviai atvyk 

BĮ. gyventojai prideda 30 centų 
1 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrias 

4545 W. «Srd Street 
Chtcago, TOtnols 6062? 

Kaina su persiuntimu $5.95. 
Illinois gyventojai pridekite dar 

20 centų mokesčiams. 

VILSCJCLLANEOUS 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXFRESS 
2501 W. «9th St, Chicago, IL 90629 

SIUNTIMAI Į UETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
miiminnmninimimuiinimuimiiiHiii 

SIUNTINIAI Į LIETUVE 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405» Archer Avenue, 
Chicsgo, m. 60632, tel. 927-5980 

a a a ū — — — — — "g—- sa—wrag 
luillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUETTBfiS PRA*YMAI tp 

kitokį* blankai. 
mnnncTnrnnTniinmHtiunmiuiniiinM. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiui 

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

į Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

I Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
j 
j niiiiiiiiniiiiiunMHinmiuimiiiiiimuni 

'iimiitmiriiiifmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiuiHi 

P L U M B I N G 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiHiimiiiiititiiiiimmtiiuimuniUHi 

PROGOS — OFPORTUNITIES 

TASTEE-FREEZ 
2535 W. 69th Street 

Jūsų ka imynys tė j — Neprale is 
kit progos užimti šį į s igyvenusi 
biznį. I šmokys im—Finansuos im 
—Proga t inkamam pirkėjui. 

Informacijai skambint 
3 3 4 - 3 3 0 1 

M I K C E L L A N C O C S 

M O V I N G 
SfiRfiNAS perkrauato baldus ir 
kitua daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

tlllllllllllllllllllllllimillllllllllllUIIIIIIIIII 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. . 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 S t , teL 776.1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIV 

10% — 20% — 30% pi«lMi 
u i apdrauda nuo "g™*— Ir 
l>ilk> pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y 2 Wes t 95th Street 

Telef. G A 4-8654 

pranešimais: Kansas City Litrui- 3 
anians to Omaha.. . 5 

Po vaišių mielieji svečiai nuvy- g 

šioms žaidynėms atžymėti prisi- | SUr švaru. Visi patogumai įrengti 
minimo ženklais. Vaclovas Lau- j Taigi daug vietos mašinoms pa
kaitis ir Algirdas Veliuona įteikė j sistatyti. Todėl toks didelis dalyviu 
specialią Baltimorės lietuvių atle- skaičius susirinko. Daugiausia, tai! k o j 0 m a n o s miesto auditoriją, 
? • h ^ A c c a n ą A 1 ^ U 1 ** , e l s- i l'aunos šeimos su vaiku darželio k u r i o j e tuo metu vyko etninis fes 
kui, SALFASS centro valdybos v i - , a m ž i a u s vaikučiais- Miela buvo t i v a l i s T e n j i e i r m ą k a r t ^ 
cepirminmkui, uz jo didžiulę pa-Į v-y r e snio amžiaus lietuviams žiūrė-
galbą žaidynių organizaciniam' tį į j a u n a s lietuviškas šeimas su 
komitetui. Dovana — didžiulė I t o k i u gražiu liemvišku prieaug-
dekoratyvinė lėkštė, išpiaustyta jįu 

Vytauto ir Albinos VaŠkiu. Juozo Kuilio rūpesčiu čia budė-
Krepšinio ir tinklinio žaidynės j į 0 policijos pareigūnas su greito-

vyko Mount St. Joseph College,-j SJOS pagalbos mašina, jis apro-
Catonsville Elementary School, | dė greitosios pagalbos mašinos 
Catonsville Jr- High School ir j įrengimus vaikams, teikdamas ir 
Catonsville Communrty College Į paaiškinimus. Vėliau norintiems 
erdviose ir moderniose sporto sa-1 veltui patikrino kraujo spaudimą, 
lėse. Žaidynės buvo pravestos Tą dieną oras buvo labai ma-
sklandžiai, be jokiu sutrikimu ar Į lonus su skaisčiu mėlynu dan-

ko pasipuošę l i e s iiiniiiiiiiHHiiiiiiiHiiiiiHiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmimiiimmiiiiimiiiiiiii^ 
v*liS*JfJ?i ŠVENTASIS RASTAS 1 

apdėti dideliais s s NAUJASIS TESTAMENTAS 1 

Keturios Evangelijos ir apaStalę darosi. 

Vert* ir komentarą pridėjo 

LADA8 TŪLABA, šv. Raito Daktaras I 

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

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rualn grindis. . 

Tel — RE 7-5168 

Perskaitę "Draugą", duokite 

j] kitiems pasiskaityt i . 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

matė lietuviškus tautinius šokius, 
kuriuos su dideliu preciziškumu 
atliko šį kartą nemaža mūsų tau S 
tiniu šokiu grupė "Aušra"- Viena S 
iš grupės vadovių šypsodama pra- S 
sitarė: "Matot, ką jiems (šoke- 3 
jams) padaTė Kansas City!" £ 

Svečiai taip pat ilgai stovinę- 3 
jo ir prie lietuviškos parodėlės, M 
kuri šiais metais iš dalyvavusiu į I 
35 tautybių tarpo gavo pirmą- Į S 
ją vietą ir buvo atžymėta specia- ' S 
liu pripažinimo raštu- ! j L . 

3 Sv. Rasto evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Pro-
[ testantiikieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija 

| pagal keturis evangel istus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir 
| JONĄ. Prie įų y ra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų 

darbai. 
Roma 1979 nv Didelio formato, 622 pal Kaina su per

siuntimu 21.25. 

Užsakymus! s iųst i: 
DRAUGAS, +5+5 Wegt 6Srd 8t, 

Chicago, IL 60619 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

WKKĘmĘmtKttKtKKKmmmmmmm 

LITHUANIA 700 YEARS 
Edited by DR. ALBERTAS GERUTIS 

Fifth reviaed edition 

Contents — T h e Origins of the Lithuanian Nat ion . Lithu-
ania to World War I. Independent Lithuania. Occupied L4-
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation A t t e m p t s from 
Abroad. The Prospects for Lithuanian Liberation. 

Hard cover, 466 pages. Pubiiahed by Manyland Books, 
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45+5 W. 6Srd 8t., Chicago, IL 606*9 

Illinois gyventojai dar prideda 90 o t v a t e t mokesčio. 

file:///leksos


CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS SKAITYK. PUTINK. BOK "SPEAK OP" 
G. Urbono leidžiamą prieškomu-
nistinį, 24 psl. mėnesinį laikraš
tį anglų kalba. Metinė prenu
merata tik 10 doL Be politinių 
straipsnių laikraštyje rasite 
daug medžiagos apie religiją, 
švietimą, ekonomiją, finansus ir 
pan. Apie šį laikrašti labai pa
lankiai yra pasisakę "The To
ronto Sun" Toronto, 'The 
Spotlight" Washington, D. C , 

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų Tėvų komite
tas 1980-81 mokslo metais. Pirmoje eilėje iš kairės: Irena AdickienS, Milda 
Jakštienė, Alė Steponavičienė; antroje eilėje: Edvardas Eringis, Birute Pa-
bedinskienė, Aleksas Pocius ir Jokūbas Gražys. 

Nuotr. Jono TamuUitio 

ĮDOM C S POLITINIAI 
SVARSTYMAI 

Lietuvių Krikščionių demo
kratų centro komitetas birže
lio 5 d. 7:30 vai. Jaunimo centro 
kavinėje suruošė R. Pucinskio 
paskaitą apie dabartinius Lenki
jos įvykius. Klausytojų susi
rinko apie 50 asmenų. 

Susirinkimą atidarė sąjungos 
pirmininkas Vladas Soliūnas. 
Jis supažindino klausytojus su 
prelegentu IR. Pucinskiu. Šiuo 
metų R. Pucinski yra alderma-
nas (miesto tarybos narys). 
Praeity yra buvęs 14 metų kon-
gresmanas ir yra buvęs Katyno 
įvykių tyrinėtojų komisijos pir
mininkas. Yra buvęs kandidatu 
į senatą. 

Prelegentas R. Pucinskis au
ditorijos buvo šiltai sutiktas. Jis 
šį tą prisiminė iš mūsų bendros 
istorijos su Lenkija. Svarbiau
sia tema buvo unijų sąjunga 
"Solidarumas", šią temą pa
grindinai išnagrinėjo ir parodė, 
kad jis supranta šiuos visus 
įvykius. SuJriirirnas laisvų uni
jų ir" jų sujungimas į sąjungą 
bene bus Sovietų Sąjungoj di
džiausias įvykis po H-jo pasau
linio karo. Tai yra didelis ju
dėjimas, jo sustabdyti jau nebe
galima. Jis apėmė visą kraštą 
ir visus gyventojų sluoksnius. 
Visa Lenkija yra persiėmusį šiuo 
reikalu. Prie šio daug prisidė
jo visa katalikų bažnyčia su 
kardinolu Vyšinskiu ir su po
piežium Jonu Paulium H Dėl 
popiežiaus populiarumo ir dėl 
jo asmeniškos simpatijos šiems 

Vokiškas "Holocaust" 
filmas 

(Atkelta i i 3 pusi) 

taip pat laiko šį filmą neoną-
cių modernišku ginklu, kadan
gi žiauraus vokiečių trėmimo ir 
elgesio tikrai naujose žemėse 
nebuvo. 

Filmas sukėlė didelį dėmesį 
Vokietijoje, pareikalavęs net 
simpoziumo, rodyto televizi
joje. Be profesorių, eilinių pilie
čių ir tremtinių, simpoziume 
taip pat dalyvavo ir jaunosios 
kartos atstovai. įvairiai 
„Flucht und Verbreitung" fil
mo atžvilgiu buvo pasisakyta. 
Jaunosios kartos atstovei fil
mas turėjęs revanšo (atsigrie-
bimo) skonį, Tuo tarpu jaunuo
lis abiturientas galvojęs, kad 
jis vertas dėmesio, gal net 
parodant mokyklose. Tačiau 
jis kartu pažymėjęs, kad apie 
trėmimus žinojęs i i tėvų. 

Atrodo, kad teisingiausią 
a t s a k y m ą d a v ę s v i e n a s 
profesorius: filmas "Flucht 
und Verbreitung" parodė, kas 
atsitinka, kai panaikinamos 
v i s o s ž m o g a u s t e i s ė s . 
Apgailestavęs, kad diskusijo
se negalėjo dalyvauti Rytų 
Europos tautų atstovai. 

įvykiams rusai nedrįso sugriau
ti, ką Lenkija pasiekė. Kardi
nolo laidotuvėse dalyvavo visų 
lenkų sluoksniai, net ir parti
jos žmonės. Tai buvo šimtai 
tūkstančių žmonių. 

Po paskaitos buvo daug pa
klausimų, į kuriuos prelegentas 
pagrindinai atsakinėjo. Paklau
simai buvo temos ribose. Net 
baigus oficialiai temas, apie pre
legentą sustojęs ratelis dar gerą 
valandą su juo diskutavo. Pas
kaita buvo skaityta anglų kal
ba. Prelegentas savo išsireiški
mais parodė daug simpatijos 
lietuviams. 

Klausytojai buvo patenkinti 
pateiktomis mintimis ir vyravo 
gera nuotaika. 

Subuvimas baigėsi pasivaiši-
nimu kava ir pyragais. 

J. Jokubka 

LB MARQUErrTE PARKO 
APYLINKES DARBAI 

Kai daugelis organizacijų, va
sarai atėjus, savo veiklą sulėti
na, LB Marąuette Parko apylin
kės valdyba, vadovaujama ener
gingos pinnininkės Birutės Vln-
dašienės, nesiruošia poilsiauti, 
bet planuoja visą eūę darbų. 
Birželio S d. Lietuvių Fondo pa
talpose posėdžiavusi valdyba 
aptarė artimiausioje ateityje 
atliktinus darbus. 

Pirmininkė Birutė Vmdašie-
nė painformavo, kad vyresniojo 
amžiaus žmonės labai domisi 
JAV LB Socialinės tarybos vyk. 
domu surašymu, noriai užpildo 
anketas. Siame darbe taikina 
LB Marąuette Parko valdybos 
nariai Tikimasi, jog ir abejo-
jantieji šk> surašymo tikslu 
įsitikins, kad užpildomos anke
tos netarnauja blogiems tiks
lams, o kaip tik duos daug nau
dos lietuvių socialiniams reika
lams. Nutarta aktyviai daly
vauti lietuvių festivalyje, kuris 
vyks liepos 11 d. Litnuanian 
Plaza — 89-toje gatvėje Mar
ąuette Parke. Prisimename, su 
kokiu sėkmingumu toks festiva
lis — JLietuvių dienos praėjo 
praėjusiais metais Tautinių šo
kių šventės metu. Neabejojama, 
kad ir šių metų ruošiamas festi
valis susilauks didelio dėmesio. 
LB Marąuette Parko valdyba 
festivalyje dalyvaus su savo 

prekystaliu, kur bus galima at
sigaivinti, užkąsti, pabandyti 
laimę ir pan. Valdyba festi
valiui sparčiai ruošiasi. 

Spalio 3 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose valdyba ruošia 
įdomų nuotaikingą "Linksmava-
karį su Baliu Pakštu". 

Balys Pakštas ir jo šeima 
Chicagos visuomenei gerai pa
žįstami. Jis populiarus su savo 
orkestru, dukros visuomeninin-
kės, dainos ir muzikos puoselė
tojos. Daugelis lietuviškųjų or
ganizacijų yra pasinaudoję Ba
lio Pakšto ir jo šeimos paslau
gomis, atliekant menines pro
gramas Tad šiame linksmava-
karyje turės progos Chicagos 
lietuvių visuomenė kaip tik ar
timai pabendrauti su visa Pakš
tų šeima, kuri atliks ir meninę 
programą. Iinksmavakario pa
ruošiamieji darbai jau sėkmin
gai vyksta. 

L B Vidurio Vakarų apygarda 
birželio 28 d. ruošia l ietuvių 
dienas. Jos vyks gamtoje. Čia 
reikalinga visų (LB apylinkių 
didelė talka Marąuette Parko 
apylinkės valdyba rūpinsis lai
mės šuliniu — dovanų paskirs
tymu. 

Visi tautiečiai, gavę JAV LB 
Socialinės tarybos anketas, jas 
prašomi užpildyti ir sugrąžinti į 
Vaznelių prekybą darbo metu. 
Taip pat Vazneliai maloniai su
tiko priimti ir LB solidarumo 
mokestį. Prašoma šiuo patarna
vimu pasinaudoti. 

Antaninių proga valdybos pir
mininkė Birutė Vindašienė s u ' 
valdybos nariais pasveikino 6vč. i 
M. Marijos Gimimo par. kleboną | 
kun. Antaną Zakarauską ir tos 
parapijos asistentą Antaną Mar- j 
kų, jiems Įteikė LB Marąuette 
Parko apylinkės valdybos kuk
lias dovanėles, padėkojo už 
gražų ir nuoširdų bendradarbia
vimą ir palinkėjo sveikatos ir 
sėkmės gyvenime. 

Mokslo metams baigiantis, 
Kristijono Donelaičio ir Mar
ąuette Parko lituanistinių mo
kyklų mokiniams, š ias mokyklas 
baigusiems, pirmininkė Birutė 
Vindašienė, dalyvavusi išleistu
vių iškilmėse, įteikė Marąuette 
Parko LB valdybos dovanas — 
D. Bindokienės knygas. 

Valdybos sekretorė A. Likan-
derienė perskaitė praėjusio val
dybos posėdžio protokolą, kuris 
buvo priimtas be pataisų. 

Opirui" Paryžius, "The Catho-
lic Register" Toronto, "Chris-
tian Anti-Communism Crusade", i 
Long Beach, Ca, *The National 
Education", FuUerton, Ca., "Bal-
tic NewB", Taamania, "Newsį 
Digest International", Australi-į 
ja, Calgary univ., prof. E. Wald- • 
man, Alberta univ., prof. D. į 
Tomlinson, Moa, H. Gauvreani 
'Lincoln Renaissance", Worid 

Anti-Communist League, Cana-
dians f or Responsible Govern
ment, Ottawa, ir visa eilė lietu
viškų ir (nelietuviškų informa
cinių vienetų, bei asmenų Su
sipažinimui siunčiama viena ko
pija veltui Norintys kreipkitės 
šiuo adresu: "Speak Up". P. O. 

Box 272, St. *«.", Toronto, Ont, 
M5T 2W2, Canada. 

Mūsų kolonijose 
(Atkelta iš 4 psl.) 

jaunuoliai Anketų galima gau
ti pas R. Razgaitienę, 304 Bay-
ville, Rd., Lattingtown, N. Y-
11560. (tel- 516 - 671 - 7975).; 
Visais registracijos klausimais I 
prašome kreiptis į ją. Netrukus 
paskelbsime smulkesnes infor
macijas. 

Planuokite rugpiūČio 16 - 29 d. 
dvi savaites praleisti Neringoje. 

Gi 

Saliamonas ir Jobas geriausiai 
pažino žmogaus menkumą ir tiks
liausiai apie tai kalbėjo: vienas 
buvo laimingiausias, kitas nelai
mingiausias iš žmonių; vienas 
pažino tuštumą pomėgių, kitas 
— vargo prasmę. Bl. Pasai 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUOKTIS 

JUOZO KUZMICKO 
Minint Jo mirties metines, šv. Mišios bus atnašauja

mos birželio 20 d., šeštadienį, 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po šv. Mišių bus šventinamas paminklas Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Maloniai prašome gimines ir pažįstamus prisiminti 
velionį savo maldose ir dalyvauti paminklo šventinime. 

GUDAUSKŲ ŠEIMA 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1981 m. 
gegužės 27 d., sulaukusi 46 metų, mirė mūsų mylima mo
tina ir sesuo 

A» 4> A. Regina Petrauskaite - Goodwin 
Gyveno Chicago, Illinois 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, birželio 23 d., antradienį, 9 vai. ryto. 

Giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti 
šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę: Duktė Diana, sūnus Joseph ir kiti giminės. 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

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

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mylimai mamytei 

A.f A. 
BARBORAI AUSIENEI 

ONUTEI 
miesiema 
uojautą. 

Buv 

m i r u s , 
SULATITENEI, jos SEIMAI bei visiems arti-

šią liūdesio valandą reiškiame gilią už-

St. Lutes—Presbyterian Ligoninės 
B e n d r a d a r b ė s : 

P. BALSAITYTĖ 
S. DIDŽIULIENĖ 
K. JANKAUSKAITĖ 
B. JAUTOKAITĖ 
V. KOŽUKAUSKAITĖ 
M. KUPRIENĖ 

B. KVIKLIENĖ 
S. MASIULIEN& 
0. TAMULETieiENĖ 
E. VENCLOVIENĖ 
J. ŽALIAUSKIENĖ 
V. ZUBINIENS 
E. ZUJIENĖ 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8b00 
Tel. 737-8601 

/ 

/J 
/ 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda Jau 40 metą tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

ii WEVD Stotiaa 
Iki t vai. Takam 

Kaa SeStadienl 
N«w York* nuo 
97.9 meg. PM. 

DtrekL Dft. JOKCBAS STUKAS 
2M Soatft Drtva 

wa*ctMBfc N. s. mm 
T9L — (Ml) 7S3-MM 

lliillllil 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU H DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku pieš* 
dail. P. Aleksa, 303 pust, kaina su persiuntimu 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 

niinoU gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokeeCių. 

DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV. JURGIS MATUIAITK 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORC 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 
I Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracine, ir vienso-
I liiką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš

čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra pris pabaigos 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti 
S T . Tėvą šią beatminei jos bylą pagreitinti. 

Veikalas yra 082 pat, didelio formato, kietais viršeliais 
Kaina su peisiuntimu $16.50. U š s s k y n o s siųsti: 
DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd St* CMeago, IL 606Ė9 

gnilIlHIMIIIIIIIIHMMI 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AfKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Ltetsrkf Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tei. YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

J a u i š ė j o 
IŠVEZnyjV ULFTUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONADAS KERULIS 

įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis paraiC 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

IiMdo Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menes JAV Kraito valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sandas apima 19.285 vardus ii bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrate iki Uot neturėjom. 

Autorius iinias rinko ii visų prieinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra Žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šansų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10"* 8", k i e t a * viršeliai* 
520 pualapių. Kaina su persiuntimu $tL9S. 

UĮgajLjuios siusti: 
DRAUOAS, #Ą5 Wett 6Srd Street, 

Chicago, /Oisoia 60699 
JUT 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO, ILL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

1729 S HALSTED STREET Tel. 226-1344 
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X l i e t . Mokslo ir kūrybos 
simpoziume medžiagų mokslų 
sesijai vadovaus dr. Stepas Ma
t a s iš Independence. Oh. Šioje 
sesijoje paskaitas skaitys inž. 
Eugenijus Vilkas iš Californi-
jos, inž. Edvardas Klimas iš 
Independence, Oh., inž. Kęstutis 
Smalinskas iš Livonia, Mich., 
inž. Donatas Šatas iš Warwick, 
R. I. Diskusijose dalyvaus dr. 
A. Darnusis ir Gintaras Rėklai
t is . 

X Domia Gapsevic, Teresės 
Juškevičiūtės - Gapsevic duktė, 
vaidins savo suruoštoje pro
gramoje vyresnio amžiaus pilie
čiams Šv. Kazimiero Seserų mo
tiniškame name ketvirtadienį, 
birželio 25 d., 12:45 vai. p. p. 
Susidomėję kviečiami linksmai 
praleisti popietę su draugais. 
Bus taipgi bingo ir užkandis su 
gėrimais. 

X Lietuvos Vyčių suvažiavi
mas įvyks š. m. rugpiūčio 19 
—23 d. Scrantono universitete. 
Vladas šakalys sutiko būti vie
nas to suvažiavimo kalbėtojų. 

X Resetando Visų šventųjų 
parapijos buvę nariai ruošia su
sitikimą sekmadienį, birželio 
28 d., Rubio "VVoods - Grove Nr. 
1 143 St. (Midiothian Turn-
pike) į vakarus nuo Central 
Ave. Dalyviai prašomi atsivež
ti savo maistą, kėdes ir stalus. 
Tą pačią dieną Visų šventųjų 
bažnyčioje, 10809 State St. Ro-
selande, 11 vai. r. dabartinis 
klebonas kun. W. Curron atna
šaus šv. Mišias buvusiems pa-
rapiečiams. Norintys daugiau 

x Beverly Shores Lietuvos 
dukterų seniūnijos gegužinė 
bus liepos 5 d., (ne birželio 21 
d., kaip anksčiau buvo skelb
ta) , 2 vai. p . p . S tankūnų "Pi-
nes" restorano sodelyje. "Pines" 
restoranas y r a Beverly Shores 
vietovėje pr ie 12 kelio. 

x Snieguolė ir inž. Juozas Ma-
siuliai, gyv. E lmhurs t , UI., š. m, 
birželio 7 d. susilaukė pirmgi-
mės dukrelės Irenos-Marijos. 
Su jaunaisiais tėvais , anūkėle 
džiaugiasi seneliai E lena ir Jus
tinas l i a u k a i . Floridoje, Stefa
nija ir Antanas Masiuliai Chi
cagoje. 

X Mirga Bankai ty tė iš Cleve-
lando, gabi kanklininkė, buvo 
atvykusi į vadovų kursus, k u r 
svarstė vakaro programų turinį 
bei formą jaunučių ateitininkų 
vasaros stovyklai ^Dainavoje, 

t Ji praves vakarų programą pir
mąją šios s tovyklos savaitę. 

X Bronius Aušrotas , ' 'Drau
go" nuolatinis ir mėgiamas ben
dradarbis, su žmona Veronika iš 
Juno Beach, Fla., y r a išvykę 
kelionei, kurioje žada apvažinėti 
apie 10 tūkstančių mylių. Jau 
aplankė Kaliforniją ir kitas va
karines valstijas, pamažu grįž
ta Chicagos link, paskiau d a r 
vyks į Bostono ir k i tas Rytinio 
pakraščio apylinkes. Savo ben
dradarbiui linkime pailsėti, su
stiprėti ir toliau nagrinėti poli
tinį gyvenimą pasaulyje. 

x tSūnus Rimas, Rasa ir dr . 
Raimundas Vilkaičiai, So. Bend, 
Ind., pratęsė "Draugo" prenu
meratą ir k a r t u a ts iuntė 20 dol. 
auką nuo visos šeimos dienraš
čio paramai, šilkaičių šeimą 
skelbiame garbės prenumera
toriais, o u ž lietuviško dienraš
čio vertinimą ta r iame ač:ū. 

X Rimantas Genėtus, Atlan
ta, Georgia, 

IS ARTI IR TOLI 

Grupė lietuvių, dalyvavusių Tautybių respublikonų suvažiavime Washington, D. C, lankosi Lietuvos atstovybėje 
Pirmoj eilėje Lietuvių Respublikonų Federacijos pirm. Anatolijus Milūnas, Ona Bačkienė, Lietuvos atstovas dr 
Stasys Bačkys ir Pranas Jurkus, Lietuvių Resp. Illinois lygos atstovas. Nuotr. J. Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
"I U T T A N I " _ MŪS OPEROS 

TRIUMFAS 

Ponchielli operos " I I i tuan i" 
pastatymas birželio 13, 14 ir 20 
dienomis Marijos aukšt. mokyk
los salėje ta i lietuviško ryžto, 

dangai, publika nustebo taip 
ryškiai tikrovišku scenovaizdžiu 
_ bažnyčia, rūmais. Naujo įvai
rumo įnešė vikrus V. Karo~ai-
tės baletas, su šokėjais ir rūmų 
juokdariais. 

Operos choro ir solistų dai-

V. Barauskas, G 

gausių talentų, dosnių mecenatų į navimas buvo toks sklandus ir 

informacijų, skambinkite Pranui į C * P pridėjo :lO<lol. auką. 

tik lietuviai išeivijoje turi savo 
pakei tė adresą ir i pastovią operą. 

Iš Italijos atgabentos dekora-
Paviloniui tel. 331-5906. 

X ATITAISOMA KLAIDA — 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba prašo paauko
jamus fantus Chicagos Lietuvių 
Dienos gegužinei pristatyti p. 
Kostui ir Onai Juškaioiams, 
7005 S. California Ave., (telef. 
436-6641), tarp 6 ir 9:30 vai. 
vak., bet ne į "Margučio" patal
pas, kaip anksčiau buvo skelb
ta. Už klaidą atsiprašome, (pr.) 

Nuoširdus ačiū. R. Genčius yra i ei jos buvo tikroviškos ir didm-
jaunosios ka r tos "Draugo" skai
tytojas, gimęs, užaugęs ir moks
lus baigęs Chicagoje, veikęs 
LB, buvo išr inktas į tarybą. 

X Antanas. Kvedaras , Chapel 
Hill, N. C , pra tęsė "Draugo 

I švarus, kad rodėsi, jog ta i pats 
geriausias pastatymas, kokį 
Lietuvių opera per 25 m. yra 
davusi. Neveltui toks susidomė-

garsai, reiškiant I jimas. Dalyvių tarpe matėsi at-
kad j au ketvirtis | vykusių net iš Los Angeles, iš 

New Yorko. Kanados, netgi iš 
Pietų Amerikos. 

Pirmame veiksme ordino tei
sėjų pirmūno vaidmeny sklan
džiai savo uždavinį atliko sol. 
Bern. Prapuolenis (Germaną-V 

Scenoje su rimtimi žygiavo 
kryžiuočių procesija su laimi
nančiu vyskupu. 

St. "VVicikas, Konrado Valen-

triumfas. 
Premjeroje publikos prikimš

toje salėje, orkestrui vadovau
jant , nuskambėjo JAV ir Lietu 
vos himnų 
džiaugsmą, 
šimtmečio, kai Lietuvių opera 
išeivijoje y r a gyva. "Tribūne" 
dienraštis iš anksto pabrėžė, 
kad iš visų JAV etninių grupių 

AUSTRALIJOJE 
— Vykdant Australijoje et

ninę programą, neseniai buvo 
išleista kr.yga "Ethnic Arts Di-
rectory". Išleido Australia 
Council Community Ar ts Board. 
Galbūt tokia informacinė kny-

i j ga ir labai reikalinga, bet tu-
] rėjo būti rūpestingiau paruoš-
J ta, vengiant nedovanotinų klai-
, dų. Sunku pasakyti apie kitas 
į etnines grupes, bet lietuvius lie-
, čiančioje informacijoje tokių 
; klaidų apgailėtinai daug. Tiesa, 
j lietuvių pozicijų įvairiose šako-
se paylginamai labai nedaug, 

j bet ir jose neišvengta netikslu-
| mų. Kai ką apie lietuvius lie-
j čiančius netikslumus čia pami
nėsime dalinai juos atitaisyda-

;mi. Skyrelyje "Muzikinės gru-
, pės'' NSW valstijoje šalia Dai-
; nos choro ir lietuvių grupei pri-
I skirta kažkokia Our Lady 
'] Queen of Peace Parish Band. 
| Lietuviai apie tokį muzikinį vie-
• netą nėra girdėję. Skyrelyje 
"Visual Ar t s " į t raukta Geno-

i vaite Elena Kazokas, kaip ta
pytoja, surengusi eilę parodų. 
Iš tiesų G. E. Kazokienė jokia 
tapytoja, o meno teoretikė-isto-
rikė. organizavusi eilę grupinių 
parodų. Kas padavė šiai knygai 
informacijas, apsilenkė su eile 
fctų ne mažiau žinomų lietuvių 
menininkų, kaip Vladas Meškė
nas, Nina Meškėnaitė, Danguo
lė Keraitytė ir eilė kitų. 

— A. a, Bronius 

mirė Adelaidėje ir buvo gegu
žės 1 d. palaidotas iš Šv. Kazi
miero bažnyčios. Velionis bu
vo aktyvus ateitininkų organi
zacijos narys, choristas. Mi
šias aukojo kun. P . Martūzas. 

— Australijos Lietuvių fondo 
1980 m. literatūrinė premija, 
500 dolerių, šiais metais liko 
nepaskirta, nes tebuvo atsiųsti 
du rankraščiai, iš kurių nė vie
nas nesiekė premijinio lygio. 

rodicaitė, 
Begley. 

Operą filmavo A. feluto ope
ratoriai ir juosteles įrašė WFMT 
radijo stoties atstovai. 

Visa nelaimė, kad dienos pa
sitaikė karštos, o salė be vėsi
nimo, tai pertraukomis žmonės 
bėgo į lauką atsigauti, o kai ku
rie aktoriai buvo permirkę pra
kaite. 

Visi solistai buvo pasigėrėti
nai pajėgūs. Jų dainavimo mu- j šimtimis tūkstančių išlaidų. Ge-

gos. Orkestras, tik šiam kartui 
sudarytas iš Lyric operos ir ki
tų muzikantų, klasiškai skam-1 rodo vaidmeny, reiškėsi su nau-
bčjo uvertiūroje. Prie liepsna 
plevenančio aukuro vaidila — 
J. Vaznelis — pragydo. I š jo 

zikinis įvertinimas bus vėliau. 
Žiūrovai buvo sujaudinti tokiu 

pasisekimu. Viena daktarė pa
sisakė verkusi iš džiaugsmo, 
kad lietuviai pajėgė taip gerai 
tą įdomią operą pastatyti . 

Tikrovės įspūdį sustiprino 
gerai parinkti iš New Yorko sko
linti kostiumai. Dalis — lietu
viškais motyvais — buvo supro
jektuoti dail. VI. Vijeikio ir Chi
cagoje pasiūti E . šikšnienės. 

Giliai įspūdingas finalas, kur j 

OPEROS ŽINIOS 
Lietuvių Operos 25-jo sezono 

paskutinis " I Lituani" spek
taklis įvyksta birželio 20 d., 8 
vai. vak., Marijos auditorijoje. 

Diriguoja Alvydas Vasaitis, 
operos produkcija Kazio Oželio, 
meninė priežiūra Vlado Vijeikio, 
dirigento asistentas, kuris diri
guoja ir orkestrui už scenos — 
Arūnas Kaminskas, chormeiste
riai — Alfonsas Gečas ir Emili
ja Sakadolskienė, choreografė 
— \ olėta .uarosaitė. 

Dainuoja — silostai: Dana 
Stankaitytė, Margarita Momkie-
nė. Stefan Wicik, Algirdas Bra-

1 zis. Jonas Vaznelis. Bernardas 
Prapuolenis ir Operos Choras. 

Balete pagrindiniais šokėjais 
yra Birutė Barodicaitė, Vikto
ras Barauskas ir Gregg Begley. 

j Visi, kurie šiam spektakliui 
rezervavo bilietus, bet dar Vaz-

Plokštys Į nelių parduotuvėje neatsiėmė, 
— j prašomi iki šio penktadienio 

6 vai. vak. juos atsiimti. 
Bilietu kasa šeštadienį salėje 

bus atidaryta 6 vai. vak. 
Kadangi WFMT radijo stotis 

rai, kad jį parėmė Ulinois menų 
taryba — 5000 dol., Gr. Bičiū-
naitė — 2,500 dol.. po tūkstan
tinę J. Mackiewich, jr., Z. ir G. | rekorduos šį spektakli, ta i pu 
Mickevičiai, Illinois liet. gydy- b l i k a p r a 5 o m a y^ „gploti, kol 
tojų ir dantų gydytojų draugi- orkestras nebaigia groti. 
ia, daugelis kitų mecenatų, ku- „__, . ._ . . , 7* ... V . T... Prašome visus atvykti į salę n e sužymėti gerai paruostame . . . . , „ * ' , v 

9 V iru« i , i a n k s c i a u ir perskaityti libretą i r visueK i, j .___ 1_M ,. _ „ 
kad geriau būtų galima sekti 

jo kryčiuočių magistro ryžtu. 
Opera turi tvirtą patriotinę 

laisvės mintį ir perpinta religi
niais bruožais. Jš bažnyčios skambėjo visu pajėgumu. 

programos leidiny 
— išlaidos nesusibalansuos. Lie-. . . . . -. ,.. visą operos eigą. tuvių opera turėjo užtraukti , ^ , 
paskolą. '' ^ k ^ a d f e n i birželio 21 d., 

"I Lituani" opera statoma 1 0 : 3 0 * į ryto. Marąuette Par-
miršta Valenrodas, sulaukęs j pirmą kar tą Amerikoje. Taigi k o lietuvių parapijos bažnyčioje 
lietuvių pergalės. Orkestras | reikėjo pramatyti , kad, susirgus : jvyksta^ padėkos pamaldos 

Su-prenumeratą i r ~ d a 7 \ r i d ė ~ ; ^ . - „ * - • + — 
dol. p a r a m a i Laiške n u s i s k u n - ; k u r i s - T***** V*™* balsais J skamba vargonų muzika. 2mo-; zaveta pubhka operos l a i 
džia kad paskutiniu metu j b u v o Pa^ r^ 3 - M u s ų operos mų (choro) giesmėje skamba! mą pagerbė atsistojimu ir ilgu 
"Draugas" ateina nereguliariai, > S i aukštoi pakelia mūsų^ pir- j "Dieve M f r M f c ^ j ^ e r g f c g Į p t e ^ S * <*•***?**> tey 

X Tragiškųjų Birželio dienų į "Draugo" štabui i r palinkėjo 
miiiėjimas Lemonto apylinkėje Į geriausios sėkmės. Nuoširdžiai 

džiai. 
Operos choras su šiam, pasta

tymui padidintu sąstatu turėjo 
dėl pašto. Su paš tu m a ' t u r i m e I v a i d i l o s ' D a i l O S Stankaitytės - : per 70 dainininkų. 
daug nemalonumų, nes viskas 
priklauso nuo paš to netvarkin
gumo. 

x Jonas Pipiras, Worcester, 
Mass.. a ts iuntė 30 dol. dienraš
čio paramai. Nuoširdžiai dėko
jame už auką ir savos spaudos 
vertinimą. 

X Jus t inas Kuras , Detroit, 

Aldonos, Algirdo Brazio — ku
nigaikščio Erdvilio. Stefano Wi-
cik — Kerniaus. J ie tebėra sa
vo balsų pajėgume, susilaukda
mi taip pajėgios vokalinės para
mos iš aukšto lygio pasiekusio 
operos choro. 

Šalia šių melodinių, vokalinių 

Orkestre grojo 48 muzikai: 
?muikai. violos, violončelės, ar
fa, timpanai, fleitos, obojai, 
basūnai, prancūzų ragai, trimi
tai, trombonai. 

Pirmame veiksme net dukart 
nasirodė baletas. 

Publikos plojimai, bravo šauk-

o kartais keli numeriai iš ka r - , niaujantieji solistai, su reikia- tautą". Iš atskirų solistų lūpų 
to. Kar tu išreiškė p a g a r b ą ' m u Pa ruoš imu į j u n g ę | šį di- dažnai skamba maldos žo

dingą jubiliejinį užmojį. J - ~ 
Buvo malonu j au prologe 

------ " " V " " " " " " " ' " I J - I • _- V • ^. vIT^ klausytis sol. J. Vaznelio — 
įvyks šį s^kmadieių. biržebo 21Į dėkojame uz auką ir pastabas ___:J.^_ T^__ 
d., 12:30 vai. popiet De Andreas 
koplyčioje. Po šv. Mišių PLB 
valdybos vicepirmininko Vaclo
vo Kleizos žodis. Maloniai kvie
čiame visuomenę dalyvauti. 

(pr .) . 
x Balio Sruogos kūrybos po

pietė rengiama šį sekmadienį, 
birželio 21 d., 3 vai. p. p. Lie
tuvių tautiniuose namuose. Chi
cagoje. Kviečiami 
vis: 
Sruogos kūrybos 
dins Algirdas Titus Antanaitis. 

(pr .) . 
X A. a Karolio Peterio dešim

ties metų mirties sukaktį minint, 
šv. Mišios už jo sielą bus atna
šaujamos birželio 20 d., šešta
dienį, 8 vai. ryto T. Marijonų 
koplyčioje. (pr.) . 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 S t TeL 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir sekmad. uždaryta. (sk.) 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Birželio 18 d. 
1778 m. amerikiečiai atėmė 

Philadelphiją iš britų, revoliu
cinio k a r o metu. 

šauksmais, kurie tęsėsi kelias 
minutes. 

Iš viso šios operos pastaty
me dalyvavo 172 žmonės. Gau
sių ovacijų susilaukė dirigentas 
Alv. Vasaitis. Jo padėjėju 
buvo A. Kaminskas. Scenos 
produkcijoje daug įgudimo pa
rodė K. Oželis. Choreografija 
— V. Karosaitės, chormeiste
riai — A. Gečas ir E . Sakadols
kienė, meninė priežiūra dail. VI. 
Vijeikio, scenos reikalų vadovas 
— J. Paronis, apšvietimą tvarkė 
D. Mac, baleto kostiumai V. Ka
rosaitės. Su grimu talkino J. 
Balutis. 

i 

Žinoma, visus operos suorga
nizavimo veiksmus pakėlė ope
ros valdyba: pirm. V. Radžius, 

Čėsna,, 24 operas Chicagoje su 78 spėk- buvo net dviejų grupių grakš-1 vicep. V. Momkus, R. Grauži-
takliais, y r a įgijusi daug patyri- tus baletas. į nienė, J. Vidžiūnas, sekr. V. 2a-

Be minėtų solistų antrame i deikienė, ižd. Alg. Putrius, narė 
veiksme sėkmingai pasirodė ir Į E. Oželienė. Pas ta tymo gar

bės pirmininkė sutiko būti mere 
Byrne. 

Pastatymas surištas su de-

kuriam sc'istui, nebus įmanoma 
gauti pakaitalo, todėl buvo pa
rneštas antras sąstatas , kuris 
pasirodė sekmadienio pastaty
me, čria buvo Vyt. Paulionis 

koncelebracinės šv. Mišios. Jų 
metu gieda Operos choras* diri
guojamas Alfonso Gečo, o prie 
vargonų Alvydas Vasaitis. 

1:00 vai. popiet Jaunimo cen-
(Viltenis), N. Linkevičiūtė (Al- | t re Lietuvių Operos 25 m. su-
dona), Alg. Grigas (Erdvilis), ! kaktuvinis paminėjimas. 
Visi jie pelnytai buvo šiltai pu
blikos sutikti. Pažymėtina, kad! 
Valenrodo vaidmeny buvo Rex 
Eikum, amerikietis, muzikinį 
išsilavinimą pasiekęs Idaho, Co-
lumbijos ir Indianos universite
tuose ir dabar dirbąs Bowling I Darbo vai.: 9 v. r 
Green valst universitete, vado- j geštad. nuo 9 v 

UHuniiuiiiiitiiiMimmmuMiininum 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

aukštumų, daug pasigėrėjimo I smai buvo griausmingi. 
įnešė sumani Paul Williams re-j Kiekvieno veiksmo dekoraci-

dalyvauti Mich., A. Vilkaitis. Richmond žisūra, choristų nepalikusi sta- i jos stebino savo turtingumu, o 
Popietę praves ir su Balio, Hts . , Ohio, Mindaugas Baukus, j t istais, o įjungusi į bendrą vai-; techninis personalas — jų susta-
os kūrybos lobiu supažin- i Cicero, TU., Regina Petrauskas,; dybinį ansamblį. Visa mūsų lie-'. tymo greitumu. Opera tikrai 

" """""""" Detroit, Mich., A. ĮGrigaras, tuviškoji opera, pastačiusi jau | spalvinga. I r antrame veiksme 
VVarren, Mich., Vladas 
Ancaster, Kanada, visi įvairio
mis progomis a ts iuntė po 5 dol.' mo, Sklandus ir geras St. Sant-
aukų. Nuoširdžiai dėkojame, j varo libreto vertimas 

Tel. 
vaudamas scenos studijoms. 

Kai choras buvo už scenos,! 
dirigento mostus perdavė spe
ciali televizija. i 

Operos pastatymui daug kasi 
padėjo, pvz., inž. Kupcikevičius Į " " " » " " " " » » " ' •mmiiimintmiti 
Chicagoje pagamino kardus. ; •*• M •& 

iki 6 v. v. 
r. iki 12 v. d. 

ir pagal susitarimą. 
776-5162 a r t a 776-5188 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60629 

" I Lituani" opera turi labai|?ol. Marg. Momkienė. 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
le*, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
261S West 6Srd S t , Chicago, ffl. 
•0819 Tel. 436-4337. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmekėjimais ;r priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
• I 7-7747. (sk.) 

skambią muziką, įdomias melo
dijas, turtingas arijas. Joje yra 
jautrios romantikos, patriotines 
minties, kurią paorėžė j au ir 
mere J. Byrne, skelbdama Lie
tuvių operos dieną ir pažymė
dama, kad ši opera yra lietuvių 
laisvės kovų istorija-, "laisvės 

1812 m. JAV paskelbė karą j j ^ į j a y ra gyva Sovietų okupuo-
prieš Didž. Britaniją. i toje Lietuvoje ir širdyse lietu-

1815 m. britai sumušė Napo-1 vių visame pasaulyje". 

Balete — net 20 šokėjų, jų 
tarpe ir pirmaujantieji B. Ba -

"I Lituani" opera visiems da
vė daug meninio pasigėrėjimo ir 
pelnyto pasididžiavimo jubilie
jiniu laimėjimu. 

Opera baigėsi galingu gies
mės posmu: 

— Kas gelbėjo tėvynę, tą lydi 
vien amžių garbė. J . iPr. 

Advokatas JONAS OIBAITIS 
i 

6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, nikiofa 60628 

Tel. — 776-8700 
j Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 

leono vedamus prancūzus Wa-' 
terloo m<ayje, Belgijoje. 

1942 m. gimė "Beatles'* muzi
kinės grupės n a r y s Paul Mc 
Cartney. 

1956 m, Nguyen Cao Ky užė
mė Pietų Vietnamo premjero 
pareigas ir pr is iekė nugalėti 
vietk ongiecius. 

1973 m. Baltuosiuose Rūmuo
se susitiko Leonidas Brežnevas 
su Richaru Nbconu ir prisiekė 
kar tu kovoti už taiką. 

Savo sveikinimo rašte gen 
kons. J . Daužvardienė pažymė
jo, kad " I Lituani" apvainikuo
j a l ie tuvių operos sidabrinį 
jubiliejų", o vysk. V. Brizgys 
raštu pareiškė pagarbą ir dė-
kingumą. 

Uvertiūros ir veiksmų pra
džioje pasigirdus orkestrui, sce
nos ekrane pasirodydavo skaid
rės įvadinis paveikslas, patrio
tinių nuotaikų. P o prologo, at
siskleidus pirmo veiksmo oi* 

Lietuvių Prekybos rūmų bankete buvo pagerbtas kun. J. Prunskis. IS kai
rės: Jonas Galminas, banketo rengėjas, MV kongr. Martin Russo, kun. J. 
Prunskis, buv. pirm. Theodora Kuzas ir pirm. Julius Kuzas. 

Nuotr. P. MalCtM 

A M B E R 
The Golden Gem oi th« Aget 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą ui savo darbus. Šioje knygoje ji apraio apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintam reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Pubtished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu S28.lt. lUinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 
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