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i-Žinios iš vyskupijų 

(Tęsinys) 
Vi ln ius . 1981 m. spalio 27 

d. Nijolė Sadūnaitė ir jos bro
lis Jonas Sadūnas pasiuntė 
Ryšių ministrui pareiškimą. 
J a m e rašoma, kad Vilniaus 
centrinio pašto viršininko pa
vaduotoja C. Samoilovič 1981 
m. birželio 8 d. atsakyme dėl 
paieškomų 74 registruotų į už
sienį laiškų, su Velykiniais 
sveikinimais, vėl melagingai 
teigia, kad "...ieškomi regis
truoti laiškai išsiųsti savalai
kiai ir pagal priklausomybę 
įteikti adresatui." Toliau pa
reiškime rašoma: "Mums nuo 
1980 m. liepos mėn. visai nu
trauktas susirašinėjimas su 
užsienyje gyvenančiais bičiu
liais. Apie mūsų siunčiamų 
laiškų dingimą Fr. Hierony-
mui, gyvenančiam Izraelyje, 
pranešė mums asmeniškai iš 
ten atvykęs į Vilnių Inno-
centiy Iazvikov. J i s patvirti
no, kad Hieronymas nuo 1980 
m. birželio mėn. negavo nė vie
no mūsų laiško. Todėl G. 
Samoilovič tvirtinimas, kad 
Fr. Hieronymui siųsti mūsų 
reg. laiškai Nr. 348, 431, 350, 
82, 253, 788 ir 954 "pagal pri
klausomybę įtekti adresatui" 
yra melagingas. Iš JAV atvy
kusių turistų sužinojome, kad 
negavo mūsų reg. laiškų iš
siųstų 1981 m. L. Jankauskai
tė — Nr. 254 ir 791, M. Grušie
nė — Nr. 255 ir Nr. 38, S. 
Dambrauskas — Nr. 256, M. 
Vasys — Nr. 253, D. Juozapo-
nis — Nr. 311 ir kiti. Iš Vokie
tijos FR bičiulių sužinojome, 
kad nuo 1980 m. liepos mėn. 

negavo nė vieno mūsų reg. 
laiško Michaela Baumann — 
Nr. 912, 359, 789, ir 956, Erich 
Weiss - Nr. 790 ir 953, D. 
Trefter - Nr. 494 ir 257, J.E. 
Vyskupas Josef Stimpfle — 
Nr. 260, C. Starrmann — Nr. 
957, H. Nalbach - Nr. 312, 
Claudia Damm — Nr. 317, 
Hans Valks - Nr. 318, A. 
Neufeld - Nr. 320, A. Schus-
ter — Nr. 236, Ursula Kustner 
- Nr. 238, V. Schefeld - Nr. 
240, L. Zamcke — Nr. 495, Be-
nigna Kaiser — Nr. 258, Egon 
Mergelmeyer — Nr. 259, G. 
Bilger — Nr. 319, G. Herres — 
Nr. 431, G. Hoogen — Nr. 432, 
G. Heidner - Nr. 433, E.A. Fi-
scher — Nr. 501 ir daug kitų 
bičiulių. 

Tad kuo remiantis G. Samoi
lovič mums trafaretiniu būdu 
vis rašo vienodus atsakymus, 
kad "Jūsų ieškomi reg. laiškai 
išsiųsti savalaikiai ir pagal pri
klausomybę įteikti adresa
tui"? 

G. Samoilovič dokumenta
liai mums neįrodė, kad nors 
vienas reg. laiškas iš 74 paieš
komų pasiekė adrestą." 

Toliau pareiškime prašoma 
ministro, kad jis perspėtų 
Samoilovič, jog ji nebesiunti-
nėtų daugiau melagingų atsa
kymų ir kad kompensuotų iš
laidas, padarytas siunčiant į 
užsienį 74 registruotus laiškus 
su įteikimo pranešimais C—5, 
kurie negrįžo atgal, ir išlaidas, 
padarytas paieškant 74 din
gusius registruotus laiškus. 

(Bus daugiau) 

Šiandien paaiškės: 
karas ar taika? 

Popiežius meldžiasi su kardinolais 

Argentinos karinės vyriausybės trys nariai 
meldžiasi Argentinos karo laivyno dienos pamal
dose. Iš kairės: prezidentas gen. Leopoldo Gal-

tieri, karo laivyno vadas adm. Jorge Isaac Anaya 
ir aviacijos vadas gen. Basilio Lami Dožo. 

Maskva atmeta TRUMPAI 
Reagano siūlymą i S VISUR 
„JAV siekia vienpusių pranašumų" 

ogrindžio spauda 
Kaip p raneša Lietuvių 

Informacijos Centras New 
Yorke, Vakarus pasiekė du 
nauji pogrindiniai leidiniai — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
K r o n i k o s p e n k i a s d e š i m t 
pirmasis numeris ir Aušros 
dvidešimt devintoji laida. 

Kronika datuota šių metų 
kovo 19-tąja ir yra dvidešimt 
puslapių apimties. Numeris 
sk i r tas Kronikos leidimo 
dešimtmečiui atžymėti. 

Pradžioje pateikiami trys 
sveikinimai. Pirmasis nukreip
tas popiežiui Jonui Pauliui II-
j am Kronikos sukakties proga. 
Toliau sveikinamas arki
vyskupas Paulius Marcinkus 
su naujomis pareigomis 
V a t i k a n e . Trečias sveiki
nimas skiriamas Vytautui 
Bulaičiui jo vyskupystės 
proga. 

Kronikos leidimo dešimt
metis aptariamas trim straips
niais. Pirmasis, pavadintas 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
atgimimas", apžvelgia pasta
rojo dešimtmečio kovą už tikė
jimo laisvę. Kitame rašoma 
apie Kronikos atsiradimo 
aplinkybes ir apie nukentė
jusius leidinio darbuotojus. Gi 
trečiame vienas skaitytojas 
laiške redakcijai pasisako 
Kronikos reikalais. 

Toliau skelbiamas tikinčių
jų protestas pirmajam sekreto
riui Petrui Griškevičiui, kuria
me pateikiami tikinčiojo 
jaunimo persekiojimo pavyz
d ž i a i . P r a n e š a m a , k a d 
protestą pas i rašė 18,341 
tikintysis. 

Straipsnyje, pavadintame 
„Sugrįžo", rašoma apie Jadvy
gos Stanelytės išleidimą iš 
kalėjimo. Kitur skundžiamasi 
dėl Religinių reikalų tarybos 

anketos, ta» KG mos duomenų 
apie parapijn gyvenimą 
surinkimui. 

Siame numeryje taipgi rašo
ma apie kunigo Leono Šapo
kos žudikų teismą pernai gruo
džio mėnesį Telšiuose. Kun. 
Šapoka nužudytas užpernai 
spalio mėnesį. 

Kitas Vakarus pasiekęs 
leidinys — Aušros dvidešimt 
devintasis numeris — yra 51 
puslapio apimties ir datuotas 
pernai gruodžio mėnesį. Laida 
skirta pernai, lapkričio mėne
sį, žuvusiam Lietuvos Hel
sinkio grupės nariui kunigui 
Broniui Laurinavičiui atmin
ti. 

Pradžioje pateikiami svei
kinimai — vienas Nobelio 
Taikos premijos laureatui 
Andreijui Sakharovui, kuris 
užpernai ištremtas į Gorkio 
miestą. O antras — Lenkijos 
Solidarumui ir jo vadovui 
Lechui Valensai, sąjūdžio 
vienerių metų susikūrimo 
proga. 

Trys Aušros straipsniai 
skiriami kunigui Broniui 
L a u r i n a v i č i u i . V i e n a m e 
pateikiamas biografijos pluoš
tas, antrame, pavadintame 
„Teises ginsiu, kol plaks šir
dis", skelbiamas jo pasakytas 
pamokslas, o trečiame aprašo
ma jo mirtis ir laidotuvės. 

Kiti šio numerio straipsniai 
— Rusinimo keliai, apie nemo
kamą gydymą ir mokymą., 
Praeities ir dabarties priešy
bės poveikis aušrininkų 
istoriografijai. Sis pastarasis 
ryšium su devynioliktame 
amžiuje leistos Aušros artė
jančiu šimtmečiu. 

T a i p g i p a t e i k i a m a s 
keturiasdešimt ketvirtaisiais 
metais paskelbto Lietuvos 

Maskva . — Kaip jau rašy
ta, sovietų prezidentas Brež
nevas pavadino prezidento 
Reagano nusiginklavimo 
pasiūlymus „nenuoširdžiais", 
„nerealiais". Reagano siūly
mai siekia karinės persvaros, 
siekia pralenkti apsiginkla
vime Sovietų Sąjungą ir kitas 
socialistines šalis. Brežnevas 
pakartojo savo ankstyvesnį 
siūlymą užšaldyti vidutinių 

tolių raketų skaičių. Kaip 
žinoma, kaip tik tų raketų 
sovietai turi daugiau. Jos 
nukreiptos į Vakarų Europos 
taikinius. 

Sovietų žinių agen tū ra 
plačiau išdėsto sovietų pažiū
ras į nusiginklavimą ir į JAV 
pasiūlymus. „ T a s s " savo 
analizėje cituoja Amerikos 
spaudos ir televizijos komen
tatorių pareiškimus. Agentūra 
rašo, jog senatorius Edward 
Kennedy pasakė: „Reagano 
retorika maskuoja realybę, 
būtent, kad jo pasiūlymas leis 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms kurti raketas „MX", 
bombonešius „B-l" ir naujos 
kartos branduolinius ginklus". 

„Tass" nuomone, Reagano 
i n i c i a t y v a g i n k l a v i m o s i 
kontrolės srityje mėginama 
neutralizuoti pasaulyje plečia
mą antibranduolinį judėjimą, 
taip pat stiprėjančias anti-
amerikiet iškas nuo ta ikas 
Vakarų Europoje. Reagano 
pasiūlymuose absoliučiai 
nepaliestas klausimas dėl 
raketų „Pershing 2", sparnuo
tųjų raketų ir neutroninio 
ginklo, kuriuos VVashingtonas 
ketina dislokuoti. 

„ T a s s " pr ipažįs ta , kad 
prezidento kalboje buvo „visi 
tie patys nuvalkioti teigimai 
apie Sovietų Sąjungos grėsmę, 
agresyvumą, vis didėjančia 
karinę galią". JAV vadovybe 
užvaldžiusi vis ta pati įkyri 
idėja — išsikovoti vienašališ
ką pranašumą ir padaryti Žalą 

Aktyvistų Fronto nutarimo 
tekstas. O nuolatiniame žinių 
skyriuje p ranešama apie 
jaunimo kelionę į poeto 
Bernardo Brazdžionio tėviškę 
— Stebeikėlių kaimą, netoli 
Pumpėnų, Pasvalio rajone ir 
pateikiami pernai Chicagoje 
įvykusio Ateitininkų organi
zacijos kongreso nutarimai. 

Sovietų Sąjungos i r jos 
sąjungininkų saugumui, — 
rašo „Tass", baigdamas, jog 
„be ypatingo \ a r g o supran
tama, kodėl Reaganas pasi
rinko šį momentą savo kalbai 
p a s a k y t i . J i s m ė g i n a 
susilpninti antikarines akci
jas JAV-se ir Vakarų Europoje, 
artėjant NATO šalių vadovų 
susitikimui birželio pradžioje, 
o kartu daryti spaudimą savo 
sąjungininkams". 

Billy Graham 
aiškinasi 

N e w Yorkas . — Evangelis
tas Billy Graham grįžo iš savo 
kelionės į Maskvą. Spaudos 
konferencijoje, kurioje policija 
suėmė 17 jaunų žydų, nedrau
giškai pasitikusių baptistų 

pastorių dėl jo pareiškimų 
apie „sovietų religinę laisvę" 
Graham aiškinosi, kad jo 
pareiškimai spaudos buvo 
nesuprasti ar iškraipyti. Jis 
pasakė: „Aš nesu komunistas, 
neįsijungiau į komunistų par
tiją ir niekas man nesiūlė įsto
ti į partiją". 

Sophia Loren 
pradėjo bausmę 

Roma. — Garsi Italijos 
filmų žvaigždė Sophia Loren 
sugrįžo iš Šveicarijos ir pradė
jo prieš dvejus metus gautą teis
mo bausmę — 30 dienų kalė
jime už pajamų mokesčių 
nesumokėjimą. J i buvo nuteis
ta 1980 m. už 5 mil. lirų nuslė
pimą (apie 7,000 dol.). J i 
aiškinosi teisme, kad ji savo 
pajamų mokesčių netvarko, o 
jos advokatai, matyt, padarė 
klaidą. 

Loren pasakė, sugrįžusi Ita
lijon, kad ji šią neteisingą 
bausmę atliks, nes pasiilgo 
savo motinos, sesers, savo 
draugų ir tėvynės. Ji buvo 
nuvežta į Caserta moterų 
kalėjimą 20 mylių nuo Neapo
lio, kur laikomos prostitutės. 
vagilės. Jos sukėlė naujai 
kalinei dideles ovacijas. Kalėji
mas yra lengvo režimo. Kalinė 
Loren turės atskirą kambarį su 
televizija ir telefonu. Celės 
langai be grotų. Italų spauda 
mano, kad ji bus paleista dar 
nesibaigus 30 d. bausmei. 

— Žiniomis iš valstybės de
partamento, Maskvoje badau
jančias išskirtų šeimų nares ir 
narius aplankė Prancūzijos 
ambasados gydytojas. Visų 
sveikata yra gera, daugiausia 
nusilpusi — Tatjana Lozans-
ka, prof. Edward Lozanski 
žmona. Pirmadienį 6:30 vaka
re Washingtone „išskirtųjų šei
mų" nariai, jų draugai ir rėmė
jai ruošia demonstraciją prie 
Sovietų Sąjungos ambasados. 
Solidarizuodami su muziku 
Aloyzu Jurgučiu, demonstra
cijose planuoja dalyvauti 
Washingtono lietuviai. Marija 
Jurgutienė tęsia bado streiką 
Maskvoje, r e ika laudama 
išvažiavimo vizos sau ir dukre
lei Dainai. 

— Pietų Korėjoje pasitraukė 
ministerių kabinetas. Atideng
tas finansinių nereguliarumų 
skandalas, palietęs net prezi
dento šeimą. 

— Ženevoje, Sovietų Sąjun
gos a m b a s a d o j e , b u v o 
a tgaiv in tos JAV-Sovietų 
Sąjungos derybos dėl ginklų 
lenktynių apribojimo. 

— Britanijos gynybos minis
terija paskelbė, jog pradėtos 
dvi radijo programos, skirtos 
Falklando salose esantiems 
argentiniečiams. 

— Senatas 53-44 balsais 
atmetė pasiūlymą sumažinti 
lėšas gynybai. 

— Salvadoro seimas priėmė 
rezoliuciją, kuri sustabdo 
žemės reformą. 

— Zimbabvėje, kur ios 
premjeras Mugabe pradėjo 
oficialų vizitą Britanijoje, 
nežinomi užpuolikai puolė du 
baltųjų ūkius. Panašiuose 
puolimuose šiemet žuvo 14 
žmonių. 

Kaliniai streikuoja 
Varšuva . — Lenkijos „Soli

darumo" veikėjas Jan Rulews-
ki, 36 m., buvo atvežtas į Nowy 
Dwor teismą iš Bialoleka kalė
jimo Varšuvoje. Jis pasirodė 
labai sublogęs ir nuvargęs. 
Paaiškėjo, kad tam kalėjime 14 
asmenų jau savaitė badauja, 
p a s k e l b ę b a d o s t r e i k ą , 
reikalaudami panaikinti karo 
stovį. 

Patirta, kad tarp badaujan
čių yra darbininkų unijų 
vadai: Gwiazda, Modzelewski, 
Onyszkiewicz ir KOR vadas 

N e w Y o r k a s . — Jungtinių 
Tautų sekretorius, po ilgų dery
bų su Argentina ir Britanija, 
pripažino, kad nė viena pusė 
nepriėmė kitos pusės siūlymų. 
Abi pusės kalt ina kitą užsispy
rimu, karo troškimu. Sekreto
rius Perez de Cuellar pasiūlė 
savo planą. Argentina ir Brita
nija abi vakar jį svarstė. Sekre
toriaus p lanas paprastas — 
laikytis karo paliaubų ir toliau 
ieškoti susitarimo. 

B r i t a n i j o s v y r i a u s y b ė 
paskelbė savo „baltąją kny
gą", kuri kalba apie Falk
lando salų krizę. Pabrėžiama, 
kad balandžio 2 d. Argentina 
puolė salas ir jas okupavo. 
Argentina neklausė Jungtinių 
Tau tų S a u g u m o T a r y b o s 
rezoliucijos, kuri reikalauja 
a t i t r a u k t i A r g e n t i n o s 
kariuomenę. Argentina tam 
turėjo p a k a n k a m a i la iko , 
tačiau nepaklausė. 

Popiežius Jonas Paulius II-
sis pakvietė Argentinos ir 
Britanijos katalikų Bažnyčios 
primuš atvykti į Vatikaną ir 
kartu pasimelsti, kad būtų 
išlaikyta taika. Taikos Mišios 
turi įvykti šiandien. Anglijos 
katalikų vadas kardinolas 
Basil Hume paskelbė, kad jis 
skrenda į Vatikaną dalyvauti 
penktadienio maldose. J i s 
toliau prašysiąs popiežių, kad 
jis atvažiuotų gegužės 28 į 
Britaniją, kaip buvo planuota. 

Stebėtojų nuomone , jei 
sekretoriaus Cuellar planas 
bus a tmestas , britai pasiruošę 
pradėti invaziją Falklando 
salose. Manoma, kad britai 
puls penkiose vietose, iškels 
desantus vietovėse, kur yra 
mažiau argentiniečių. Iš tų 
prietilčių bus tęsiama salų blo
kada, bus užblokuotas sąsiau
ris ta rp didžiųjų Falklando 
salų. Spėliojama, kad britai 
užims Port Darwin vietovę, kur 
yra Goose Green lėktuvų 
pakilimo ir nusileidimo takas. 

Ketvirtadienį britų karo 
laivynas buvo pasirengęs 
puolimui. Londone posėdžiavo 
„karo kabinetas", kuris paskel
bė, kad paskutinieji argenti
niečių siūlymai „nepriimtini", 
nesiskiria nuo tų, kuriuos 
Britanija jau buvo anksčiau 
atmetusi. 

Prezidentas Reaganas pri
pažino, kad taikos viltys men
kos'. Sekre to r ius H a i g a s 
pareiškė reporteriams, kad 
derybos dar vyksta, jis turįs 
viltį, kad jos duos vaisių, 
tačiau šiuo metu „dalykai 
neatrodo labai gerai". 

Argentina irgi ruošėsi karo 
veiksmams. Spauda skelbia, 
kad A r g e n t i n a „ p i r a t u s " 
sumuš. 

Anglų spauda rašo, kad kai 
k u r i u o s F a l k l a n d o s a l ų 
gyven to jus a rgen t in i eč i a i 
laiko uždarytus kalėjime, nes 
jie „išsišoko" prieš Argentinos 
okupacines jėgas. Jų tarpe 
suimtas ir vyriausias salų 
gydytojas dr. Daniel Haines. 

Bolivijos užsienio reikalų mi-
nisteris Garcia pareiškė spau-

Jacek Kuron. Teisme Rulews-
ki pasakė, kad kalėjimo vado
vybė neleidžia jiems susitikti 
su « g i m i n ė m , n e l e i d ž i a 
pasivaikščioti kalėjimo kieme 
ir neduoda tabako. 

Teismas nutarė, kad Ru-
lewskis per daug silpnas daly
vauti teisme, kur jis teisiamas 
už eismo nelaimę. 

dos konferencijoje, kad JAV-
bės m ė g i n a p a n a u d o t i 
Amerikos valstybių organi
zaciją savo tikslams. Dėl JAV 
veiksmų ryšium su dabartine 
Britanijos — Argentinos krize, 
pareiškė ministeris, būtina 
peržiūrėti Amerikos valstybių 
organizacijos struktūrą, jos 
uždavinius ir funkcijas. Reikė
tų apsvarstyti klausimą dėl 
Amerikos valstybių organi
zacijos būstinės perkėlimo iš 
Washingtono į vieną iš Pietų 
Amerikos šalių, nes JAV pozi
cija šiame konflikte privertė 
suabejoti, ar Pietų Amerikos 
šalims verta toliau dalyvauti 
Amerikos šalių sutartyje dėl 
savitarpio pagalbos. 

Prancūzų įtaka 
Afrikos šalyse 

Paryžius . — Prancūzijos 
prezidentas Francois Mitter-
rand ketvirtadienį pradėjo 
kelionę Afrikoje. J is aplankys 
Nigerį, Senegalį ir Dramblio 
Kaulo Krantą. Prancūzija 
šiose valstybėse turi nemažą 
finansinę ir karinę įtaką. J i 
v a d i n a m a „ s p e c i a l i a i s 
ryšiais". 

Prancūzija net suteikė svar
bią karinę paramą Zairei, kai 
ją puolė iš Angolos „katangie-
čiai". Prancūzų parašiutinin
kai šį komunistų inspiruotą 
puolimą atmušė. Prancūzijos 
karininkai ir šiandien pataria 
Zairės kariuomenei ir ruošia 
karininkus bei specialias kari
nes grupes. Zaire, kaip žino
ma, buvo Belgijos kolonija. 

Stebėtojai tvirtina, kad šian
dien Senegalyje ar Dramblio 
Kaulo Krante gyvena ir dirba 
daugiau prancūzų, negu jų 
buvo prieš 22 metus, kada tos 
šalys buvo Prancūzijos kolo
nijos. 

Parama Argentinai 
Buenos Ai re s . — Argenti

nos finansų ministeris Roberto 
Alemann, sugrįžęs iš pasitari
mų su bankininkais Ciuriche ir 
New Yorke pasakė, kad bankų 
kreditai neuždaromi, nežiūrint 
ekonominių sankcijų ir britų 
blokados. Argent ina tur i 
pakankamai maisto, pakanka
mai energijos šaltinių ir gali 
daug mėnesių išlaikyti britų 
spaudimą bei grasinimus. 

Venecuelos ambasadorius 
pranešė Argentinos vyriau
s y b e i , k a d V e n e č u e l a 
pasirengusi padėti Argentinai, 
investuodama jos pramonėje 1 
bil. dol. ir parduodama naftą 
specialiai lengvomis sąly
gomis. Kitos Pietų Amerikos 
šalys irgi pažadėjo Argentinai 
paramą, jei kils ilgesnis 
konfliktas su Britanija. Net ir 
Čilė, kuri su Argentina turi 
teritorinių ginču, pažadėjo 
Argentinai padėu. 

KALENDORIUS 
Gegužės 21 d.: Valentas. 

Viktorija, Vaidevutis, Vydmi-
nė. 

Gegužės 22 d.: Kastas. Rita, 
Eimantas, Aldona. 

Saulė teka 5:1*6, leidžiasi 
8:08. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 70 1., 
naktį 55 1. 
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IS KANADOS 
SPORTO APYGARDOS 

PIRMENYBIŲ 
29-sios Kanados lietuvių 

krepšinio pirmenybės įvyko 
Toronte ir sklandžiai buvo pra
vestos naujojo sporto apygar
dos vadovo Rimo Sondos. 

Montrealiui nepasirodžius, 
liko Toronto "Vyčio", Toronto 
"Aušros" ir Hamiltono "Ko
vo" klubai. Jaunių A klasės 
pirmenybėse pirmą vietą lai
mėjo "Aušra", gavusi rimtą 
pasipriešinimą tiek iš "Kovo", 
o dar labiau iš "Vyčio". Pir
mąjį jie nugalėjo 66-55, o ant
rąjį 71-66. "Vyčiui" teko ant
roji vieta po gana lengvos 
pergalės prieš "Kovą" 69-54. 

Vyrų varžybos vyko tik B 
klasėje. Cia Hamiltono "Ko

vas" išėjo laimėtoju. J i s nuga
lėjo "Vytį" 93-80 ir savo ant
rąją komandą 72-65. "Kovo" 
antroji savo ruožtu nugalėjo 
"Vytį" 87-69 ir užėmė antrą 
vietą. 

Toronto "Aušra" A klasėje 
priešininkų neturėjo, bet su
žaidė draugiškas rungtynes ir 
"Vytimi" ir laimėjo 82-52, ta
čiau iš "Kovo" pirmos koman
dos gavo rimtą kovą, ir rung
tynės baigėsi 75-75. Pratesimo 
nebuvo, nes rungtynės buvo 
draugiškos. 

Kaip žinome, "Aušra" prieš 
porą savaičių Clevelande iško
vojo Š. Amerikos ir Kanados 
krepšinio meisterio titulą. 

FUTBOLAS 

"LITUANICA" 
LAIMĖJO PRIEŠ 

EKVADORIECIUS 
Aukštaūgiams "Lituanicos" 

vyrams niekad nebuvo lengva 
žaisti prieš pietų amerikiečius 
— L.E.D. Jų smulkus driblin-
gavimas, beveik akrobatiškas 
kamuolio valdymas, ką jie jau 
yra išmokę tik padėję bėgioti 
basomis kojomis gatvių san
kryžose, visada priverčia mū
siškius "krauju" paprakaituo
ti, kad išpeštų šiokią tokią 
pergalę. Panašiai buvo ir pra
ėjusį sekmadienį. Tik antrojo 
Duslaikio viduryje J. Kearny, 
iš pakelto kampinio, su galva 
padarė 1:0 "Lituanicos" nau
dai. Žaidimo prieš paskutinėje 
minutėje Algis Krygeris per
galę užantspaudavo — 2:0. Ne
būtų pirmoji ir didžiausia 
taigmena, jei tokiu rezultatu 

būtų laimėjęs ir priešininkas, 
gų ir jie turėjo, ypač pirma

me puslaikyje, kai mūsiš
kiams žaidimas nenorėjo kli
juotis. Laimė, kad jie prastesni 
Šauliai. F.K. "Lituanicos" ko
mandoje produktingai sužaidė 
jaunasis M. Jenigas. Po šių 
rungtynių komanda turi du lai
mėjimus ir tiek pat pralaimėji
mų. Mergaičių komanda 
užtikrintai laimėjo prieš "Hot-
shots" rezultatu 3:0. Įvarčius 
pelnė (nežinau nė kaip išsi
reikšti: įšovė, įkirto, įsmūgia-
vo, įrideno, įgrūdo) Rūta Jan-
k a u s k a i t ė , M a r y K a y 
Oškeliūnaitė ir K. Walsch. To
kias rungtynes pažiūrėti kurį 
laiką yra savotiškai įdomu. 
"Liths ladies" eira be pralai
mėjimo. Tai jau šis tas. 

J.J. 

RUNGTYNĖS 
MARQUETTE PARKE 
"Lituanicos" vyrų komanda 

pagaliau žais Marąuette Par
ko aikštėje šį sekmadienį, ge
gužės mėn. 23 d., 2 vai. po pie
tų prieš kroatų komandą 
"Croatan". J i yra praėjusių 
metų Chicagos meis te r i s . 
Paskutiniu metu pergyvena 
žaidėjų krizę, kuri gali būti 
kiekvienu momentu baigta ir 
komanda gali vėl pasirodyti vi
su pajėgumu. "Lituanicos" ko
manda su kiekvienomis rung
tynėmis išsilygina ir gerėja. 

Jauniai žais 10 vai. ryte 
prieš C.D.J. Rezervas — 12 vai. 

Kitos komandos žais svetur. 

P A S I K A L B Ė J I M A S 
SU F. T E P F E R I U 

Jau "Drauge" minėta, kad 
Chicagoje lankosi buvęs Lie 
tuvos futbole rinktinės žaidė
jas Fritz Tepferis, dabar trum
pam laikui išvykęs į Bostoną. 
Teko su juo susitikti ir pri
siminti Nepriklausomos Lietu
vos futbolą, paliesti ir šių die
nų pasaulio futbolo įvykius, 
pasiklausti jo asmeniškos nuo
monės. Žinoma, kad dar gim
nazistu būdamas Tepferis bu
vo d a u g ž a d a n t i s 
futbolininkas. Bet pilna žo
džio prasme futbolo "žvaigž
dė" jis tapo jau baigęs Karo 
Mokyklą leitenantu (aspiran
tu). Tada jis ir pradėjo žaisti 
už Lietuvos rinktinę. Štai kaip 
jis atsakė į klausimus: 

"Geriausią, stipriausią ir 
sėkmingiausią rinktinę turėjo-

Jo nuomone, geriausiu Lie
tuvos rinktinės treneriu buvo 
Austrijos (Vienos) žydas Max 
Gold, kuris mokėjo prieiti prie 
rinktinės žaidėjų. Geras ir 
minėtinas buvo austras trene
ris Dietrich. Be jokios abejo
nės Tepferis tvirtina, kad Lie
tuvos vyriausybė sportą ir 
patį futbolą nuoširdžiai rėmė. 
Tepferis labai aukštos nuo
monės apie Narbuto parašytą 
Lietuvos sporto istoriją. Atlik
tas kruopštus ir vertingas dar
bas. 

O. Gešventas 

. / - : Plaukikės Debbie ir Renata Užubalytės. 

me 1933-1935 metų laikotar- si su juo ilgesniam pašneke-
pyje. Vėliau, gal ir nelauktai, siui susitikti, 
kiek susilpnėta dėl to, kad lai
ku nebuvo paruošta pamaina, 
kaip dažnai tai pastebima ir 
dabar Europos bei pasaulio 
futbole". Trumpai pagalvojęs, 
tvirtai atsako, kad anų laikų 
geriausiu mūsų futbolininku 
buvo populiarus centro puolė
jas A. Lingis, 38 kartus žaidęs 
už rinktinę . Centro saugą ka
pitoną R. Marcinkų jis labai 
vertina, bet mato gal tik antro
je vietoje (Marcinkus jo nuo
mone žaidė 36 kartus už mūsų 
rinktinę). Tepferio įsitikinimu 
1933-1935 metais Lietuvos 
rinktinė buvo geresnė už Esti
jos ir Latvijos. J i buvo techniš
kai ir paties žaidimo atžvilgiu 
pranašesnė už savo kaimy
nus. Ilgiau pagalvojęs svečias 
tvirtina, kad Nepriklausomy
bės laikų geriausias vartinin
kas buvo Tašius, nors buvo ir 
kitų gerų vartininkų. Jų tarpe 
Abramikas (LFLS), Igovinas 
(KSS), J a n k a u s k a s (S.Š. 
'Kovas"). Puikus gynėjas bu-
vo Žebrauskas (Š.Š. "Kovas"), 
Klaipėdos "Fpielvereinigun-
^o" Nopensas. Iš viso rink
tinėje buvo nemažai ^erų žai
dėjų. 

Iš estų, jo nuomone, geriausi 
buvo vartininkas Tipner ir 
centro puolėjas Elman, o vė
liau ir Kuremaa. Pas latvius iš
skirtinai mini vartininką Laz-
d i n š , puo l ė j ą Še ibe l i r 
Petersons. Mielai prisimena 
rinktinės ir Klaipėdos KSS 
•puolėją Vilių Trumpjoną, su 
kuriuo bent 10 kartų žaidė už 
rinktinę. Trumpjonas turėjo 
vieną iš stipriausių smūgių, ir 
latvių bei estų vartininkai jo 
bijojo. Tepferis Chicagoje su 
Trumpjonu jau susisiekė ir tiki-

UNDINĖS IS ADELAIDĖS f 
- AUSTRALIJOS 

Sesutės Debbie 12 m. ir Re
nata 14 metų amžiaus Užu
balytės plaukimą pamėgo 
prieš 6 metus. Darbščios spor
tininkės gerus rezultatus jau 
pasiekė Pietų Australijos jau
nių pirmenybėse ir dalyvavo 
visos Australijos jaunių pir
menybėse. Užubalyčių pasiek
ti plaukimo rekordai jaunių 
grupėse neįveikti iki šiol ne tik 
P. A., bet i r Victorijoje bei 
Vakarų Australijoje. Renata 
Hobarte pasipuošė medaliu 
Australijos suaugusių pir
menybėse. 

Mus džiugina, kad Debbie ir 
"" Renata ne tik reguliariai daly

vauja mūsų sporto šventėse, 
bet tikisi ateinančiais metais 
dalyvauti žaidynėse Chicago
je, kas žada aukso medalį 
Australijos lietuvių sportinin
kams. 

R. S., Adelaidė 

IS VISUR 

— Achene (V. Vokietija) Eu
ropos jaunių futbolo pirmeny
bėse V. Vokietijos rinktinė pa
klupdė Sov. Sąjungą 5-0 
(pirmos rungtynės 4-3) ir pate
ko į finalą prieš Angliją, kuri 
eliminavo Škotiją 1-0 ir 1-1. 

— Švedijoje pirmas UEFA 
taurės finalines rungtynes I.F. 
Goeteberg laimi prieš Ham
burgo S.V. 1-0 

— Vokietijoje ir Olan
dijoje toms pirmenybėms ruo
šiasi jau ir Sov. Sąjungos rink
t inė. Vokietijoje Sovietų 
rinktinė laimėjo tarptautinį 
turnyrą, nugalėdama Vokie
tijos, Olandijos ir Čekoslova
kijos rinktines. 

Po to viešėjo Olandijoje, kur 
žaidė trejas rungtynes. Pasek-

N e w Yorko Lietuvių Atletų klubo mergaičių tinklinio ko
m a n d a . Iš k.: Gintė Adomaitytė , Rima Vaičaitytė, Viktorija 
Garbauskai tė , Vida Penikai tė , Vaiva Ulėnaitė, Ramunė 
A d a m s , La ima Jankauskai tė , Regina Senken, Sigi ta Alksni-
ny t ė ir Rima Naronytė. 

"Li tuanicos" futbolo klubo mažiukų — 9-12 metų 
amžiaus — komanda, kurią treniruoja ir vado
vauja "Lituanicos" veteranas dr. Jul ius Ringus. 
Komandos dalyviai entuziastingai treniruojasi ir 

rung tyn iau ja . Pradžia sunki . Kas iš jų jmuš pir
mąjį įvartį, pa teks į klubo istoriją. Kiek iš jų 
p a s i e k s tokio žaidimo lygio, kad galėtų žaisti pir-
moję komandoje? N u Q t r _ ^ D e f f u č i o 

LIETUVIŠKAS 
TINKLINIS 

NEW YORKE 

Lietuvių Atletų~klubo mer
gaičių komandos šį sezoną 
pasiekė pažymėtinų pasek
mių. Abi komandos, daly
vavusios CYO lygoje, baigė 
pirmose vietose. Mergaičių iki 
14 metų vienetas užtikrintai 
atsidūrė pirmoje vietoje. Pana
šiai, kaip ir vyresnės sesės. Iki 
16 metų grupėje mūsiškės te-
pralaimėjo tik vieną žaidimą 
(setą). Komanda išlyginta, 
žvaigždžių nėra. Labiau akin 
krito Gvildytė, gerais padavi
mais (servais) ir kirtimais. 
Apie tėvą Gvildį turbūt nebū
tų čia reikalo pasakoti. Ap
lamai šios merginos sugebėjo 
net ir kritiškose padėtyse nesu
klupti, nepasimesti. Pažymė
tina, kad CYO lygoje griežtai 
laikomasi JAV tinklinio sąjun
gos nuostatų. Neatlaidūs teisė
jai nepraleidžia bet kokio pra-
s i ž e n g i m o ( n e t i k s l a u s 
kamuolio priėmimo ir t.t.). Mū
siškės čia problemų neturėjo. 
Technika ir gera kovos moralė 
nulemdavo pergales. Abi ko
mandos treniruojamos ir su
maniai vedamos pajėgios 
tinklininkės Vilijos Katinai-
tės. Ja i , šalia žaidikių tėvelių, 
skirtinas didžiausias nuopel
nas. 

Alg. Daukša 
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— Vilniuje, vieši Kolum
bijos krepšinio rinktinė, kuri 
žais prieš Vilniaus "Statybą" 
ir prieš Lietuvos rinktinę. Kaip 
jau rašėme, Kolumbijoje š.m. 
rugpiūčio mėn. įvyks pasaulio 
krepšinio pirmenybės. Kolum
bijos krepšininkai joms jau 
pradėjos ruoštis. 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 
Ofs. tel. II) 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarime: pirm. ir ketv. 12—4 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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mės, tiesiog, neįtikėtinos! Pir
mas rungtynes prieš Olan
dijos rinktinę sovietai laimi 
90-89!! Po to, žaidė prieš antrą
ją Olandijos rinktinę, prieš ku
rią taip pat turėjo vargo, bet 
laimėjo 100-84. Trečios rung
tynės su olandų rinktine buvo 
ypatingai įtemptos, karštos ir 
fiziniai kietos. Jos baigėsi 75-
75; pratesime , vos Ūkus 5 
sekundėms, A. Myškin tolimu 
metimu išplėšė Sov. Sąjungai 
pergalę 87-85. 

Olandai gero ūgio ir sudėji
mo atletai, keletas jų mokėsi ir 
žaidė Amerikoje, turi trenerį 
čeką ir jau kelinti metai Euro
pos taurės varžybose ar net 
pirmenybėse padaro ne vienai 
komandai bėdos. 

— Florencijos tarptautinį 
teniso turnyrą laimėjo Vitas 
Gerulaitis, baigmėje nugalėjęs 
švedą S. Simonsson 4-6, 6-3, 6-
1-

— Sarajeve (Jugoslavijoje) 
vietos olimpinis komitetas pa
keitė nuomonę. 1984 m. žiemos 
olimpiados sportininkus buvo 
numatyta apgyvendinti stu
dentų bendrabučiuose, juos lai
kinai patalpinant netolimuose 
miesteliuose. Tačiau neseniai 
nutarta pastatyti 640 butų 
kompleksą, kuriame po olim
piados bus įrengtos parduotu
vės, vaikų darželiai, sporto sa
lės ir pan. 

Ofs tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 
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Amerikiečių informacija 

SOVIETU 
TARNYBOJE 

Vėl amerikiečių spaudoje 
prasideda aštresnė kampani
ja apie ta i ,kad neva amerikie
čių žvalgyba įšmugeliavo į 
JAV keletą šimtų nacių kolo-
borantų, karo kriminalistų, 
davė jiems tarnybas, kad teik
tų žinias apie Sovietus. Įsak
miai minimi gudų preziden
tas , vicepirm. ir kiti. 

Tai ryškus polinkis Sovietų 
pavergtų kraštų, siekusių lais-

naudodama ir JAV komuni
kacijos priemones, siekti nau
jų laimėjimų. Veikale kalbama 
reikšmingais faktais. 

Leidiny surinkta labai daug 
duomenų apie Sovietų Sąjun
gos, Maskvos klastas. Dr. Igor 
S. Glagolev, Sovietų mokslo 
akademijos narys, buvo rusų 
patarėjas SALT I derybose. 
Kai susitarimas buvo pasi
rašytas, jis buvo sukrėstas, 

NEATIDĖLIOTINAS 
VISU LIETUVIŲ REIKALAS 

HAIG REMIA BALTU 
LAISVĖS DIENĄ 

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

vėje gyventi ir sudariusių pat- kai jo vyresnieji j a m pasakė, 
riotines vyriausybes, jas ap
juod in t i , užmuš t i jomis 
pasitikėjimą visuomenės aky
se, apšaukti naciais. Tie kal
tinimai ir tuoj prasidėsiančios 
bylos yra iš Specialių inversti-
gacijų įstaigos, sudarytos prie 
Teisingumo departamento. 
Šiai įstaigai paskirti milijonai 
dolerių, joje dirba pora dešim-
Hų tarnautojų — advokatų. J i 
labai gerai pasitarnauja So
vietų propagandai , net ir rink
dama medžiagą su Sovietų 
įstaigų ta lka iš už geležinės 
uždangos. 

Nuostabu, kad kai kurios 
amerikiečių įstaigos ir komu
nikacijos priemonės yra suma
niai panaudojamos sovietinės 
propagandos. Tai ne naujie
na. Pereitais metais Regnery 
Gatevvay leidykla Chicagoje 
išleido J a m e s L. Tyson kny
gą • "Target America. The 
influence of Communist Pro
paganda on U.S. Media". Vei
kalas pateikia daugybę įdo
m i ų i r š i o m s d i e n o m s 
reikšmingų faktų. Autorius 
yra baigęs Harvardo universi
tetą ir pokario metais tapęs 
"Time - Life" tarptautinių ty
rimų instituto direktoriumi. 
Daugelio žurnalų bendradar
bis, daug keliavęs ir plačiai 
susipažinęs su tarptautiniais 
įvykiais. J a u knygos įžangoje 
Reed Irvine pabrėžia, kad šia
me veikale autorius Tyson do
kumentuotai iškelia, kaip 
"mūsų šalis yra masinis ir 
pasibaisėtinai sėkmingas tai
kinys žodžių kare, inspiruo
jamame vyriausybių, kurios 
niekina ir bijo laisvės". 

Knygos autorius faktais įro-
io , kaip komunistai stengiasi 
pakirsti pasitikėjimą J A V 
demokratine sistema, jų va
dais ir žlugdyti JAV saugumo 
agentūras: FBI ir CIA žvalgy
bos įs taigas. Ir tais klastos ir 
propagandos metodais Mask
va pasiekia nemažų laimėji
mų. Autorius atkreipia dėme
sį, kad 1939 m. buvo tik viena 
komunistinė valstybė — So
vietų Sąjunga, turinti apie 7% 
pasaulio gyventojų, o 1940 m. 
prarijusi Pabaltijo valstybes ir 
savo imperializmą bei kolo
nializmą vykdydama, Sovietų 
Sąjunga ir be karo tiek išplėtė 
savo valdas , kad dabar komu
nistinė vyriausybė kontroliuo
ja daugiau kaip trečdalį žmo
nijos. Tą jie pasiekė ne vien 
siųsdami savo treniruotus 
teroristus ir partizanus į Viet
namą, Kambodiją, Angolą ir 
kitur, bet jų spaudimu pa
siekta to, kad Washingtonas 
yra davęs potvarkį FBI insti
tucijai nebeinvestiguoti sub-
versyvinės veiklos, nebent j au 
būtų išryškėjusi kriminalinė 
veikla. Dabar Washingtono 
įstaiga, kaip ta Specialių in-
vestigacijų institucija, pasi
tarnauja Maskvai: su atsiun
č i a m a i s iš už geležinės 
uždangos sovietinių įstaigų 
paruoštais liudijimais ir do
kumentais terorizuodama kai 
kuriuos ateivius ir juos tam
pydama po teismus. Komunis
tai ir jų koloborantai nužudė 
milijonus žmonių, tačiau anų 
ka ro k r imina l i s tų n i ekas 
neieško ir netiria. 

J . Tyson knygą "Target 
America" turėtų lietuviškoji 
visuomenė plačiau pažinti, o 
amerikiečių įstaigos ir pavie
niai asmenys geriau įsiskai
tyti, kad suvoktų, kaip Mask
va sugeba p ropagandos 
priemonėmis, žodžių kare pa-

kad Maskva visai neturi in
tencijos pagal susitarimą 
mažinti ginklavimąsi. Prie
šingai, yra nusistačiusi di
dinti, kol pasieks žymią per
svarą. Dr. I. Glagolev buvo 
taip paveiktas to veidmainiš
kumo, kad 1976 m. pasitraukė 
į vakarus i r ėmė veikti prieš 
komunistų klastas. Solženi-
cinas yra perspėjęs vakarie
čius: "Ar jūs lauksite, kol 
komunistai pradės belstis į jū
sų vartus i r jūsų sūnūs turės 
savo krūtinėmis ginti krašto 
sienas?" Lev Navrozov Sovie
tų Sąjungoje buvo pirmaujan
tis vertėjas į anglų kalbą ir 
daug dirbo Maskvos pro
pagandos tarnyboje. Vėliau jis 
emigravo į Izraelį, pasiekė 
JAV ir išspausdino knygą: 
"The Education of Lev Nav
rozov". Cia jis tvirtina, kad 
pagrindinis komunistų pro
pagandos siekimas yra užliū
liuoti vakariečius, nuslėpti So
vietų Sąjungos karinio augimo 
faktus, kol bus pasiektas toks 
didelis pirmavimas, kad bus 
galima komunizmą primesti 
demokratijoms, nepanaudo-
jan t nė vieno šūvio. 

Knygos autorius pabrėžia, 
kad komunistai ypač siekia 
palaužti pasitikėjimą sau
gumo agentūromis, kaip FBI, 
CIA. Tada jie laisviau galės 
veikti JAV-se ir užsienio kraš
tuose, paveikiant propagan
da, kad Amerika neremtų sa
vo draugų jų kovoje prieš 
komunizmą, kad būtų sėkmin
giau pasiektas Amerikos apsu
pimas, beveik nesusilaukiant 
-pozicijos. Komunistų inspi
ruota kampanija prieš investi-
gavimą subversyvinės veiklos 
!iu yra tiek paveikusi, kad 
FBIj 1973 metais pravedusi 
2,414 saugumo inveretiga-
cijas, 1979 m. jų teturėjo tik 50. 

Siekdami palaužti pasi
tikėjimą paverg tų kraštų 
patriotais ir suklaidinti vaka
riečių visuomenę, komunistai 
griebiasi ir disinformacijos — 
Vlaidinimo taktikos. Knygos 
"Target America" autorius iš
kelia faktą, kad Maskvos 
disinformacijos departamento 
pirmasis direktorius gen. I. 
Agayats buvo suplanavęs 
vadinamos "Swastika Ope-
ration" akciją, kada 1959 ir 
1960 m. komunistų agentai 
a n t sinagogų, a n t žydų 
paminklų išpaišė svastikas 
Vakarų Vokietijoje, telefonais 
grasino ne vien Vokietijos žy
dams, bet ir britų parlamento 
kai kuriems nariams žydams. 
Panaši akcija buvo pravesta ir 
20-je miestų Europoje, Lotynų 
Amerikoje, Australijoje ir ki
tur. Kilo reakcija prieš "au
gantį nacių pavojų", kai ku
rios firmos atsisakė pirkti 
vokiečių gaminius. Tik vėliau 
keli atkritę Maskvos tarnau
tojai, pasiekė vakarus ir iš
aiškino, kad čia buvo ne na
cių atgimimas, o Sovietų 
disinformacijos darbas, sie
kiant apkartinti santykius 
tarp Vakarų Vokietijos ir 
demokratinio pasaulio. Tai 
Maskvos disinformacijai ne
mažai pasitarnauja Lenino 
mokyklą išėjusieji i š užsienio 
atsigabenti auklėtiniai, kurių 
nuo 1926 m. jau susidarė apie 
120,000. Jų tarpe buvo ir JAV 
komunistų vadas Gus Hali. 
Nemažai tos komunistinės 
disinformacijos pastangų yra 
ir dabar keliamų, "nacių kolo-
borantų" bylų užnugary. 

Juoz. Pr. 

Esame gyvi liudininkai, kaip nesukoncentruoti. Lasivame 
dabar ok. Lietuvoje Lietuvos pasaulyje vargiai yra nors 
istorija, nuo senovės iki 1940 viena universiteto ar valsty-
metų birželio 15 dienos, yra binė biblioteka, kurioje būtų 
sąmoningai ir metodiškai viskas, kas Lietuvoje a r už 
iškreipiama. O nuo 1940 metų Lietuvos lietuviškai ar kuria 
birželio 15 dienos vieši kita kalba apie Lietuvą buvo 
šaltiniai yra pilni melo. Dabar- išspausdinta nuo 1918 metų iki 
tinio laiko Lietuvos realios 
tikrovės tik nuotrupas randa
me neperiodinėje pogrindžio 
spaudoje. Lietuvos viešuose ir 
privačiuose knygynuose buvu-

dabar. 
Tačiau yra daug vietų, ku

riose yra daug daugiau, negu 
tik šis tas . Yra senovės Lietu
vos šaltinių, yra, nors ir ne 

šiųjų tautos istorijos šaltinių j visi, spaudos draudimo laiko 
didelė dalis yra jau sunaikinta, leidinių, laiškų, įdomių tautos 
ir tas naikinimas vykdomas istorijai siekiančių praeitin 
toliau. daugiau kaip 100 metų. Dauge-

Prieš 1918 metus buvo lis tokių dalykų yra unikumai 
beveik neįmanoma kur nors už tik kurioje nors vienoje vietoje, 
Lietuvos sukoncentruoti Lietu-1 lietuviams mažai žinomoje 
vos istorijos šaltinius. Po 1918 ; 
metų taip pat niekas nepasi-1 
rūpino kur nors sukoncent-! 

ruoti nors po 1918 metų spaus
d in tus dalykus: knygas , 
žurnalus, įvairius periodinius 
ir neperiodinius leidinius. Kiek 
jų surinko, pavyzdžiui, ses. 
kazimierietės, tai padarė tik 
savo pastangomis ir nepilnai. 
Įdomu pamatyti Vatikano, 
Paryž iaus Nacional inėje 
bibliotekoje, kaip šį reikalą 
suprato nepriklausomos Latvi
jos, Čekoslovakijos valdžios, 
nekalbant jau apie senąsias 
Europos va l s tybes . Mūsų 

bibliotekoje, kurioje no r s 
institucijoje ar privačių asme
nų rankose. 

J a u eilės mirusių mūsų senų
jų lietuvių šios rūšies turtas — 
knygos, laikraščių, laiškų, 
fotografijų rinkiniai buvo 
išmesti į šiukšles. Kelių miru
sių žymesnių asmenų palikti 
knygynai buvo išparduoti net 
atskiromis knygomis, vienas 
kitas tai padarė būdami dar 
gyvi. Gyvųjų tarpe yra jau ne 
daug tokių, kurie ga lė tų 
pasakyti, kas tas knygas 
nupirko. Tikėtis, kad visi tie 
dalykai pamažu bus surinkti į 

galioje šiandien yra tik šalti- Lietuvių archyvą, būtų perdi-
niai, išlikę laisvojo pasaulio i dėlė iliuzija. Šiandien dar 
kraštuose, pirmoje eilėje tie, 
kurie yra lietuvių rankose. 
Tačiau ir šie nesuregistuoti, 

galime bent dalinai atsekti, 
kur nuėjo, pavyzdžiui, minis-
terių P. Klimo ir E. Turausko, 

monsignoro J. Končiaus kny
gos. Netrukus gal nė to negalė
sime. 

Ar dar galima ir ar verta ką 
nors daryti? Manau, ne tik 
verta, galima, bet ir yra būti
na veikti. Sugestijos galėtų 
būti nors šios. 

Vyriausias tikslas būtų 
padaryti mikrofilmus visų 
pasaulyje mums prieinamų 
senovės rankraščių, senų 
laiškų, visko, kas kur yra 
spausdinto ir liečiančio mūsų 
tautos gyvenimą Lietuvoje ir 
už Lietuvos. Mikrofilmų reiktų 
padaryti ne vieną egzemplio
rių, o kelis, kurie būtų patalpin
ti žymiausiose universitetų a r 
valstybinėse bibliotekose, kad 
norintieji tuo pasinaudoti savo 
tyrinėjimams ar darbams galė
tų lengvai pasiekti Europoje, 
nors 3-4 vietose Amerikoje, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje, 
Australijoje. Aišku, kad nors 2-
3 kopijos turėtų būti kur nors 
saugiai deponuotos, iš kur 
eventualiai, atėjus laikui, būtų 
galima perduoti Lietuvon. 

Kaip to siekti? Pirmiausia, 
būtų reikalingas iniciatorių 
branduolys. Platus jis nebū
tinas, užtektų kebų asmenų, 
intelektualiai kompetentingų 
ir nuoširdžiai atsidavusių 
tikslui. Man atrodo, kad čia 
tiktų jauni intelektualai ir dar 
pajėgūs „pensininkai". J ie 
numatytų atskiruose kraš
tuose asmenis, kurie surinktų 
Lietuvos istorijai įdomią 

Amerikos Baltų Laisvės lyga 
gavo Valstybės depar tamento 
Baltų sk. vedėjos Mildred A. 
Patterson balandžio 16 rašytą 
laišką. 

„Esu įgaliota a tsakyt i į jūsų 
laišką valstybės sekretoriui 
Haig dėl Atstovų rūmams ir 
Senatui pateiktos jungtinės 
rezoliucijos Ba l tų l a i svės 
dienos reikalu. . Valstybes 
departamentas remia š ias 

medžiagą bibl io tekose ir 
privačiose rankose. Tuo pačiu 
metu sudarytinas ir filmuo-
tojų branduolys, nes yra labai 
daug jau dabar prieinamos 
medžiagos. Mano manymu, 
pirmosios iniciatyvos sudaryti 
iniciatorių branduolį turėtų 
imtis PLB Kultūros taryba. 
Esu optimistas, kad tokiam 
užsimojimui talkon ateis visi 
mūsų inteligentai ir visa 
.sąmoninga visuomenė. 

Lėšų klausimas, m a n atro
do, antraeilis. Nesunkiai vyko 
surinkti nemažas lėšas Lietu
vių koplyčios Washington, 
D.C., ir Šv. Petro bazilikoje, 
Romoje, dar didesnės sumos 
i š l e i d ž i a m o s L i e t u v i ų 
kongresams, Dainų ir Šokių 
festivaliams, Jaun imo kongre
sams, Mokslo simpoziumams, 
visuomenė dosniai atsiliepia 
Tautos ir Lietuvių fondams ir 
kt. 

Visi tie darbai tęstini ir 
toliau, tačiau drįstu manyti , 
kad čia keliama mint is sutelk
ti Lietuvos istorijos Šaltinius šią rezoliuciją Senatui pateikė 
nėra mažesnės vertės už šiuos senatorius Jesse A. Helms (R-

rezoliucijas ir įdėmiai seka jų 
eigą Kongrese". 

Balandžio 12 datuotame laiš
ke prezidento patarėjas Edwin 
Meese III tuo pačiu reikalu 
tar ia: „ ... aš suinteresuotai 
stebėsiu Kongreso veiksmus 
Amerikos baltų reikalu". 

T a p a č i a p ro g a reikia 
patikslinti „Eltos informaci
jos" balandžio mėn. biuleteny
je pateiktą informaciją Baltų 
laisvės dienos klausimu. 

Cia rašoma: „Sausio 27 d. 
kongresmanas Henry J. Hyde 
(Illinois) Atstovų Rūmuose 
paskelbė bendrą rezoliuciją 
(H.J.Re8.386), kurioje siūloma 
kasmet birželio 14 d. minėti 
Baltų Laisvės dieną... Rezoliu
cija perduota Senato ir Atsto
vų Rūmų Užsienio reikalų 
komitetams. (ELTA). 

Pirmiausiai, tokios .Jben-
dros" („general" ar „com-
mon") rezoliucijos iš viso nėra. 
Atstovų rūmų narys Henry J. 
Hyde (R-Ill.) pateikė House 
Joint Resulution — tai aukš
čiausios rūšies rezoliucija, kuri 
pravedus abiejuose rūmuose ir 
pasirašius prezidentui, taptų 
krašto įstatymu. Kitą visišką 
nesiorientavimą „Eltos" biule
tenio redaktorius rezoliucijų 
klausimu parodo savo teigi
mu, kad ta rezoliucija perduo
ta Senato ir Atstovų rūmų 
užsienio reikalų komitetams. 
Atstovų rūmams pateikta 
rezoliucija nega l i būti perduo
ta bet kokiai Senato komisijai, 
ir priešingai. Šiuo atveju pana-

minėtus ir kitus darbus. 
Manau, kad čia keliama mintis 

NC) kovo 22 d., kuri vadinasi 
Senate Joint Resoliution 172 

daugeliui lietuvių nėra sveti- (sutrumpintai S.J.Res.172). 

"Draugo" premijos už geriausią romaną Birutei 
Pūkelevičiūtei įteikimo, autorei autografuojant, 
Clevelando lietuviai ir svečiai. Iš kairės: J. Žilio
nis, A. Alkaitis, P. Petrutis, Margučio radio valan

dos vedėjas Chicagoje, iškilmių rengimo pir
mininkė Milda Lenkauskienė, rašyt, laureatė 
Birutė Pūkelevičiūtė ir Juozas Ardys iš Erie, Pa. 

Nuotr. J . Garlos 

ma. Jau ne vienas žino, ką 
šioje srityje net l i tuanistiniu 
reikalu veikia prof. John F. 
Cadzow Kent, Ohio, valstijos 
universitete. J is š ia tema jau 

| tiek susidomėjęs ir tiek nuvei
kęs, kad mūsų reikale jis mielai 
bendradarbiautų. Amerikos 
Kolumbo vyčia i pa s i ryžo 
n u m i k r o f i l m u o t i v i s ą 
Vatikano biblioteką ir archy
vus, ir tų mikrofilmų bent 
v i e n ą kop i j ą p a t a l p i n t i 
kuriame nors Amerikos katali
kų universitete. J ų užsimotas 
darbas, nors koncentruotas 
vienoje vietoje, savo apimtimi 
gali tok" viršyti tai , ką mes 
galėtume surasti pasaulyje 
liečiančio mūsų tautą. 

Atrodo, kad čia keliama 
mintis nėra atidėtina, nes šiam 
tikslui t inkančios visokios 
mūsų pajėgos vargu ar stiprės. 
Dabartinis laikas yra gal 
tinkamiausias. 

Šiuo metu H. J. Res. 386 yra 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisijoje ir Post Office and 
Civil Service komisijoje. Į 
pastarąją komisiją patenka 
visos rezoliucijos, kuriomis 
s k e l b i a m o s k o k i o s n o r s 
„dienos". Bet kadangi ši 
rezoliucija paliečia užsienio 
politikos sritį, tai taip pat 
perduota ir į „Foreign Affairs" 
komisiją. Iki šiol kongres-
m a n o H y d e r e z o l i u c i j a 
susilaukė 63-jų co-sponsorių. 

Sen. Helms rezoliuciją, S.-
J.Res.172, kaip co-sponsoriai 
jau parėmė 20 senatorių. Ji 
perduota senato teisių komi
sijai. 

Visi lietuviai ir organizaci
jos prašomos rašyti savo 
valstybių senatoriams ir savo 
dis t r iktų k o n g r e s m a n a m s , 
p r a š a n t tapt i a t i t i nkamų 
rezoliucijų co-sponsoriais. 

J. K j . 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
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Tačiau netrukus jos visos viena po kitos ištekė

jo: Birutė už Pauliaus Gylio, Bridgeporto lietuviško 
restorano savininko sūnaus; Zita už Korėjos karo 
veterano Broniaus Zvirždžio, o Nijolė — už būsimojo 
politinių mokslų profesoriaus Vytauto Vardžio. 
Vienos jų ir vestuves teko atšokti. Kai iš kitur 
atsidanginę vyrukai iš Cicero išsinešė tokias šaunias 
tris merginas, Cicero pasidarė lyg ir tuščiau, nors tų 
gražuolių nemažai dar liko. Tačiau kažkaip lyg ir 
tolimesnių. 

Vėliau Alfonsas Pareigis, kad ir augindamas 
nemažą šeimą, išvažiavo į V. Vokietiją studijuoti 
medicinos ir po kelerių metų grįžo jau su gydytojo 
diplomu. Tačiau ne koks puikuolis su gydytojo diplo
mu, o tas pats mielas Alfonsas Pareigis, kokį mes jį 
anksčiau pažinom Cicero. Netrukus jo keliais pasekė 
ir kitas buvęs cicerietis Petras Zlioba, dabar žinomas 
Chicagoje gydytojas. 

Alfonsas Pareigis, gavęs darbą pietiniame 
Illinois, su šeima išsikėlė iš Cicero ir taip ilgokai jo 
nebeteko matyti. Tik po eilės metų gavom kvietimą 
dalyvauti jų atžalyno vestuvėse Chicagoje. Susiti
kus vėl sugrįžo daug prisiminimų iš anų gražių, o 
kartais ir audringesnių laikų Cicero. Bet dr. A. 
Pareigis šį kartą buvo jau nebe tas. Skundėsi sveika
ta, rimtais širdies negalavimais. Dar praėjo kiek 
laiko, ir Alfonsas mirė, spėjęs pasiekti ne tik 
svarbiausią gyvenimo tikslą — gydytojo diplomą, 
bet ir spėjęs eilę metų padirbėti kaip gydytojas. 

Tai vis žinia, kad ne tinginiams ir siekiantiems 
aukštesnio gyvenimo tikslo Amerika nebuvo ir nėra 
praraja. Tai liudija šiuose nuotykiuose jau minėti 
inž. K. Dočkaus, dr. P. Kisieliaus, dr. J . Žliobos, dr. 
A. Pareigio pavyzdžiai. 

Ilgai netrukus Cicero buvau įveltas ir į laikraš
tininko darbą. Profesinis žurnalizmas buvo ilga 
mano gyvenimo svajonė. Tačiau nepraėjęs ilgo 
žurnalisto-mėgėjo kelio, apie profesinį žurnalizmą nė 
negalvok, nes lietuviškų laikraščių nėra daug, o kiek 
profesionalų su gabia plunksna ir geru stažu 
suvažiavo iš Europos. Jau neskaitant tų, kurie iš 
seniau čia lietuviškose redakcijose dirba. 

Tad pradėjau labai kukliai. Vieną pirmųjų 
straipsnių teko parašyti apie kleboną prel. I. Albavi-
čių ir jo parapiją. Klebonas priėmė klebonijos salione 
ir honoraro atnešė alaus stiklą. Šalto, putojančio 
alaus. Po to rašiau apie Cicero gyvenančią skautijos 
veikėją Oną Zailskienę, vėliau tapusia Skaučių Sese
rijos vyriausia skautininke, daug dirbusią Balfui ir 
kitoms organizacijoms. Ji mirė 1982 metais. Netru
kus po to, Z. Juškevičienės paprašytas, nuvykau pas 
Cicero gyvenančią poetę Juoze Augustaitytę-Vaičiū
nienę ir su ją pasikalbėjau, vėliau tą pasikalbėjimą 
aprašiau „Drauge". Pas garbingąją poetę ėjau kiek 
susijaudinęs, nes jau buvau šį tą girdėjęs apie jos 
statų būdą, apie priekabes dėl netinkamo, nesuval-
kietiško lietuvių kalbos vartojimo. 

Poros valandų pokalbis su poete jos kukliam 
bute mane be galo dilgino, tačiau pareigą atlikau ir, 
kai pasikalbėjimas buvo išspausdintas, susilaukiau 
ne keiksmų, bet rezervuoto padėkos žodelio iš jos ir 
žymiai šiltesnio iš poetės sūnaus Jono. Jonas Vaičiū
nas tomis dienomis sportininko karjerą, bene tuo 
metu buvusio artimo bičiulio Algimanto Mackaus 
paskatintas, keitė į plunksną ir buvo nuolatinis 
mūsų literatūros-žurnahzmo seminarų Skadausko 

„šventovėje" dalyvis, vėliau iškilęs į Lietuvių 
Bendruomenės veikėjus. Beje, savo žemiškąją kelio
nę Chicagoje 1981 metais Jonas Vaičiūnas užbaigė, 
būdamas kietasprandžiu „reorgu", nors savo metu 
tikrajai ir vienintelei LB nemažai pasidarbavo. 

Cicero laikotarpio žurnalizmo karjeros pradžioje 
teko atlikti ir vieną pusiau karinį, pusiau politinį 
uždavinį. Cicero tuo metu garsi buvo JAV Tautinės 
gvardijos 33 divizijos, 228 pulko G kuopa, kurią 
sudarė apie 40 procentų lietuvių, neseniai atvykusių 
iš Europos. Vienas aktyviųjų tos kuopos gvardiečių 
buvo Juozas Vareika, pažįstamas dar iš Diepholzo 
stovyklos, V. Vokietijoj. 

Vieną dieną kuopos vadovybė pakvietė lietuvius 
laikrašt ininkus stebėti tos Tautinės gvardijos kuopos 
prat imus Cicero Armory. „Draugo" redakcija įgalio
jo mane dienraščiui atstovauti. Dr. P. Grigaičio reda
guojamoms „Naujienoms" atstovavo dr. P. Jonikas, 
tuo metu dirbęs dienraščio redakcijoje. Nors dr. P. 
Jonikas buvo ir juo labiau tebėra vienas pagrindinių 
lietuvių kalbininkų, tačiau tada duoną pelnėsi 
aprašydamas dienraščiui eilinius įvykius, taisyda
m a s mažaraščių bendradarbių korespondencijas. 
Žurnalui „Kariui" atstovavo tuo metu Chicagoje 
viešėjęs jo redaktorius kpt. Simas Urbonas. 

Cicero Armory lietuvius laikraštininkus pasiti
ko pats J A V Tautinės Gvardijos 33 divizijos, 228 
pulko G kuopos vadas kapitonas Hamer. Tuojau pat 
jis ir ėmė girti jo kuopoje tarnaujančius lietuvius. 
Todėl po šauniai pademonstruotų kelių karinių prati
mų pirmas kapitono paklausiau: „Ka, kapitone, 
galvojat apie Lietuvos ateitį?" 

Kapitonas Hamer atsakė: „Mūsų vienas tikslų 
nueiti ir išlaisvinti Lietuvą. Norėčiau su savo vyrais 
pasiekti Lietuvą. Anksčiau ar vėliau tai padary
sim". (Cituota iš „Draugo", 1951.VIII.28 nr.). 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gegulės mėn. 21 d. 
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>W\^V bitiiilDį 
M A I R O N I O MINĖJIMAS 

Šiais sukaktuviniais Mairo
nio metais šv. Jurgio parapija 
Clevelande prisimins ir pa
gerbs didįjį Lietuvos atgimi
mo dainių. Maironio minėji
mas įvyks birželio 20 d., 
(sekmadienį) po sumos šv. Jur
gio parapijos salėje. Pradžia 12 
vai. vidudienį. Apie Maironį, 
žmogų ir poetą, kalbės rašyto
ja ir poetė Aurelija Balašaitie-
nė. Ruošiama ir meninė pro
grama. Bus ir pamėgtoji 
kavutė. Visi lietuviai nuošir
džiai kviečiami minėjime daly
vauti. 

P R A N E Š I M A S 
Amer. Lietuvių Tarybos Cle-

velando skyrius, drauge su Cle-
velando Latvių ir Estų Laisvi
n imo są jungomis , ruošia 
baisiųjų birželio įvykių riinėji-
mą — ekumenines pamaldas, 
kurios bus sekmadienį, birže
lio 13 d. Pamaldos vyks pirmą 
vai. po pietų Šv. Jono katedro
je, Superior ir East 9-ta g. Or
ganizacijos prašomos daly
vauti uniformuotos ir su 
vėliavomis. Lietuvių visuome
nė nuoširdžiai kviečama daly
vauti. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
Clevelando skyrius 

" G R A N D I N Ė L Ė S " 
PAVASARIO DOVANA 

J a u daug kartų "Grandinė
lė" kvietė mus į savo spalvin
gus spektaklius, kurie visada 
virsdavo giedrios nuotaikos, 
jaunystės džiaugsmo ir pava
sariškos šilumos švente. Šo
kis, daina ir šypsena veiduose 
— dovanos, kuriomis tik jau
nystė gali pilnai džiaugtis. Kai 
grožis, grakštumas, talentas ir 
darbo meilė sujungiami į kokį 
projektą ir jo realizavimą, re
zultatai visų pastebimi ir ver
tinami. 

„Grandinėlė" jau beveik tris
dešimt metų (Liudo Sagio įkur
ta 1953) eina tuo keliu ir su pa
sididžiavimu gali žvelgti į 
praeitį, sunkaus darbo ir tri
umfo metus. 

Tikrai nežinau, a r "Grandi
nėlė" ir jos "tėvai" Aleksand
ra ir Liudas Sagiai veda kokį 
chronologinį dienyną, kaip 
kad daro Čiurlionio ansamb
lio archyvininkė O n a Mikuls
kienė, bet susidarytų tomai jų 
gastrolių aprašymų mūsų ir ki
tataučių spaudoje, žiūrovų įs
pūdžių, žinovų pastabų ir kri
tikos, sveikinimų ir linkėjimų 
gausybė. O kur įspūdingosios 
nuotraukos iš koncertų Šiau
rės Amerikoje, Pietų Ameriko
je, Europoje ir Australijoje. Šis 
šaunus šokantis ir dainuojan
tis jaunimas toks fotogeniškas 
ir dailus! Nemanau, ar kitas 
kuris lietuvių šokių ansamblis 
laisvajame pasaulyje buvo tiek 
skaitančiai visuomenei paro
dytas spalvotomis ir juoda — 
balta nuotraukomis svetimų
jų spaudoje. Lietuviškoji perio
dika dažnai pasipuošia jos 
nuotraukomis. "Grandinėlė", 
rodydama savo skoningai at
liekamą programą, svetimie
siems išdidžiai kalba ir apie 
Lietuvą ir jos vaikus. 

Jau dabar "Grandinėlės" va
dovai turėtų pagalvoti apie di
desnį sukaktuvinį leidinį, ku
r i a m e n o r s d a l i n a i 
atsispindėtų jos stambus įna
šas į lietuvių tautinio šokio 
grožį, jo reprezentaciją salėse, 
aikštėse, televizijos ir kino ek
ranuose. 

Kad "Grandinėlės" šokio ir 
dainos įspūdis žiūrovų maty
tas per beveik tris dešimtme
čius nepasibaigtų su koncerto 

— spektaklio uždangos nusi
leidimu, yra padaryta daug 
skaidrių, nuotraukų ir filmų. 
Daugiausia šiuo reikalu tur būt 
yra padaręs Kento valstybinis 
universitetas, nufilmavęs išti
są "Grandinėlės" spektaklį su 
vestuviniais papročiais, dai
nomis ir šokiais. 

T a u t i n i o š o k i o i s t o r i j a 
Gegužės 2 dieną "Grandinė

lė" vėl pasirodė su nauja pro
grama. Tai lietuviško šokio is-
t o r i j a , p a v a d i n t a " N u o 
Sudaužtinio iki Kupolinio". Ar 
kada tokia ar panaši progra
ma buvo paruošta ir parodyta 
čia laisvajame pasauly ar oku
puotoje Lietuvoje, neteko gir
dėti. Kiek reikėjo talento, su
manumo, laiko ir kantrybės 
tokią programą paruošti. Su
rinkti visus galimus duome
nis, liečiančius choreografiją, 
muziką, tautinius drabužius, 
dainas, nenutolstant nuo ori
ginalumo; tai milžiniškas dar
bas. Bet Sagiai ir "Grandinė
lė" padarė! 

Ir šis spektaklis turėtų būti 
nufilmuotas, kad ir ateinan
čios kartos galėtų matyti, kaip 
iš primityvaus liaudies šokio 
išsivystė gracingas šokis su -
muzika ir daina. "Grandinėlė" 
— ne profesionalai šokėjai — 
šokėjos, (kai kurie amerikiečių 
muzikos ir šokio kritikai juos 
lygina su profesionalais), bet 
entuziastingas jaunimas, besi
mokąs gimnazijose ar univer
sitetuose. Jie Liudo Sagio (ku
rio liaudies šokio studijos ir 
praktiškas darbas tęsiasi per 
beveik keturis dešimtmečius) 
vadovybėje tai atliko su didele 
meile ir pasisekimu. 

Tą sekmadienį apie 400 (tik 
tiek Cuyahoga Community 
College salė tegali sutalpinti) 
entuziastingų amerikiečių ir 
lietuvių žiūrovų sekė lietuvių 
tautinio šokio evoliucijos mo
mentus su mezzosopranu Al
dona Stempužiene — Švediene 
ir septynių instrumentų or
kestru, vadovaujamu Ritos 
Kliorienės. 

Pirmoj daly "Grandinėlė" 
nukėlė žiūrovus į senąjį Lietu
vos kaimą. Cia buvo reprezen
tuojama paskirų Lietuvos sri
čių šokiai ir dainos. Liaudies 
dainų puiki interpretatorė Al
dona Stempužiene — Švedienė 
dainomis praturtino senosios 
Lietuvos kaimo atkūrimo vaiz
dą. Scenos ekrane rodomos 
skaidrės papildė to meto Lietu
vos vaizdą. 

Antroji dalis vaizdavo liau
dies šokius po 1S30 metų, kai 
po sėkmingų gastrolių Tarp
tautiniame tautinių šokių fes
tivaly Londone 1935 metais, 
susidomėjimas tautiniu šokiu 
labai sustiprėjo. Tada jau gim
nazijose ir universitetuose bu
vo susidariusios šokių grupės. 
Buvo choreografuota nemažai 
šokių. Šiame spektaklyje pa
šokta populiarieji šokiai: blez
dingėlė, jonkelis, kubilas, ru
gučiai, malūnėlis, oželis ir 
aušrelė. Šokių mintį ir charek-
teristiką angliškai kalbančiai 
auditorijai perdavė dr. 2ivilė 
Vaitkienė — Kliorytė, buvusi 
ilgametė "Grandinėlės" šokė
ja. 

Trečioje dalyje "Grandinė
lė" parodė šių dienų lietuvių 
tautinį šokį, kuris choreografų 
— specialistų ir muzikų buvo 
labai praplėstas apimties ir 
grožio atžvilgiais. Okup. Lie
tuvoje ir laisvame pasaulyje 
tautinių šokių grupės dalyvau
ja tarptautiniuose festivaliuo
se ir surengia įdomių pasiro
dymų įvairiomis progomis. Cia 
auditorija, kurioje buvo didės-

CLASSIFIED ADS 
M I 8 C E L L A N E O U S 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 SL, teL 776-1486 
4MUIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIH1111IIIII11U1IU1II 

Akimirka iš „Grandinėlės" naujosios programos 
„Nuo Kupolinio iki Sudaužtinio" — lietuviško 
šokio raida nuo kaimo seklyčios iki miesto sce

nos. Programa bus pastatyta Clevelande gegu
žės 2 d. ir pakartota Chicagoje gegužės 8 d. 

UUIMIIIilIlIimillllllllUIIIMIIIilIlIlilIllIlI 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tet. 376- 1882 arba S76-5996 
mmwmmmimiiiininiiiiiiiiiiiuiiuuiii 

B E AL I S I 1 T I 
-

Price 

* 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

BEVERLY SHORES, INDIANA 
RUSTIC LOG CABIN — ąuietly blend-

ed into trees and shrubbery. 
$49,500. 

MICHIANA SHORES, INDIANA 
When work is done, live 

etose to fun, 
Cheerful ranch. Large family room, 
oew kitehen, fireplace, finished base-
ment, air-conditioning. Short walk to 
a good beach. $62,500. 

OPEN NOON SUNDAY 

LONG BEACH REALTY 
TEL. 219—874-5209 

Rokiškio kadrilį, sadutę, rezgi-
nėlę, dovanų šokį, kregždelę 
džigūną ir kupolinį. Solistė 
Stempužiene — Švedienė sub
tiliai atliko vestuvinių dainų 
ištraukas, kurias aranžavo Fe
liksas Bajoras. 

"Grandinėlės" koncertinę 
grupę sudaro 30 šokėjų, iš ku
rių 11 jaunuolių ir vyrų. Šiame 
pastatyme dalyvavo ir penki 
"Grandinėlės" veteranai šokė-
jai,-jos. 

Ačiū " G r a n d i n ė l e i " 
i r Sag i ams ! 

"Grandinėlė" yra Clevelan
do ir išeivijos pasididžiavi
mas. Visur ir visada užsireko
mendavęs kaip drausmingas ir 
talentingas vienetas, "Grandi
nėlė" į šį pavasarinį koncertą 
įjungė daugiau skambių liau
dies dainų dėka patyrusios ir 
jaunos orkestro ir choro vado
vės Ritos Klorienės, "Nerijos" 
vokalinio ansamblio vadovės. 
Tautinio šokio grožis sujung
tas su skambia liaudies daina. 
Kitataučiai turėjo gerą progą 
susipažinti su liaudies kultū
ros aspektais, o mes, lietuviai, 
džiaugėmės malonia proga, ku
ri porai valandų atitraukė nuo 
pilkos kasdienybės. Ačiū Sa
giams ir "Grandinėlei"! 

"Grandinėlė" nepripažįsta 
paviršutiniškumo, nepalieka 
spragų atsitiktinumui — "kaip 
Dievas duos", o viską stengia
si įvykdyti laikrodžio tikslu
mu. Darna, laikas ir grožis čia 
suranda bendrą kalbą. 

"Grandinėlės" pasisekimo, 
ištvermės ir sėkmės istorijoje 
Aleksandra Sagienė iškyla 
kaip griežta ir sumani organi
zatorė ir administratorė. J i 
Dievo dovana "Grandinėlei" ir 
Liudui Sagiui. 

Po sėkmingo spektaklio 
koncerto atlikėjai ir dalis daly
vių susirinko Dievo Motinos 
parapijos, svetainėje kavutei. 
Sagiai, dėkodami "Grandinė
lės" tarybai: Birutei Skrinskie-
nei, Algiui Širvaičiui, Vincui 
Apaniui ir nariams — I. Bub
lienei, kun. G. Kijauskui, Gr. 
Kudukienei, M. Lenkauskie
nei, M. Sandargienei ir K. Šu
kiui, gražias plaketes įteikė il
giausiai šokantiems vyrams 
Algiui Nagevičiui ir Algiui 
Maineliui ir pinigines dova
nas uoliausiai repeticijas lan
kantiems šokėjams. 

Šios naujos programos pa
ruošimas, drabužiai, bateliai, 
orkestras ir kt. kainavo 8000 
dol., kurie buvo sutelkti "Gran
dinėlės" tarybos, Lietuvių Fon
do, Jono Balboto, Vinco Apa-
niaus ir kitų bendromis • 
jėgomis. Padėkota Dievo Moti
nos parapijos klebonui kun. G. 
Kijauskui, kuris leidžia nemo-

miiiiiMiniiiiiiiimimimiiiiHmmiiifiin 
NAMŲ APSITVARKYME 

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

nė dalis amerikiečių ir kitų tau- T e L 4?6-S950 
tybių žiūrovų, matė: kepurinę, niiiiiiifiiiiiifuiififiiiiiiiniiiutiiutiiiiiuif 

karnai naudotis sale. 
Programos pastatymą rėmė 

ir Ohio Arts Council, Ohio Pro-

gram in Humanities, Mathher 
ir apskrities komisionieriai. 

V. Rociūnas 

ŠV. KAZIMIERO L IETUVIŲ 
KAPINĖSE 

MIRUSIŲJŲ MNEJIMO 
DIENĄ 

( M E M O R I A L D A Y ) 
Pirmadienį, gegužes 31 d. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos lietuviškai 10:30 vai. 
ryto. Jas atnašaus Kun. Jonas P. Vyšniauskas. 

Tikintieji galės priimti Sv. Komuniją, 
IšJcūmėse dalyvaus DARIAUS - GIRĖNO VETERANŲ C M a s t e r P l u m b l T l g 

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

NOTA R Y PUBLIC 
4239 S. Maplevt-ood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETY BfiS PRAŠYMAI Ir 

iltokie blankai. 
•HmmmnnmniininiHiiiiuuiitimiiiini 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i S mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARCELS EXFBES6 
2901 W. e»th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
itmiiitmiiiimmiiiiiuuiumumiumnui 

"llUNTINUrTuEUfT" 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Iii. 60632, tel. 927-5980 

iiiminn>iinmniiiiiniiiimiimimin»ii» 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
i, B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiMinimuiui 

POSTAS, KOLUMBOS VYČIAI ir LIETUVOS ŠAULIAI. 

GIEDOS CHORAS, VADOVAUJAMAS 

MUZ. ANTANO GIEDRAIČIO. 

MA&INAS BUS GALIMA PASTATYTI KAFLN£S£. 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

• Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS BEALTI 
2951 West 63rd Street 

WeU maintained brick 2-flat bldg. . 
with one-bedroom garden apt. Via. 
70th & Campbell. Enclosed back porch 
and 2 car garage. $73,900. 

No. 93375 

GEORGE VLASIS REALTORS 
TEL. 636-7474 

Lieensed, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

P4SSBOOK 
SAVINGS... 
te best w*y to tn%įfwMl 

— us f or 
U f l M ^ finanetng. 

AT oui io* um 
VVI1M R Į P f t V M I M 

TO f l f YOlJff I M f O M I 

tntsrMt R«tM 
Paid or. Savmgs 

ImerHl Compoonded 
Oaiiy WHS P«J Ou»rt«Hy 

Mutual Federal 
Javings and Loan *f3& 

2212 WEST CERMAK R0AO 
Peter Kazanauskas, Pres. 

CHICAGO, ILL. 60608 
Tel.: 847-7747 

RDURSi *on.Tu«.rrl.S-4 Thur.»-S Sat . 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

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

Tetef. — W A 5-8063 

1 0 * — 90% — 30% pigiau mokėatt 
a i apdrarida aao ugniea ir antomo-
bflio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208y3 West 95tb Street 

' Telef GA 4-8654 

12% — OWNER FJNANCED 
Near 66th & Richmond—Ranch Home 
50 ft. lot. Side drive. Many outstand-
ing features. Mušt be seen to appre-
ciate. For appointment call — 

7 7 6 - 0 3 2 7 
• •• • i ^m L 

9-phis rooms. 2 bedroom apt. up. 
Brick bungalow. 2 car garage. Vic 
72nd & Mozart. 12% financing. 
$44,900. No. 93161 

GEORGE VLASIS REALTORS 
TEL. 639-7474 

WESTCHESTER PIETVAK. DALY 
parduodamas liuksusinis "ranch" na
mas. 2 miegami, 2 vonios, valgomasis. 
Židinys. įrengtas rūsys. Oro vėsini
mas. 2 mašinoms garažas. 

Skambint — 562-7261 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu 

dienreJtis, gi skelbimų kainos yra vi

siem* prieinamos. 

5 BEDROOMS, 2 BATHS. Sided house 
in St. Gali parish. A lot of house for 
th~ money — only $37,500. 

No. 93869 

GEORGE VLASIS REALTORS 
TEL. 636-7474 

Parduodamas geram stovy didelis mū
rinis bungalo sų mūr. garažu. 66-os 
ir Maplewood apyl. Kaina $49.500. 

Skambint sav. tel. 434-9979 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

ISVT.'OM. 3-jų miegamų namas prie 
* M Savaitėms. Arti Antioch, HL 

Skambint — 398-3213 

LIETUVIŠKA VAISTINE 
2557 W.69th Street TeL 778^4363 

J.&J.PHARMACY 
Vhtetal, vftsrihal fciportuotJ kvapelei, gydomos žoMš *U 

Valiuojamos k#*s, ramentai Ir kt, pirkti ar nuoreotS 
Nemokamai aupeJaiojsme damom. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas p a 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovamt turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiiMiniiiiiini 
JONAS PTJZINAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875 -1939) 
Jo visuomeninė, kultūrinė ir 

mokslinė veikla 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi, 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
S12.S5. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. GSrd S I . 

Chkagot IL. 60629 
iiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiujiuiiiuiiiiiuii 

-



Per margučių ritinėjimą atėjo Velykų Kiškis ir dalino dovanėles Lemonto Maironio jaunesniųjų skyrių mokiniams. 
Čia Kiškis su visais mažaisiais — priešmokyklinio amžiaus vaikučiais. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
..... 

Lemont, IU. 
MAIRONIO LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 

Gegužės 8-tą dieną, tuoj po pa
moku, buvo paminėta Motinos 
diena ir Maironio 50 metu mir
ties sukaktis. 

Minėjimą pradėjo dainų ir tau
tiniu šokiu mokytoja Rasa Šoliū-
naitė. Programą atliko mokyklos 
mokiniai paruošti Rasos Šoliūnai-
tės. Atsilankė daug mokiniu tėvu 
ir svečiu, o ypač mamyčių, išgirs
ti joms skirtą pagarbos švelnu 
žodį Motinos dienos proga. Pro
gramą pradėjo mažieji ir jauniau
siųjų skyrių mokiniai su daino
mis, dainų interpretacijomis, vai
dinimais ir šokiais. Visa tai buvo 
skirta mielai ir brangiai mamai, 
kuri juos myli ir augina. Tėvai 
ir svečiai, sužavėti programos at
likimu, nepagailėjo jauniesiems 
katučių. 

Maironio 50 metų mirties su
kakties paminėjimą atliko vyres
nieji mokiniai. Buvo smagu iš jų 
lūpų girdėti, kad jie mokosi lietu
viškai mūsų tautos žadintojo 
Maironio vardo mokykloje. Pa
ruoštame montaže dalyvavo 6, 7 
ir 8-to skyrių mokiniai. Apie Mai
ronį ir jo gyvenimą bei nuveiktų 
darbų svarbą mūsų tautai ir lite-

Bazis, V. Dainowski, A. Mikėnai
tė, A. Prišmantas, J. Povilaitienė, 
A. Reškevičius, M. Stankus ir P-
Uždavinis įsipareigojo atlikti įvai
rius jubiliejaus ruošimo darbus. 

Nuotr. A. Rudžio 

Šulskis įsipareigojo ruošti keletos 
metų parapijos veiklos planą. 
Planus paruošus ir juos su klebo
nu aptarus, bus mėginama įgy
vendinti tai, kas naudingiausia ir 
geriausia tolimesnei parapijos eg
zistencijai. Aišku, čia bus reika
lingi visų lietuvių ir visų parapie-

Jubiliejiniai* metai bus pradėti I č i u § e r i n o r a i> gera v a I i a , mora-
Šv. Antano novena birželio l l , | l i n ė i r kitokia parama. Tik tokiu 
12, ir 13 d. Noveną pravesti j a u j b u d u ga^rna tikėtis išlaikyti nors 
yra pakviesti žymūs dvasiškiai.!ir maža-> het s a v 3 lietuvišką sale-
Planuojama parapijos gyvenimo j le> kurioje visoms organizaci-
ir veiklos paroda. Renkami įvai- j i°ms •" klubams galima reikštis 
rūs su parapijos istorija susiję eks- į tautinėje dvasioje-
ponatai. Rugsėjo mėn. numato
ma parapijos gegužinė, jubilie
jaus proga įpili in i ir daugiau 

Mūsų choras "Rambynas" pa
sižadėjo aplankyti meksikiečių 
bažnyčią ir jų pamaldų metu gie
doti lietuviškas giesmes. Supažin
dins pamaldų lankytojus su lietu-

Įviškomis giesmėmis ir gražiomis 
jų melodijomis. 

Teko patirti, kad numatoma ir 
daugiau panašių choro vizitų ki
tų parapijų bažnyčiose. 

VAIŠINO "RAMBYNĄ" 

Omahos Medžiotojų ir žuvau
toj ų klubas kas metai ruošia klu
bo narių su svečiais vakarienę. 
'Šiemet ši tradicinė vakarienė 
įvyko gegužės 1 d. Kadangi me
džioklės sezonas jau seniai užsi
baigė, o stirniena ir paukštiena 
seniai suvalgyta, o žvejai, bijoda
mi šalto pavasario oro, nesuspė
jo prigaudyti žuvų, išmintingos 
klubo valdybos narių žmonos pa
čios "prišaudė" ir privirė gerų 
balandėlių. Priedui dar prigami
no ir kitokių gėrybių, kuriomis vai
šino vakaro svečius. 

Rytojaus dieną po lietuviškų 
pamaldų medžiotojų klubo sve
čiais buvo mūsų "Rambynas". Šį 
gražų choro vaišinimo paprotį 
prieš keletą metų pradėjo tuome
tinė klubo valdyba. Medžiotojai 
ir žvejai, būdami labai "draus
minga" vyrija, jau keli metai 

laikosi šio lietuviško vaišingu
mo papročio. Klubo nariai gra
žiai pabendravo su kviestais cho
ristais. 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS 
Jau keleri metai, kai "Nau

jienų" dienraštis savo puslapiuo
se veda akciją, nukreiptą prieš 
Lietuvos Šaulių sąjungą trem
tyje. Pastarųjų mėnesių laiko
tarpyje j i pasidarė dar inten
syvesnė. 

Remdamiesi faktais mes kon
statuojame, kaip seka; 

1. "Naujienose" apie Lietuvos 
Šaulių sąjungą spausdinami ra
siniai yra agitacinio ir šmeižian
čio pobūdžio, vienašališki, ten
dencingai iškreipti, net prasilen
kia su tiesa. 

2. Turime tikrų žinių, kad 
"Naujienoms" nusiųsti Lietuvos 
Šaulių sąjungai palankūs raši
niai yra atmetami ir nespausdi
nami. Tai įaiškiai patvirtina 
"Naujienų" turimą blogą valią į 
ir subversinį tikslą. 

Toliau konstatuojame ir esa
me nuomonės, kad "Naujienose" 
prieš Lietuvos šaulių sąjungą 
vedama akcija yra sąmoningas 
ir gerai apgalvotas Mršinimo. 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gegužės mėn. 21 d. 

skaldymo bei griovimo darbas, 
nešąs žalą visai lietuviškai išei
vijai ir yra naudingas vien tik 
raudonajam tautos pavergėjui. 

Išdėstytų faktų akivaizdoje 
konkrečiai ir kategoriškai pa

reiškiame, kad Lietuvos Šaulių 
sąjunga tremtyje atsiriboja nuo 
bet kokių ryšių su "Naujieno-
rrus . 

Lietuvos šaulių sąjunga 
tremtyje 

JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus | 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. j 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap- j 
lankas autor iaus . Kaina su persiun
timu $7.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 

SVEČIAI — MEKSIKIEČIU 
CHORAS 

o-rvamų renginių, ragrmamis 
iškilmingas sukakties minėjimas 

ratūrai, skaitė Kristina 2vynaky- Į kimas, su viltimi žiūri į visapu-
tė- Maironio kūrybą — eilėraš- j sį^ką parapijos atbudimą ir šu
čius gražiai deklamavo mokinės: j stiprėjimą. Laukiama, kad visi 
Andrea Damušytė eil "Pava-j tautiečiai, kurie yra atitrūkę nuo 
sario saulė", Loreta Lirgamerytė j lietuviškos parapijos, sugrįžtų į 
eil. "Augo putinas", Ramoną Po-1 s a v ą bažnyčią ir sekmadieniais 
vilaitytė eil. "Ten, kur Nemunas: užpildytų lietuviškų pamaldų me-
banguoja" ir Audra Mockaitytė į tu apytuštę bažnyčią. Iš visų lie-
eil. "Užmigo žemė". Montažą j tuvių laukiama aktyvesnio daly-
"Jūratė ir Kastytis" atliko: Da- vavimo visuose parapijos reika-
rius Maurukas, Erika Aieksiū-. luose. Šiais metais bus siekiama, 
naitė, Asta Kazlauskaitė. Pabai- kad lietuvių parapija pasižymėtų 
gai buvo pašokti tautiniai šokiai, mūsų bažnytinėmis ir tautinėmis 
Minėjimas baigtas palydint pro- tradicijomis. Tradicijos gražios ir 
gramos atlikėjus gausiu plojimu, širdžiai artimos, tik reikia padė-

Mokslo metų pabaiga gegužės t i j a s įgyvendinti ir palaikyti. Pa-

Š. m. balandžio 25 d. Šv. Anta-
no oarapijos bažnyčioje lietuvis-! įvyks spalio 3 a. jame vyskupas i * „ „ , „ I J i„v,i - --•- + •• • , t . , .v, . . , .v ' k u pamaldų lankytojai turėjo! su aukštais dvasiškiais aukos is-|„,„i^ •„ + ; /-*• J • r\ 

, ., . w . v . . , v j malonią staigmeną. Giedojo Our 
kilmingas Misiąs Sv. Antano baz- < T „ i r ^ i i 

~- - T . ~ . v. iLa*r oi Guaaaiupe parapijos 
nycioje. Bus nemažai svečių:, c h o r a s j ^ ^ 
aukštų amerikiečių pareigūnų , s k a m b ė j o mel0dingai ir gar-1 
ir is tolimesnių vietovių kviestų • • .. . . .. ., . 
,. . „ , , 7 . ... , . šiai, pritariant gitarų muzikai. 
lietuvių. Sukakties minėjimas baig 
sis banketu su menine programa. 
Mūsų meninės pajėgos jau pra
deda ruoštis šiam neeiliniam įvy
kiui. 

Šie metai yra paskelbti lietu-
I viškų parapijų atgaivinimo — 
| sustiprinimo ir jų išlaikymo m e- i 

tais. Švenčiant garbingą Oma- j 
hos lietuvių parapijos 75-kių me-1 
ų sukak+i, parapijos klebonas kun. 
P. 2arkauskas ir visi, kuriems rū
pi Omahos lietuvių parapijos li-

tllllllllllllllll!!ll!!l!!H U U I I i l I M I H 

22 dieną. Po programos, diplo
mų ir pažymėjimų išdavimo nu
matyta mokiniams išvyka — ge
gužinė prie ateitininkų namų Le-
monte. Prašome mokinių tėvelius 
ir svečius praleisti laiką su jauni
mu gryname ore. Bus įvairių žai
dimų ir skanių užkandžių. Tiki
mės palankaus oro ir daug sve
čių. 

Alb. Kašiubienė 

Omaha, Nebr. 
JUBILIEJUS IR PARAPIJA 

Šiais metais sukanka septynias
dešimt penkeri metai nuo lietuvių 
parapijos įsikūrimo Omahoje. Šį 
Šv. Antano lietuvių parapijos ju
biliejų ruošiasi iškilmingai švęs
ti. Tam reikalui yra sudarytas ko
mitetas. Benius Šulskis, komiteto 
pirmininkas, planuoja, kaip jubi
liejaus proga išgarsinti Šv- Antano 
parapiją, jos įsteigimo tikslą, nu
veiktus darbus ir visą dabartinę 
lietuvių veiklą Omahoje. Kiti ko
miteto nariai: A. Antanėlis, W. 

rapijos stiprinimui, jos egzistenci
jos ir veiksmingumo išvystymui 
yra sudarytas laikinas komitetas. 
Vienas to komiteto narių — B. 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptaut iniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Tor
te Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri y r a didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir X X amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. «3rd 
St., Chicago, IL. Ulinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinmiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininninuiiiiip; 
1 DR. ANTANAS KUČAS f 

I ARKA7. JURGIS MATULAITIS 1 
| MATULEVIČIUS j 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
1 Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE Į 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie § 
EJ Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- = 
2 Iišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- Ę 
s čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos r 
S Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti § 
| šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. = 
E Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. £ 
Ę Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: =_ 

| DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 }. 
^niiiiiiiiHiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiif 

A . A . ,. 

A N N A V I L I M A S 
( WILLIAMS ) 

Gyv. Arlington Heights, III. Anksčiau gyv. Evergreen Park, 111. 
Mirė gegužės 20 d., 1982 m., 5:30 vai. ryto, sulaukus 90 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panemunėlyje. Amerikoje išgyveno 67 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus dr. Anthony Williams, mar

ti Lorraine, 2 dukterys: Aldona Meek ir Bernice Balchen, žentas 
Ozzie, 7 anūkai ir 4 proanūkai. sesuo Anastazija Kilas, dukterėčios 
ir sūnėnai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero Vilimo. 
Priklausė Sv. Kazimiero Ses. rėmėjų, T. Marijonų rėmėjų d-joms, 

Sv. Pranciškaus Tretininkų dr-jai ir Gyvojo rožančiaus draugijai. 
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 2424 West 69th St., Chicagoje. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 22 dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūrius, dukterys, marti, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direktorius — Evans — telef. 737-8600. 

A. f A. ONOS ŽEMAITIENĖS 
mirties metinės gegužes 22 d. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionę maldose tą dieną. Šv. Mišios bus atnašaujamos 
už velionės sielą šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčioje, 
VVaukegene 9 vai. ryto. 

Pasiliekame nuliūdime: vyras dr. Jonas Žemaitis, 
sūnus Jonas su žmona Helga, sūnus Antanas su žmona 
Sherry, duktė Aldona Bielskienė su vyru Mindaugu, 
sesuo Veronika Barsčiauskienė su vyru Jurgiu. Lietuvoje 
liko sesuo Paulina ir Australijoje du broliai Stasys ir 
Antanas. 

Mylimai dukrai, motinai, močiutei ir sesutei 

A.f A. 
IRENAI MORAITEI-PETRUTIENEI 
mirus, jos skausmo prislėgtai motinai, mūsų mielai 
BRONEI MORIENEI ir jos ŠEIMAI gilią užuojau
tą reiškia 

LEOKADIJA IR ANTANAS TVERAI 

Mokytojui 

A. f A. 
J U O Z U I Ž E M A I Č I U I 

mirus, jo dukrai IRENAI, sūnui ALGIUI bei jų 
ŠEIMOMS reiškiame užuojautą. 

MARIUS ir JŪRATĖ SAJAUSKAI 
(Tauragiškiai) 

Warrent Michigan 

ru-/\-n 

Sesele rnirG Lo-
1982 m., ge ru-

A. A 
SESUO M. BEREMCE, SSC 

(KLKNA ALiCIA STUNYTĖ) 
Mūsų mylima 

retto lig-oruneje 
žes 19 diena. 

Velionė buvo duktė Juo,:'tpo ir 
Marijonos (Bungurtaites) Steicių. 

{ vienuolyną įstojo is Ši Ka
zimiero parapijos. Hackney P^oad, 
London, E.2. Anglijos. 

Vienuolyne išgyveno 26 metus 
Paliko nuliūdime šv. Kazimiero 

Seseris. savo pusseseres Mary 
Bradley ir Louise Kellis, Londone 
ir jų seimas, taipgi k i tus gimines, 
mokinius ir pažįstamus. 

Velione bus nulydėta j koplyčia 
penktadieni, geg. 21 d. 7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, geg. 
22 d. su gedulingomis pamaldo
mis, kurios prasidės 9:30 vai. ry 
to šv Kazimiero Seserų koplyčio
j e ! • • ! West Marąuette Road. 
Chicago. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. 

Prašome gimines. Seselės moki
nius Ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse ir pasimelsti už a-a. Se
selės sielą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
IR GIMINES 

Laidot. direktorius 
telef. YA 7-1138. 

Rudmin — 

Mylimai sesutei 
A. + A. 

KRISTINAI MIČIŪNATTEI 
mirus, jos brolį, mūsų mielą draugą DARIŲ ir jo TĖVUS 
nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės liūdesiu. 

* RITA AMBROZAITYTE 
LIONE BRADCNATTE 
VTDA MAČIUKEVIČIŪTE 
IRENA PRANCKEVICICTE 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F ! D A i M l D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviv Laidotuvių Dtrtktorty Asociacijos Nariai 

STEPONAS C LACK (UCKAWICZ) ir SŪN0S 
2424 W. 69th STREET T«L RF.p«bUc 7 - l t l S 
11028 Sonthvrent Hijrhw»y. Palos HiUm, I1L 1>L 974-4410 

PETRAS BiaiONAS 
4M8 SO. CAUTFORNIA AVE. T«L LAfayetto S-M72 

POVILAS J. RIDIKAS 
«S54 SO. HA1£TED STRTET TtsL TArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. Sttfc AVE., CICERO, UJU Tai. OLympie 2-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gegužės mėn. 21 d. 

X J u o z a s Polifcaitis, Ateit i
ninkų federacijos tarybos n a r y s 
ir "A te i t i s " žurnalo adminis
t r a to r ius , e i s komendanto parei
g a s jaunučių ateitininkų vasaros 
s tovykloje liepos 4-1S d., Dai
navoje. 

X Jonui Balčiūnui gegužės 26 
d. sueina 75-ri metai amžiaus. 
J i s y r a gimęs 1907 m. gegužės 
26 d. Kaune . Baigė "Aušros" 
gimnaziją;, Karo mokyklą i r bu
vo Lie tuvos kariuomenės kari
ninkas . Vėliau buvo pasienio 
policijos rajono viršininkas, šau
dymo instruktorius, pavasari
ninkų ir ' šaulių darbuotojas. 
Išeivijoje priklauso Atgimimo 
sąjūdžiui i r veikia lietuvių vi
suomenėje, Chicagoje. Sveiki
name sulaukusį gražaus am
žiaus. 

X Rū tos š imutytės . Kazlaus
kienės, Vyčių lietuviškų reikalų 
komisijos pirmininkės, laišką iš
spausdino "Chicago Tribūne '" 
gegužės 2 0 d. Laiške ji pabrė
žia, kad Biily Grabam, kur i s sa- į įsigyti bilietus 
k ė neradęs religinės priespau
dos Sovietų Sąjungoje, tu rė tų 
pas iskai ty t i LKB Kronikas, kur 
a p r a š y t a s teroras prieš kunigus, 
persekiojimai tikinčio jaunimo, 
vandal izmas bažnyčiose, KGB 
veiksmai prieš amerikietį Skuo
dį. G r a h a m parduoda savo sie
lą ir t a lk ina Sovietų propagan
dai. 

x Poetas Bernardas Brazdžio
nis skaitys savo kūrybą, o stud. 
Dar ius Polikaitis dainuos iš j o 
eilėraščių suka r t a s dainas Atei
tininkų šeimos šventėje, kur i 
įvyksta per Sekmines, gegužės j 
30 d. Ateitininkų namuose Le-
monte. šven tė prasideda 11 vai. 
r. su šv. Mišiomis. 

x Karščio metu pensininku 
sveikatos reikalai ir kultūrinė 
programa, gegužinės pamaldos 
Sodybos gėlynuose šį sekmadie
nį nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi 
laukiami. 

X "Vilkaviškio vyskupija", 
serijinio '^Lietuvos bažnyčių" 
veikalo II tomas, jau atspaus- i 
d in tas dr. iMykolo Morkūno 
spaustuvėj i r yra atiduotas kny
grišyklai įrišti . Tomas apima 
480 puslapių. Knygos leidėjas 
— Lietuvių Bibliotekos leidykla 
(3001 W. 59 th St.) praneša, k a d 
knyga bus pradė ta platinti bir
želio mėn. pradžioje. 

x Antrasis metinis Jaunimo 
centro koncertas bus šį sekma
dienį, gegužės 23 d. Programo
j e Lietuvių Operos mišrus, vyrų 
ir moterų chorai duos i š t raukas 
iš įvairių pas ta ty tų operų. Diri
guos muz. Alvydas Vasaitis, 
Arūnas Kaminskas ir Emilija 
Sakadolskienė. Visi kviečiami 

dalyvaujant 

IŠ ARTI IR TOLI 

Poetui St. Santvarui pagerbti komitetas Clevelande. Iš kaires: dr. V. Stankus, A. Steponavičienė, pirm. B. Snars-
kis, I. Bubliene ir B. Gaidžiūnas (nuotraukoje nėra dr. D. Degėsio ir dr. A. Butkaus). Nuotr. J. Garlos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— New York© įsikūrusi 1977 

m. pabaltiečių kultūrinio ben
dradarbiavimo draugija "Bal-
tia" šiemet atšventė savo gyva
vimo i r veiklos penkmetį. Kas
met j i suruošia dvi ar t r i s meno 
parodas, kuriose dalyvauja lie
tuviai, latviai i r estai, š iemet 
tokia paroda buvo Kultūros Ži
dinyje, Brooklyne, N. Y., gegu
žės 8-9 dienomis. Iš lietuvių pa
rodoje dalyvavo Elena Kepalai-
tė, Vida KrištolaHytė, Elena 
Urbaitytė, Vladas žilius, Vytau
tas Maželis, Algis Norvilą. Taip 
pat pr ie parodos prisidėjo kitais 
būdais Kazimieras Žuromskis, 
Romas Viesulas, J. Kiznis, D. I 
Bulgarytė, N . Uirbrazaitė, A. 
Elskus ir k t . Kultūrinę veiklą 
koordinuoja lietuvė Alina Stak-
nienė, estės Maie Kuuksvere ir 
prof. Olga Berendsen, la tvė 
Eleonora š t u r m s . 

x Dalia Bobelienė, St. Peters-
burg , Fla. , apmokėdama sąskai
t ą pridėjo i r 9 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Kun. J. Tautkus, Pu tnam, 
Conn., Antanas Setikas, Old 
Saybrook, Conn., K. Vaičkus, 
Bolingbrook, UI., Linas Mart is , 
Chicago, m. , užsisakė naujausių 
leidinių u ž didesnes sumas . 

X V. Krasauskas, Hickory 
Hills, UI., J. Karaliūnas, St . Ca-
thar ines , Ont., Kanada, O. Si
monait is , Cicero, UI., Anna 
Deckys, Chicago, BĮ., Ted Kazi
mierait is , Chicago, BĮ., a ts iuntė 
po 5 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

X Marija Svotefienė, Balti-
more, Md., užsisakė naujausių 
leidinių u ž didesnę sumą i r pri
dėjo 5.65 dol. auką lietuviškos 
knygos paramai. Labai ačiū už 
auką. 

X Vincas Ankus. Oak Lawn, 
Dl., Aušrinė Valaitis, Chicago, 
B Į , aplankė "Draugą" i r įsigi
j o naujausių leidinių u ž dides
nes sumas . 

x š į vakarą, gegužės 21 d., 
7:30 va i . vakaro Jaunimo cent
r o kavinėje įvyks Lie t , Fon
do vakaronė. Bus p r o g a iš 
arčiau susipažinti su L . Fondo 
vadovaujančiais asmenimis, pa
ma ty t i L . Fondo veiklą skaidrė
se ir k a r t u pabendrauti. Nariai 
i r svečiai nuoširdžiai kviečiami 
dalyvaut i . Jokių aukų nebus 
r enkama , įėjimas nemokamas. 

(pr . ) . 

X T ik 2 dienos liko 3 d Jauni
mo cen t ro metimo koncerto ge
gužės 2 3 d., sekmadieni, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. P rogra 
mą išpildo Lietuvių opera. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboje. 

(pr . ) . 

X Spalio mėn. planuojama ke
lionė aplink pasaulį. Kelionė 
ruoš iama per Gordon Travel 
Service ir informacijas suteikia 
MariuB Kieka, M . 737-1717. 

( s k ) . 

X St. Oartmir Memort&K Inc., 
3914 W . 111 S t (1 blokas nuo 
fev Kazimiero kapinių), teief. 
2SS-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausia i pasirinkimas. Nelso
ną* ir Duivs savininkai, (sk.). 

ir 
paremti Jaunimo centrą. 

X JAV L B Lemento apylin
kės valdyba reiškia padėką vi
siems apylinkės gyventojams, 
kurie taip nuoširdžiai prisidėjo 
prie apylinkės suruošto kun. 
Juozui Prunskiui pagerbimo, mi
nint jo 50 metų kunigystės su
kaktį. Ypatingas ačiū visiems, 
kurie paaukojo gėles ir maistą. 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ 
S-GOS VEIKLA 

Agronomų B-ga p e r savo me
tinį susirinkimą balandžio 30 d. 
peržiūrėjo, k a s buvo nuveikta 
praeitais metais, patikrinę savo 
finansinį stovį, visi vienbalsiai 
nutarė paskirti Lietuvos atsto-

nešimą ir a tsakinėjo į klausi
mus. 

P i rmininko agr. I g n o Andra -
šiūno dvejų metų kadencijai pa
sibaigus, s-gos pirmininke buvo 
išr inkta agr . Salomėja Janula i 
tienė. S. J . 

vybės Washingtone remontui ' 
500 dolerių ' Na-nJax t r i n k t a J A V L B Vi 

S-ga'miolat prisideda savo i š - l d u r i o V a k a n * apygardos valdy-1 
i ba neseniai galėmis prie lietuvių išeivijos 

kultūrinio gyvenimo finansavi
mo. S-ga y ra pilnateisis Lietu- s i a s 

vių Fondo narvs su 1000 dolerių į pareigomis. P i rmminku d a r vie-
Taip pat t a m e pačiame n a i t r e J U m e t l i kadencijai pasi -

noms, kur ios bus 1983 metais . 
B a n k e t a s vyks spalio 30 d. Jau 
nimo centre. Taip p a t planuo
j a m a sušauk t i apylinkių pirmi
ninkų suvažiavimą rudens motu 
a rba gruodžio mėnesį, kad ga
lė tumėme išvengti žiemos šalčių 
ir sniego. 

Valdyba, pereidama ateit ies 
p l anas ir veiklos gaires , pažada 
at l ikt i pageidaujamus k r a š t o 

posėdžiavo Kazio j valdybos darbus. Ta ip pa t b u s 

L B APYGARDOS P L A N A I 

j Laukančio namuose. Svarbiau-
d a r b a s — pas i sk i r s t ymas 

X Vacius Prižgintas, Los An
geles, Cal., mūsų nuoširdus ben
dradarbis, pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo ir didesnę au
ką. Ačiū. 

Gintė Damušyte. 
Lietuvių Informacijos centro sekreto
rė, pasižymėjusi paskaitininke. 

X Vita Kevaiaitis, Santa Mo-
nica, Cal., T. C. Mikulskis, In-
dianapolis, Ind., Ona Motiejū
nas, Los Angeles, Ca l , S tasys 
Rudys, Newark„Delaware, Algis 
V. Danta, Jenkintown, Pa., įvai
riomis progomis atsiuntė p o 7 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

X Petronėlė Khnont, Spring-
field, BĮ., ilgametė "Draugo" 
skaitytoja, buvo atvykusi į Chi-
cagą, aplankė "Draugą", apsi
mokėjo prenumeratą ir įteikė 7 
dol. auką. P. Kimont j a u 86 
metų amžiaus, bet jaučiasi gera i 
ir džiaugiasi gyvenimu. Ačiū už 
auką. 

x Jonas Kabanis, St. Cathe-
rines, Ont., Kanada, Jonas Pipi
ras, Worcester, Mass., Juozas 
Staskevičius, Toronto, Ont., Ka
nada, pratęsdami prenumeratas, 
atsiuntė po 10 dol. aukų. La
bai ačiū. 

X Kazimieras Laucius, Chi
cago, BĮ., aplankė "Draugą", 
pratęsė prenumeratą ir įteikė 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Stanley J . Yurkus, Chica-
co, 111., lietuviškų juostų audė
jas, pratęsdamas "Draugo" pre
numeratą, atsiuntė 20 d o l jo 
paramai. S. Yurkų skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką tar iame labai ačiū. 

įnašu. 
Fonde yra sudarę Sibire žuvu
siems agronomams prisiminti 
stipendijų fondą, kur is paaugo 
iki 6,800 dol. Kiekvieneriais 
metais iš šio fondo gauto pelno 
skiria stipendiją agronomijos 
mokslus studijuojančiam lietu
viui jaunuoliui. 

Be to , 'Agronomų s-ga y r a 
išleidusi keturias knygas . D r . 
agr. A. Šeštoko "Sodybų Pieve
lės", V. Alanto "Liepkalnio so
dyba", prof. dr. Br . Povilaičio 
'Žemės Ūkio Akademija" ir 

praeitais metais E . Juciūtės 
"Ažuolynėlį". 

Chicagoje gyvenantieji agro
nomai palaiko glaudžius ryšius 
ir darniai veikia. Taip pat pa
laiko ryšius ir su visais laisva
me pasaulyje gyvenančiais kole
gomis. 1974 m. minėdami savo 
Alma Mater — Ž. Ū. A. 50 metų 
sukaktį, sukvietė kolegas i r 
profesorius ne t i k iš plačios 
Amerikos, b e t ir iš Kanados, 

; net iš JBrazilijos, 
Agronomai įsijungia į veiklą 

liko Kazys Laukai t is . Iždinin
ko pare igas at l iks L i n a s Šoliū-
nas, o sekretorės A g n ė Kati l iš-
ky tė Modestas J a k a i t i s eis vi-
cepirrnininko organizaciniams 
re ikalams pareigas. Vicepirmi
n inkas visuomeniniams reika
lams yra Vik toras Garbonkus , 
vicepinnininkė šv ie t imo reika
l ams R a s a šttliūnaitė i r vicepir
mininkas ku l tū r in iams reika
lams Remigijus Sužiedėlis. Nau
joji valdyba dėkoja visiems už 
pasitikėjimą ir žada s m a r k i a i ir 
energingai dirbti . 

J a u grei ta i a r t ė j a t radicinė 

— Daina Jurkutė New Yorke 
baigė Calumbijos universitetą 
magistrės laipsniu ir g a u s šį pa
vasarį skulptorės diplomą. Ba
landžio 30 ir gegužės 1-2 dieno
mis buvo jos diplominio darbo 
paroda, kurią apžiūrėjo profesū
ra i r galėjo matyti šiaip lanky
tojai. Daina Jurkutė y r a Vidos 
ir Pauliaus Ju rkų duktė . 

Jož. Antano Dundaalos pra
nešimas buvo gausiam Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles apy
linkės susirinkimui parapijos 
salėj gegužės mėn. Biž. Antanas 
Dundzila pasidalino įspūdžiais, 

patirtais pereitų me tų pabaigo
je būnant ok. Lietuvoje. T e n j i s 
Vilniaus universi teto pakviestas 
išbuvo apie t r i s mėnesius, skai
tydamas paskai tas iš inžinerijos 
— kompiuterių sr i t ies . K a r t u 
su juo vyko ir j o sūnus, kur i s 
per tą laikotarpį turė jo progą 
Vilniuje lankyti gimnaziją. N o r s 
ir mokslo reikalais lankantis , 
neišvengiamai t e n tenka pat i r
t i įvairiais atvejais pasireiškian
čius Maskvos uždėtus suvaržy
mus, ka s ryškiai atsispindėjo i r 
A. Dundzilos pranešime. P r a 
nešimas buvo gausiai pailius
t ruotas skaidrėmis bent i š t ų 
vietovių, kurios b u v o leista t e n 
jiems pamatyt i . Kiekvienu a t 
veju tokie Lietuvos aplankymai 
ten gyvenančių lietuvių y r a la
bai pageidaujami ir laukiami ir 
daug prisideda pr ie savitarpio 
sustiprinimo. 

— Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje Los Angeles, Calif., pir
moji Komunija buvo gegužės 
2 d. Pirmąją Komuniją pr iėmė 
didelis bū rys lietuvių vaikų. 

— Balfo gegužinė Los Ange
les skyriaus rengiama gegužės 
30 d. Sinkių rezidencijoje. Bal-
fo pirmininku vėl per r ink tas 
Vladas Pažiūra, kur is y r a il
gametis Baifo veikėjas i r pirmi
ninkas. 

d i rbama, kaip ir visuomet, pa 
gal į s t a tu s i r L B taisykles. Val
dyba supranta , kad j i y ra šei
mininkė apygardoje i r turi ne
pap ra s t a i didelę a tsakomybę vi
soms apylinkėms joms ats tovaut i 
k r a š t o valdyboje. Planuojama 
pala ikyt i a r t imus ryš ius su vi 
somis apylinkėmis, 
kas a r b a valdybos a ts tovai ban
dys da lyvaut i įvairiuose met i 
niuose apylinkių susirinkimuose 
ir k i tuose renginiuose. Valdyba 
ta ip p a t tikisi, kad visos apy
l inkės (nesivaržys kre ip t i s į 
apygardos valdybos nar ius su 
problemom a r klausimais. Atei
ty je planuojama išsiųsti apylin
kėm bent kelis aplinkraščius 
metų būvyje. Pageidaujama, bloko konferencija rugsėjo 24 
kad visos apylinkės a ts iųstų s a - ' —26 d. Norima ką nors dary t i 

prieš Maskvos propagandą Eu-

Antibolševikinių t au tų posėdis 
buvo Montr3aly. Afganistano) 

Pirminin- pabėgėlei buvo sudaryta sąlygos 
pakeliauti ruošiant spaudos 
konferencijas. Taipei mieste, 
Azijoje, buvo tarptautinė ant i -
bdševikinių tautų konferencija. 
Šiemet spalio mėnesį bus t a r p 
tautinė antibolševikinų tautų 
konferencija Tokijo mieste. T a m 
sąjūdžiui priklauso ir lietuviai. 

Londone vyks Europos lais
vės tarybos i r Antibolševikinio 

apygardos gegužinė — Lietuvių v o aplinkraščius apygardos vai
š i a i s m e t a i s gegužinė j dybos pumuninkui Kaziui Lau 

kaičiui šiuo adresu: 17 W. 050 
91s t Street , Hinsdale, BĮ. 60521. 
Aplinkraščiai labai padės palai
ky t i glaudžius ryš ius su visom 
apylinkėm. 

Agnė Kati l iškytė 

ANTIBOLŠE\TKIXfi 
K O N F E R E N C I J A 

aiena. 
rengiama birželio 27 dieną, s ek 
madienį, Ot tawa W o o d s pa rke . 
Ka ip ir k i ta is metais , apygardos 
valdyba kreipsis į v i sas apylin
kes , kad jos prisidėtų su d a r b u 
ir aukom, šios gegužinės ypač 
svarbios, nes subur ia visas Vi
dur io Vakarų apyga rdos apylin
k e s į vieną bendrą darbą . Kiek
vieneriais metais svečių skaičius 

ir už s-gos ribų. Mes randame I didėja, ir valdyba tikisi, kad 
jų Balfo, Liet . Fondo, Altos ir j š ia is metais susi lauks ne t rekor-
Vliko valdybose. jdinio skaičiaus. T a i p pa t atei-

Susirinkime svečias prof. dr . | t i e s planuose y r a b a n k e t a s telk-
K. Ėringis padarė t rumpą p r a - į t i lėšoms Pasaulio Lietuvių die-

Mokausi kaip tvarkingai, su dėmesiu atlikti 
Beverly Montessori mokykloje. 

— EriK'^kie;: darbeliai 
Yuotr. XI- JįJcT^vifiaus 

Antirxdševikinio tautų blo
ko Chicagos skyrius gegužės 9 
d. sušaukė Ukrainiečių salėje, 
925 N . "VVestern, pavergtų tau
tų a ts tovų pasitarimą su vado
vaujančiais šio sąjūdžio asme
nimis : Slavą ir Jaroslavu Stetz-
ko, a tvykusiais iš Muencheno. 

Posėdy dalyvavo estai, vo
kiečiai, slovakai, užrairuečiai, 
žydai , afganistaniečiai, rumu
nai, kubiečiai, lietuviai, lenkai. 

J . Stetzko, buvęs Ukrainos 
premjeras , priminė, kad antibol
ševikinų t au tų sąjūdis švenčia 
40 m. sukaktį. Priminė, kad 
Maskva varo psichologinį i r po
litinį karą prieš laisvąjį pasaulį. 
T o s propagandos poveikyje pa
s imetama Europoje. Prez. Rea-
g a n a s daro pas tangas sužlugdy
t i Sov. Sąjungos imperialistinę 
propagandą. Ta krypt imi turi 
veikt i Voice of America i r Ra-
dio Liberty. Sudarymas sąly
gų pavergtoms t a u t o m s laisvin-
t i s iš komunistų vergijos, yra 
v iena iš priemonių išsisaugot 
atominio karo, sprogdinant Sov. 
Sąjungą iš vidaus. 

Slavą Stetzko papasakojo apie 
antibolševikinių tau tų atstovų 
konferenciją Toronte, ku r labai 
ryšk ia i pasireiškė jaunoji kar ta . 
Konferencijoje buvo 250 delega
tų, o dalyvių buvo iki 750. 

D a u g dėmesio kreipta į Af-
g-aniatfluo pavergimą. Pasiųstos 
:riformar.ijr>s nokomu rastinių 
--ab^vbiu iiek-e-ariioms Madride 

ropos jaunimo ir kitų tarpe. Vo
kietijoje b ręs ta neutralumo rnin-
tis, numatan t abiejų Vokietijų 
sujungimą, sudarant neutralią 
sritį tarp Sovietų Sąjungos ir 
JAV. Stetzko mano, kad Sada-
to nužudymas, pasikėsinimas 
prieš Reaganą vyko Sovietų Są
jungos įtakoje. Buvo iškeltas 
klausimas apie BiBy Graham 
kelionę į "Taikos" kongresą 
Maskvoje. Pabrėžta, kad jis pa
sitarnauja komunistų propagan
dai. Maskvos stiprybė yra va
kariečių silpnume, neryžtin
gume. 

Nelaimė, kad laisvasis pasau
lis nesiryžta Jungtinių Tau tų 
panaudot laisvinimo pas tangoms 
ir vakarų reikalams. Jung t . 
Tautas vis labiau stengiasi pa
naudoti savo tarnybai Sovietų 
Sąjunga. 

Pasi tarimams vadovavo uk
rainietis d r . Charkewich. 

Juoz. P r . 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Gegužes 2 1 d. 

1471 m. Anglijos ka ra l ius 
Henrikas VI mirė Londono 
bokšte. 

1542 m. mirė ty r inė to jas Her-
nando d e Soto, beieškodamas 
aukso i r tur tų p r ie Mississippi 
upės. 

1927 m. Charles A. Lindbergh, 
atlikęs pirmą skridimą per At
lantą, nusileido Paryžiuje. 

1956 m. JAV išsprogdino pir
mą vandenilio bombą pr ie Bikini 
Atolo, Ramia jame vandenyne. 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIkšSLTNTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozaninn Daožvardienė 

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

Tai geriausia dovana naujoms 
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 organiia 
rijose 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyga Skyrhi* 
4545 W. SSrd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

J a u i s € j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KBRULIS 

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

išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menes 3AV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias -inko iš visų pi įeinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

Knyga y r a didelio formato, 1 0 " x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti : 
DRAUGAS, It5h5 West 6Srd Street, 

Chicago, IUinois 60629 
IlUnoii gyv. dar prideda JI.20 valstijos mokesčio. 
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