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Kuriuo keliu? 
(Tęsinys) 

Su gailesčiu pasižiūrime į tuos 
klebonus, kurių bažnytė lės 
apleistos ir apšepę, o klebo
nijos blizga... Daug ką mato
me, daug ką žinome, d a u g ką 
suprantame ir net pateis ina
me. Tik negalime pate is in t i 
vieno — besaikio nuolaidžiavi
mo ateistinei valdžiai, Bažny
čios griovimo savo pačių 
rankomis, o ypač puolimo tų 
savo brolių, kurie pasuko 
aukos kebu, kurie, rizikuo
dami savo laisve ir gyvybe, 
ėmė ginti gyvybinius Bažny
čios ir mūsų, tikinčiųjų, reika
lus. Už pagalbą ateist inei 
valdžiai gr iaunant Bažnyčią iš 
vidaus, už idealistų kunigų 
apšaukimą ekstremistais ir 
skaldytojais — istorija nedova
nos! Jei ir toliau juoda bus 
vadinama balta, o ba l t a — 
juoda, jei besiaukoją už Bažny
čios ir tautos reikalus kun iga i 
bus bandoma diskredituoti — 
gali tekti prabilti pa t i ems 
pasauliečiams, prabilt i g ras ia i 
ir atvirai apie kunigus kolabo
rantus, jų bailų nuolaidžia
vimą, jų susirūpinimą pirmiau
sia savo asmens s a u g u m u ir 
savo reikalais, Bažnyčios 
reikalus paliekant paskut inėje 
vietoje. Iki šiol buvo ty l ima ne 
dėl nežinojimo a r nesiorien-
tavimo, bet nenor in t nešt i 
šiukšles iš savo namų. Į 
silpnesnius, bai lesnius a r 
palūžusius dvas ininkus žiūrim 
kaip į nelaimingus savo 
brolius, s v y r u o j a n č i u s a r 
suklupusius po sunkia n a š t a . 

Mes, tikintieji pasaul iečiai , 
irgi daug kur neišlaikome isto
rijos duoto bandymo. Mes irgi 
palūžtame ir suk lumpame. 
Dažnai nedrįstame ar nesuge 
bame ištiesti pagalbos r anką 
ujamam ir persekiojamam 
savo ganytojui. Todėl bū tume 
neteisūs ir negarbingi, jie tik 
smerk tume s a v o d v a s i o s 
vadus. Tačiau, ka i matome, 
kad tie vadai ima mus vesti ne 
Kristaus, bet ateistų nurodytu 
keliu — tylėti irgi ne tur ime tei

sės. Ateistinei valdžiai panau
dojant kai kuriuos kunigus 
klaidingai informuoti Vatika
ną apie Lietuvos Bažnyčios 
reikalus, tikintiesiems iškyla-
pareiga susirasti priemonių, 
kad ir jų informacija pasiektų 
užsienį ir Vatikaną. 

Mes nenorime ir negalime 
laukti, kad Lietuvos Bažnyčią 
ištiktų Rusų stačiatikių Bažny
čios likimas. Dabar jau patys 
rusų tikintieji inteligentai 
mato, kad jų Bažnyčia paverg
ta iki negalimybės, kad hierar
chija virtusi tik ateistinės val
dž ios klusniu į r ank iu . 
Solženycino žodžiais tariant, 
rusų Bažnyčios krūtinę slegia 
kapo akmuo. 

Kapo akmenį ateistinė val
džia nori užristi ir ant Lietu
vos Katalikų Bažnyčios. Užris
ti kai kurių jos ganytojų 
rankomis. Pačius ganytojus 
padaryti bailiais ir klusniais jų 
valios vykdytojais, kokiais yra 
daugumas stačiatikių aukš
tųjų dvasininkų. Todėl su 
džiaugsmu ir pritarimu Lietu
vos tikintieji sutiko Tikinčiųjų 
Teisėms ginti Komiteto įsikū
rimą. Visi Lietuvos tikintieji už 
jį meldžiasi ir nuoširdžiai tinki 
sėkmės tokiame svarbiame ir 
reikalingame darbe. Bet štai 
nustebę sužinome, kad kai 
kurie net atsakingi dvasinin
kai, klysdami ar valdžios įstai
gų spaudžiami, ima pulti 
Komitetą ir jo narius. Tai 
nusikalstamas ir nedovanoti
nas nuolaidžiavimas ateis
tinei valdžiai, tai aktyvus 
talkininkavimas griaunant 
Lietuvos Bažnyčią ir ardant 
jos vienybę. Juk visi aiškiai 
matome, kad suskaldyti 
Bažnyčią stengiasi ateistai, o 
ne Tikinčiųjų teisėms ginti 
komitetas. Nuolaidžiavimas 
valdžiai, kac-inėjimasis už 
kiekvieno jos pasiūlymo — dar 
nėra vienybės palaikymas, bet 
tik lindimas gilyn j ateistų 
paruoštas pinkles savo inte
resų apsaugos vardan. 

(Bus daugiau) 

Bijo kardinolo 
patvirtinimo 

Iš „LKB Kronikos" (50 nr., 
1981.XII.8) sužinojome, kad 
pernai Lietuvoje labai bijo-
tasi, jog Maskvai pavyks 
pravesti tris „pa t ik imus" 
vyskupus, tačiau V a t i k a n a s 
atsisakęs juos pa tv i r t in t i . Šių 
metų balandžio mėnesį Vatika
ne vėl l ankės i L i e t u v o s 
v y s k u p ų k o n f e r e n c i j o s 
pirmininkas vyskupas Liud
vikas Povilionis, kurio vizitas, 
greičiausia, buvo susijęs su 
naujų vyskupų skyr imo klausi
mu. 

Šią temą Romoje italų ka lba 
le idžiamos „ E L T A - P r e s s " 
kovo numeryje įdomiai gvil
dena biuletenio redaktorius 
prelatas Vincas Mincevičius. 
Anot jo, didžiausia kliūtis 
naujų vyskupų paskyr imui yra 
vyskupas Julijonas Stepona
vičius, kurį daugelis laiko po
piežiaus paskirtu kardinolu 
„in pectore". Toji Sovietų 
persekiojama ir į provinciją 
ištremta ypatingos reikšmės 
asmenybė yra tapus i „šviesos 
ž ibur iu" t i k i n t i e s i e m s ir 
netikintiesiems l ietuviams. 
Kai net pravoslavų bažnyčia 
žavisi vyskupu Steponavičiu
mi ir prašo jo patar imų. Krem

lius nepaprastai bijo, kad jo 
viešai nepaskelbtų kardi
nolu". 

Todėl, rašo ELTA-Press, 
vyskupas Povilionis atsidūrė 
„tarp kūjo ir priekalo". Pernai 
spalio mėnesį jis jau buvo 
beveik išsprendęs savo užda
vinį — sugrąžinti į pareigas 
tremtinius vyskupus Stepona
vičių ir Sladkevičių, už tai 
paskiriant tris Maskvos remia
mus vyskupus — bet pasita
rimai staiga nutrūko ir Povilio-
niui teko grįžti į Vilnių be 
konsekravimą patvirtinančių 
popiežiaus raštų. Kaip aiškina 
ELTA-Press, Vatikanas stai
ga permatė Maskvos kombi
naciją: bematant pašventinti 
naujuosius vyskupus, o tik po 
to „derėtis" dėl galimo ištrem
tųjų vyskupų grąžinimo į 
pareigas. Vatikanas nenorėjęs 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
pastatyti į režiminės hierar
chijos kontroliuojamų rusų 
stačiatikių padėtį. Pasak 
ELTA-Press, didžioji Lietuvos 
kunigų ir pasauliečių daugu
ma sutaria, kad geriau pasilik
ti be vyskupų, negu susilaukti 
tokių, kurie būtų tik valstybės 

Karas Libane 
Sirija stiprina karo jėgas Libane 

Izraelio premjeras Menachem Begin ir gynybos 
ministeris Ariel Sharon aplankė Izraelio jėgų 
paimtą Beauforto pilį Libane. Pilis stovi ant 
uolos, 2,199 pėdų virš jūros lygio. Strateginė 
pozicija leido pilies šeimininkams stebėti, kas 
vyksta pietiniame Libane ir šiauriniame Izrae
lyje. Pilis pirmą kartą buvo pastatyta Jeruzalės 

karaliaus Fulko 1135 m. Arabai ją vadino Qua-
lat ai Shaąif. Šias aukštumas pirmi naudojo karo 
reikalams romėnai. Ją atstatė ir sustiprino Kry
žiaus karų dalyviai ir pavadino prancūzų didikų, 
kurie dalyvavo karuose, vardu. Turkai buvo pilį 
atėmę iš templarų ordino, ji tarnavo Ottomanų 
imperijai. 

Birželio sukaktis 
„Kruvinųjų darbų pėdsakai nedyla" 

Šiuo pavadinimu savilaidi- „Tos dienos negali išblėsti iš 
nėję „Aušroje" (1981 m. birže- mūsų atmintiesfNegali užželti 
lis) išspausdintas vedamasis, užmiršimo žolė Rainių miške-
kuriame rašoma apie 1941-ųjų l i o t r a g e d i j o s v i e t o j e , 
metų birželio įvykius: „Kai Pravieniškėse ir visur, kur 
Lietuvos kaimuose, mieste- pralietas nekaltas kraujas. Ar 
liuose ir miestuose nuo pirmųjų gali Lietuva užmiršti tuos, 
gaidžių ėmė loti šunys, trinksė- kurie su nulupta nuo galvos 
ti vežimai, burgzti išklebę oda gulėjo grioviuose, buvo 
sunkvežimiai, dunksėti šąli- kankinami kalėjimų kame-
gatviais, kaimų keliais bude- rcse, karceriuose, daužomi 
iių ir jų aukų žingsniai, bildėti į tardytojų kabinetuose, bunke-
Rytus užkaltais ar spygliuota riuose. Keturiasdešimt metų! 
viela apraišiotais langais Tauta tų dienų nepamirš ir po 
prekiniai vagonai, saugomi kelių šimtų metų. Juk dar gyvi 
durtuvais ir smailomis kepu- tūkstančiai, savo akimis matę 
rėmis „pasidabinusių" sargy- kraujuojančias žaizdas, savo 
binių... O tuose vagonuose ausimis girdėję vaikų klyks-
duso išvežami darbščiausi mą, senelių raudas, motinų 
mūsų ūkininkai, nagingiausi aimanas. 
amatininkai, šviesiausi inteli- „Kartų kartos mena ir minės 
gentai , s u m a n i a u s i mūsų raudonojo teroro aukas , 
vadai. Nuo tų siaubingų valan- amžiams paliktas neužgyjan-
dų — krūptelėjo visa gimtoji čias žaizdas tautos kūne ir 
žemė. Masinės deportacijos!., žmonių širdyse..." 
Jos baisesnės už marą. Nuo 
maro mirusį žmogų bent žino, 
kur palaidojo. Mūsų tėvy
nainių kaulai išbarstyti po 
visą Sibirą — vienas Dievas 
težino tų kampų geografiją. 
Dar dabar anūkai ir vaikai 
važinėja ieškoti savo tėvų, 
senelių, brolių ir seserų kapų, 
kad galėtų bent palaikus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Irano ministerio 
vizitas New Yorke 
N e w Y o r k a s . — Irano 

užsienio reikalų ministeris Ali 
Akbar Velayati New Yorke 
buvo sušaukęs spaudos konfe-

p^rvežtf gimtinėn ar" užberti renciją, kurioje pranešė^ kad 

pareigūnai. (ELTA) 

šventos žemės saują... 

Pirminiai rinkimai 
Washingtonas . — Antra

dienį dešimtyje valstijų vyko 
pirminiai balsavimai. Kalifor
nijoje daug politikų kandi
datavo į senatoriaus Hayaka-
w o s p a l i e k a m ą v i e t ą . 
Demokratų pirminius rinki
mus laimėjo Kal i forni jos 
gubernatorius Jerry Brown, o 
respublikonų pusėje daugiau
sia balsų gavo San Diego 
meras Pete Wilson. J i s nugalė
jo du kongreso atstovus, jų 
tarpe Barry Goldwaterį, J r . 
Pralaimėjo ir prez idento 
Reagano duktė Maureen. 

Ohio valstijoje pirminius 
rinkimus laimėjo dabartinis 
senatorius Metzenbaum. New 
Jersey konkurentus atlaikė 
respublikonė atstovė Millicent 
Fenwick, kurią korespon
dentai mėgsta, nes tai reta 
moteris, rūkanti pypkę. 

prieš rasistinį režimą, kuris 
valdo Izraeli, reikės imtis 
jėgos, nes tik jėgą jis supran
ta. Izraelis esąs visų įtempi
mų, viso skurdo priežastis 
šiame regione. „Mes skelbia
me savo pasirengimą kariauti 
su Izraeliu", pasakė minis
teris. 

Irano žiniomis, į Siriją išvy
ko svarbiausi Irano kariuo
menės vadai, gynybos minis
teris, revoliucijos sargybinių 
viršininkas. 

Ministeris Velayati, atsaky
damas į klausimus, pasakė, 
kad Iranas iš Izraelio jokių 
ginklų nepirko. J i s pajuokė 
Izraelio ministerio Sharono 
teigimą, kad Iranui nusiųsta 
ginklų už 27 mil. dol. Tai 
juokingas tvirtinimas, pasakė 
Velayati. Ką gali pirkti už 27 
milijonus, vieną ar du tankus? 

— Pabaltijo Laisvės dienos 
paskelbimo įstatymą JAV 
Kongresas jau priėmė. Nežinia 
dar, kada prezidentas pasi
rašys ir kurią dieną paskelbs 
Pabaltijo Laisvės diena. Tai 
praneša telefonu Juozas Ko
jelis iš Johanesburg, Pietų 
Afrikos. 

— Chicagos dienraščiai skel
bia, kad pradėta deportavimo 
byla prieš Hans Lipschis, 62 
metų „Lietuvoje gimusį" JAV 
pilietį, nes jis esąs karo 
nusikaltėlis, buvęs koncent
racijos stovyklų darbuotojas 
nuo 1941 iki 1945 m. 

— Ciuriche bombos sprogo 
prie JAV ir Izraelio konsulatų, 
padaryta žalos, nukentėjusių 
nebuvo. 

— Sovietų ekonominės rin
kos — „Comecon" 10 valsty
bių premjerai pradėjo metinę 
konferenciją. 

— Automobilio nelaimėje 
žuvo Gruzijos premjeras Zurab 
Pataridze. J is buvo sovietų 
komunistų partijos centro 
komiteto kandidatas. 

— Švedijos laivai, helikop
teriai ir karo lėktuvai išbaidė 
du povandeninius laivus iš 
Švedijos teritorinių vandenų. 
Buvo mėtomos įspėjamosios ir 
„tikros" gilumų bombos. Štabo 
viršininkas gen. Ljung pasakė, 
kad svetimi laivai greičiausiai 
šnipinėjo. 

— Italijos raudonosios bri
gados teroristai nušovė Romo
je du policininkus. 

— Pietų Afrikon pabėgo ir 
politinio prieglobsčio pasipra
šė Mozambiko saugumo poli
cijos viršininkas, portugalas 
George Costa. Jis pareiškė, jog 
Mozambike sovietai bando 
visai perimti valdžią ir užval
dyti Pietinės Afrikos žemės 
turtus. 

Iranui modernių ginklų nerei
kia. 

Vėliau Irano ministeriui kal
bant Jungtinėse Tautose, jį 
puolė barzdotas iranietis, 
gyvenąs Amerikoje. J is šaukė, 
kad ajatola Khomeinis yra 
žmogžudys, nusikal tėl is . 
Ištraukęs iš ministerio rankų 
kalbos tekstą, užpuolikas jį 

Je ruza l ė . — Izraelio kari
nė vadovybė paskelbė, kad 
trečias didžiausias Libano 
miestas Sidonas, PLO karinio 
štabo centras, buvo užimtas, 
išvalytas ir dabar yra Izraelio 
rankose. Apie 15,000 Sidono 
gyventojų pabėgo. 

Iš Sirijos į Libaną traukia 
nauji Sirijos kariuomenės dali
niai. Jau įvyko rimtesnių sirų 
— izraelitų susikirtimų. Per 
dvi dienas Izraelio jėgos 
numušė 7 sirų lėktuvus ir 
vieną helikopterį- Sirijos žinio
mis, Izraelis prarado du lėktu
vus, 11 tankų. PLO praneši
mu, palestiniečiai prarado 
2,000 kareivių užmuštais ir 
sužeistais. 

New Yorke Saugmo Taryba 
an t rą kar tą pareikalavo 
sustabdyti karo veiksmus, 
išvežti iš Libano svetimą 
kariuomenę (rezoliucija Izrae
lio vardo nemini). JAV 
a m b a s a d o r ė K i r k p a t r i c k 
balsavo prieš, tuo vetuodama 
rezoliuciją. 

Izraelio parašiutininkų jė
gos, išmestos rytuose nuo 
Beiruto, atkirto svarbų greit 
kelį Beirutas-Damaskas. 

Izraelio premjeras Beginąs 
parlamente pasakė: „Mes 
nenorime karo su Sirija. Aš 
apeliuoju į prezidentą Assadą 
įsakyti savo kareiviams, kad 
jie mūsų nepultų". Praneši
mai teigia, kad sirų artilerija 
ir tankai jau puolė izraelitų 
tankų kolonas į rytus nuo 
Beiruto. 

Specialus JAV pasiuntinys 
Habibas iš Izraelio nuskrido į 
Damaską. Premjeras Beginąs 
pakartojo jam, kad Izraelis 
nenori nė centimetro Libano 
žemių, tik siekia užbaigti 
nepakel iamą palestiniečių 
teroristų grėsmę, garantuoti 
Izraelio sienų saugumą. Izrae
lio parlamente buvo iškeltas 
nepasit ikėjimo vyriausybe 
klausimas, tačiau už nepa
sitikėjimą balsavo tik 3 komu
nistai. Beginąs padėkojo dar-
biečių opozicijai, kad ji eina su 
vyriausybe šiame Libano 
klausime. Visa tauta remia 
savo karius, pasakė jis. Mes 
netekome 25 užmuštais, septy
ni kariai dingo, 96 buvo 
sužeisti. Kitoms tautoms tai, 
gal, būtų menki nuostoliai, 
tačiau mes to negalime saky
ti. Mums tai yra labai sunkūs, 
skausmingi nuostoliai, pasa
kė Beginąs, padėkojęs darbie-
čiams už tautinės vienybės 
demonstraciją. 

Prez identas Reaganas , 
kalbėdamas Britanijos parla
mento jungtinėje sesijoje, 
pasakė, kad Izraelis turi išvež
ti savo kareivius iš Libano, 

tačiau ten ir terorizmas turi 
būti išrautas su šaknimis, nes 
jis kenkia pasaulio taikai. 
Beginąs pasakė, kad jis pilnai 
pritaria Reagano žodžiams. 

„The Washington Post" pa
skelbė, jog trys arabai , kurie 
kaltinami Londone Izraelio 
ambasadoriaus Shlomo Ar-
govo p e r š o v i m u , v i s a i 
nepriklauso Palestinos Laisvi
nimo Organizacijai. Tai arabų 
grupės „Juodojo Birželio" 
nariai, įsisteigę Irake, vėliau 
persikėlę į Siriją. Grupė visai 
n e k l a u s o A r a f a t o , PLO 
pirmininko. 

Britų parlamente 
Londonas . — Prezidento 

Reagano kalbą Britanijos 
parlamento abiejų rūmų sesi
joje boikotavo daug darbiečių 
atstovų. Iš 1,813 abiejų rūmų 
narių Reagano kalbos klausė
si trečdalis. Susirinkę pertrau
kė kelis kartus kalbą ploji
mais, ypač kai Reaganas 
pasakė, kad britų bandymas 
atsiimti Fa lk landus yra 
pagirtinas, nes negalima leisti, 
kad laimėtų agresija. Britų 
parlamentarai paplojo, kai 
prezidentas pranašavo, kad 
komunistų režimai bus išmesti 
ant pasaulio istorijos šiukš
lyno. 

Popiežiaus kelionė 
Buenos Aires . — Antradie

nį Argentinon atvyko arki
vyskupas Paulius Marcinkus 
aptarti popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo apsilankymo deta
lių. Arkivyskupas pasakė 
reporteriams, kad popiežiaus 
kelionė bus grynai pastoraci
nė. 

Argent inos vyr iausybė 
spėja, kad apie 3 milijonai 
žmonių susirinks į Lujan 
miestą, 40 mylių nuo Buenos 
Aires. Cia popiežius aplankys 
Marijos šventovę ir melsis už 
pasaulio taiką. 

Falklando karas 
Buenos A i r e s . — Pagerė

jus orui prie Fa lk lando , 
Argentinos aviacija vėl puolė 
britų karo laivus. Sunkiai 
sužalota fregata „Plymouth" 
ir du desantiniai laivai: „Sir 
Tristram" ir „Sir Galahad". 
Britai šiuos nuostolius pripa
žino pridėdami, kad buvo 
numušti du Argentinos lėktu
vai, keturi sužaloti. 

Argent inos prezidentas 
Galtieri pasakė, kad Argenti
na niekad nepriims padėties, 
kuri buvo prieš balandžio 2 d., 
kada argentiniačiai atsiėmė 
Malvinų salas. 

Britanijos karalienė Elz
bieta per prezidento Reagano 
pagerbimo vakarienę, padėko
jo Amerikos vyriausybei už 
pritarimą Britanijos žygiui ir 
pasmerkė Argent iną už 
„nuogą agresiją Pietiniame 
Atlante". Paprastai, britų 
monarchai vengia politinių 
kalbų. 

Britanijos gynybos minis
terija paskelbė, kad Falklan-
duose britai turi 9,000 karei
vių, iš jų 5,000 marinų, 3,000 
pėstininkų ir 1,000 pagalbinio 
personalo. 

JAV Pakrančių Sargybos 
laivas pranešė, kad atviroje 
jūroje nežinomi bombonešiai 
puolė ir sunkiai sužalojo 

• Liberijoje registruotą tanklai
vį, 100,000 tonų talpos. J is 
vežioja naftą iš Aliaskos į Vir
gin salų refinerijas. Laivas 
„Hercules" operuojamas 
A m e r a d a H e s s k o r p o 
racijos, jo įgula, 30 vyrų, 
daugiausia italai. Laivas buvo 
užpultas 480 mylių nuo Falk
lando salų. Manoma, kad 
laivą puolė Argentinos bombo
nešiai. 

K A L E N D O R I U S 
Birželio 10 d.: Getulijus, 

Maksima, Vainius, Vingailė. 
Birželio 11 d.: Barnabas Ap., 

Rozelina, Dainius, Aluona.. 
Saulė 

8:24. 

— General Motors bendrovė 
J i s pasakė, kad karas su Iraku 8udra8kė, kol jį puolė ir išsi- paskelbė, jog pakeliamos 
yra karas tarp idėjos ir ve<Jė §eši Jungtinių Tautų naujų modelių automobilių 
technologijos. Laimi idėja, sargybiniai. kainos. 

teka 5:16, leidžiasi 

ORAS 
Debesuota, su pragiedru

liais, gali lyti, temperatūra die
ną 80 1., naktį 65 1. 
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?. DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. birželio mėn. 10 d. 

P A R A P I J O S 
G E G U Ž I N Ė 

Dievo Apvaizdos parapijos 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio 20 d. Kultūros centre 
tuoj po 10:30 vai. šv. Mišių. 

Parapija ruošia gegužinę 
papildyti savo iždą, kuris jau
čiančių pareigą remti savo 
parapiją parapiečių dėka dar 
šiaip taip verčiasi nors ir ap
krautas nesibaigiančių sąs
kaitų mokėjimu, Kultūros 
centro patalpų tobulinimu. 
Gaila, kad turime nemažą 
skaičių žmonių, kurie nepri
sideda prie bendro visiems 
parapijos išlaikymo tikslo ir 
savo nedosnumu apsunkina 
visus. Pagal sąrašus, vysku
pijos akyse esame vidutinio 
dydžio parapija, kai tuo tarpu 
parapiją remiančių skaičius 
yra žymiai mažesnis. 

Ruošdami gegužinę, turime 
dar ir kitą tikslą: suburti vi
sus parapijos narius į vieną 
vietą, kartu praleisti laiką, pa
bendrauti savo parapijos šei
moje, sustiprinti jos narių 
draugystės ryšius, pajusti, kad 
esame visi vienos tautos vai
kai ir toliau ketiname tokiais 
palikti. 

Gegužinėje mūsų šeiminin
kės, vadovaujamos S. Matve-
kienės, vaišins lietuviškais pa
tiekalais, o birželio kaitros 
sušildytus iš ištroškusius daly
vius atgaivins J. Kasevičiaus 
suorganizuotas baras. Moterų 
sąjungos narės pasistengs, 
kad visiems užtektų kavos ir 
skanių pyragaičių. Taip pat 
veiks Detroito ateitininkų glo
bojamas knygynas ir rank
darbių parodėlė, taigi galė
sime savo namus papuošti 
i etuvišku raštu ir menu. Be to, 
visi galėsime pamėginti savo 

"mę rasti laimės šuliny. 
Kviečiame visus į mūsų 

gegužinę. Ateikite ne tik pa
tys, bet ir savo draugus pa
kvieskite. 

Iki pasimatymo gegužinėje! 
Parapijos Taryba 

MASINIU 
TRĖMIMU 

MINĖJIMAS 

Masinių trėmimų pradžios iš 
Pabaltijo kraštų minėjimas 
įvyks kultūros centre birželio 

KONGR. BLANCHARD 
P I R M A U J A 

Antrojo televizijos kanalo 
apklausinėjimo duomenimis, 
kongreso atstovas J. Blan-
chard pirmauja demokratų 
tarpe, o gubernatorius C. 
Brickley respublikonų tarpe. 
Lietuviai ir kitos rytų Euro
pos tautybės yra aktyviai įsi
jungusios komitetan Blan-
c h a r d k a n d i d a t ū r a i į 
gubernatorius remti. Lietuvių 
komitetą sudaro dr. A. Matu
lis, adv. R. Sakis, S. Šimoliū-
nas ir B. Brizgys. Yra praneš
ta, kad kongr. J. Blanchard 
užsiregistravo su tris kart dau
giau parašų nei reikalau
jama. 

B. B. 

N A U J A S 
AKADEMIKAS 

H a m i l t o n o m e r g a i č i ų c h o r a s „ A i d a s " po s ė k m i n g o k o n c e r t o D e t r o i t e 

13 d., tuoj po pamaldų. Šįmet t^is, p r a dėjo dirbti Žemės ūkio 
Baltų komitetui pirmininkau 
ją latviai. Pagrindinis kalbė
tojas gub. C. Brickley. Pamal
dose dalyvaus ir latviai bei 
estai su savo vėliavomis. 

B.B. 

DU NAUJI INŽINIERIAI 

: % # # • 

N u o t r . J. Miltenio 

M i n d a u g a s F . Pe t ru l i s 

Lietuvių, pasiekusių aukš
čiausią mokslo pripažinimą, 
šeima šį pavasarį padidėjo dar 
vienu nariu. Tai yra Mindau
gas F. Petrulis, kuris pradėjęs 
aukštojo mokslo siekimą Det
roite, Wayne State Universi
tete, jį užbaigė Washingtone, 
George Washington universi
tete įgydamas filosofijos dak
taro iaipsnį. 

Nors jis nebegyvena Detroi
te, bet mes, detroitiečiai, tu
rime pilną teisę laikyti jį mū
sų apylinkės nariu, nes jo 
šeima daugelį metų čia gy
vena. Cia jis žengė pirmus 
žingsnius savo profesiniame 
gyvenime. Baigęs vidurinį 
išsilavinimą Wyoming Semi-
nary, Pa. grįžo į Detroitą ir 
įstojo į Wayne State universi
tetą, kurį baigė 1963 metais 
B.A. laipsniu. 1964 m. M.A. 
ekonomijos srityje. 1965 me-

antrą M.A. ir 1982 metais sa
vo studijas apvainikavo dokto
ratu George Washington Uni
versitete. Filosofijos daktarato 
tema: "Firm location deci-
sions: A ąualitative choice 
analysis". 

Sveikindami naują daktarą, 
linkime jam pasisekimo atei
ties planuose ir žengti pėdo
mis savo tėvo Vytauto Petru
lio, Sibiro kankinio, kuris 
buvo iš pirmųjų Nepriklau
somos Lietuvos ekonomistų ir 
prekybininkų, v ienas iš 
pagrindinių Lietuvos pinigi
nės reformos ir Lito valiutos 
įvedimo vykdytojų. 

Mindaugas F. Petrulis šiuo 
laiku gyvena Washington, 
D.C. Su žmona augina sūnų, 
kuris nors ir gyvendams to
liau nuo didesnių lietuviškų 
kolonijų, nepatingėjo baigti 
lituanistinės mokyklos ir nėra 
atitolęs nuo savo tautos ka
mieno. 

Ypatingai tai yra didelė 
šventė jo motinai Onai Petru
lienei, ilgametei Detroito gy
ventojai, kuri, atsidūrusi trem
tyje su t r imis va ika i s , 
nenuleido rankų, nenustojo 
vilties, išmokslino vaikus. 
Jauniausiojo sūnaus Mindau
go ilgų metų darbo atsiekimai 
pateisino jos viltis. 

fi»02B9W<D8 

R e d a g u o j a Emilija P a k a l n i š k i e n ė . Rankrašč ius siųsti ad resu : 

E . Paka ln i šk ienė , 3 9 4 8 S. Artesian Ave. , C h i c a g o , IL 60632 

M A L D O S D I E N A baigimas. Juos malda pradė-
jo Illinois - Indiana apygardos 

^ x i l i _ / A v x O e J J ! i pirmininkas Vincas Samoška. 
Programos vedėju buvo Alek-

Gegužės 16-tą Nekalto Pra- s a n d r a s Mockus. Kalbėjo so-
sidėjimo bažnyčioje Brighton i į s t a s Algirdas Brazis. 
Parke, Chicagoje, įvyko IUi- p ^ e garbės stalo sėdėjo 
nois - Indiana apygardos vy- vadovaują vyčių organizacijai 
čių suruošta Maldos diena už asmenys: "Vyčio" redaktorė 
kenčiančią Lietuvą. Tuo metu 
Chicagoje vyko Vidurio 
Vakarų kėgliavimo turnyras ir 
Vidurio - Centro apygardos su
važiavimas, į kurį buvo atvy
kę vyčiai iš kitų miestų, tad ei
sena pasidarė ilga. Priekyje 

buvo nešamos JAV, Lietuvos 
ir vyčių Illinois - Indiana ir Vi
durio - Centro apygardų vėlia-

Aldona Ryan, centro valdybos 
išdininkė Ona Marija Kaselie-
nė, Vidurio — Centro apygar
dos pirmininkas Tomas Brūz
ga, I l l i no i s - I n d i a n a 
apygardos pirmininkas Vin
cas Samoška, šį suvažiavimą 
suorganizavusio komiteto pir
mininkė Irena Sankutė, atei
nančio vyčių seimo rengimo 

vos. Dalyvavo apie du šimtai komiteto pirmininkas Karolis 
organizacijos narių. Mačutas, solistas Algirdas 

Mišias aukojo 36-tos kuopos Brazis ir programos vedėjas 
dvasios vadas kun. Fabijonas Aleksandras Mockus. 

departamente, VVashington, 
D.C. 

Dirbdamas siekė platesnio 
išsilavinimo savo pasirinktoje 
profesijoje. 1968 metais Uni-
versity of Pennsylvania gavo 

Kireilis. Pamoksle j is kvietė ki
tas organizacijas jungtis prie 
vyčių maldos už pavergtą Lie
tuvą. Pamokslininkas kalbėjo 

TRUMPAI apie tikėjimo suvaržymus 
pavergtoje Lietuvoje. Jau 42-ri 

Birželio i š t remtųjų minė - metai, kaip katalikų Bažnyčia 
j i m a s Šv. Antano bažnyčioje ten persekiojama. Nežiūrint to, 
Detroite bus šeštadienį, birže- prie Aušros Vartų Marijos 
lio 12 d. 5 vai. vak. Data su- plūsta žmonės iš visos Lietu-
tampa su Švenčiausiojo Ado- vos kampelių prašyti Dievo 
racija prieš Šv. Antanno Motinos užtarimo pavergtai 
atlaidus, kurie bus sekmadie- tautai. Plūsta, nebijodami pa-
nį, birželio 13 d. Bažnytinis tekti į kalėjimus, Sibirą ar psi-
choras giedos pritaikytas gies- chiatrines ligonines. Nebaisu 
mes, bus skaitomos religinio jiems kentėti už savo šventus 
susikaupimo ištraukos ir mal- idealus, religinius įsitikini-
dos. Nepamirškime tų, kurie mus. 
nukentėjo už tiesos principus, Švč. Marijos statula altoriu-
kuriems dabar tik malda je buvo papuošta didžiuliais 
tegalime padėti. Pripildykime baltais chrizantemų žiedais. 
Šv. Antano bažnyčią ir paro- Vyčiai meldėsi į Ją, juk Marija 
dykime, kad nukentėjusių ne- yra Lietuvos žemės globėja. 
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ną iš Midland S-L and Clear-
ing banko, Algirdo Brazio pa
aukotą šampano dėžę, Jono 
Paukščio dovaną — rankinį Ti-
mex laikrodį. 

Chicagos vyčiai kviečiami 
darbu prisidėti prie tos gegu-

DR. LINAS A. SIDRYS j 
A K I Ų LIGOS, C H I R U R G I J A 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2 6 3 6 W. 7 1 s t S t r e e t 

Pr i ima t ik ketvir tadieniais 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 

Skambink i t (ketvirtadienį). 
T e l . 4 3 6 - 5 5 6 6 

žinės. Dėl darbo talkos tele-
fonuokite Samoškai, 735-4722, 
arba Braziui, 598-6193. j 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 W. 103 S t . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akuše r i j a ir m o t e r ų ligos 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 So . Pu l a sk i Road (Cravvford 
M e d i c a l Bui ld ing) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Algirdas ir Rimantas Vai
tai, dr. Otono ir Vandos Vaitų 
sūnūs, baigė studijas Michiga-
no universitete — Ann Arbor, 
abu įgydami Bachelor of 
Science inžinerijos laipsnį. 

Rimantas tame pačiame 
universitete sieks magistro 
laipsnio bioinžinerijos srityje. 
Algirdą? priimtas j Bostono 
universitetą, kur ateinančiais 

Inžinieriai Algirdas ir Rimantas Vaitai. 
metais pradės studijuoti 
odontologiją. 

Abu puikiai kalba lietu
viškai. Priklauso ateitinin
kams, šoko tautinius šokius 

pamiršome. 
Lietuviškų parap i jų m e 

tų koordinacinis komitetas 
spaudoje skatina visas lietu
viškas parapijas įprasminti 
1982 metus religiniais koncer
tais, religinėmis ir tautinėmis 
paskaitomis ir juos 1983 me
tais užbaigti iškilmingomis 
pamaldomis šv. Kazimiero 
šventėje. Iki šiol tuo klausimu 
nei viena Detroite lietuviška 
parapija nieko nėra spaudoje 
pareiškusi. Galbūt posėdžiuo
se tie reikalai jau yra svars
tyti? Jei ne, tai jau tikrai lai
k a s De t ro i to k o l o n i j o s 
gyvenime iškelti reikšmingus 
Lietuviškų parapijų metus ir 
juos deramai atžymėti. 

S. Sližys 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O f t O - -

ALE KOTĄ 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Meldėsi, kad mūsų tėvynėje 
vergijos pančiai nukristų, kad 
pakelėse vėl išdygtų koply
tėlės, kryžiai, rūpintojėliai. 
Kad bažnyčiose prie Dievo Mo
tinos kojų vėl žydėtų pamerkti 
žiedai, kad Sekminių vaini
kais pasipuoštų bažnyčios, mū
sų tėviškių sunykusios sody
bos. 

Auką prie altoriaus nešė Illi
nois - Indianos apygardos pir
mininkas Vincas Samoška, Vi
durio - Centro apygardos 
pirmininkas Tomas Brūzga ir 
Chicagos jaunųjų vyčių pir
mininkė Georgina Kaselytė. 
Prie komunijos ėjo visi du šim
tai vyčių. Giedojo Illinois -
Indiana apygardos valdybos 
pirmininkas solistas Algirdas 
Brazis. Mintimis skridome pas 
kenčiančius brolius už gele
žinės uždangos, tiesėme jiems 
rankas ir prašėme Dievą, kad 
grįžtų laisvė Lietuvai. 

Po pamaldų važiavome į sa
lę pietums. Kol maistas buvo 
patiektas, apžiūrėjome salę, Macai be kraujo. Pievos žydi, Sfc? 

Detroito „Šilainėje", baigė togos kojinės, Paslėptu vardu. A* pasirašėme peticijas dėl Da-
lituanistinę mokyklą, mėgsta S L ^ t l t L ^ , * " "*** '" ** " a u s ir Girėno pašto ženklo ir 
sportą, ypač slidinėjimą; groja 
gitara. 

Sveikiname, linkėdami n i-^KalB* ^j^^^i_**-fL *il centracijos stovykloje. 
Šie pietūs buvo Vidurio -

Vakarų kėgliavimo turnyro už-

įdomūs pasakojimai. M V y t a u t o s k u o d ž i o k u r i g 

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 19T7 yra kalinamas Sovietų kon-

Algiui ir Rimui sėkmės 
tolimesnėse studijose. 

m. Kaina su persiuntimu $4.30. UI 
sakymus siusti: DRAUGAS, 4S43 W 
Ord SL, Chteajp, Tfl. M S . 
K>000©0<XX>©<>0<>000<>0<X><><><><><V 

Buvo sveikinimų. Vidurio -
Centro apygardos pirminin
kas Tomas Brūzga padėkojo 
Illinois - Indiana apygardos 
vyčiams už vaišingumą, o Ire
nai Sankutei už gražų priėmi
mą. Karolis Mačutas kvietė 
chieagiškius atvykti į vyčių 
seimą. Rugpiūčio 5-8 dienomis 
vyčiai turį užplūsti Clevelan-
dą. 

Ant šoninio stalo buvo daug 
trofėjų kėgliavimo turnyro ge
riausiems žaidėjams. Irena 
Sankutė šaukė pavardes, o tro-
fėjas atsiimti ėjo moterys, vai
kai ir vyrai. Jų pavardės bus 
paskelbtos atskirai. Pasibai
gus dovanų išdalijimui, 79-ta 
Detroito vyčių kuopa pakvietė 
kitais metais pas juos susi
rinkti Vidurio — Vakarų kėg
liavimo turnyrui. 

Sugiedojome "Ilgiausių me
tų" Bronei Pupnikienei jos 
gimtadienio proga. Ir atsis
veikinome su mielais svečiais. 
Vieni jų išskubėjo į autobusą, 
kiti į traukinių stotį, treti į 
aerodromą. Linkėjome laimin
gos kelionės ir — Iki pasi
matymo rugpiūčio mėnesį Cle-
velande, Vyčių organizacijos 
seime! E Pakalniškienė 

G E G U 2 I N Ė 
CHICAGOJE 

Liepos 4-tą Chicagoje bus vy
čių gegužinė. J i vyks Vyčių sa
lėje ir kieme. Prasidės vidur
dienį 12-tą valandą. 

Illinois - Indiana apygardos 
vyčių pirmininkas Vincas 
Samoška kviečia lietuvius toje 
gegužinėje dalyvauti. Bus ska
nus lietuviškas maistas ir 
užtenkamai gėrimų. Gerry 
Mack ir Monika Kasper tvar
kys dovanų paskirstymą. Šo
kiai ir jų varžybos prasidės 2-
rą vai. 

Gegužinėje daug ko bus gali
ma laimėti, net kelionę į Baha
mas, ponios Betty Bolanos au
ką vyčiams. 100 dolerių indėlį 
Standard Federal Savings 
banke ir 50 dolerių sumos bo-

T e l . ofiso H E 4-5849, r ez . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
2434 W e s t 71st S t ree t 

Vai . : pirm., an t r . ke tv . ir penkt . 
11:30 vai. r y t o iki 3 vai . popiet. 

į 
! D i . A n t . R u d o k o kab ine t ą p e r ė m ė 

Dh. FOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page *06058 

SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . of iso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Kasdien nuo 10 v. rvto iki 1 v. P-P 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-552* 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
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Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai : 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACT1CE 
1407 So. 49th Court , Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Tel. REIiance 5-1811 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priėmimo dienos pirm., ant r . , ketv. 
penkt. . iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St . , Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr., treč., ketv. ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. — 778-3400 



Lietuviškosios išeivijos 

RYŠIAI SU TAUTA 
Ar lietuviškoji išeivija turi 

bendrauti su tėvynėje esančia 
savo tauta? Šis klausimas daž
nai iškyla mūsų veikloje, 
pokalbiuose, diskutuojamas 
spaudoje, sus i r inkimuose . 
Nevengiame šiuo reikalu pa
sisakyti ir mes patys, duodami 
teigiamą atsakymą ir pridė
dami — „su okupantų pri
spausta, jų persekiojama ir 
skriaudžiama už laisvę ko
vojančia lietuvių tauta". 

Įvairias keliones į okupuo
tąją Lietuvą mes prilyginame 
kalinių lankymui. O ši pareiga 
jau nuo seniausių amžių įrašy
ta kaip viena didžiausių gero 

-krikščionio pareigų. Juk mūsų 
giminės okup. Lietuvoje yra 
tikrai kalinio būklėje: kelionių 
ir judėjimo varžymas, nuolati
nė sargų priežiūra, kalinių ir jų 
lankytojų sekimas įprastomis 
ir moderniomis (rekordavimo) 
priemonėmis yra būtina sąly
ga, kurios lankytojai negali iš
vengti. 

Iš seniausių laikų nėra įpras
ta lankyti kalinius tuščiomis 
rankomis. Taigi ir tie mūsiš
kiai, kurie lanko savuosius, ve
ža jiems dovanų. Bet ir nekal
čiausio turinio dovanos turi 
pereiti per žiaurių sovietinių 
muitininkų akis ir plėšrias ran
kas. 

Tai toks „turizmas". Bet rei
kalas suprantamesnis darosi, 
kai mes tokį „turizmą" vadi
name jų tikruoju vardu — kali
nių lankymu. Taigi bendravi
mas ne laisvo su laisvuoju, bet 
laisvo su kaliniu. Sąlygos 
nepakenčiamos, tačiau ne
pakeičiamos, atvirkščiai, dar 
griežtinamos. Ar verta jomis 
lankyti kalinį — sprendimą pa
daro patys išeiviai. Atsaky
mas kartais būna teigiamas, 
kartais neigiamas. 

RAŠYTOJŲ DIENOS CLEVELANDE 
V. R O C I Ū N A S 

Nepalyginamai sunkesnis ir 
sudėtingesnis, 6 taip pat pavo
jingesnis bendravimas su 
kovojančia tauta. Tačiau ir jis 
vyksta ir yra gana sėkmingas. 
Turime galvoje išeivijos ryšius 
su Lietuvos pogrindžiu ir ypač 
didžiausiu pogrindžio spaudos 
atstovu „Liet. Katalikų Baž
nyčios Kronika". 

Neseniai mes šioje vietoji 
paminėjome LKB Kronikos lei
dimo 10 metų sukaktį ir tarė
me šio leidinio leidėjų adresu 
pluoštą gerų žodžių. Šiuo metu 
mus yra pasiekęs LKB Kroni
kos nr. 51 (1982.111.19), kurio 
puslapiuose pati Kronika mini 

v savo sukaktį ir rašo apie save. 
Štai keletas pasisakymų. 

„1972.111.19 pasirodė pir
masis LKB Kronikos numeris, 
atsistojęs iars i Dovydas prieš 
Galijotą Galybių Viešpaties 
vardu. Ji Lietuvos K. Bažny
čios atgimime užėmė vieną iš 
reikšmingiausių vietų... Tai bu
vo labai kuklus leidinėlis, nu
taręs informuoti Tėvynę ir pa
saulį apie Lietuvos tikinčiųjų 
diskriminaciją ir pastangas 

,' išsikovoti religinės laisvės 
minimumą". 

LKB Kronikos reikšmę vaiz
džiai nusako Skaitytojas šiais 
žodžiais: „Jau 10 metų LKBK į 
dienos šviesą kelia Bažnyčios 
persekiojimo, tikinčiųjų diskri
minavimo, tautos kultūros slo
pinimo, žmogaus teisių pažei
dimo, sąžinės laisvės varžymo 
ir kitus panašius faktus. Per šį 
dešimtmeti Kronikos pusla
piuose susikaupė daug nepa
neigiamos kaltinamosios me
džiagos prieš tuos, kurie dedasi 
įstatymų saugotojais. Tai išti
sas kaltinamasis aktas tiesos 
ir žmoniškumo byloje prieš sa
vivalę ir tironiją. Bet kadangi 
šiandien, poeto žodžiais ta
riant, .tribunoluos išdidžiai tei
siuosius smerkia žmogžu
džiai', tai ne nusikaltėliai 
baudžiami ar savivaliautojai 
tramdomi, bet baisi persekio
jimų audra užgriuvo Kroniką. 
10 metų sukanka ne tik Kroni
kai, bet ir jos persekiojimui. 
Kiek sekimo, kratų, tardymų, 
suėmimų, teisminio susidoroji

mo ir kitokio persekiojimo pa
tyrė jos skaitytojai ir platin
tojai. Su pagarba ir meile yra 
tariami vardai tų knygnešių, 
kurie šiandien vargsta Tarybų 
Sąjungos vergų stovyklose ir 
kalėjimuose. 

„Yra tik vienas būdas sus
tabdyti Kronikos leidimą, — 
tai panaikinti tuos faktus, tuos 
nusikaltimus prieš tiesą ir tei
sę, kuriuos ji registruoja, ir 
Kronika nustos ėjusi. Kito bū
do nėra". 

Kai tik LKBK pradėjo eiti, ji 
buvo KGB uoliai sekama. Per 
10 metų buvo suimta, nuteista 
ir kalinama 14 jos darbuotojų: 
Petras Plumpa-Pliuira, Juo
zas Gražys, Virgilijus Jauge-
lis, Jonas Stašaitis, Povilas 
Petronis, Nijolė Sadūnaitė, 
Sergiejus Kovaliovas, Vladas 
Lapienis , J o n a s Kastyt is 
Matulionis, Ona Pranskūnai-
tė, Ona Vitkauskaitė, Genė 
Navickaitė, Povilas Buzas, 
Anastazas Janulis. Jų baus
mės įvairios — siekia ligi 10 
metų kalėjimo bei laisvės atė
mimo. 

Šis nubaustųjų sąrašas yra 
geras atsakymas tiems, kurie 
vis dar mano, kad „LKBK yra 
sovietinio saugumo globo
jama". Tokių nuomonių okup. 
Lietuvoje, žinoma, nėra, bet 
išeivijoje jas kartais paleidžia 
sovietiniai agentai. Jų šmeiž
tu nedaug kas tiki, bet vis dėl
to ats iranda „reorgiškos" dva
sios nusenusių lietuvių, kurie 
patiki bolševikų šmeižtais. 

Lankantis Amerikos lietu
vių kolonijose ir vedant pokal
bius su lietuvių organizacijų 
darbuotojais, dažnai tenka iš
girsti klausimą: „O kiek gi 
LKB Kronikos yra išleidžia
ma, kiek ji turi skaitytojų?" Į 
tai atsako pati LKB Kronika: 
„Medžiaga perrašinėjama ra
šomąja mašinėle, dauginama 
elektrografiniu būdu ir pla
t inama per pačius patikimiau
sius asmenis". Žinoma, kad to
kiu būdu jos gaminamas 
tiražas negali būti didelis. Bet 
jis šimtais ir tūkstančiais kar
tų padidėja, kai į Kronikos 
minčių skleidimo darbą įsi
jungia lietuviškoji išeivija ir 
kai šiam reikalui panaudoja
ma valstybinės priemonės. 
Apie tai vėl tekalba pati sukak
tuvinė Kronika: 

„Kai mūsų žinios patenka į 
užsienį, pasidaro žinomos pla
čiai visuomenei. Tai kartu ir 
teisingos informacijos žiups
nelis, pasiekiąs Vatikaną ir 
Vakarus. Ten mūsų tautiečiai 
taip pat rūpinasi Lietuvos ir 
jos Bažnyčios reikalais, ten 
taip pat dirbama ir kovo
jama... Dėkui, labai dėkui 
tiems mūsų tautiečiams, kurie 
šį taip reikalingą darbą dirba. 
Turime būti dėkingi Vatikano 
ir kitoms radijo stotims, kurios 
iš Lietuvos gautą medžiagą 
grąžina eterio bangomis at
gal. Tai nepaprastai didelė, tie
siog neįkainojama parama pa
vergtos tautos kovoje už savo 
teises ir laisvę... Užsienio radi
jo stočių žmonės klausosi la
bai noriai, pogrindžio žinios 
pasklinda plačiai po Lietuvą, 
pasiekdamos ir tuos, kuriems 
neprieinama pati spauda...." 

„Labai daug šaunių bendra
darbių LKB Kronika turi už
sienyje. Vieni jų leidinį verčia į 
anglų, prancūzų, italų ir kt. 
kalbas; kiti medžiagą per
spausdina įvairiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose, treti siun
tinėja įvairioms įstaigoms bei 
organizacijoms. Daugumos 
bendradarbių pavardžių LKB 
Kronika nežino, bet jaučia jų 
moralinį artumą. Jei ne šimtai 
idealistų Tėvynėje ir Vakaruo
se, LKB Kronikos arba nebū
tų, arba ji būtų silpna ir neįta
kinga". 

Taip rašo apie mus pati Kro
nika. O ką mes patys sakome? 
Ar kovojančios Lietuvos pa
stangas pakankamai remia 
mūsų veiksniai ir mes visi? 
Perkratykime savo sąžinę. 

b.kv. 

Po daugiau kaip šimtmečio 
ketvirčio Lietuvių Rašytojų 
draugijos nariai gegužės 22-23 
dienomis vėl susirinko į savo 
suvažiavimą. Paskutinis toks 
visuotinis draugijos suvažia
vimas įvyko Chicagoje 1956 m. 
birželio 30 d. Kultūros kongre
so metu. Ir todėl nenuostabu, 
kad po tokio ilgo nesimatymo 
rašytojai ne tik sekė savo kole
gų fizinius pasikeitimus, bet 
turėjo geros progos patikrinti 
ir savo atminties pajėgumą. 
Dalyvių tarpe buvo ir tokių, 
kurie susitiko pirmą kartą po 
Vokietijos stovyklų dienų. 

Clevelandas mūsų lietu
viškojo žodžio kūrėjus priėmė 
kaip mielus svečius, juos globo
jo, vaišino ir sudarė palankias 
sąlygas savo problemoms 
apsvarstyti. Tiesa, nebuvo 
jokių balių ir šokių, bet 
atnaujinti ryšiai ir užsimez
gusios naujos pažintys gal 
buvo vertingesni dalykai, negu 
nuotaikingi Šokiai a r šampa
no taurių skambesys. 

Iš 97 draugi jos na r ių 
suvažiavime dalyvavo 28 (su 
naujai priimtais). Tai gausiau
sias suvažiavimas JAV-se. 
Suvažiavime buvo atstovauja
ma rašto žmonėms iš Los 
Angeles, Bostono, Chicagos, 
Clevelando, Detroito, New Yor-
ko, Rochesterio ir kitų mažes
nių vietovių. Europos rašy
tojai atsiuntė savo atstovą 
Eduardą Cinzą iš Belgijos. 

Kalba LRD 
pirmininkas 

Rašytojų draugijos pirm. poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
švenčiąs savo deimantinę 
amžiaus sukaktį, atidaroma
jame ir apžvalginiame žody 
kalbėjo apie draugijos „veiklos 
potvynius ir a to s lūg ius" . 
Clevelandas buvęs parinktas 
suvažiavimo vieta ne vien dėl 
geografinės padėties , bet 
daugiausia dėl jo „dvasinės 
kultūros veiklos", kuri ypač 
reiškiasi lietuviškoj jo širdy — 
Dievo Motinos parapijoje. 

Trumpai perbėgęs Rašytojų 
draugijos veiklą šiame krašte, 
iškėlė ir atskirų draugijos 
narių nuopelnus. Pvz. Stepas 
Zobarskas ir jo leidykla Many-
land Books išleido kelias 
dešimtis mūsų klasikų ir 
dabarties rašytojų veikalų ir 
istorinių bei politinių raštų 
angliškai. Draugija užmezgė 
kontaktų su amerikiečių ir kitų 
tautų rašytojais, pasiuntė 
Australijos ir N. Zelandijos 
minis t rams p i rmin inkams 
memorandumus dėl Lietuvos 
de jure pripažinimo Sovietų 
Rusijai, buvęs draugijos pirm. 
L. Andriekus lankė rašytojus 
atskirose vietovėse, buvo suei
ta į kontaktą su Solženicino lei
džiamu „Kontinent". PEN 

Poetas Bernardas Brazdžionis, Lietuvių Rašytojų drau
gijos pirmininkas, atidaro rašytojų susirinkimą Clevelande. 

Nuotr. Z. Degučio 

klubo suvažiavimuose užsieny 
lietuviams rašytojams atsto
vavo Algirdas Landsbergis ir 
Tomas Venclova. Rašytojai 
buvo nuvykę į Australiją, 
Švediją, Ispaniją, Belgiją. 
Keliones finansavo Vlikas ir 
Lietuvių Bendruomenė. Per tą 
laikotarpį paskiri rašytojai 
išleido poezijos, beletristikos ir 
kito žanro knygų. Iki 1969 
metų LRD premijoms pinigus 
parūpindavo pat i draugija, o 
nuo tų metų nuolatiniu premi
jų mecenatu tapo Lietuvių Fon
das . Rašytojams premijas ski
r ia Akademinis sambūris 
Montrealy, LB Kultūros tary
ba ir kt. („Draugo" romano 
konkursai vyksta jau 31 metai. 
V.R.) 

Per tą laikotarpį draugija 
neteko 38 narių. J ie buvo 
pagerbti atsistojimu, ir jų 
pavardės buvo išrašytos stilin
game plakate suvažiavimo 
s a l ė j e . Š t a i jų s ą r a š a s 
(skliausteliuose jų mirimo 
datos) : P e t r a s R i m k ū n a s 
(1944), Juozas Vilkutaitis-
Ke tu rak i s (1951), Juozas 
Kruminas (1953), J o n a s Kmi-
tas (kun. Urbanavičius) ir Jur
gis Savickis (1952), Vydūnas 
(1953), Vincas Krėvė (1954), 
Vaclovas Biržiška (1956), Ig
nas Šeinius (1959), Antanas 
Škėma ir Juozas Tysliava 
(1961), Mykolas Bi rž iška 
(1962), Kleopas Jurgelionis 
(1963), F a u s t a s K i r ša ir 
Algimantas Mackus (1964), 
Stasys Laucius (1965), Stasius 

B ū d a v a s (1966), Antanas 
Rūkas , Alb inas Valentinas ir 
P r a n a s Lembertas (1967), 
Benedik tas Babrauskas ir 
J e r o n i m a s Ignatonis (1968), 
Pulgis Andriušis ir Juozas 
Mikuckis (1970), Juozas Tini-
nis ir Kazys Karpius (1971), 
Mykolas Vai tkus ir Jonas Ais
t is (1973), Juzė Augaitytė-
Vaič iūnienė ir Juozas Brazai
tis (1974), Leonardas Šimutis, 
Venanci jus Ališas (kun. A. 
Arminas ) ir Benediktas Rutkū-
n a s (1975), Antanas Tūly s, 
A n t a n a s Giedrius ir Petras 
P i lka (1977), Juozas Švaistas-
Ba lč iūnas (1978), Petras Taru-
lis (J . Petrėnas) , Nadas Raste
nis, R. Spalis (R. Giedraitis), 
A l o y z a s B a r o n a s , Jonas 
Grinius , Mar ius Katiliškis (A. 
V a i t k u s ) (1980) , J o n a s 
Kuzmickis-Gailius ir Stasys 
Tamula i t i s (1982). 

Naujų narių įstojo 40 ir, 
pridėjus šiame suvažiavime 
pr i imtus —, prieauglis — 10. 

S v e i k i n a m e jus! 
S u v a ž i a v i m u i pirminin

kau t i pakviestas sukaktu
v in inkas Stasys Santvaras 
(švenčiąs 80 m. amžiaus 
sukaktį) iš Bostono ir sekreto
r iaut i draugijos sekretorė ir 
iždininkė Alė Rūta iš Los 
Angeles. Visi posėdžiai vyko 
Dievo Motinos N.P. parapijos 
erdvioje svetainėje. Šis rašy
tojų sąskrydis vyko Maironio 
50 metų mirties ir Vinco Krė
vės 100 metų gimimo sukak

tims paminėti. 
Clevelando miesto meras 

George Voinovich atsiuntė 
miesto proklamaciją, kurią 
perskaitė Juozas Stempužis ir 
įteikė Clevelando miesto, kuris 
išrinktas šiemet kaip pavyz
dinis Amerikos mies tas , 
specialius žymenius: draugi
jos pirm. Bernardui Brazdžio
niui, suvažiavimo šeimininkui 
kun. G. Kijauskui ir suvažia
vimo rengimo komiteto pirm. 
B. Gaidžiūnui. 

2odžiu sveikino JAV LB 
krašto valdybos pirm. V. Kut-
kus, LB Kultūros tarybos pirm. 
I. Bublienė. Gauti sveikinimai 
raštu iš min. St. Lozoraičio, 
vysk. V. Brizgio, min. dr. St. 
Bačkio, kons. A. Simučio, 
kons. J . Daužvardienės, kons. 
V. Čekanausko , Lietuvių 
žurnalistų sąjungos, Ateitinin
kų Federacijos, Nelės Mazalai-
tės, Vytauto Alanto, „Atei
ties" red., „Manyland" leidyk
los, A. Lukšytės (Meiliū-
nienės) iš Australijos, Kotr. 
Grigaitytės, Bronės Martin, 
Janinos Narūnės. 

Viktoras Mariūnas LB 
Kultūros tarybos vicepirm. 
kalbėjo apie Kultūros tarybos 
darbus ir naujus užsimojimus. 
Kun. G. Kijauskas, parapijos 
klebonas, savo žody linkėjo 
suvažiavimui maironiško 
pavasario ir darnaus darbo 
nuotaikos. 

P l a č i o s apimties 
diskusi jos 

Suvažiavimo darbo posėdy 
paliesta daug rašytojams rūpi
mų klausimų: grožinė Htera-
tūra mūsų išeivijos periodiko
je, vertimų reikalas ir vertė 
mūsų išeivijos literatūroje, 
Draugijos prieauglio klausi
mas, lietuvių literatūra sveti
momis kalbomis, pogrindžio 
literatūra Lietuvoje ir išeivijos 
spauda ir kt. 

Povilas Gaučys referavo 
apie vertimus į svetimas 
kalbas ir vertimus lietuvių kal-
bon. J o surinktais duomeni
mis nuo 1950 m. iki dabar iš 
svetimų kalbų išversti 36 
veikalai, daugiausia iš anglų 
kalbos, o į angių kalbą ir pora į 
latvių kalbą buvo išversti 26 
veikalai. Šia tema kalbė
damas Br. Raila teigė, kad mes 
nekenčiame vertimų bado, nes 
mokame ir svetimų kalbų. 
Vertimų pirmumą turėtų 
nustatyti veikalo aukščiausia 
vertė a r tematika, surišta su 
lietuvių problemomis. Ateity 
reikėtų prašyti kiek finansinės 
paramos iš LF ir vertimams. 

Lietuvių išleidžiama nema
žai vertimų, kur be partinių 
veikalų, yra ir gerų kūrinių. 
Vertimuose turėtų būti kreipia
mas dėmesys ir į gerą lietuvių 
kalbą (V. Kavaliūnas). Dr. K. 

Keblys skundėsi, kad nedaro
me vertimų iš latvių ir estų 
kalbų, nors jie esą išsivertę 10 
lietuvių knygų. Buvo siūlyta 
Rašytojų draugijai sudaryti 
verstinų veikalų sąrašą. A. 
Kairys, teigdamas, kad rašy
tojai yra laiko sąžinės balsas, 
kaltino juos tyla mūsų perio
dikoje. Dr. Keblys abejoja, kad 
kūrėjas gali būti pilnu sąžinės 
balsu, išskyrus savo sritį. Kun. 
St. Yla betgi mano, kad mažai 
tautai tenka ir didesnė atsako
mybė. Retai komentuojame 
mūsų lietuviškojo gyvenimo 
įvykius. A. Rūta — mūsų spau
dos puslapiai yra atviri mūsų 
rašytojų nuomonei. J i mano, 
kad mūsų rašytojų knygos per 
mažai reklamuojamos ir recen
zuojamos. K. Bradūnas pabrė
žė, kad ir sąžinės atžvilgiu esa
me skirtingi. A. Gustaitis su 
šypsena: esame geroje tylioje 
kompanijoje, tad nešaukime 
velnio, kuris įveltų į pjau
tynes. 

Vytautas Kutkus kvietė 
a t i d u o t i s a v o d a l į i r 
bendruomeniniam gyvenimui, 
nebūti šalia šios veiklos. 

Buvo siūlyta priimti daugiau 
rašytojų narių į draugiją (Pr. 
Visvydas), narius turėtų kvies
t i Rašytojų draugija. Iki šiol 
įstatuose buvo įrašyta: rašy
tojas, norįs būti draugijos 
n a r i u , d u o d a v a l d y b a i 
pareiškimą su trijų draugijos 
narių rekomendacijomis raš
tu. Palikta sena tvarka. 

Br. Raila, kalbėdamas apie 
pogrindžio literatūrą, kėlė 
reikalą gauti rankraščių, ku
riuos galėtų čia išleisti. Ypač 
būtų gera gau t i įvairių 
a ts iminimų iš okupacijų 
laikotarpių, geros autentiškos 
grožinės literatūros, kartu 
perspėdamas ją naudoti atsar
giai, kad išvengtumėm falsifi
katų ir silpnų kūrinių. 

„Mes p a s i s a k o m e " 
Suvažiavime buvo priimtas 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
pasisakymas — deklaracija. 
J ą perskaitė vienas iš jos auto
rių Bronys Raila. Joje kalba
m a apie „lietuvių tautą, kurios 
klestėjusi nepr ik lausoma 
valstybė buvo per praėjusį 
karą sugriauta, išprievar
tauta, pasikeičiančių sovie
tinės ir hitlerinės okupacijų 
teriojama. Dėl to prieš keturius 
dešimtmečius turėjo iš tėvynės 
pasitraukti užsienin daugelis 
lietuvių rašytojų, visų sričių 
menininkų bei kultūrininkų. 

Bet dėl to neišblėso mūsų 
ryžtas visomis priemonėmis ir 
kūrybinėmis formomis meniš
kai įprasminti tautos sielą ir 
reikšti kovingąją naujųjų laikų 
dvasią valstybės nepriklauso
mybei atstatyti, tautos ir 
žmogaus gyvybinėms teisėms 
atrungti, Lietuvai nelaisvėje 
padėti". 

(Bus daugiau) 

ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ 
KUN. A . S A B A L I A U S K A S 

Salia iš Jeruzalės į Jeriką vedančio kelio 
aplankėme užeigą, kurioje gerasis samarietis 
patalpino plėšikų sužeistąjį keleivį. Netrukus, stai
giai žemyn besileidžiant, pasiekėme ir Mirusiąją 
jūrą, kurios viduriu dabar eina Izraelio—Jordano 
siena. Mirusioji jūra yra 47 mylių ilgio ir 10 mylių 
pločio. Ji yra 1290 pėdų žemiau jūros lygio ir ta rpais 
siekia 1278 pėdas gilumo. Nuvykome į patį tos jūros 
pietinį galą. 

Patogesnėj vietoj išlipus padaryti keletą fotogra
fijų, teko matyti, kaip toje jūroje besimaudantieji 
visai lengvai paviršium plūduriuoja ir, net stengda
miesi negali giliau pasinerti dėl didelio tame van
denyje druskos ir kitų chemikalų kiekio. Aš, tik 
ranką pavilgęs, paragavau to vandens ir tuoj reikėjo 
išspiauti, nes burna nuo jo pradėjo peršėti. 

Ten paplaukioję mėgėjai tuoj eina nusiplauti 
druską po paplūdymyje įrengtais gėlo vandens 
dušais. Toje pat jūroje kiek paplaukioję įvairaus 
dydžio laiveliai tuoj ištraukiami į krantą, kad chemi
kalais tirštas vanduo nesuėstų laivelio dažų ir 
metalo. 

Toje jūroje, kurios vanduo yra papildomas 
Jordano upės, nėra jokios žuvies a r šiaip kitų 
gyvūnų. Šios jūros vanduo karštame klimate stipriai 
garuoja ir jos paviršius žymiai slūgsta. Girdėjau, kad 

Izraelio valdžia y ra suprojektavusi prakasti kanalą senumo. Siame mieste yra minimi Kristaus padary-
iš Viduržemio jūros į Mirusiąją ir pakelti jos van- tieji stebuklai, kaip aklųjų pagydymas ir įvykis su 
dens lygį ir žemyn krentantį vandenį panaudoti Zakėjum. 
įruošimui elektros jėgainės . Pagal Mirusiąją jūrą y ra 
išvestas geras asfal tuotas kelias, ir yra keletas Balandžio 7 d. 
kurortinių miestelių bei kibucų. Aplankiau Hebroną. Tai beveik išimtinai musul-

Pietmiame Mirusios jūros gale yra išlikusi m o n ų m i e s t a s s u didžiule mečete, kurios rūsiuose yra 
buvusi paskut inė žydų tvirtovė, vadinama Masada. l a i d o t i Abraomas, Izaokas, Rebeka, Jokūbas ir 
Ant aukšto iš visų pusių stačiais tarpekliais atkirsto L e e H e b r o n a s y ^ laikomas šventu musulmonų 
kalno plokštumos. Romėnams paėmus Jeruzalę 70 m. m i e g t u n e g e i a i l s i s i Abraomo ir jo palikuonių 
po Kristaus g imimo, žydų kariuomenės likutis — p a j a i k a i j į e visi yra laikomi musulmonų pranašais, 
apie 1,000 — su šeimomis įsitvirtino Masadoje ir H e b r o n e Dovydas buvo išrinktas karalium, ir jis čia 
trejus metus a r š i a i gynėsi prieš apačioje juos apsu- g , W D „ pirmuosius septynerius savo karaliavimo 
pusius ir puolančius daug kartų gausesnius romiečių m e t u s Hebrone 1920 metais musulmonai išžudė 
legionierius. Siauriausioje tarpeklio vietoje romėnų y i g u g ž y d u 8 I š Hebrono pasiunčiau atviruką Jan-
atvaryti žydų vergai pradėjo užpilti griovį, kol įvai- k a u g k u š e i m a i j Hebron, Ind. 
nomis tų laikų kovos priemonėmis pnhpo viršų ir pa k e lėje dar užsukome į Mambrę, kur po ąžuolu 
būtų paėmę visus , ten esančius ir besiginančius A b r a o m ą aplankė angelai ir jam išpranašavo su
žydus, bet jie, užuot ėję vergijon, sutartinai visi n a u g I z a o k o ^mim^ Hebrone - kas yra irgi 1967 
išsižudė. Sis heroiškas is žydų pavyzdys visais metais I z r a e l io okupuotoji teritorija - ant kalvų yra 
laikais jiems buvo naujo ryžto skatintojas pnešų p r i s t a t y t a p u o šn ių žydų sodybų, 
atžvilgiu. Daba r t i n ių Izraelio kareivių priesaikoje p o p i e t ų n u v y k a u j saleziečių teologijos semi-
yra minima, jog „ M a s a d a daugiau nebepasikartos". n a r i j ą Cremisan, taip pat Izraelio užimtame vakari-

Grįžtant užsukome į Kuron, kur buvo atrasti n i a m g k r a n t e š a i i a p a t Jeruzalės. Seminarijoje 
likučiai žydų sektos - esėnų gyvenvietė ir kurios m o k o g i 1 5 9aieziečių teologų, kurių tarpe yra etiopie-
apylinkėse r a s t i užmaskuotuose kalnų urvuose jų 6 ų s i r i e č i u libaniečių, iš Haiti ir du iš Lenkijos. Si 
rašyti Sv. Raš to rankraščiai . nuosavybė turi 70 hektarų vynuogynų, iš kurių ir iš 

Tą dieną ap l ankėme taip pat Jenko miestelį, 820 8 u p i r k t u j ų gaminama apsčiai vyno. Tik pernai 
pėdų žemiau jūros lygio Jordano upės slėnyje. Tai m e t a i g p a 8 a k o j 0 m a n vienas salezietis broliukas, 
tikra apelsinų, bananų , datulių, palmių ir įvairių b u y o p a r d u o t a a p i e v į ^ s milijonas butelių, 
vešlių daržovių oazė. Savo vandens šaltinių gau- . 
šiomis versmėmis ir žemės derlingumu Jerikas ^B u 8 a u P a u ) 
laikomas žmonijos lopšiu 7 ar 10 tūkstančių metų 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, MI. 

L B m e t i n i s 
s u s i r i n k i m a s 

Gegužės 2 d. įvyko LB apyl. 
metinis susirinkimas. Jį pradė
jo pirm. B. Kušlikis. Tylos 
munute buvo pagerbti miru
sieji nariai . Susirinkimo pirm. 
buvo išr inktas S. K. Balys, o 
sekr. — N. Baniukaitienė. 
Pirm. B. Kušlikis pranešė 
praėjusių metų veiklą paminė
d a m a s s v a r b e s n i u s apyl . 
įvykius. Sekr. V. Jonaitis 
p r a n e š i m ą p a p i l d ė . V. 
Baniukaitis perskaitė praėju
sio susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas be patai
sų. JAV LB įsteigimo 30 metų 
sukakties minėjime Detroite 
dalyvavo 4 nariai iš Gr. 
Rapids. V. Jonait is smulkiau 
papasakojo Detroite įvykusio 
minėjimo programą ir kad 
nusipelnę LB nariai buvo 
apdovanoti žymenimis, kurių 
vieną jis gavęs, o antrą atve
žęs perdavė dr. S. K. Baliui. 

Iždininkas J. Ugianskis 
pranešė apie praėjusių metų 
pajamas ir išlaidas, o rev. kom. 
pirm. K. Stepšys perskaitė 
kasos patikrinimo aktą. Apie 
LB apylinkės sudėtyje veikian
čius komi te tus p ranešė : 
Lietuvių Fondo — L. Raubie-
nė, Lit. mokyklos — V. Jonai
tis, Balfo ir Vasario 16-tos 
gimnazijai remti būrelio — J. 
Paovys ir Liet. Mišių kom. — S. 
Balys. Tik vieno vald. nario 
terminas buvo pasibaigęs, bet 

• J . Jonušienei sutikus — ji vėl 

apie 160 svečių. Žinoma, 
tokiam renginiui netiko seno
viška maža scena ir salė, bet 
tinkama ir didelė parapijos 
mokyklos salė dėl bingo — 
retai prieinama. 

Nėra abejonės, jog Lemonto 
„Spindulys", įjungęs univer
sitetus baigusius ar bebai-
gančius lietuvius studentus, 
per 5-ris metus išaugo į 
s a v a r a n k i š k ą tau t . šokių 
sambūrį, pajėgiantį gražiai 
atstovauti mūsų šokių menui. 
Visi žiūrovai buvo labai 
patenkinti čia pamatę šokių 
pyne sumaniai pavaizduotas 
lietuviškas vestuves. Pažymė
tina, kad šokius stebėjo ir nese
niai Gr. Rapids įsikūręs PLB 
pirm. inž. V. Kamantas, kuris 
Lemonte matė, kaip ši grupė 
įsikūrė, augo ir kurioje jo duk
ros ir sūnus irgi šoko. 

Po programos visi žiūrovai ir 
svečiai veltui vaišinosi gausiai 
LB apyl. narių pagamintais 
liet. sūriais, keptais pyra
gaičiais, tortais, sausainiais su 
kavute ar vaisių sultimis. 

Padėka E. Turūtai te i , 
pakvietusiai „Spindulį" atvyk-
ti.Padėka priklauso visiems 
„Gabijos" nariams ir kit. lietu
vių jaunimui, kurie šokėjus 
vaišino, globojo, spausdino 
programas, platino bilietus. 
Aišku, priklauso padėka LB 
apyl. valdybai už ne mažą pini
ginę paramą. 

Parapijos baza ras 

CLASSIFIED ADS 
M 1 S C E L L A N E O L S H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
llllllllllllllllllllllllllllllUUUIlIIIUUIlUlIt 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel 376- 1882 arba 376-5996 
l i i i i i i i i iniHiiii i i i i i i i i i i iJii i i i i i i i i i iuiiuiii 

LIVE-IN HOUSEKEEPER/COOK 

SOME BABY SITTING 

6 days a week. Mušt speak Englūh. 

Serious calls only. 

CALL — 460-6460 

• 

R E A L E S T A T E 

Gerai nusi te ikusios mergaitės „Ner ingos" s tovykloje , v e d a m o j e Nek. Pras idėj imo Marijos seserų. 
Rašyt i : S is ter Margarita, ICC, Putnam, CT.0626O 

FONDAS DEMOKRATIJAI 
APGINTI 

JAV įstatymai draudžia 
Amerikos vyriausybei teikti 
finansinę paramą svetimų 
valstybių politikos vadams, 
d a r b o un i jų v a d o v a m s , 
visuomeninėms organizaci
joms. Tačiau JAV interesas 

nę ar ekonominę paramą tie
siai svetimų kraštų vyriau
sybėms (nors šitokios paramos 
ir nebus atsisakoma), kurios 
dažnai yra nedemokratinės ir 
neatstovauja krašto žmonių 
valiai. Kartais Vakarų pasau-

dažnai reikalautų kaip tik Ho idėjoms artimesni yra ne 
tokius asmenis ar sambūrius tie, kurie sėdi valdžioj, o tie, 
paremti. Tam tikslui steigia
ma privati įstaiga, kuri skirtų 
lėšas kitų kraštų jėgoms, kovo
jančioms už rinkimų laisvę, 
spaudos laisvę ir kitokias 
demokratines reformas. Šis 
fondas organizuojamas su 

J* 

Visos liet. parapijos organi-
buvo perrinkta kult. reikalų zacijos surengė pramoginį 
vadove. Rev. komisiją renkant pobūvį su žaidimais, vaišėmis prez. Reagano pritarimu, 
nauju nariu įėjo N. Baniukai- *T menine programa. Lietuviai Minties šalininkai tvirtina, 
tienė. J . ir V. Paoviams atsisa- jame dalyvavo su savo choru, kad šiuo būdu bus galima 
kius iš Balfo komiteto, prie A. vedamu vargon. A. Kamsic- tikslingiau pasitarnauti JAV 

S Lukoševičiūtės buvo išrinktas kaitės ir t a u t Šokių grupe interesams, negu teikiant kari-
S. Astras ir pasiūlyta, kad „Gabija", vedama M. 2ygai-
trečiasis narys būtų kooptuo- tės-Atkin. Choras sąžiningai katalikų gimnaziją ir nuo 
tas . Liet. Mišių komitetas liko perdavė savo dainas, nors jam rudens išeina savanoriu j JAV 
t a s pats. Padėkota valdybai už 
praėjusių metų darbus. 

„ S p i n d u l i o " 
v i e š n a g ė 

Apylinkės lietuviai turėjo 
malonią staigmeną, kai čia 
gegužės 16 d. apsilankė iš 
Lemonto atvykusi tautinių 
šokių grupė „Spindulys", kuris 
Šv. Jurgio d-jos salėje suvaidi
no „Lietuviškas vestuves", 
kuriose per vienuolika Šokių 
išreiškė vestuvių eigą ir įvai
rius jų papročius. Šokėjai dali
nai keitė drabužius. Pirmoj 
daly merginos dėvėjo trumpus 
sijonėlius ir buvo su skarelė
mis, todėl jonkelis ir pasiutpol
kė buvo sušokti įspūdingu 
greičiu. Patrepsinis ir kaušku-
tis šokta klumpėmis apsiavus. 
Šiame mieste ir Vak. Michi-
gane esančios didelės olandų 
ateivių kolonijos, visą šimtme
tį čia dominuoja su klumpių 

skirtas laikas buvo visai netin- aviacijos dalinius. Lietuviai 
karnas, nes svečių vaišės buvo j a m jįnki pasisekimo, 
per garsios. Šokėjai vėliau pui- K. Anulis 
Idai pašoko ir žiūrovai nuošir- l u l l I , I I l i l l l l l l l l I I I I I l l l l im i l l l I l l l l u l l , l i a I | 1 
džiai plojo. Kuklioji šokių vado- * 0 P H I P R ft R p IJ c 
vė pati t inkamai pavadavo • U r H I £ D A n b U ) 
staiga susirgusį vieną grupės RADio ŠEIMOS VALANDOS 
š o k ė j ą . P a r a p i j a i b u v o p e r d u o - Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekrna-
t a d a u g i a u 3 , 0 0 0 d o l . dieniais nuo £ 3 0 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
* ^ . Translioįama iš nuosavos studijos 

p a t a r n a u t o j a s Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

kurie galėtų sėdėti valdžioje, 
je i t ik s u s i l a u k t ų J A V 
paramos. 

Iš minimo fondo lėšų bus 
remiami tik tie, kurie pasisako 
ar kovoja už žmogaus teises, 
pilietines laisves, demokratinę 
santvarką, laisvą ūkį, privati
nės nuosavybės primatą ir 
prieš socializmą, komunizmą 
ir fašizmą. Fondą finansuoja 
JAV biznio, darbo unijų 
sluoksniai, o taip pat ir vyriau
sybė. 

DABARTINE LIETUVIŲ KALBOS 
f; RAŠYBA 

Redagavo JUOZAS VAIŠNYS, SJ. 
Leidiniui medžiagą apie svetimųjų tikrinių vardų ra

šymą paruošė prof. dr. Antanas Klimas, o apie rašybą ir 
skyrybą — Juozas Vaišnys. Išleido JAV LB Kultūros ta
rybą 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 

Spaudė N. Pr. Švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, 
Ct. Kairia su persiuntimu $3.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd Sr., 

Chicago, IL 60629 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

» M M > • • « * « •-» • • - » 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

•citokie blankai. 
ninimmnnrmiiinminniiuiinuniiiitii. 
lllllllllllllllllllltilIlilIlIlIlHllIlIlIlIlIililiii 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 
2501 VV. 69th S» , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 
\ Vytautas Valantinas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiuuiiiuiriiii 

10% 20<3& — 30% pigiau mokėsit 
už a|Mlnuidą niu, ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

mnniiniinmiiiiimniiiii»iiniumm»»» 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Narna pirkimas — Pardavimą? 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
UlllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIUHUliUIIIMt 

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 436-7878 
ŠDIAITIS REALTI 

2951 VVest 63rd Street 
1 : — - 4 -

NEW BUFFALO, MICH., parduoda
mas kampinis namas ir sklypas prie
šais 3-jų g-vių. Sklypas 75 p. x 420 p. 
ilgio. Privačiam ar komerciniam nau
dojimui. Gazu apšild. Rūsys. Pėsčia 
nueinama prie ežero ir j krautuves. 
2ema kaina. Skambint teL — rv 

1—616—469-3259 

SUNNY HILLS, FLORIDA 
Prie lietuviško ežero parduodamas pa
ruoštas statybai sklypas, skersai mau
dymosi pliažo. Aukšta v i e ta—.v iena 
iš gražiausių. Skambint vakarais* — 
414—248-1838. 

^ ^ 

7159 So. Maplewood Ave., Naujas parap. klebonas 
gegužės 30 d. biuletenyje Chicago, IL 60629 
i š r e i š k ė p a d ė k ą V l a d u i Tel. — 778-1543 
M a t u l i u i u ž j o d a r b ą s o d i n a n t mimiiimiiimimiiiiim:Miiiimiimiiiui 
krūmus, gėles prie klebonijos, 
šventoriaus grotos, kapinių 
paminklo ir kt. Vietiniai lietu
viai irgi jungiasi prie klebono 
padėkos, nes V. Matulis jau 
daug metų per lietuviškas 
Mišias atlieka zakristijono 
pareigas. 

V Prof. Dr. Br. Povilaitis 

Žemės Okio Akademija ^ 

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

PO DAMOKLO KARDU II DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Chicago, IU. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 40 ct. valstijos mokesčių. 
y, 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

f -•zzsz 
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I GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS I 
Be to, jis dažnai L'kio Akademiją, vienintelę Lietu- B ^ ^ į 

pavaduoja klapčiukus ir visą v o s aukštąją žemės ūkio mokyk- j g z RAULLNAITIS -
laiką dalyvauja lietuvių chore. lą ' k u r i b u v o *k u r t a 1 9 2 4 m- | "Lietuvos Karinės Istorijos raštai". Išleido "KARYS" | 

"bet"netaviaTtik dabar Tiesiog stebėtinas jo paslanku- Išleido Lietuvių Agronomų Są- | 1979. Spausdino Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. 
r ~ I - S . . H . ^ . ^ i V — „ m a s» i r p a s i a u k o j i m a s j a u junga Chicagoje 1979 m. Spaudė a •-••* -----
g a u s i a u p a s i r o d ė . Vyrų ^ . ^ ^ ^ i n į n k o M o r k ū n o spaustuvė. Didelio for-

M- mato Kaina su persiuntimu Sil .ou. 
amžiaus. T„. . . . . .. . c-. „» 

Illinois gyventojai dar prideda 60 c t 
_ . valstijos mokesčio. 
Trumpai 

U ž s a k y m u s siųsti: 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA ZVOREIKrENfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sand&lių. 
2<M>8 W. 6»th St., Chkaųco, IU. 6082* 

TELEF. 925-2787 

— LB valdyba pasiuntė 
Vasario 16-os rezoliuciją savo 

pakeltkojis ir klumpakojis žiū
rovus maloniai „nukėlė" į 
Lietuvą. Antroj daly :kalatinis 
— puiki įžanga į vestuves, o 
zanavykų aplinkinis — gražiai 
pavaizdavo piršlybas. Varžy
tuvių polka — jaunųjų sutiki- kongreso atstovui, prašydami 
mas su duona, druska ir stengtis iš Sibiro išlaisvinti 
midum bei „vainikėlio gaudy- JAV pilietį V. Skuodį. Buvo 
mas" kitai porai — buvo labai gautas gana rutininis atsaky-
į s p ū d i n g i . Po simbolinio mas. Tuomet sekr. V. Jonaičio 
dovanų Šokio, rezginėlė — visų iniciatyva su pirm. B. Kušli-
vestuvių atomazga — jaunųjų kiu vėl buvo paprašyta 
išėjimas į naują šeimyninį konkrečių duomenų šiuo reika-
gyvenimą. l u . D a b a r j a u g a u t a s 

Visi šokiai buvo įspūdingi* patenkinamas atsakymas iš 

D R A U G A S , 4545 W . 63rd S t . , 
Chicago, IL 60629 

GYVENIMAS -
NA J O K A A 

A. P. BAGDONAS 

s Didelio formato, 176 pusi. Kieti viršeliai. 
s Kaina su persiuntimu 10.00. = 
5 Užsakymus siųsti: = 
§ DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 \ 
~ Illinois gyventojai dar prideda 54 ct. valstijos mokesčio. ~ 
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<ir 

Tai pirma autoriaus apsaky-
d a m u s ir tinkama* išraiška kongr. H. Sawyer su Valst.j™4 knyga žemaitiškai, kurioje 
atlikti. Žiūrovai nuoširdžiai Dpt. raštu, išvardinančiu kas j telpa 14-kos gyvenimiškų. įdo-
p l o j o . A b i e m k a l b o m jau daryta V. Skuodio reikalu; mių pasakojimų. Išleido Kražiš-

• 

- • • -

pranešinėjo „Spindulio" įstei
gėja, mokytoja* ir muzikos 
vadovė, akordeonu grojusi 
šokiams. Rasa V. Soliūnaitė. 
Salėje jai padėką išreiškė Eglė 
D. Turūtaitė, o gėles įteikė 
vietinės „Gabijos" vadovė 
Marija Zygaitė-Atkin. \ šį 
vakarą atsi lankė daug senųjų 
lietuvių su savo vaikaičiais ir 
naujųjų ateivių šeimos, iš viso los, dabar pabaigė vietinę 

ir kas numatyta daryti. 
— Birželio trėmimai bus 

prisiminti Mišiomis birželio 13 
d. 12 vai., jas ruošiant LB 
valdybai su LKMS 42-os vald. 
susitarus. 

— Juozas Zygas, kuris 
anksčiau lankė lit. mokyklą ir 
vėliau lankė lietuvių kalbos 
pamokas prie parap. mokyk- ct. valstijos mokesčio. 

khį sambūris, Chicago, Dl. Spau
dė Draugo spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St. 

Chicago, IU. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 42 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. MCE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VARNE
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

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

Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 Wcst 6Srd St, Chicago, IL 60629 

% 

FUU. GRAPHIC SERVICE 

PajE fypesetting 
-FROM THE OR1GINAL ARTVVORK 

TO THE FINAL RRINTINO-
«Ut l *E*S FOKMS • KtSUMC* 

CAftOa • AMNOUMCtlMNT* 
MUCt U«T1 • HHVTTATIOM* 

CATALOOS • « 3 « T t * » 
C I K C U U M • tTAnOMAMV 

C I I 737-6446 
CiMų H M M mmi 

Ko liūdi, putinėli ? 
ANTANAS GUSTAITIS 

Eleginės Satyros 

Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondas 1982 m. 
Aplankas Romo Viesulo. Kieti 
viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$8.00. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd Str., 

Chicago, IL 60629 
J* 

Atdaras apžiūrėjimui sekT3dien| 
nuo 1 iki 4 valandos popiet 

3527 W. 64 PLACE 
lZ7c už paskolą. 7 kamb. mūr. 4 mie
gami. li/2 vonios. Pilnas rūsys. 2emi 
išsimokėjimai. Skubėkite. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 
5515 S. KOSTNER 

2-jų butų po 3 miegamus mūrinis. 
Pilnas rūsys. 26 m. senumo. Skam
binkite dabar. 

— o — 
Atdaras aTiž;ū-ėi:»T"r f e l f ^ d i e n į 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 
6121 S. PARKSIDE 

Naujas 2-jų butų mūr. Po 3 miega
mus ir po IĮ/į vonios. Pilnas rūsys. 
Skubėkite. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vaL popiet " 

10517 S. SAWYEir ~ "" 
129£ už paskolą. 4 miegamų mūr. 
Įrengtas rūsys. 2y2 maš. garažas. Tik 
956 OCO, ir žemi išsimokėjimai. Skam
binkite dabar. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui šeštadieni h" 

sekmadienį nuo 1 iki 5 vai. vak. 
3936 W. 63 STREET 

Naujas 2-jų miegamų "condo". Ąžuo
lo spintelės virtuvėj. Centr. oro vėsi
nimas. Kilimai. 12% 9?- už "fixed" 
mortričių. Pusę bloko iki banko, au
tobuso, mėsinės, kirpyklos. Skubėkit. 

CBRIEN FAMILY REALTY 
TEL. 434-7100 

MICHIANA SHORES, INDIANA 
I RUSTIC LOG CABIN — ųuietly blend-
ed into trees and shrubbery. Price 
$49,500. 

MICHIANA SHORES, MICHIGAN 
When work is done, live 

elose to fun. • * 
Cheerful ranch. Large family room, 
new kitehen. fireplace, finish^d base-
ment, air-conditioning. Short walk to 
a good beach. $62.500. 

OPEN NOON SUNDAY 

LONG BEACH REALTY 
TEE. 219—874-5209 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 



CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS 
— LB MABCUETTE PABKO 

APYLDOCBS DARBAI 

LB Marąuette Parko apylin
kės valdyba nė vasarą nenori 
poilsio, o planuoja lietuvišką 
veiklą. 

Gegužes 24 d. Lietuvių Fon-
^_do patalpose posėdžiavo L B 

Marąuette Pa rko apylinkės val-
-"dyba. Posėdyje pažvelgė j au j 
* atliktus darbus. Sekretorė Ale

ksandra iLikanderienė perskai tė 
praėjusio posėdžio protokolą. 
Pirmininkė B. Vindašienė patei-

" kė visą eilę suplanuotų darbų, 
kurie tu r i būt i atlikti i r vasa
ros metu. š ia is metais nutar -

- ta talkinti Vidurio Vakarų L B 
apygardos valdybai ruošiant 
Lietuvių dieną birželio 27 d. ir 
aptarnaus barą. Darbams suti-

. ko vadovauti vicepirmininkas 
Bronius Andriukaitis. 

'Rugsėjo 19 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
salėje tuojau po vakarinių pa-

, maldų 6 v a i rengia Tautos šven-
<«>tės minėjimą su t rumpa meni

ne programa. 
LB Marąuette Parko apylin

kės rinkiminės komisijos pirmi-
ninkas Liudas Šimaitis ap ta rė 
praėjusius L B rinkimus. J i s 
pažymėjo, kad balsavo nemažas 
skaičius žmonių. Rinkimai praė-

PROF. M. GIMBUTIENĖS 
PASKAITA 

Prof. dr. Marija Gimbutienė, 
lankydamasi aušrokų suvažiavi
me, turėjo progą gegužės 31 d. 
dalyvauti Liet. Istorijos dr-jos 

nesius. Manoma, kad ta ryba tu
rėtų po rinkimų tuo j susirinkti 
savo pirmajai sesijai . 

Valdybos a ts tovai dalyvauja Į susirinkime A. Rūgytės bute. 
lituanistinių mokyklų mokslo į Draugijos nariai ir svečiai gau-
metų užbaigime ir mokyklas šiai susirinko 5 v a i p. p . nepra-
baigusiems įteiks L B dovanas. 

Ju rg i s Janušaitis 

IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KAPINĖSE 

Gegužės 31 d. š v . Kazimiero 
lietuvių kapinėse vyko įspūdin
gas žuvusių už Amerikos laisvę 
karių ir šiose kapinėse besiil
sinčių prisiminams. Pamaldas 
laikė kun. J o n a s Vyšniauskas, 
Šv. Jurgio parapi jos klebonas. 
Šv. Mišių metu j i s pasakė gilios 
ir prasmingos minties pamokslą, 
kurio metu išryškino religini ir 
tautinį motyvą. Choras , vado
vaujamas muz. A. Giedraičio, 
giedojo religines giesmes. Pa -

• maldose dalyvavo uniformuoti 
Vytauto Didž šaulių rinktinės 
daliniai, Vyčiai i r ki t i su vėlia
vomis. Pamaldose dalyvavo ke-

I Ii tūkstančiai žmonių. 
Tuojau po bendrųjų pamal

dų žmonės apsupo kapinių 
steigėjų paminklą. Gražiai 
išsirikiavo Vyt . Didž. {šaulių 
rinktinės daliniai. Iškilmėms 

i vadovavo Lietuvių žurnalistų 
; sąjungos pirmininkas Jurgis Ja -

jo laabi tvarkingai Rinkimų n u ša i t i s . J is prisiminė ir š iame 
dienomis budėjo, be rinkiminės amžinojo poilsio mieste besiil-
komisijos narių, dar i r apylin 
kėš valdybos pirmininkė su ki-

"" tais valdybos nariais. Buvo ren
kamas solidarumo mokestis. Su
rinkta daugiau kaip 700 dol. 
Taip p a t r inkta "Pasaulio lietu-

aukos 
Liudas Šimaitis taip pa t pa

žymėjo, kad buvo pasigesta 
kandidatų į tarybą ir seimą ak
tyvesnio dalyvavimo rinkimus 
propaguojant, o vienas k i tas ne
pasirodė ir balsavimo būstinėje. 
Prie šios pastabos tektų pridė-

leisti progos išgirsti iš profeso
rės archeologės lūpų vieną įdo
miausių paskaitų. 

Susirinkimą at idarė dr-jos rei
kalų vedėja A. Rūgytė, praneš
dama, kad birželio 8 d. t en pat 
vyks ki tas susirinkimas, kuria
me prof. A. Štromas skaitys 
paskaitą politiniais klausimais. 
Pasidžiaugė, k a d į Liet. Istori
jos dr-ją įstojo naujas narys 
Plukas iš Californijos. Pakvie
tė prelegentę dr . M. Gimbutienę, 
prieš ta i t rumpai apibūdinda
ma jos mokslinę veiklą archeo
logijos srityje, paskai ta i 

Prof. M. Gimbutienė, 12 moks
linių knygų autorė, savo paskai
ta i pasirinko temą: Baltų tautų 
etnogenezės klausimu. 

Pirmiausia iškėlė lietuvių tau
tos mitologijos svarbą mokslui, 
bet mažai dar tyrinėtą, žemė 
lietuviui nuo amžių buvo šventa, 
jis ją gerbdavo, net bučiuodavo. 
Lietuvių mitologijoje atsispindi 
dvejopos senosios religijos pa
žiūros : patriarchalinė, vyrų do
minuojama, i r matriarchalinė, 
k u r vyravo moteriškasis ele
mentas . Abi t o s kultūros yra 
labai senos, siekia 5 a r net 10 
tūkstančių metų į praeitį, bū
ten t tuos laikus, kai senoji Eu
ropa vystė savo kultūrą, prieš 
užeinant indoeuropiečiams. 

Baltų senojoj kultūroj atsi
spindi du pagrindiniai sluoks
niai: Matriarchalinė senosios 
Europos kultūra, dar vadinama 
matricentrinė. Patriarchalinė 

jos pirmininkė L. Giedraitienė, i kultūra, kurią atnešė indoeuro-
lydimi ats tovų A. Barakausko ir j piečiai. 

Prūsai buvo karingiausi i r bu
vo nugalėti 13 šimtmety. L ie tu -
viai išliko, o slavai pl i to iki 
mūsų laikų. 

Po paskaitcs buvo ke l e t a s 
klausimų, į kuriuos pre legentė 
atsakė, plačiau i š ryšk indama 
archeologines ir k i tas proble
mas. 

Po to vaišingosios A. R ū g y t ė s 
•visi buvo pakviesti prie vaišių 
stalo ir ilgai dar kalbėjosi d r a u 
giškoj nuotaikoj. 

Tenka pažymėti, kad ats i lan-
I kė į susirinkimą ir kita kalif or-
t nietė, būtent rašytoja Alė R ū t a , 
1 o iš viso dalyvių buvo 40 žmo
nių. Tai vienas iš gausiausių 
ir įdorniausių susirinkimų. 

A. P . B . 

PIANINO REČITALIS 
Muziko Manigirdo Motekaičio 

mokiniai birželio 6 d. Jaun imo 
centre turėjo pianino rečitalį. 
M. Motekaičio studija Br idge-

por te j au veikia 17 metų, šiuo 
metu tu r i ap i e 25 mokinius. No
rintieji tęsia darbą ir vasarą. 

Rečitaly jauniej i muzikai pa
rodė, kad y r a gerokai padirbėję. 
V. Sabal iauskas , D. Retteler, L . 
Velette, V. Kriščiūnaitė, G. Sa
baliauskaitė, J . Manaligod, V. 
Damijonai ty tė sklandžiai pa
skambino Stillwellio, Rogers , 
Kepenio, C la rk ir k i tų kūrinius. 
Visi pasiruošę, k a d skambino 
neturėdami pr ieš ak i s gaidų. 

Ant ro je dalyje pasirodė vy
resni ir pažangesni : A. Blyskis, 
(Beethoveno menue tas ) , J . 
Grabs (Gounod — Marionečių 
m a r š a s ) , A. Remeikas (Burgess 
— Rudens d a i n a ) , M- E jma , 
(Beethoveno Variaci jos) , Jo se 
Manaligod (Beethoveno sona tą ) , 
V. Maze (Beethoveno Sonata in 
C-major) . Visi skambino be gai 
dų ir nepasimetė. T r y s paskut i 
nieji parodė st iprų pažangumą, 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. birželio mėn. 10 d. 

pademonstniodami, kokį aukš
tą lygį šioje mokykloje galima 
pasiekti. 

Pabaigoje pa t s muz. M. Mo-
tekaitis meistriškai pateikė Lisz-
to Etiudą X in F-minor. 

P o malonaus koncerto buvo 

V. Kriščiūnienės su tėvų talka 

paruoštos vaišės. Mokiniai sa

vo mokytojui M Motekaičiui 

įteikė dovaną. J . Daugi. 

sinčius tūks tančius tautiečių. 
Maldas atkalbėjo Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. J . 
Stankevičius. Komite to pirmi
ninkas Algis Regis jau t r iu žo
džiu prisiminė išeivijos keliais 

Mielam tėveliui 

A. + A. 
LEONUI RADVILAI mirus, 

skausmo prislėgtą mielą mūsų draugę, j o dukrą J A N I 
NĄ UDREENĘ su šeima, jos MAMYTE, j o s brolį LEO
NĄ ir seserį DANĄ s u šeimomis nuoširdžiai užjaučia
me ir kar tu liūdime. 

BIRUTĖ IR ALGIS BUBLIAI 
GINA IR IPOLITAS JANUŠIAI 
NIJOLĖ IR ALGIS LAPSI AI 
RAMUNĖ IR JUOZAS MIKAILAI 

Mylimai Motinai ir Močiutei 
A. f A ONAI NEKUTAVIČLENEI 

Amžinybėn iškeliavus, 
sūnų LEONĄ NEKŲ, vaikaičius ANDRIŲ su šei
ma ir JONĄ, draugiškai užjaučiame i r dalinamės at> 
sisveikinimo liūdesiu. 

RŪTA ARBIENĖ 
ZOTA IR GEDIMINAS MICKEVIČIAI 

JONAS MILDAŽIS 
ELLA IR VALERIJONAS RADŽIAI 
IEVA IR VYTAUTAS KASNIŪNAI 

Beverly Shores, Ind. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. 
EUGENIJA IZOKAITIENĖ 

Mirė birželio 25 d., 1977 m. 
Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos Tėvų Jė

zuitų koplyčioje birželio 12 d , šeštadienį, 7:30 valandą 
ryto. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a. a. Eugeniją savo maldose. 

SŪNŪS su ŠEIMOMIS 

vio" prenumerata ir priimtos ėjusius ir žemišką kelionę bai
gusius šioje šalyje. Algis Re
gis ir sklypų savininkų draugi-

šukytės, prie paminklo padėjo 
vainiką, kurį pašvent ino kun. J . 
Stankevičius. Iškilmės baigtos 
visiems sugiedojus Marija, Ma-

ti, kad išrinktieji į ta rybą ir į rija įr Lietuvos himną. Jurgis 
seimą turėtų atsiminti savus Janušaitis išreiškė padėką kun. 
įsipareigojimus LB ir aktyviai 

.dalyvauti LB apylinkių darbuo
se, aktyviai reikštis ta rybos su
važiavimuose ir PLB seime. 
į Valdybos posėdyje buvo iš
reikšta mintis, kad po įvykdytų 
LB rinkimų per ilgai laukiama 

J. Stankevičiui, Vyt . Didž. š a u 
lių rinktinės dal iniams ir jų va
dui V. Išganaičiui už dalyva
vimą. 

Sauliai po t o lankė Kalantos 
kapą ir mirusiųjų šaulių kapus. 
Šios iškilmės buvo įspūdingos, 

su naujos LB tarybos sušauki- kalbos t rumpos, pakar to ta graži 
mu ir t a s užsitęsia net kelis mė- tradicija. JrvšJ. 

SIBIRO TREMTINIO MIRTIS 

Šiais metais balandžio mėn. 
Gdynėje, Lenkijoje, mirė a. a. 
Zigmas Laurinavičius, 76 metų 
amžiaus. Jis gimė ir augo Zarasų 
apskr., Antalieptės valsč- Tai bu
vo neeilinis ūkininkas. Be gerai 
įrengto žemės ūkio, jis vystė ir 

• pramonę. Jis turėjo didelę plyti
nę, kurf aprūpino plačią apylin
kę, lentpiūvę, nes ten buvo miš
kinga vieta, pradėjo kurti ir ma
lūną. Jis buvo bene sumaniausias 
ūkininkas — pramoniziinkas vi
soje apylinkėje. 

1944 m. okupavus Lietuvą, Zig 
mas buvo įskųstas asmens, kuris 
pirmame bolševikmetyje jį tero
rizavo, o užėjus vokiečiams Zig
mas jam viską atleido. Z. Lau
rinavičių suėmė, palaikė kalėji
me ir paskiau buvo išvežtas į Vor
kutą. Vorkutoje išbuvo 18 mėn. 
Pravedus tardymus ir pasirašius 
53 buvusiems Zigmo darbinin
kams ir kitiems, kad jis jiems bu
vo geras, o Sov. Rusijai nekenkė, 
iš Vorkutos buvo paleistas su pa
kirsta sveikata ir su sutinusiomis 
kojomis. Siek tiek atsigavęs Zig
mas Laurinavičius buvo apkaltin
tas partizanų rėmimu ir jis su 
žmona ir 3 — 4 metų dukrele bu
vo ištremtas į Krasnojarsko sri
tį Sibire. Išbuvus jiems 10 metų 
Sibire ir Zigmo žmonai esant 

.Vilniaus krašto (Dūkšto apyl.) 
lietuvaitei, susidarė proga vykti 
į Lenkiją. Jis manė, kad Vorku-

* tos ir Sibiro tremtis sužlugdė jo 
sveikatą ir savo tėviškėje nėra jo
kios vilties įsikurti. Taip jo šeima 
įsikūrė Lenkijoje, išmokslino 

A. a. Z. Laurinavičius 

savo dukrą agronome. Atsikvie
tė su dideliu vargu savo 80 metų 
motiną iš Lietuvos. P a d e d a m a s ; b l o s ^ k s l u i 

savo brolio, gyvenančio Chica-
goje, teisininko Povilo Laurina
vičiaus siuntiniais ir pinigais, ne
blogai įsikūrė. 

Brolio Povilo padedamas apsi-i 
lankė Zigmas ir Chicagoje. T u o 
laiku pasitaikė šokių šventė. Ve
lionis apsilankė ir su ašaromis į 
akyse stebėjo šokius, kurie jam 
priminė jaunystės dienas, praleis
tas nepriklausomoje Lietuvoje, ir 
sudužusias viltis okupavus Lietu
vą. 

A. a. Zigmui Laurinavičiui ne
tikėtai teko atsigulti amžinam po
ilsiui svetimoje žemėje. 

Jonas Prunslds I žlugimo. 

Pr ieš 10 tūkstančių metų se
noji Europa ne t karų nepažino, 
gyveno taikoj. Bet iš ry tų pra
dėjo slinkti indoeuropiečiai su 
skir t inga pilkapių arba churga-
nų kul tūra : čia jau pažįstamas 
arklys . Jų buvo maždaug 3 in
vazijos. Antroji apėmė ir Pa
baltijo sritis. Jie atnešė pa
triarchalinę kultūrą, o matriar
chalinė traukėsi su savo didžio
sios deivės kultu. 

Baltų Laima i r raganos — tai 
matriarchalinės kultūros paliki
mas iš 10 ar ne t 20 tūkstančių 
metų prieš Kristų. 

Nuo to ats ikraustymo pradė
jo dievai maišytis : vyriškieji ir 
moteriškieji. Graikų deivės irgi 
y ra senosios Europos kultūros 
palikimas. 

Indoeuropiečių atsineštieji 
dievai buvo trejopi: dangaus die
vas (saulė); velnias, mirtis po
žemio dievas; perkūnas, karų 
dievas. 

Laima — kuriančioji dievybė, 
duodanti gyvybę, turtą, laimę, 
tai senosios Europos kultūros 
palikimas. Senieji Europos gy
ventojai susiliejo su ateiviais. 

Kita banga slinko iš vakarų 
Europos į ry tus . Ugro finų ra
sės irgi maišėsi. 

Lietuviai y ra įvairaus tipo ra
siniu atžvilgiu. Maždaug nuo 
15 iki 3 tūkstančių metų pr. 
Kristų buvo kuriama senoji kul
tūra , kuri buvo aukšto lygio. 
Lietuvoj netoli Šventosios upės, 
netoli jūros, a trastos senųjų gy
venviečių liekanos, labai svar-

Atras tas stulpas 
su pelėdos galva, kuri, manoma, 
vaizdavo tą vyriausią deivę. At
r a s t a ir Latvijoj ir Lietuvoj 

i daugiau panašių sodybų liekanų, i 
j Maždaug prieš 2 tūkst. m. pr. | 
Kristų bartų giminės siekė į ry-1 
t u s nuo Maskvos, beveik i k i ' 
Uralo kalnų, pietuose siekė Ki
jevą, vakaruose iki Berlyno. 

I Herodoto minimi neurai ir gudi
nai buvo baltų protėviai. Vė
liau minimi galindai ir sūduviai. 
Galindai iš dabartines Lenkijos 
srities pasiekė Maskvą ir čia 
11-12 amž. buvo slavų nugalėti. 
Slavų ekspansija prasidėjo 6-7 
šimtm. po Romos imperijos 

Mylimam tėveliui 

A. f A. LEONUI RADVILAI 
staiga mirus, mūsų idėjos draugei J A N I N A I U D R I E N E I 
su šeima, MAMYTEI, broliui LEONUI i r sesutei DANAI 
su šeimomis, re iškiame nuoširdžią užuojautą ir ka r tu 
liūdime. 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 

Mylimam tėvukui 
A. f A. LEONUI RADVILAI 

staiga mirus, mūsų kuopos draugams, Li
nui ir Gyčiui Udriams reiškiame nuošir
džią užuojauta. 

Detroito Karaliaus Mindaugo Ateitininkų Kuopa 

Mylimam tėvui 

A. f A. LEONUI RADVILAI 
iškeliavus amžinybėn, mūsų mielą sesę D A N U T Ę GEERŠ-
TTKJJENĘ, ŠEIMĄ ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Aušros Vartų Tunto Kunigaikštienės Gražinos 
Vyr. Skaučių Būrelio Sesės ir Šeimos 

^iiiiiiiiiiiiimniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

I MARIJA AUKTJUTE 
I Š E I V C S K E L I U 

muiliniu 

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

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

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

4330 -34 S o . Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a r L A 3-0440 ir LA 3-9852 

46Q5-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - - YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQLETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av\, Cicero 

Tel. 47e>-2345 
AIKŠTĖ AL lOYIOBi l IAMS STATYTI 

| Navikevičhis. Kaina su persiuntimu $6.23 
f Užsakymus siųsti: | 
I DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 | 
?iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiimimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos i r gre t imųjų sričių neperiodinis leidinys 

Tomas IV / knyga % (15-16) 
JUOZAS JAKŠTAS, PH. D. redaktorius 

J. A. RAČKAUSKAS, PH. D. viceredaktorius 
Išleido Lietuvių Is tor i jos Draugija 1980 m. Didelio 

formato, 416 pusi . K a i n a su persiunt imu $16.35 
Užsakymus s iųs t i : 

DRAUGAS, į5Ą5 West 6Srd Street> 

Chicago, Iū. $0629 
Ulinois gyv. d a r p r ideda 904 vals t i jos mokesčio. 

' > 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2424 W. e9th STREET Tel. REpubOc 7-1213 
11028 Sootfcwest Higlroay, Palos HUte, m . TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayetto S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
5354 SO. HALSTED STRTET Tel. YArds 7-1311 

^ 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50tfa A* E. CICERO. ILL. TeL OLjnple 2-1003 

) » • 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. birželio mėn. 10 d. 

X "Bridges" gegužės - birže
lio mėnesių numeris pasiekė re
dakciją. Tai angliškai leidžia-

X "Etta-Press", itališkai lei
džiamas informacinis biuletenis, 
kovo numeris, pasiekė "Draugo" 
redakciją. Viršelis iliustruotas 

; sąžinės kalinio Juliaus Sasnaus-
i ko nuotrauka. Tekste panaudo

ta persekiojamų ir įkalintų laiš
kai ir "Kronikos" 50 Nr. Taip 
pat duodama plati informacija 
apie katalikų ir kitų tikėjimų 
žmonių persekiojimą okupuoto- j 

mas lietuviams informuoti žur- Je Lietuvoje, jų gyvenimą kalė-
nalėlis, kuris prakalbina ir tuos 1 jhnuose ar Sibiro tremtyje. Re-
lietuvius, kurie jau nebekalba j daguoja prel. V. Mincevičius, 
lietuviškai. Gražus yra vedama- finansuoja leidimą Tautos Fon

das. 
X Arnoldo ir Rūtos Kleinai-

į tės Končių antras sūnus Ričar-

sis straipsnis, parašytas Char
les H. Zerr "Silent no more", 
daug iliustracijų Liet. Bendruo
menės 30 metų sukakties proga j d a s N i k o l ^ P e t r a s b u v 0 į . 
ir gera informacija. Redaguoja j krikštytas Lietuvių evangelikų 
Stasys Goštautas, techninė re- , i i u t e ronų Tėviškės bažnyčioj, 
daktorė Dalia Bulvičiūtė. j chi c agoje birželio 6 d. Vaišės 

X Dr. Petras Kisielius skai- i b u v o Golden Age restorane, kur 

iŠ ARTI IR TOLI 

tys paskaitą apie 1941 m. suki
limo heroiką Ateitininkų namuo
se, birželio 13 d. minint tragiš
ko Birželio sukaktį. Pamaldos 
bus 12 vai. De Andreas semina
rijos koplyčioje, Lemonte, o 
Ateitininkų namuose — jaukus 
pabendravimas. Rengia ir vi
sus kviečia Lietuvių fronto bi
čiuliai. 

X LKVS "Ramovės" Chica-

dalyvavo 100 žmonių. Krikšto 
tėvai buvo Rūta Kleinaitienė ir 
Arvydas Končius. Seneliai yra 
Petras ir Maria Kiemaičiai ir 
Antanas ir Maria Končiai. 

X Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopa su vėliava dalyvauja 
Altos Chicagos skyriaus birže
lio 13 d., sekmadienį, rengiama
me Birželio trėmimų paminėji
me. Uniformuoti išeiginėmis 

Juozės Augustaitytės-Vaičiūnienės knygos "Lietuvių Vestuvės ir Eglė Žalčių Karalienė" supažindinime. Iš kairės: 
skautininkes Nijolė Jankutė - Užubalienė, buvusi vyr. skau tininke Irena Kereliene, dabartinė vyr. skautininke Danutė 
Eidukienė, Gražina Reškevičienė ir Halina Plaušinaitienė. Nuotr. Z. Degučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

gos skyriaus narių susirinkimas Į uniformomis jūrų šauliai,-ės 10 
bus kitą sekmadienį, birželio \ vai. ryto renkasi Marąuette Par-
20 d., 12 vai. Jaunimo centro > 

i 

patalpose. Kviečiami visi ramo-
vėnai skyriaus nariai dalyvauti. 

X Chicagos skautininldų drau
govės sueiga vyks pirmadienį, 
birželio 14 d., 7 vai. vak. A. Pa-
lukaitienės namuose, 7253 S. 
Richmond. Dr. A. Trakienė kal
bės aktualia moterims tema. 
Bus ir kita įdomi programa. 

X V. Paulius and Assoeiate, 
AUendale, N. J., pratęsė "Drau
go" prenumeratą už dvejus me
tus į priekį su 60 dol. parama 
dienraščiui. V. Paulių skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už gražią auką dėkojame. 

X Juozas Sakys, Chicago. UI., 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo ir 30 dol. auką dienraščio 
stiprinimui. J. Šakį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Juozas Ališauskas, Chesa-
peake, Va., George J. Buksnys, 
Omaha, Nebr., V. Šiiėnas, Erie, 
Pa., J. Miežaitis, Ormond Beach, 
Fla., pratęsdami prenumeratas, 
pridėjo po 7 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X Irenos Veleckytės Baleto 
ir Piano Studijos metinis kon
certas įvyks š. m. birželio 12 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Jauni
mo centre, šiuo pasirodymu stu
dija atšvęs 20 metų sukaktį. 
Programos pradžioj piano moki
niai užims trumpą koncerto da
lį. Po to seks du baletai: "Pe
lenė" ir, sukaktuvių proga, ba
letas "Potpourri", kuriame pa
matysite ištraukas iš 17 baletų 
pastatytų I. Veleckytės 20 me
tų laikotarpy. Programą atliks 
studijos mokiniai. Visuomenė 
savo atsilankymu palaikys mū
sų ilgą ir sunkų darbą. Laukia
me visų. (pr.). 

X Ar jūsų bankas a r taupy
mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės j 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.). 

X Ruošiama keBonė į Vilnių 
ir atgal, rugp. 10-18 d. d. Ke
lionę ruošia Marius Kiela — 
737-1717. ( s k ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI 7-T747. Cik.). 

X Dengiame ir taisome visų 
rftfta stogas. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 
tol 434-9655 arba 737-1717. 

(•k.) . 

ko lietuvių parapijos salėje. 
Kviečiami visi kuopos nariai da
lyvauti. 

SUSITIKIMAS 
SU POETE J. VAIČIŪNIENE 

Dažnai žmogų pradedame 
įvertinti tik tuomet, kai jo ne
tenkame. Tada norėtume jį su
sigrąžinti, jam daug už ką pa
dėkoti, jo atsiprašyti. Ypač, jei 
tai liečia kūrėją, tautos dainių, 
menininką, kuris gyvenime ne
buvo tinkamai suprastas, o po 
savo mirties dar ilgai išlieka gy
vas savo darbais. 

Gegužės 7 d. vakaras Jaunimo 
centro kavinėje buvo skirtas 
prieš aštuoneris metus mirusiai 
paetei Juozei Vaičiūnienei, pasi
tinkant jos knygą — du vaidini- i 
mus "Lietuvių vestuvės" ir "Eg-

Poetė Juoze Augustaitytė-Vai
čiūnienė augo ir savo kūryba 
brendo kartu su mūsų besiku
riančia nepriklausoma Lietuva, 
buvo liudininkė džiaugsmingų 
ir skaudžių tautos išgyvenimų. 
Poetė — tiesaus būdo, atvirašir
dė, daugiau negu kas kitas jau
tė ir žinojo, ko mums, pasauly
je išsisklaidžiusiems, reikia, kad 
ištvertume, išliktume stiprūs sa
vo lietuviškume, neišsižadėtume 
kovos už laisvę ir sugrįžimo vil
ties. Ji savo gyvenimu ir savo 
poezija kovojo už tiesą, už žmo
gų, už jo besąlyginę auką tė
vynei. 

Nijolė Jankutė - Užubalienė 

Iš visų "Eglės, žalčių karalie
nės" ištraukos skaitytojų aiš
kiai išsiskyrė savo puikia vai
dyba jaunutė Drebulė — Zita 
Dubauskaitė. Ji galėtų ateityje 
tapti antrąja J. Nausėdaite -
Ann Jillian. Tai neeilinių vaidy
binių gabumų septynmetė mer
gaitė, taip įsigyvenusi į Drebu
lės rolę, kad jai nė skaityti ne
reikėjo — ji ne vaidino, o gy
veno! 

Halina Plaušinaitienė pradėjo 
savo kalbą "Sveiki, marijampo
liečiai!" Atrodo, jų daug va
karonėje atsilankė pagerbti Juo
ze Vaičiūnienę, ne tik poetę, bet 
ir daugelio metų pedagogę, vi

le žalčių Karalienė". Knygą iš-į vakaronėje kalbėjo apie Juozės į romėnės veikėją,^ žymią skau-
leido autorės marti Laima Vai- j Vaičiūnienės asmenį ir kūrybą, 
čiūnienė. Abu vaidinimai buvo j Tai penkios poezijos knygos: 
jau rodomi Lietuvos ir išeivijos 
scenose. 

"Su baltu nuometu" (1931 m. iš
leista Lietuvoje), "Skeveldros" 
(1946 m. Ve kieti jo je), "Žvaigž
dėtos naktys" (1962 m. JAV), 
"Ant Aukuro laiptų" (1951 m. 
JAV), ir "Rūpestis" (1970 m. 

jo 3,50 dol. auką lietuviškos j JAV), dvi publicistikos knygos 
knygos palaikymui. Labai ačiū. Į — "Tautinių šokių šventės ta-

X Anthony Kairaitis, Com-
ątock Park, Mich., užsisakė 
naujausių leidinių ir dar pridė-

Kun. dr. Pranas Gaida, "Tėviškės Ži
burių" redaktorius, skaitęs paskaitą 
apie Maironį jo mirties 50 metų minė
jime, surengtame Chicagoje Korp! 
Neo-Lithuania. 

x Stasys GelvieMs, Ham-
mond, Ind., dr. Edmundas Juo-
dėnas, Cleveland, Ohio, Alius 
Austras, Braintree, Mass., Ju
lius špakevičius, Westwood, 
Mass., A. Samusis, Richmond 
Hills, N. Y., pratęsdami prenu
meratas, atsiuntė po 7 dol. au
kų. Labai ačiū. 

X L. Fondo narė kandidatė 
pagal eilę Nr. 7 yra Renata 
Naudžiūtė ir Nr. 8 — Ingrida 
Naudžiūtė. Jas įrašė jų tėvelis 
inž. Viktoras Naudžius. Nariai 
kandidatai padidinę savo įnašus 
iki 100 dol. tampa tikrais L. 
Fondo nariais, bet jie būdami 
lik nariais kandidatais gali jau 
atidaryti taupymo sąskaitas L. 
Fondo kredito draugijoje. Vi
sais reikalais informacijas gali
ma gauti L. Fondo raštinėje — 
2444 W. Marąuette Rd., Chica
go, UI., tel. 925-6897. (pr.) 

X Lemonto apylinkė praveda 
ir tvarko laimėjimus per šių metų 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos ruošiamą Lietuvių Die
nų gegužinę. Gegužinė įvyks 
sekmadienį birželio 27 d., Otta-
wa Woods parke. Lemonto apy
linkė prašo, kad visos apylinkės 
prisidėtų prie laimėjimų su fan
tais. Prašoma surinktus fantus 
pristatyti savo apylinkės valdy
bai. Lemonto apylinkės nariai 
gali fantus pristatyti į Aldonos 
ir Vytauto šoliūnų krautuvę, 
Aldona's, kuri randasi ant Ste-
phen Street, Lemonte. Prašo
ma kreiptis į Agnę Katiliškyte, 
tel. 789-8642, su klausimais apie 
laimėjimus arba pranešti apie 
surinktus fantus. (pr.). 

X Česlovas Ramanauskas, 
Chicago, 111., Vitalis Švažas, 
Bellevue, Wa, Jonas švedas, 
Elizabeth, N. J., A. Dilkus, To
ronto, Ont., Kanada, įvairiomis 
progomis atsiuntė po 5 dol. au
kų. Ačiū. 

x A. a. Romos Misiulytės 
septynerių metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios už jos sielą 
bus atnašaujamos birželio 13 d., 
sekmadienį, 8 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiame 
pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę tėvai, sesuo ir brolis 
(pr.). 

X A. a. Brigytos Augustaity-
tės - Natkevičienės vienerių me
tų mirties sukaktį minint, šv. 
Mišios už jos vėlę bus aukoja
mos sekmadienį, biržeiio 13 d., 
11:15 vai. ryto T. Jėzuitų ko
plyčioje. Prašome prisiminti ją 
savo maldose. (pr.). 

X Išvyka į Ateitininkų na-
mus, Lemonte, ir tragiškųjų 
birželio įvykių paminėjimas bus 
birželio 13 d., sekmadienį. Ren
gia ir visus kviečia Lietuvių 
fronto bičiuliai. Išvyka prasi
dės 12 vai. šv. Mišiomis De An
dreas bažnyčioje, 127 g. į vaka
rus nuo Archer. 1 vai. Ateiti
ninkų namuose — trumpa pro
grama, po to pabendravimas su 
užkandžiais ir atgaiva iki va 
karo. (pr.). 

X T£VŲ DIENOS šv. Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 11 d. ir tęsis iki 20 d. Ma
rijonų koplyčioje prie "Drau
go", gi novena skirta švč. Jė
zaus širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveika
tos, sėkmės darbuose, kantry
bės kančioje, gi mirusiems — 
amžinosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti į šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tėvų, 
vyrų, uošvių ir senelių vardus 
siųskite: Mariau Fathers, 6336 
S. Kilboum Ave., Chicago, HL 
60629. (pr.). 

kais" ir "Dainų švenčių laukuo
se", taip pat nemažas pluoštas 
straipsnių periodikoje. 

Išryškėjo mums poetė Juoze 
Vaičiūnienė ir rūsti, ir šalta, ir 
baranti, ir guodžianti, ir atlei
džianti, ir pilna meilės žmogui. 
Kalbėjo ji į mus savo poezijes 
posmuose besąlyginiu patriotiš
kumu, tėvynės ilgesiu, mergau
tinėm godom ir spalvingais gam
tos vaizdais. Nijolės Jankutės 
išsamų žodį eilėraščiais pailiu
stravo poetės Vaičiūnienės se
sers duktė Agnė Kižienė, paskai-
tydama "Naktis ant Nemuno" 
(iš "Skeveldrų") ir 'Vilnius" (iš 
"Rūpesčio"). Su geros dekla-
matorės talentu Audronė Kižytė 
skaitė eilėraštį "Auksinė obelis" 
(iš knygos "Žvaigždėtos nak
tys"). 

Ištrauką iš naujai išleistos 
knygos perdavė gerai pasiruošęs 
jaunimas: Eglė — Aušra Jasai-
tytė, Žilvinas — Arvydas Zygas, 
Burtininkė Jūratė Jasaitytė-
Budrienė, Drebulė — Zita Du
bauskaitė, Ąžuolas — Paulius 
Bindokas, Uosis — Saulius Juš-
kaitis, Beržas — Marius Poli-
kaitis. Skaitymą dainomis pa
lydėjo A. Kižienė, A. Grincevi-
čienė, D. Bindokienė ir Dubaus-
kienė. 

tininke, tautinio šokio puoselė 
toją ir kūno kultūros mokyto
ją, taip griežtai ir spartaniškai 
auklėjusią savo mokines, kad 
jos ir šiandien su dėkingumu ją 
prisimena. Tvarka, drausmė, 
užsigrūdinimas gyvenimui, ko
vai už meilę ir tiesą, už sveiką 
sielą sveikame kūne. 

Vakaronę ruošė Jaunimo cen
tro Moterų klubas vadovauja
mas Salomėjos Endrijonienės. 

Kas dar netilpo vakaronės 
oficialios programos rėmuose, 
buvo tęsiama pašnekesiuose prie 
kavos ir vaišių apie įdomią ir 
spalvingą poetės Vaičiūnienės 
asmenybę, lyg vėl visus sujun
giančią bendram rūpesčiui bei 
skausmui. JuMja Gylienė 

CIRKELIO STUDENTŲ 
JUDRUMAS 

Du vaidinimai apie raupsuo
tųjų Tėvo Damieno gyvenimą 
bus pastatyti Illinois universite
te birželio mėnesį. Pirmasis vai
dinimas, vardu ' Daimien", buvo 
rodomas 7 vai. vak. birželio 
9 d. ir 12:15 vai. p. p. birželio 
11 ir 12 dienomis. 

Kitas vaidinimas, "Robertas 
Luizas Stevensonas", bus rodo
mas 7 vai. vak. birželio 10 ir 
8 vai. vak. birželio 11 ir 12 d. 

"Damieno" vaidinimas yra 
apie belgo kunigo gyvenimą Mo
loku saloje, Havajuose, kur jis 
kovojo su raupsais. Tas kuni
gas pašventė visą savo gyveni
mą raupsuotųjų tarnybai ir mi
rė 1889 metais nuo šios ligos. 

Vaidinimas "Robert Luis Ste-
venson" yra apie škotų rašytojo 
Stevensono gyvenimą. Jis ap
lankė raupsuotųjų koloniją Mo-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Los Angeles tautinių šokių 

ansamblis "Spindulys" yra pa
kviestas į Australijos Lietuvių 
dienas, kurios bus gruodžio pa
baigoje. Ansamblis atliks kon
certus Melbourne ir Sydnėjuje 
ir gal kitose vietovėse. Ansamb
liui vadovauja Ona Razutienė ir 
Danguolė Varnienė. Ansamblis 
yra pasiruošęs koncertams, bet 
kelionė yra surišta su didelėmis 
išlaidomis, kurias jau dabar 
koncertais ir aukomis stengiasi 
ansamblis ir jo globėjai papil
dyti. 

lokų saloje, kur kun. Damienas 
dirbo. Damieno mirtis paska
tino Stevensoną parašyti straip
snį, ginantį kun. Damieną nuo 
priešininkų puolimų. 

• 
Illinois universitetas Cirkelis 

šį mėnesį suteiks 1,300 studentų 
mokslo laipsnius naujame pavil
jone. Mokslo užbaigimas šiais 
metais pirmą kartą vyks pavil
jone sekmadienį, birželio 13 d., 
1:30 vai. p. p. Garbės laips
niais bus apdovanotas rašytojas 
Studs Terkel, administratorė 
Jessie Woods ir biznierius Ro-
vertas Stuart. Studentų vardu 
kalbės Audra M. Kubiliūtė. 

• 
Cirkelio architektūros ir me

no kolegija eksponuos universi
teto studentų grafikos darbus 
bei architektūros modelius nuo 
birželio 1 iki 13 dienos Cirke
lyje. Architektūros piešinių ir 
medelių paroda bus eksponuoja
ma nuo birželio 7 iki 11 dienos 
1100 kambaryje Architektūros 
ir meno pastate, 845 W. Harri-
son gatvėje. Maketai, piešiniai 
ir studijos bus rodomi nuo bir
želio 1 iki 13 dienos pirmame 
aukšte galerijoje Formfito pa
state, 400 S. Peoria. Abi paro
dos viešos ir nemokamos. Lan
kymo valandos — nuo 10 vaL 
ryto iki 5 vai. vak. Metinė stu
dentų premijoms įteikti ceremo
nija Architektūros ir meno ko
legijoje Cirkelyje bus birželio 5 
dieną 1 vaL p. p. rytinėje val
gykloje Chicagoos Cirkelio bok-
kšte, 750 S. HalstecL 

• 

Illinois universitetas Cirkely
je ruošia dviejų dienų seminarus 
apie mikrokompiuterius birželio 
17-25 d. Specialiai paruošti kur
sai skirti pradinių ir vidurinių 
mokyklų pedagogams ir admi-
stratoriams. Kompiuteriai vis 
plačiau naudojami mokyklose 
pagalbine mokymo priemone. 
Dalyviams nebūtina turėti paty
rimo kompiuterių srityje. Bus 
proga išmokti kompiuterius 
programuoti. Šis seminaras bus 
įvairiose Chicagos apylinkių vie
tovėse : Glenwood, Skokie ir Oak 
Parke. Registracijos mokestis 
yra 80 dol. vienai dienai ir 135 
dol. už abi dienas. Registraci
jos ir platesnei informacijai 
skambinti 996-4650. 

• 
Cirkelyje vasaros ketvirtis 

prasideda birželio 21 d. ir baig
sis rugpiūčio 13 dieną. Regis
truotis reikia antradienį, birže
lio 15 d. Physical Education pa
state, 901 W. Roosevelt Road. 

Snieguolė Zalatoriūtė 

— DaiL Teresės Gaidelytės 
spalvotų nuotraukų serija bus 
išstatyta šį savaitgalį Hilli^er 
Meno galerijoje (1901 S. 72nd 
St.) , Omahoje, Nebr. Parodos 
atidarymas šį penktadienį nuo 
7—9 vai. vak. Visi lietuviai, 
ypač Omahos gyventojai, kvie
čiami į atidarymą. Išstatyti 
darbai buvo premijuoti pereitų 
metų lietuvių fotografų parodo
je Chicagoje. šiuo metu gyve
nanti Chicagoje, Teresė Gaidely-
tė priklauso Čiurlionio galerijos 
valdybai, "Kernavės" skaučių 
vadovybei ir Akademinio Skau
tų sąjūdžio leidžiamo "Mūsų 
Vyties" redakcijai. 

— Juozas Kaributas ir Mečys 
Sutkevičius, gyveną Los Ange
les, Calif., gegužės 1 d. išvyko 
ilgesnei kelionei į Europą. Jie 
žada apii^ikvti Angliją, Vokie
tiją, Italiją ir kitus Vakarų Eu
ropos kraštus. Kelionėje išbus 
apie mėnesį laiko. 

— D. Anthony Petkelis pa
skirtas Fairchild Control Sys
tem b-vės Manhattan Beach, 
Calif., prezidentu. Firma gami
na dalis aviacijai ir erdvės ty
rinėjimo aparatūrai. Į b-vės 
prezidentus Petkelis pakeltas iš 
generalinio vedėjo posto. Anks
čiau 19 metų dirbo Rockwell In
ternational firmai. Inž. Petkelis 
gimė Lietuvoje, į JAV emigra
vo 1949 m. ir vėliau baigė Tufts 
universitetą prie Bostono. 

KANADOJE 
— Paulius Mališka iš Mon-

trealio baigė elektros inžinerijos 
mokslą McGill universitete, o jo 
brolis Danielius baigė elektro-
technologiją Dawson kolegijoje. 
Abu broliai yra veiklūs lietuviš
kame gyvenime ir organizaci
jose. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 \V. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

MiiiiiiuimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiimiiiiH 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60628 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S iki 7 vai. T»k. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
^ ^ 

LB Marąuette Parko apylinkės rinkiminėje būstinėje. Iš kairės: Dalia Barz-
dukaitė, Anianas Kareiva ir Stasys Barzdukas. 
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The Violations of Human Rights in 
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A report for 1979/80 
Thia report edited by 

DR. THOMAS REMEDOS 
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei-

kis. šiame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka 
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui. 
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