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Viskas imperijai 

i - -

R A S O 
B A L Y S G A J A U S K A S 

Bolševikai, pavergdami tau
tas, nes i tenkina tik savo 
strategijos stiprinimu, kaip 
atsitiko su Lietuva ir kitomis 
r e s p u b l i k o m i s . Imper i jos 
s t i p r i n i m u i j ie s t e n g i a s i 
visiškai pajungti ir tautos fizi
nes bei dvas ines jėgas. Ypač 
daug dėmesio okupantai ski
r ia mūsų jaunimui , kurį jau 
nuo pat mažens auklėja tary
binei ideologijai nuolankumo 
ir vergiškumo dvasia. Okupan
tai stengiasi nulipdyti į save 
panaš ias figūras. Tam tikslui 
tarnauja mokykla. Mokykloje 
dėstomi dalykai persunkti 
bolševikine ideologija. Ypač 
suideologinti ir paversti bolše
vikinės propagandos įrankiu 
visuomenės mokslai. Lietuvių 
tautos istorija kaip žal ingas 
okupantams mokslas , mokyk
lose beveik nedėstomas. Tie jo 
menki trupinėliai , kuriuos gau
n a pažint i jaunimas , pavers
ti Rusijos imperijos priedėliu. 
Lietuvių tautos istorija bolše
vikų ve r t inama kaip priešiška 
propaganda ir dažnai atsi
duria a n t okupantų teismo sta
lo. 

J aun imą sistemingai apdo
roja komjaunimo organizaci
jose, ateist iniuose rateliuose, į 
kuriuos j aun imas verčiamas 
stoti. J a u n i m a s labai izoliuo
tas nuo laisvojo pasaulio. Mat 
gali „užsikrėsti", laisvės idėjo
mis ir pareikalaut i teisių, ku
riomis naudojasi laisvųjų 
Vakarų j aun imas . Taip bolše
vikai nor i jaunimą ne tik 
sutramdyti , bet ir įkinkyti į 
savo ideologijos skleidimą. Po 
keliasdešimt metų, jų many
mu, toks j aun imas sudarys 
naują visuomenę — paklus
nią, nuolankią ir nebandančią 
priešintis esamai tvarkai , nes 
jie laikys tokią padėtį norma
lia. 

K u l t ū r i n i s g y v e n i m a s 
suvals tybintas ir pri taikytas 
okupantų t ikslams. Litera
tūra, dailė, muzika ir kitos 
kultūros sri tys suideologintos 
ir privalo išreikšti bolševiki
nes idėjas. 

Liaudis i r į s t a t y m a s 

Niekam nekyla abejonės, 
kad dirbti savo liaudies gero
vei — kilnu ir būtina. Tuo ir 
privalo rūpintis kiekvienas 
pilietis. Valstybės vadovo 
s v a r b i a u s i a s t i k s l a s — 
užtikrinti savo liaudžiai gerbū
vį. Tam jie ir renkami. Kiek
vienas pilietis, kiekvino pilie
č io š e i m a p r i v a l o b ū t i 
aprūpinta a t i t inkamo ekono
minio lygio prekėmis ir žemės 
ūkio produktais . Dabart inis 
mokslo ir technikos išsivysty
mas leidžia pasiekti tą tikslą. 
Tačiau gyveną Tarybų Sąjun
goje žino, ka ip čia gyvena 
liaudis. Bet metai slenka be 
esminių dabar t inio gyvenimo 
p a g e r i n i m o pe r spek tyvų . 
M a i t i n a m a i l i u z i j o m i s . 
Liaudis, kuriant i materialines 
vertybes, neturi teisės į savo 

darbo vaisius. J i gali tik pasy
viai stebėti, kaip skirstomos 
jos pagamintos gėrybės ir turi 
tenkintis trupiniais, kuriuos 
jai numeta valstybė. Valstybė 
yra visagalė šeimininkė, kuri 
nustato žemus atlyginimus. O 
liaudis neturi net teisių protes
tuoti prieš tokią beteisę padė
tį. Bet koks ryžtingesnis 
protestas numalšinamas žiau
riomis priemonėmis. Tam 
tikslui krašte apstu kalėjimų ir 
konclagerių. 

Propaganda be perstojo 
įtikinėja gyventojus, kad jie 
gerai gyveną, o kitose šalyse 
liaudis skursta. Todėl ir nerei
kia mums nieko reikalauti. Ar 
galima pateisinti skurdą tokio
je turtingoje žemės turtais ir 
derlingomis žemėmis šalyje? 
Ne! Tai juk didžiausias nuskal-
t imas liaudžiai! 

B o l š e v i k ų p a r t i j o s 
valdančioji grupelė stengiasi 
ne iš le is t i iš savo rankų 
liaudies pajungimo monopoli
jos. Ji apsitvėrė aukšta įsta
tymų ir baudžiamojo kodekso 
straipsnių tvora. Už laisvesnę 
minti, už savo teisių reikala
vimus tuoj grasinama baudžia
muoju kodeksu — tylėkite, 
nedrįskite išsižioti. Nepaklusi-
te, nusižengsite įstatymams! 
Tačiau tie įstatymai yra 
nukreipti prieš liaudį. Tad 
liaudis—turi-' moralinę teisę 
nesilaikyti jų. Įstatymai turi 
tarnauti liaudžiai, bet nesau
goti grupelės savivaliautojų 
interesus ir jų privilegijas. 

Kučino konclageris, 
Permės sr., 1980 m. 

T S R S pie t ieč ia i tur i te isę . . . 
Buržuazinė propaganda nuo

lat šaukia apie tarybinių 
žmonių teisių ir laisvių var
žymą. Tuo tarpu kiekvienas 
TSRS pilietis tcri teisę: 

1. kritikuoti Amerikos ir kitų 
buržuazinių kraštų vyriau
sybes ir jų vykdomą poli
tiką, 

2. dalyvauti privalomose 
eisenose ir demonstracijose, 

3. ploti susirinkimuose ir 
mitinguose, 

4. skaityti tarybinę spaudą 
(išskyrus senus leidinius bei 
užsienyje leistą literatūrą), 

5. stovėti eilėse prie parduo
tuvių ir bilietų kasų, 

6. neribotais kiekiais pirkti 
degtinę ir kitus alkoholinius 
gėrimus, 

7. balsuoti už nurodytą 
kandidatą, 

8. skųsti savo pažįstamus ir 
draugus, 

9. kritikuoti save ir žemiau 
už savo stovinčius bendradar
bius, 

10. ateistiškai auklėti savo 
vaikus, 

11. šmeižti kulto tarnus, 
12. pajuokt i rel iginius 

įsitikinimus bei įžeidinėti 
tikinčiųjų jausmus. 

Be to, aristokratija turi dar 
visą eilę papildomų teisių ir 
privilegijų, apie kurias eili
niams piliečiams nėra reikalo 
žinoti... 

Kinijos spauda 
puola Goldvvaterį 
P e k i n a s . — Kinijos spauda 

puola J A V senatorių Gold
vvaterį, kuris neseniai baigė 
savo vizitą Taivane. Sena
torius pasisakė už Taivano 
ginklavimą ir ragino išmesti iš 
valstybės departamento tuos 
p a r e i g ū n u s , kur ie s iek ia 
draugystės su komunistine 
Kinija. 

Pekino laikraščiai rašo, kad 
Goldwateris yra aklas, užkie
tėjęs antikomunistas, arogan
tiškas senelis, kurį išmes 
bėgantis laikas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Izraelio tankų kolona netoli vakarinio Beiruto. Izraelio kariuomenė 
kontroliuoja visus kelius prie Libano sostinės. Vakarinė miesto dalis 
apsupta. Izraelis iš miesto išleidžia išvažiuoti, bet niekas neįleidžia
mas į 10 kvadratinių mylių miesto dalį, kur laikosi palestiniečių ka
riuomenė. 

Dybenka išbarė 
kolūkio vadus 

— Šeštadienį Irane prasidės' 
buvusio užsienio reikalų 
mini8terio Gotbzadeh teis
mas . Jis kalt inamas sąmoks
lu nužudyti dvasinį imamą 
Khomeinį. 

V i l n i u s . — L i e t u v o s 
okupanto paskirti prižiūrė
tojai turi daug darbo ir rūpes
čių „keldami žemės ūkį". 
Maskva įsakė padidinti visų 
žemės ūkio kultūrų gamybą, o 
ypač mėsos ir pieno kiekius. 
Pati partijos viršūnė savo 
paskelbtose programose įsakė 
aprūpinti gyventojus maisto 
produktais. 

Pakeitimai graikų 
vyriausybėje 

Atėnai . — Graikijoje pa
keisti aštuoni vyriausybės 
nariai, į valdžią pakviesta 17 
naujų narių. Įsteigta nauja 
tautinės ekonomikos minis
terija, kuriai vadovaus buvęs 
Graikijos Banko direktorius 
Arsenis. Finansų ministeriu 
pakvies tas Koulourianos, 
kuris baigė Kalifornijos Berke-
ley universitetą tuo metu, kai 
ten profesoriavo dabartinis 
premjeras Papandreau. 

Lėktuvo nelaimė 
netoli Maskvos 

Maskva. — Vos pakilęs iš 
Maskvos Sheremetevo aero
dromo, šešios mylios nuo jo 
užsidegė ir nukrito keleivinis 
Aerofloto lėktuvas su 90 kelei
vių. Nelaimė įvyko tiek arti, 
kad Maskva negalėjo nelai
mės, kaip paprastai daroma, 
nuslėpti. Žinių agentūra po 17 
valandų paskelbė, kad įvyko 
keleivinio lėktuvo nelaimė, 
kurioje įveltas „Iljušin-62" 
lėktuvas, skridęs į Senegalį ir 
Sierra Leone, Afrikoje. Avari
joje buvo žmonių aukų, paskel
bė „Tass". 

Užsienio korespondentai pa
tyrė, kad visi keleiviai ir įgula 
žuvo, nors 8 asmenys buvo 
nuvežti į Maskvos ligoninę, 
tačiau visi mirė nuo žaizdų. 
Tarp žuvusių buvo 22 Sierra 
Leone studentai, griže namo 
atostogų ir Sierra Leone 
ambasados kultūrinis atašė. 

Šalčininkuose neseniai 
įvyko komunistų partijos rajo
no komiteto plenumas, kuria
me dalyvavo vyriausias ok. 
Lietuvos varovas N. Dybenka. 
Savo kalboje jis priminė drau
go Brežnevo instrukcijas, jo 
iniciatyva parengtas progra
mas. Po ilgesnės įžangos apie 
praei t ies „ la imėj imus" i r 
„pasiekimus" Dybenka klau
sė: „Kuo paaiškinti padėtį „Už 
Tėvynę" ir „Spalio" kolūkiuo
se, Kalesninkų, Dieveniškių ir 
kituose tarybiniuose ūkiuose, 
kur mėsos gamyba per praėju
sius penkis mėnesius sudarė 
tik 47 nuoš. praėjusių metų 
lygio? — klausė Dybenka. O 
kodėl žymiai sumažėjo pieno 
gamyba „Lenino priesakų", 
Rudnios kolūkiuose? — klausė 
jis. 

Dybenka pasakė: „Tokie 
rezultatai byloja apie rimtus 
darbo trūkumus. Būtina imtis 
energingų priemonių, kad 
atsiliekantys ūkiai pakiltų 
nors iki vidutinių rajonų rodik
lių". 

Išbarti už menkus rodiklius, 
plenume kalbėjo Turgelių tary
binio ūkio direktorius Bobrovs-
kis, „Spalio" kolūkio pirminin
kas Ostapenka, kolūkio „Už 
taiką" partinės organizacijos 
sekretorė Kvietkovskaja. J ie 
visi užtikrino partiją, jog nepa
gailės jėgų ir energijos, kad 
būtų sėkmingai įvykdyta 
aprūpinimo maisto produktais 
programa, žengtas dar vienas 
žingsnis komunizmo kūrimo 
keliu, rašo „Tiesa". 

— Pietų Afrikos kasyklų 
darbininkų riaušėse žuvo 8 
juodi darbininkai. 

— Romos ligoninėje mirė 
Vatikano nuncijus Irane arki
vyskupas Anibele Būgnini, 70 
metų amžiaus. 

— Hondūro valdžia pripa
žino, kad jos kariuomenė pade
da Salvadorui nugalėti komu
nistinius sukilėlius, kuriems 
nebeleidžiama s laps ty t i s 
Hondūre. 

— Vietnamas paskelbė, jog 
iš Kambodijos atitraukiama 
dalis Vietnamo kariuomenės. 
Vėliau atsitraukimas bus 
tęsiamas. Tuo įrodoma Vietna
mo „gera valia", stiprinant 
ryšius su Pietryčių Azijos šali
mis. 

— Maskvoje lankosi Maroko, 
Kuwaito ir PLO užsienio reika
lų ministeriai. Šiuo vizitu 
išreiškiamas arabų nepasiten
kinimas JAV užimta pozi
cija Libano konflikte. Mano
ma, kad arabų delegacija spau
džia Maskvą užimti kietesnę 
liniją prieš Izraelį ir JAV. 

— Turkijos teismas nubaudė 
buvusį premjerą Bulentą Ece-
vitą dviem mėnesiais ir 27 
dienom kalėjimo už jo straips
nį vokiečių žurnale ir pareiški
mus Olandijos televizijos 
programoje. 

— Vokietijos kancleris 
Schmidtas turėjo pasitarimus 
su „žaliųjų" ekologinės parti
jos vadais. Hamburge ši par
tija laimėjo 7.7 nuoš. visų 
balsų. Susitarta nesteigti poli
tinės koalicijos, tačiau bandy
ti bendradarbiauti. 

— Vakar Britanijos premje
rė Thatcher lankėsi Romoje, 
tarėsi su Italijos vadais. J i 
užtikrino italus, kad britai 
nepyksta dėl Italijos atsisaky
mo skelbti Argentinai ekono
mines sankcijas. 

— Iš Amerikos ištremti du 
Kubos diplomatai Jungtinėse 
Tautose, kurie bandė įsigyti 
Amerikoje slaptus aukštos 
technologijos elektroninius 
į rengimus. Sakoma, kad 
vienas ištremtasis yra Kubos 
šnipų New Yorke viršininkas. 

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas atvyko su ofi
cialiu dviejų dienų vizitu į 
Vengriją. Vėliau prezidentas 
planuoja aplankyti Rumuniją 
ir Bulgariją. 

— Jung t inėse Tautose 
svarstomas Prancūzijos-Egip-
to siūlomas planas PLO atei
čiai. Siūloma paversti Palesti
nos Laisvinimo Organizaciją 
grynai politiniu veiksniu, atsi
sakant karinės veiklos. 

— Japonijos teisingumo mi
nisterija neišduotų Amerikai 
savo biznierių, kurių 12 apkal
tinti biznio mašinų paslapčių 
„pirkimu" Amerikoje. Japonai 
sako, kad jų nusikaltimas 
J a p o n i j o j e n e l a i k o m a s 
nusikaltimu. 

— Prie Etiopijos-Somalijos 
sienos pagyvėjo karo veiks
mai. 

— Seičelų salose penki 
samdytos grupės nariai nuteis
ti pakarti. Jie, atvykę iš Pietų 
Afrikos, bandė nuversti Seiče
lų vyriausybę ir buvo sučiupti. 
Spėjama, kad mirties bausmė 
bus pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. 

— Pietų Afrikoje tęsiasi 
juodųjų darbininkų (aukso, 
platinos ir anglių kasyklų) 
riaušės. Juodieji darbininkai 
gauna penkis kartus mažes
nes algas už baltuosius. 

— Lenkijoje nuteista vyres
nio amžiaus pora už tai, kad 
slėpė savo name valdžios pa
ieškomą „Solidarumo" veikė
ją Josef Pinior. Žmona, 60 
metų amžiaus, turės metus 
kalėti, jos vyras nuteistas 10 
mėnesių. 

— Britanijos užsienio reika
lų ministeri8 Pym lankosi 
Jugoslavijoje. 

— Kambodijos princas Siha-
noukas jau pasirinko Kam-
bodijoje slaptą vietovę, kur 
veiks jo vadovaujama vyriau
sybė. Jos tikslas išvaryti Viet
namo okupantus. 

Planuoja siųsti 
marinus i Libaną 
Washingtonas. — Baltieji 

Rūmai atidengė, kad JAV 
paspaudė Izraelį ir Beirute po 
kelių dienų pertraukos vėl 
buvo atidarytas vandens tieki
mas vakarinei miesto daliai, 
kur laikosi PLO vadovybė ir 
apie 6,000 karių. Mieste vėl 
įjungta ir elektros srovė. Van
dens ir elektros tiekimą vaka
riniam Beirutui įsakė ir 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba. Amerika balsavo su 
kitais tarybos nariais. 

Antradienį prezidentas Rea-
ganas st idengė, kad j i s 
principiniai sutiko pasiųsti į 
L i b a n ą n e d i d e l į J A V 
kariuomenės dalinį, kuris 
padėtų prižiūrėti palestiniečių 
a ts i t raukimą iš Libano . 
Numatoma, kad į Beirutą 
atvyktų apie 1,000 JAV mari
nų iš Viduržemio jūroje stovin
čio karo laivyno. Marinai būtų 
Libane ribotą laiką. 

Kai kurie Kongreso nariai 
išreiškė opoziciją šitam suma
nymui. JAV kareiviai būtų 
Libane išstatyti į pavojų, ypač 
jei ne visos konflikto pusės 
amerikiečių pageidauja. Kaip 
žinoma, prezidentas Eisen-
howeris 1958 m. liepos mėn. 
buvo pasiuntęs į Libaną nedi
delį marinų dalinį, tačiau jų 
tuo metu prašė Libano prezi
dentas Camille Chamoun. Tuo 
metu vyko kovos tarp Libano 
musulmonų ir krikščionių, 
nebuvo įveltas Izraelis ar Siri
ja, kaip dabartiniame konflik
te. Nebuvo ir ginkluotų pales
tiniečių grupių. 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
pabrėžė, kad marinų pasiun
timas būtų svarstomas tik tam 
tikrose sąlygose, visoms pu-

Italijos skandalas 
Roma. — Kairioji Italijos 

spauda, rašydama apie priva
taus italų banko „Banco 
Ambrosiano" skandalą, teigia, 
kad su tuo banku ryšių turėjo 
ir Vatikano bankas, kuriam 
vadovauja a rk ivyskupas 
Paulius Marcinkus. Laikraš
čiai skelbia, kad „įtakingi 
Vatikano sluoksniai" reikalau
ja pertvarkyti arkivyskupo 
Marcinkaus vadovaujamą 
Religinių darbų institutą, 
kuriam priklauso ir Vatikano 
bankas. 

Minėto „Banco Ambro
siano" prezidentas Roberto 
Calvi pernai buvo Italijoje 
nuteistas už nelegalias valiu
tos transakcijas. J is iš Romos 
išvažiavo birželio 10 d., o po 
aštuonių dienų buvo rastas 
negyvas, pasikoręs po Londo
no tiltu. Italų spaudoje tas 
sukėlė sensaciją, į kurią dabar 
bandoma įvelti ir Vatikano 
finansines institucijas. 

Argentinos krizė 
Buenos Aires . — Argenti

nos naujosios vyriausybės 
ekonomijos ministeris Dag-
nino Pastore paskelbė naują 
p r o g r a m ą . N u v e r t i n a m a 
Argentinos valiuta — pezas. 
Sumažinami importai, numu
šami bankų reikalaujami už 
paskolas nuošimčiai. 

Ministeris nurodė, kad 
ekonominė padėtis labai pras
ta. Šalyje siaučia didelis nedar
bas, daug įmonių bankrutuoja 
dėl aukštų paskolų nuošimčių, 
Argentinos skolos užsieniams 
siekia 35 bil. dol. Reikia 
skubiai padidinti eksportus, 
nes vien šiais metais Argenti
nai teks sumokėti 4.5 bil. dol. 
paskolų nuošimčių. 

sems pritariant. Palestiniečių 
vadovybė jau pareiškė, kad šis 
sumanymas yra „pasaka" . 
Palestiniečiai nesut iks išva
žiuoti iš Libano Amerikos at
siųstais laivais. PLO sutiktų 
tik su tarptautinės kariuome
nės atsiuntimu. Toje tarptauti
nėje kariuomenėje, t a rp kitų 
dalinių galėtų būti ir JAV 
kareiviai. Palestiniečių vadai 
ypač pageidauja Prancūzijos 
dalyvavimo tokioje taikos 
priežiūros kariuomenėje, nes 
prancūzai seniai pasisako už 
palestiniečių oficialų pripa
žinimą ir kelis kar tus griežtai 
pasisakė prieš Izraelio invazi
ją Libane. 

Britai perkelia 
savo belaisvius 

L o n d o n a s . — Britai, laimė
ję F a l k l a n d o konf l ik tą , 
sugrąž ino a r g e n t i n i e č i u s 
kareivius Argentinai, tačiau 
pasiliko apie 600 karininkų. 
J ie šią savaitę išvežti iš Falk
lando laivais į Britaniją. Salo
se jiems trūko gyvenamųjų 
patalpų. Britanijoje belaisviai 
bus laikomi, kol Argentinos 
valdžia sutiks formaliai už
baigti karo stovį. 

Falklanduose, ar Malvi-
nose,. k a i p s a l a s v a d i n a 
Argentina, pasiliko 35 argenti-
niečiai, visi savanoriai, kurie 
padės britams išvalyti visas 
žemėje paslėptas minas . 

Maskva gina 
savo ginklus 

M a s k v a . — Sovietų Sąjun
goje labai retai rašoma apie 
sovietų ginklų pardavinėjimą 
užsienio š a l ims . Niekad 
nediskutuojama tų ginklų 
kokybė. Libano konflikto pro
ga sovietų spauda atsikerta į 
Izraelio spaudos pasigyrimus, 
kad Izraelio ir Amerikos gink
lai daug geresni už sovietų 
arabams duotus ginklus. 

Sovietams labai skaudu 
skaityti arabų laikraščiuose 
blogus atsiliepimus apie savo 
ginklų kokybę. Cituodama 
Jordano „Al Ra i" laikraštį, 
sovietų žinių agentūra rašo, 
kad ginklai, duoti arabų 
šalims, yra tie patys, kuriuos 
iš sovietų gavo Vietnamo 
kovotojai. Jie tačiau ta is gink
lais sumušė JAV karo maši
ną, rašo „Tass". Agentūra 
prideda, kad Libano įvykiai 
atsirado ne dėl sovietų ginklų 
ar sovietų nenoro padėti ara
bams, bet dėl pačių arabų 
n e v i e n i n g u m o . J o r d a n o 
laikraštis pabrėžė, jog vieną 
dieną šeši Izraelio „Phan tom" 
lėktuvai buvo sunaikint i sovie
tų Mig-21 lėktuvų. Tai parodę, 
kad negalima kalbėti apie 
technologines sovietų lėktuvų 
silpnybes. Ir kiti sovietų 
ginklai parodę savo prana
šumą: artilerijos pabūklai , 
prieštankinės raketos ir sovie
tų tankai, rašo „Tass" . 

K A L E N D O R I U S 

Liepoe 8 d.: Eugenijus, Pris-
cilė, Tauragis, Danga . 

Liepos 9 d.: Audaktas , Vero
nika, Gertantas, Vida. 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 
8:27. 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 1., naktį 70 1. 
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PAS DAYTONO VYČIUS Tarp kitko ten buvo pagerb-
r. i J , - o- * ™ tes ilgametis lietuvių rėmėjas 
Balandžio 24-tą Daytono vy- R u g s e l l j R j ^ ^ 

čiai šventė 96-tos kuopos ,-, . , / y . ^ 7 
, • i ,- • r>_̂  f,- „ r r i e n d of Li thuanians 

auksui* jubiliejų. Prasidėjo ž v m e n j . Tai suprantamai vyk-
Mišiornis 6 vai. vakare. Ei- d o m a 8 ^ ^ a k ( m ) 8 ^ 
nant i bažnyčią vėliavas nešė M b ū d _ ^ į U e t u . 
Jonas Berczelly ir Juozas y f t i ^ ieškojimas, kad jie, 
Mantz o kryžių - Jurgis Mi- k r a S t o k a n . 
kalauskas. Mišioms patar- ^ k J į ^ y & i k 
navo jaunųjų vyčių kuopos l f l i p b f l ^ ^ 
nariai. Per mišias angliškai g i u 8 d a r b a i s ^ s ^ ^ 
skaitė Ray Steinbrunneį o M a t h į e u ^ ^ 
lietuviškai — st*»ra»M«» »«* 
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Pašto išlaidas mažinant , pakvi tavimai už g a u t a s p renumera tas 
nesiunčiami. A n t DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš a n k s t o 
l/i metų 3 men. 

lietuviškai — Stefanija Raš 
tikienė. Christ Mantz paskaitė 
maldas. Vandenį ir vyną prie 
altoriaus atnešė Juozas Mantz 
ir P r a n c i š k a Petkuvienė 

V y s k u p a s V i n c e n t a s B r i z g y s s u 
k u n i g a i s , n a u j a i i š r i n k t a c e n t r o v a l d y b a i r 
j k e t v i r t ą l a i p s n į p a k e l t a i s v y č i a i s p o 

p r a e i t ų m e t ų s e i m o u ž b a i g o s š v . Mišių, ku
r i o s v y k o Š v . J u o z a p o b a ž n y č i o j e Š iaur i 
n i a m e S c r a n t o n e . 

A. Val iuškis 
Barrington, RI 

ŽODIS DAYTONO 
VYČIAMS 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
Vargonais grojo Julius Raš- Lietuvos vyčių centro val-
t ikis . Bažnyčioje tvarką dybos vardu man džiugu pa-
palaikė Stan Kavy. Vietoj sveikinti jus šio jubiliejaus 
pamokslo kalbą bažnyčioje proga ir pareikšti padėką už 
pasakė Lietuvos Vyčių orga- jūsų indėlį į Lietuvos Vyčių 
nizacijos centro valdybos organizaciją. Malonėkite pri-
pirmininkė Loreta Stukienė. Ji imti ir mano asmeniškus 
kalbėjo apie vyčius ir jų darbą linkėjimus. Daytonas man 
Lietuvos laisvinime. sukelia daug gražių prisi-

Pusiau iškilmingas banke- minimų. Jūsų kuopos nariai 
tas buvo naujausiame Day- per daugelį metų buvo mieli 
tono viešbutyje — The mano draugai. 
Marriott Inn. Kun. Vaclovas Nors šiandien oficialiai 
Katarskis pravedė maldą, švenčiame 96-tos kuopos 50 
prisimindamas ir mirusius metų sukaktį, iš tikro vyčiai 
kuopos narius. Jie nebegali Daytone daug anksčiau atsi-
dalyvauti šioje linksmoje rado... 
šventėje, tačiau be jų nei tos 1916 m. balandžio mėn. Lie-
šventės šiandien nebūtų. Iškii- tuvos Vyčių organizacijos 
mių vadove buvo pakviesta eilėse jau buvo per 4000 narių. 
Eleonora Služienė. Juozas I r D a y t o n e t a d a sus i -
Mantz apibūdino to vakaro organizavo 96-toji kuopa, pra-
garbės svečius. Pagrindinę dėdama savo veiklą su 23 
iškilmių kalbą pasakė centro nariais. Kuopa buvo veikli tik 
valdybos pirmininkė Loreta iki 1921 metų. 1932-rieji buvo 
Stukienė. Kalbėjo ir kuopos tautinio pasididžiavimo metai 
pirmininkė Eleonora Mantz. JAV lietuviams. Jack Shar-
Buvo pagerbtos tose iškilmėse key tapo sunkiojo svorio bok-
dalyvavusios kuopos kūrėjos so pasauliniu čempionu. Da-
— Marija Lukienė. Bernadeta rius ir Girėnas užsimojo atlikti 
Noreikienė, Veronika Omlor ir istorinį skridimą per Atlantą, 
* 'arija Preidienė. o Daytone Švento Kryžiaus 

Motinos diena atšvęsta buvo parapijos lietuviai perorga-
jau kuopai įprastu būdu. Jau- nizavo Lietuvos Vyčių kuopą 
nieji bažnyčioje vainikavo ir vėl grįžo į organizaciją. 
Dievo Motiną. Po to buvo pus- Daytono vyčiai buvo veik-
ryčiai parapijos salėje. Šventę lūs. Jau 1937 metais, vos pen-
suorganizavo jaunųjų globėja keriems metams tepraėjus po 
Marija Lukienė ir jos padėjėja persiorganizavimo, jie apsi-
Elaine Pacovsky. ėmė šeimininkauti Lietuvos 

Daytono vyčiai aktyviai Vyčių visuotiniam seimui, 
dalyvauja savo miesto šven- kuriame dalyvavo nepapras-
tėse, parodydami jose, kaip tas svečias iš Lietuvos — vys-
lietuviai puošia Kalėdų eglutę kupas Reinys. 
ir kaip m a r g i n a Velykų Šeimyninė orientacija kuo-
margučius. poje yra Daytono vyčių stip-

F r a n Petkus rybės šaltinis. Tėvai ir vaikai, 
broliai ir seserys — visi veikia 

IŠTVERMINGOS d™*\ f?įį*t N?v °" n»oT4XT/if to stabu, kad toks šeimyniškas PASTANGOS ,, - i i . 
artimumas privedė prie akty-

Lietuvos Vyčių 103-ji kuopa vios jaunųjų vyčių veiklos. Ir 
jau 6-ti metai rengia baisiųjų nelietuviai vyčių vyrai ar žmo-
birželio įvykių minėjimą nos taip pat gyvai reiškiasi 
Bistol, R.I. Šių metų birželio organizacijos veikloje. 
12 dieną Šv. Marijos bažny- Svarbiausias mūsų užda-
čioje domininkonas tėvas Jur- vinys dabar yra užtikrinti Lie-
gelaitis aukojo Šv. Mišias, tuvos Vyčių organizacijos atei-
asistavo parapijos klebonas tį, įtraukiant į jos veiklą 
W. C. O'Connell. Taip pat jaunimą. Daytono vyčiai gali 
buvo prisimintas žymus veikė- didžiuotis savo atsiekimais 
jas a.a. Jonas A. Stoškus, toje srityje. Per daugelį metų 
Vietinių amerikiečių pripildy- jie traukė inteligentiškus ir 
toje erdvioje bažnyčioje daly- veiklius jaunuolius į savo 
vavo nemažas būrys lietuvių, kuopą. Linkiu tęsti tą gražų 
ypač vyčių. Matėsi gražiais darbą toliau, kad jaunimas 
lietuviškais tautiniais dra- nenustotų mylėjęs savo lietu-
bužiais pasipuošusių, jų tarpe viską kultūrą. 
ir vytis Francis Kapiskas. P a t a l k i n k i t e k i t i e m s 
Kitataučiai čia nuolat supa- suorganizuoti Lietuvos Vyčių 
žindinami su lietuvių tautos kuopas. Daugeliu atveju juos 
tebesitęsiančia vergija. Baž- tik reikia paraginti. Paieško-
nyčios biuletenyje aprašytos kitę gerų lietuvių kaimyni-
1940-41-jų metų lietuvių depor- niuose miestuose ir pasiūly-
tacijos į Sibiro taigas, lėtai kitę jiems savo ar centro 

SUSIPAŽINIMAS S U 
A B I T U R I E N T A I S 

Mūsų kolonijoj kievienais 
metais pagerbiami gimnazijas 
baigusieji, vienokiu ar kitokiu 
būdu dalyvaują lietuviškoje 
veikloje. Viliamasi, kad jauni
mas ir tęsdamas studijas ne
nutrauks ryšių su savo kilmės 
žmonėmis bei prisidės prie 
Lietuvai laisvės atgavimo sie
kimų. 

Šiais metais susipažinimas 
su abiturientais buvo gegužės 
15 d. Lietuvių namuose „Vil
ties" choro koncerto metu. Da
lyviams plojant, Teresė Gečie
nė, Philadelphijos LB-nės 
apylinkės vald. narė, scenon 
iššaukė Jolandą Cesonytę, 
Paulių Daunorą, Mariją Iaco-
no, Lidiją Zerr ir studentę Ra
są Krokytę, kuri praėjusį pa
vasarį buvo pagerbta. Gečienė 
trumpai apibūdino kiekvieno 
abituriento atsiekimus ir atei
ties planus. 

Jolanda Cesonytė baigia Ci-
naminson vidurinę mokyklą. 
Rudenį pradės studijuoti Dre-
zel universitete. Jo landa yra 
baigusi Vinco Krėvės lietuviš
ką šeštadieninę mokyklą, pri
klauso moksleiviams ateit; 
ninkams, skautams, tautinių 
šokių grupei „Aušrinei" ^r Jau
nimo sąjungai. 

Paulius Daunora baigia Co-
nestoga vidur, mokyklą. Rude
nį pradės mechanikos inžine
rijos studijas V i l l anova 
universitete. Baigė Vinco Krė
vės šeštadieninę mokyklą; yra 
skautas ir „Aušrinės" šokėjas. 

Marija Iacono baigia Šv. 
Leonardo akademiją. Rudenį 
pradės biznio administracijos 
ir prancūzų kalbos studijas La 
Salle kolegijoje. Marija yra 
baigusi Vinco Krėvės mokyk
lą, yra skautė ir „Aušrinės" šo
kėja. 

Lidija Zerr baigia Mt. St. Jo-
seph akademiją. Rudenį pra
dės studijuoti žurnalistiką Ro-
semont kolegijoj. Lidija yra 
baigusi Vinco Krėvės mokyk
lą. Ateitininkė, skautė. Šoko 
„Aušrinės" taut. šokių grupė
je. 

Susipažinta ir su Rasa Kro
kytę, atvykusia studijuoti iš 
Rochesterio. Philadelphijoj ji 
lanko Temple universitetą, ku-

kankinių mirčiai 
Ypač tenka paminėti Ameri

koje gimusio kun. prof. A. > 
Jurge la ič io pamokslą, iš 

valdybos pagalbą tam darbui 
atlikti. 

Ir nebijokite skelbti pasau
liui apie savo veiklą. Lietuvių 

keliantį šią tragediją; ne vien spauda, kaip ir amerikiečių, 
lietuviams, bet visai žmonijai laukia žinių apie visuomeninį 
grasinantį siaubą! ir organizacinį gyvenimą 

Po pamaldų Viktoro ir Spaudą reikia informuoti 
Beatričios Mathieu namuose Netupėkite po kuklumo už-
buvo priėmimas ir programa, danga, pasidalykite savo įspū

džiais su spauda. 
Per 50 metų Lietuvos Vyčių 

organizacija padėjo jums, 
daytoniškiai, rasti savo vietą 
tarp įvairių kultūrų, kurias va
diname Amer ika . Lik i te 
ištikimi organizacijos idea
lams ir jos šūkiui: DIEVUI IR 
TĖVYNEI. Sustiprinkite savo 
veiklą, puoselėkite lietuvių 
kultūrą, remkite Lietuvos kovą 
dėl laisvės ir branginkite savo 
tikėjimą. 

Ištrauka iš centro valdybos 
pirmininkės Loretos Stukienės 
kalbos, pasakytos 1982 m. 
balandžio 24 d. 96-tos kuopos 
50 metų sukakties minėjime 
Daytonp. 

n a m e studijuoja meną ir šokį. 
Rochesteryje ji lankė Roches
terio technologijos institutą. 
Baigusi Mindaugo Tomonio li
tuanist inę mokyklą. Šoko tau
tinius šokius „Lazdyno" taut. 
šokių ansamblyje. Ateitinin
kė. Vaidino lietuviško teatro 
grupėje. Priklausė Jaun imo są
jungai, dainavo chore, dėstė li
tuanistinėje mokykloje. Atvy
kusi į Philadelphiją įsijungė į 
„Vilties" chorą, „Aušrinės" 
tautinių šokių grupę, dalyvau
ja ateitininkų ir Jaun imo są
jungos veikloje. 

Gečienė visiems palinkėjo 
sėkmės tolimesnėse studijose, 
pasilikti mūsų tarpe ir kiek lai
kas leis, dalyvauti lietuviškoje 
veikloje, o sulaukusius 18 me
tų, kvietė neužmiršti balsuoti 
tą vakarą vykusiuose rinki
muose į J A V LB tarybą ir į Pa
saulio Lietuvių seimą. Gabrie
lius Mironas, Phila. LB-nės 
pirm., kiekvienam prisegė sti
lizuotą vyčio ženklelį. 

Džiugu, kad visi abiturien
tai yra pasiruošę tęsti studi
jas . Pagarbos nusipelno miš
r i ų š e i m ų m o t i n o s , 
sugebėjusios dukras išmokyti 
lietuviškai ir įjungti į liet. or
ganizacijas bei sambūrius. 

ba yra glaudžiai susijusi su 
mūsų liaudies menu: įvairūs 
smūtkeliai, gėlytės, stogo žir
geliai, šventieji, piemenukai, 
gyvuliai, ornamentai. Tai tar
si tąsa mūsų sodžiaus archi
tektų darbų. Jo tematikai, kaip 
pats dailininkas pasakė, pa
grindą sudarė Žemaitijoj be
gyvenant giliai įsisavinta liau
dies dvasia, kurią jis atkuria 
lino — medžio raižiniuose ir 
drobėje. 

Per abi dienas parodą, kurią 
suruošė Vinco Krėvės lituanis-. 
tinės mokyklos tėvų komite
tas, aplankė nemažai žmonių. 
Šnekus dailininkas davė pla
čius savo darbų paaiškinimus. 
Ateityje jis viliasi atsidėti vien 
tik meninei kūrybai, nes turi 
daugybę minčių bei planų. No
rėtų sukurti serijinius darbus, 
susijusius su metų laikais, mū
sų šventėmis ir 1.1. 

Dail. Vytautas Ignas daly
vavo daugelyje parodų, įskai
tant ir septynias universite
tuose. 

Bronius Vaškaitis 

metams 
Chicago ir Cook County $45.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 
Užsienyje $45.00 
Kitur — Amerikoje . . . $43.00 
Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00 

$27.00 
$27.00 
$27.00 
$25.00 
$19.00 

$19.00 
$19.00 
$19.00 
$18.00 

Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija d i rba kasdien 8:30 
- 4:00. 

• Redakcija s t ra ipsnius ta iso savo. 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių, 
nesaugo. Juos grąž ina t ik iš anksto 
susi tarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos g a v u s prašymą. 

kai choras paleistas vasaros 
atostogoms ir sugrįš į darbą 
tik rudenį- JAV LB daug posė
džiavo, bet su konkrečiais dar
bais visada vėluoja. Sunku 
patikėti, kad chorai per pus
metį galėtų išmokti dvidešimt 
dainų, kai tuo pačiu laiku ten

ka mokytis naujų giesmių ir 
dainų saviems reikalams. 

S. Sližys 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

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

4600 W. 103 S t . O a k Lavvn 
Te!. 423-8380Y 

Valandos pagal sus i ta r imą. 

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

0R. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

D E T R O I T O 
21 N I O S 

T R U M P A I 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušeri ja ir m o t e r ų l igos 
Gineko log ine Chi ru rg i j a 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 3S8-2233 
OR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
2434 VVmtoZJst Street 

Vai.: p i rm. , antr . ketv . ir penk t . 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet . 

T e l . ofiso ir b u t o : O L y m p i c 2-4159J 
0R. P. KISIELIUS 

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

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

D A I L . V Y T . I G N O 
P A R O D A 

Gegužės 15 — 16 d. Kultūros 
centre, Philadelphijoj, įvyko 
Vytauto Igno, gana plačiai ži
nomo grafiko, darbų paroda, 
kurioje buvo išstatyta 30 kūri
nių: 24 grafiniai ir šeši mišrios 
technikos (tušas - akvarelė). 

Pirmą kartą dail ininkas pas 
mus lankėsi 1968 m. Tada jis 
buvo atsivežęs (tarp kitų) ir ke
lis aliejinius darbus. Šiuokart 
dėl gana didelio tos rūšies pa
veikslų formato ir nuotolio 
aliejinės kūrybos nesigabeno. 

Parodoje nemažą dalį užėmė 
aštuonių darbų ciklas. Tai lino 
raižiniai, kuriuose vaizduoja
mi kūrybingi įvairių Lietuvos 
dalių vaizdai ir simboliai. Pvz. 
Žemaitijoj ryškėjo rūpintojė
liai, Suvalkijoj — šv. Jurgis ir 
kiti šventieji, Aukštaitijoj — 
biržų pilis bei su alumi susiję 
daiktai, ir t. t. Mišrioje techni
koje daugiau spalvų įvairumo 
bei gyvumo. Dail. Igno kūry-

Šv. A n t a n o Lietuvių pa
rap i jos D e t r o i t e nauja tary
ba savo posėdyje birželio 30 d. 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. A. Misiūnas, vioepirm.; 
B. Barauskienė, sekr. R. 
Macionis, ižd. D. Žebraitienė, 
reikalų vedėjas L Šulcas, t 
liturg. kom. S. Sližys, socia
linė kom. S. Sirutienė, švieti
mo kom. G. Vaškelytė, tary
bos narė E. Zubrickienė, 
tarybos kandidatai J. Ribins-
kas ir S. Šimoliūnas. Buvo 
svarstomas raštas, gautas iš 
Lietuvių Parapijų Metų komi
teto. Keista, kad metams jau 
įpusėjus gautas pirmas laiš
kas, kuriame nieko konkre
taus nepasakyta. Yra nutar
ta, kad mašinoms pasistatyti• 
aikštės būtų aptvertos ir žie
mos metu sniegas nuvalytas. 
Iš vidaus bažnyčia ir parapi
jos patalpos gerai aptvarky
tos, taigi teks kiek pasirūpinti 
bažnyčios aplinkos pasitvar-
kymu. 

Vl - tos ios Dainų šventės 
repertuaras gautas tik dabar, 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė 
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L. Kairio byla — 

KALTINA 
NUSIKALTĖLIAI 

Birželio 14-25 dienomis Chi-
cagos teisme (US District 
Court) buvo sprendžiama mū
sų tautiečio Liudo Kairio by
la, kurioje jis buvo kal
t inamas II pasaulinio karo 
metu Vokietijoje buvęs nacių 
koncentracijos stovyklos Treb-
linkoje (Lenkijoje) sargybinis. 
Vėliau, emigruodamas į JAV-
bes ir čia imdamas JAV-bių 
pilietybe suklastojęs savo do
kumentus, pakeitęs gimimo 
datą. Oficialus teismui rei
kalavimas — atimti L. Kairiui 
JAV pilietybę. Teisėjas U.S. 
District Judge James B. Mo-
ran. Kaltinamąjį kaltino 7 ad
vokatai, Normano Moskowitz 
vadovaujami. Gynė 4 žymūs 
Kirklan and Ellis bendrovės 
advokatai: Fred H. Bartlit,Jr., 
David E. Springer, Thomas O. 
Kuhns ir Philip S. Beck. Iš vie
nos ir iš kitos pusės buvo iš vi
so apie 50-60 liudininkų. By
los eigą sekė Chicagos 
spaudos, televizijos, radijo re
porteriai. Teisiamieji posė
džiai buvo baigti VI.25, tačiau 
sprendimo teks laukti dar, gal 
būt, keletą mėnesių. Tai buvo 
beveik „Nuernbergas"... Byla 
turėjo būti „ i šk i lminga" , 
„parodomoji", „gąsdinanti". 
J i turėjo liesti visus lietuvius 
išeivius. Tam tikra prasme ji 
turėjo teisti mūsų pokario me
to išeiviją. 

Sovietai medžiagą pateikė 
Izraeliui, o šio rūpesčiu buvo 
įkurta Teisingumo departa
mento sudėtyje Speciali inves-
tigacijos įstaiga (OSI), kuriai 
šiuo metu vadovauja Allan 
Ryan. 1980 m. Teisingumo de
partamentas sudarė sutartį su 
Sovietų Sąjungos valdžia. Su
tartis slapta ir jos tekstas nie
kur nebuvo paskelbtas. Netgi 
L. Kairį gynusiems ir kitoms 
institucijoms nepavyko išgau
ti jos teksto. Iš tokių bylų ei
gos matyti, kad OSI įstaiga 
sutiko vesti tokias bylas pa
gal rusų nustatytus nuosta
tus, plačiai naudotis rusų 
(praktiškai KGB įstaigų) tei
kiama „dokumentine medžia
ga", apklausinėti liudininkus 
Rusiios (sovietų) teritorijoje 
pagal rusų teisinį kodeksą. Ir 
L. Kairio byloje abiejų šalių 
advokatai buvo nuvykę į Ry
gą, kur galėjo apklausinėti 
KGB įstaigų paskirtus „liu
dininkus", kurių kaltinamasis 
Kairys niekada nėra matęs ir 
jų pavardžių negirdėjęs. Minė
ti „liudininkai", stovint už jų 
nugaros kagėbistams, pateikė 
melagingus liudijimus,. apkal
tinančius L Kairį. Vadinamų 
„liudininkų" apklausinėjimas 
buvo pravestas „pagal Sovie
tinės Latvijos kodeksą". 

Pats Kairys buvo ilgą laiką 
žiauriai tardomas Chicagoje. 
Iš viso tardymo ir teisminio 
proceso metu jis turėjo atsa
kyti į 6732 „kryžminius" klau
simus. 

Bylos metu į teismo salę bu
vo atgabenti „kalnai" sovieti
nių „dokumentų", apkaltinan
čių Kairį. Pagal juos Kairys — 
„kaceto sargybinis", „žmog
žudys", „dokumentų klastoto
j a s " ir kitoks niekadėjas. Visa 
eilė neteisių liudininkų liudijo 
prieš L. Kairį. Nors JAV-bės 
nepripažįsta prievartinio Lie
tuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, tačiau bylos eigos 
metu į tai nebuvo kreipiama 
dėmesio. Netgi teismo posė
džių metu buvo atvykę 2 ar 3 
s o v i e t ų p a s i u n t i n y b ė s 
Washingtone pareigūnai, su 
kuriais labai glaudžiai koor
dinavo L. Kairio kaltintojai. 

Kairio kaltintojų labai glau
dus ryšys su Sovietų pasiunti
nybe parodė, kad pagrindinis 
tokių bylų tikslas nėra tiesos 
ieškojimas, o lietuvių išeivijos 
demoralizavimas. 

Tokių bylų gynimo išlaidos, 
žinoma, milžiniškos, ir varg
šas L Kairys nė negalėjo gal
voti apie advokatų samdymą. 
Tačiau gal pati Apvaizdos 

ranka j a m davė gynėją: juo 
buvo gars i teisininkų bendro
vė Kirkland and Ellis (200 E. 
Randolph Dr., Chicago, IL 
60601), turinti savo skyrius 
Wa8hingtone, Philadelphijoje, 
turinti apie 350 žymių ad
vokatų. 

Ir gynė ji mūsų nekaltą tau
tietį, užpultą bolševikų ir Izra
elio agentų, labai stipriai. 

Šioje skalėje liudijo: Je-
rome A. Brentar (adv. žymus 
IRO pareigūnas), Philip J. 
Corso (sargybų kuopų darbuo
tojas), Herbert Greenlee (IRO 
pareigūnas), Paul Har tmann 
(buv. J A V vicekonsulas), Jack 
Maury (buv. KGB agentas), W. 
G. Niederland, Frederick Nes-, 
nansky (buv. Čekoslovakijos 
KGB pareigūnas), Edward 
O'Connor (IRO pareigūnas, vi-
cekonsulas),David J. Purtell 
(dokumentų specialistas), Ar-
thur Sinai , Imants Lesinskis 
(buv. sovietinės Latvijos KGB 
aukštas pareigūnas) ir keletas 
kitų. Atit inkami specialistai 
parodė, ka ip sovietų agentai 
klastoja dokumentus ir „įro
dymus" . 

Iš lietuvių teismo organams 
parodymus bei liudijimus pa
teikė: J . Damauskas , J . Dauž-
vardienė, A. Kezys, J. Kreivė
nas , Br. Kviklys, J . Lintakas, 
J . Prunskis, K. Pugevičius, VI. 
Vijeikis. 

Teismo proceso metu sovie
ta i bei jų agentai negalėjo įro
dyti, kad L. Kairys buvo kon-
c e n t r a c i j o s s t o v y k l o s 
sargybinis a r kad būtų klasto
jęs savo dokumentus, nurodęs 
neteisingą gimimo datą. Taigi 
kaltintojai stengėsi, Evan
gelijos žodžiais, „sugauti jį 
kalboje". Kaltintojai pateikė 
visą gilę klausimų;L. Kairio 
gyvenant Vokietijoje, emi
gruojant, p rašant pilietybės, 
ieškant darbo ir kt. progomis 
surašytų anketų, kur buvo pa
stebėta kai kurių neesminių 
nevienodumų. Čia kaltin
tojams naudingą patarnavi
mą atliko ir viena čikagietė 
lietuvė, mirusio profesoriaus 
našlė. „Chicago Tribūne" 

TV.26 korespondento žodžiais, 
ji teisme (priesaikiniu būdui 
paliudijo, kad jos vyras nieka
da nebuvęs gimnazijos moky
tojas ir tokiu būdu negalėjęs 
mokyti L. Kairio, kaip j is už
rašęs vienoje savo anketų. Ko
dėl ji ta ip „paliudijo" prieš 
mūsų tautietį, neaišku. Kai
rys tikrai 1940 m., Lietuvai 
a tgavus Vilnių, mokėsi vieno
je Vilniaus gimnazijoje (Suba
čiaus gatvėje), o minėtas pro
fesorius t a d a , t r ū k s t a n t 
mokytojų, kurį laiką toje gim
nazijoje dėstė istorijos dalyką, 
taigi ir Kairį mokė. Ir šis mo
kytojavimo gimnazijoje fak
tas jokiu būdu profesoriaus ne
pažemino. Neteko girdėti, kad 
minėta liudininkė būtų savo 
melagingą parodymą atšau
kusi. Taigi tuo metu, kai gar
binga Kirkland - Ellis bend
rovė ir kiti įvairių tautybių 
pareigūnai energingai, nesi
gailėdami didelių pastangų 
gynė bolševikų agentų nekal
tai užpultą mūsų tautietį, mi
nėta moteris į kankinamo Kai
rio kūną įkalė seną, 42 metų 
vinį. Reikia dar stebėtis Chi
cagos didžiosios spaudos neob
jektyvumu, kuris dažnai pri-
lygdavo „ Naujienoms". J i 
kiekvieną dieną pateikdavo 
bylos įvykių aprašymą ir vi
sada iškeldavo tik prieš L. 
Kairį nukreiptus liudijimus. 
Paminėjo ir minėtos lietuvės 
melagingą liudijimą, tačiau 
nepaminėjo liudijimų prieš so
vietų agentus, iškeliančius jų 
klastotę. Nebuvo nė žodžiu pa
minėtas ir šių eilučių auto
riaus ilgiau kaip 3 valandas 
teisme užsitęsęs liudijimas. 

L. Kairio byla tik „prolo
gas" tokių bylų gausybėje, ku
rias ruošiasi lietuviams iškelti 
bolševikų ir Izraelio agentai 
per OSI įstaigą. b fa 

TEGYVUOJA LIETUVA 
Amerikos Balso programų direktoriaus pavaduotojo 

Eugene Pell žodis Detroite 
(Pabaiga) bū^j atviros laisvam pasikei-

Yra taip pat labai svarbus timui informacija tarp šalių, 
dalykas, kurį aš noriu pasaky- het ^ p n ė r a . I s tikrųjų trans-
tijums, būtent, lietuvių, latvių Į į a c i j o s y r a t r u k d o m o s 

estų tarnybos priklauso Sovietų Sąjungoje ir jos ir 
Amerikos Balso Europos sky
riui, o ne Sovietų Sąjungos sky
riui. Ir tai aš sakau, kaip aiškų 
pareiškimą paramos jų teisė
tai istorinei padėčiai. Nors mes 
paga l į s t a t y m ą , e s a m e 
Amerikos Balsas, kalbantis į 
pasaulį, mes bandome siekti, 
kad atsispindėtų Lietuvos ir 
kitų valstybių žinios, kaip 
pasaulinių žinių dalis, ir 
stengiamės paduoti jas tinka
mame istoriniame kontekste. 
Mes labai gerai žinome Lietu
vos klausimą dėl jos specialios 
vietos tautų bendruomenėje. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė nepripažįsta 
prievartinio Pabaltijo valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą 1940 metais. Šį nusista
t y m ą m e s i š n a u j o 
patvirtiname tautinių švenčių 
bei sukakčių proga ir visuo
meninių parengimų atvejais, 
tokiu, kurį jūs čia minite. Mes 
žinome, kad trys milijonai 
lietuvių Pabaltijo respublikoj 
turi tvirtus giminystės ir pažiū
rų ryšius su milijonu lietuvių 
už krašto ribų, kurių daugelis 
gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Todėl mes žinome, 
kad turime natūralią audito
riją, kuri domisi tuo, ką mes 
transliuojame. 

Aš norėčiau jums pasakyti, 
kad oro bangos pasauly turi 

kontroliuojamose valstybėse. 
Faktiškai Sovietų Sąjunga 
išleidžia daug iau radijo 
trukdymui, negu visas Ameri
kos Balso biudžetas. Trukdy
mas yra stipresnis pagrin
diniuose miestuose negu 
provincijoje. Aš esu matęs 
trukdymo siųstuvus aplink 
didžiuosius sovietų miestus. Aš 
esu girdėjęs ir esu tikras, kad 
jūs girdėjote tą žvarbų triukš
mą, perduodant ne muziką, ne 
jaunų žmonių balsus, ne objek
tyvias žinias, bet spiegiantį, 
garvežio švilpimą, kuris tapo 
pagrindine sovietų translia
cijų melodija pokario metais. 
Bet nepaisant to, mes turime 
klausytojų, mes girdime iš jų 
dažnai, nepaisant trukdymų ir 
nepaisant didelės cenzūros. Ar 
jūs galit įsivaizduoti režimo 
politinio ir moralinio bankroto 
tikresnį ženklą, negu faktą, 
kad jis turi didelį skaičių 
žmonių skaityti kitų žmonių 
laiškus, neįsileisti laikraščių ir 
žurnalų, trukdyti žinių, muzi
kos ir komentarų perdavimą, 
kad žmonės negirdėtų. O 
tačiau, kaip neseniai gautame 
laiške iš Lietuvos rašoma, čia 
visi, net partijos pareigūnai, 
kariai, viešai žinomi komunis
tai, klauso Amerikos Balso. 

Aš norėčiau trumpai paliesti 
kitą klausimą, nes kai kurie 

• 

jūsų veikėjai neseniai buvo 
Washingtone susitikę su mūsų 
direktorium Charles Wick, ir 
tai buvo labai naudingas 
pasikeitimas nuomonėmis. 
Siame pasitarime iš jūsų pusės 
p a r e i k š t a s susidomėjimas 
išgirsti daugiau apie Wicko 
sumanymą paruošti globalinę 
televizijos programą „Leiskit 
Lenkijai būti Lenkija". Tai 
sukėlė nemažai ginčų. Aš esu 
t ikras, kad apie tai girdėjote. 
Bet leiskit man pasakyti, kad 
pagal mūsų apskaičiavimą 
š imtas septyniasdešimt du 
milijonai žmonių keturiasde
šimt dviejose šalyse, neskai
t a n t J u n g t i n i ų Amerikos 
Valstybių, matė trisdešimt 
minučių ar daugiau šią progra
mą. Turbūt dar apie šimtas 
milijonų žmonių pasauly ją 
girdėjo per Amerikos Balsą 
arba Laisvosios Europos bei 
La i svės radiją. Amerikos 
Balsas šią programą perdavė 
lenkų, rusų, anglų, ukrainiečių 
ir ktiomis kalbomis, o trumpes
nės versijos buvo perduotos į 
Pabaltijo valstybes. Joje buvo 
pateikti stiprūs pasaulio vadų, 
žymių politinių veikėjų, akto
rių bei dainininkų ir įžymių 
piliečių pareiškimai, kurie 
parėmė Lenkijos apsispren
dimo teisę. Ji parodė Amerikos 
ir pasaulio viešąją opiniją ir 
pagelbėjo atkreipti dėmesį į 
esminiai skirtingą gyvenimo 
būdą, kuris būdingas Vaka
rams ir Sovietų Sąjungai. 
Pagrindinį klausimą sudaro 

Lietuvos Vyčiai Prekybos rūmų bankete, kuria
me buvo pagerbtas Frank Zapolis už nuopelnus 
lietuvių jaunimui ir kultūros pažangai. Iš kairės 
sėdi: dvasios vadas kun. A. Zakarauskas, Frank 
Zapolis ir jo žmona Eleonor, Lietuvos gen. konsu
le Juzė Daužvardienė, Lorraine Švelnis ir Dolores 

Wainauskas; stovi pirm. eil.: vyčių pirm. V. 
Samaška, 111. sen. Frank Savickas, Irene Šankus, 
C. Wertelka, S. Bolanas, 15-to wardo aid. F. Bra-
dy; antroj eil. stovi: P. Binkis, F. Švelnis, J. Sta
naitis, J. Molis ir jo žmona, K. Janas, G. Wertel-
ka, R. Wertelka ir R. Wertelka. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

skirtumas tarp abiejų visuo
menių — viena yra atvira, o 
kita uždara. Viena pabrėžia 
asmens pasiekimus ir laisvą 
pas isakymą, o ki ta t a i 
užgniaužia. Viena yra paveiki, 
o kita — ne. Kovo 3 d. ambasa
dorius Kampelmanas, mūsų 
pasiuntinys Madrido konferen
cijoj, kurioj peržiūrimi Helsin
kio susitarimai, taip pasakė: 
Pabaltijo valstybės — Latvija, 
Lietuva ir Estija — supranta 
imperializmą ir laisvę, kurios 
j o s n e t e k o . J u n g t i n ė s 
Amerikos Valstybės pasmerkė 
tą aneksiją tada, ir mes iš 
naujo patvirtiname savo opozi
ciją dabar. Mūsų diplomatinis 
atstovas priminė sovietams, 
kad yra tikros ribos imperialis
tiniams pasiekimams. Pasauli
nė opinija atmeta, sakė jis, 
užėmimą jėga ir kitų tautų 
pavergimą. Imper ia l izmas 
pasireiškia įvairiomis formo
mis, į ska i t an t b a n d y m u s 
kontroliuoti normalų kultūrinį 
pasireiškimą ir idėjų skleidi
mą krašte, kaip Lietuva. Bet 
ginklai ir kariniai patruliai 
negali sustabdyti idėjų pliti
mo. Trukdymo s iųs tuva i 
nesulaikys žinių skleidimo, o 
griežta cenzūra ir represyvūs 
įstatymai nesunaikins civili
zuoto apsikeitimo pažiūromis 
ir laisvo pasisakymo, kurie 
sudaro gražų Vakarų laisvės 
tradicijų palikimą, — paliki
mą, kurį jūs atžymite trisde
šimties metų sukakties minė
jime ir apie kurį Amerikos 
Balsas kalbėjo savo translia
cijose keturiasdešimt metų. 

Kai vėl aš skridau į Detroi
tą, šį rytą, sakau vėl, nes aš čia 
buvau tiktai pereitą mėnesį, 
žiūrėdamas iš lėktuvo lango, 
aš pagalvojau, kokia mozaika 
Amerika iš tikro yra. Architek
tūra, ypač bažnyčios ir mokyk
los Detroite, Dearborne ir 
kitose vietovėse, rodo specia
lų charakterį vietovių, kurias 
mes pravažiavome, vykdami į 
šią srities dalį. Jos tai visa 
pasako. Jei pervažiuojate 
Detroitą, jūs pamatot Ameri
ką. Bet tai nereiškia, kad tai 
turi būti rezultatas kažkokio 
kultūrinio sumaišymo. Visai 
ne. Mes visi tebeišlaikome 
savo specialų charakterį- Kai 
kurie jūsų, kurie atvykote tuo
jau po karo, turite skirtingas 
pažiūras ir aspiracijas negu 
tie, kurie atvyko vėliau. Bet 
Amerika yra vieta, kur jūs 
galite turėti savo pažiūras, 
savo ir viltis. Viltis, aš manau, 
yra tai, ką Amerika iš tikro 
reiškia. Prezidentas Reaganas 
tą mintį pareiškė, kai jis 
Ameriką pavadino žmogaus 
žemėje paskutine geriausia 
viltimi. J is trumpai nusakė 
mūsų bendras aspiracijas, kai 
Ameriką pavadino šviečian-

AR ATSIVERTĖ 
J . - P. SARTRE'AS? 
Kaip žinia, iškilusis pran

cūzų romanis tas , dramaturgas 
ir filosofas J e a n - Paul Sar-
tre'as mirė 1980 m. Prieš pat 
mirtį „ Nouvel Observateur" 
žuralas išspausdino dialogą 
tarp Sartre 'o ir jo senų dienų 
draugo, Pierre Victor (buvusio 
komunistu). T a m e pasikalbė
jime ateistinio egzistencializ
mo kūrėjas ir žymiausias jo 
puoselėtojas, lyg ir paneig
damas viso* ligšiolinės savo 
idėjinės veiklos pagrindinę 
tezę, ta ip išs i tarė: 

„Nesijaučiu besąs tik šansų 
žaidimo pada r inys , tik dulkelė 
visatoj; jaučiuosi, kad esu as
muo, kuris buvo lauktas, pa
ruoštas, prefigūruotas. Trum
pai, būtybė, kurią tik Kūrėjas 
galėjo čia nutupdyt i . O ši ku
riančiosios r ankos mintis nu
rodo į Dievą". Po Sartre'o 
mirties jo gyvenimo draugė, 
rašytoja Simone de Beauvoir iš
leido knygą „La cerėmonie des 
adieux", kurioje tuos Sartre'o 
žodžius kraupia i nuvertino. 
„ Kaip reikėtų paaiškint i šitokį 
suvaikėjusio išverstaskūrišku-
mo elgesį?"-8ujaudinta paklau
sė ji. Senoji (ir kietoji) ateiste 

pridūrė, jog š i t a s Sartre 'o žes-
tas visuose jų drauguose, Sar
tre'o pasekėjuose ir „Le Temps 
Modernes" (Sartre 'o redaguoto 
žurnalo) ratelyje iššaukė di
delę „ konsternaciją". 

Tad kaip reikėtų visa ta i ver
tinti? 

Vengrų - amerikiečių katali
kų publicistas prof. Thomas 
Molnar, šią istoriją apie Sar-
tre'ą pateikęs „Na t iona l Re-
view" žurnalo birželio 11d. nr., 
sprendžia, jog didysis pran
cūzų ateistas, jei v isu šimtu pro
centų ir nea ts iver tė (bent ne 
išoriškai; o sielos viduj — kas 
žino?), ta i bent „suprato" ir 
„praregėjo" — Dievą. 

Mums, l ie tuviams, turėtų būti 
įdomus- t a s su tap imas , kad ei-
tuotasis Sartre 'o pas isakymas 
apie žmogų ir Dievą savo turi
niu labai p a n a š u s į prof. An
tano Maceinos veikalo „Religi
jos filosofijos" tezę, jog žmogus 
iš esmės yra kūr inys ; taigi pre-
suponuoja ir Kūrėją. mdr. 

čiu miestu a n t ka lvos . O savo 
išrinkimo i švakarėse jis prašė 
ryžtis išlaikyti vilties miestą 
laisvame krašte. Daugelio jūsų 
panašūs pas i sakymai atspin
di tokią nuomonę i r tai, ką mes 
transliuojame per Amerikos 
Balsą, a tspindi tą viltį. Tegy
vuoja Lietuva! 

Tardamas šiuos Žodius lietu 
viškai, Amerikos Balso parei
gūnas Pell baigė savo kalbą. 

Vertė: J.J. 
m = B 
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minėjimas labiausiai išsiskyrė iš kitų, nes visas 
minėjimas vyko Šv. Patriko katedroje, Manhattane, 
1950 m. birželio 11 d. Pamaldos vyko 4 vai. vakare, 
buvo atlaikyti tik mišparai ir pritaikytas pamokslas, 
kurį pasakė kun. Thomas Chase, knygos „Story of 
Lithuania" autorius. Per pamaldas dalyvavo ne tik 
lietuviai, bet jų tarpe nemažas skaičius turistų ir 
šiaip vietos gyventojų. Šv. Patriko katedra, kai vyko 
pamaldos, buvo pilna žmonių. 

1941 m. sukilimo minėjimai New Yorke buvo 
surengti net du kartus: pirmas 1971 m. birželio 20 d. 
Šv. Tomo parapijos salėje, Woodhavene, o antras 
1981 m. birželio 13 d. Kultūros Židinyje kartu su 
Birželio išvežimo minėjimu. Šiuose minėjimuose 
programos buvo plačios ir gerai pravestos. 

Per 1971 m. minėjimą buvo iš magnetofono 
juostelės perduota „Kovoj jūs jau žuvot", kurią 
įdainavo Maspetho lietuvių parapijos choras, Vytau
tui Kerbeliui palydint vargonais, sukalbėta invoka-
cija ir jungtinis choras, diriguojant Vincui Mamai-
čiui, sugiedojo J. Dambrausko „Maldą už tėvynę", 
JAV ir Lietuvos himnus. Pagerbti Laikinosios 
vyriausybės nariai ir pasakytos kalbos (kalbas 
pasakė Adolfas Darnusis ir prof. J. Brazaitis). 
Antroje dalyje perskaitytas 1941 m. Nepriklausomy
bės atstatymo aktas, sol. Stasys Citvaras, palydint 
pianinu Algirdui Kačanauskui. padainavo keletą 
dainų, New Yorko tautinių šokių grupė, vadov. J . 
Matulaitienės, pašoko tautinių šokių, trys lietu

vaitės padeklamavo po eilėraštį ir jungtinis choras, į 
kurio sudėtį įėjo Angelų Karalienės parapijos choras, 
vadov. M. Liuberskio, Apreiškimo parapijos choras, 
vadov. Algirdo Kačanausko, „Operetės" moterų 
choras, vadov. Mykolo Cibo, Šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras, vadov. Vinco Mamaičio, ir „Rūtos" 
ansamblis, vadov. Juozo Stankūno, diriguojant Myk. 
Cibui ir Alg. Kačanauskui, palydint pianinu Pilypui 
Skabeikiui, sudainavo keletą lietuvių kompozitorių 
sukurtų dainų. 

Per antrąjį minėjimą, kuris vyko 1981 m., pagrin
dinę kalbą pasakė dr. A. Darnusis, buvęs Laikino
sios vyriausybės ministras, aktyviai pasireiškęs 
sukilime. Jis savo kalboje vaizdžiai perdavė tragiš
ką to laikotarpio Lietuvos gyvenimą ir pažymėjo, kad 
laikinoji vyriausybė vedė atkaklią kovą prieš 
vokiečių okupacinę valdžią, norėdama išlaikyti 
Lietuvos valstybingumą. Jos veiklą, negalėdama eiti 
savo pareigų, sustabdė, bet ji neatsistatydino. Meni
nę programos dalį atliko rašytoja Birute Pūkele-
vičiūtė ir solistė Angelė Kiaušaitė. kurią pianinu 
palydėjo Barry Farber. Birutė Pūkelevičiūtė paskai
tė keletą eilėraščių, jų tarpe ir premiją laimėjusį eilė
raštį „Paskutinį birželį". 

Žymiai ilgesnė programa buvo padaryta 20-ties 
metų Bendruomenės minėjime. Minėjimas buvo 
atliktas per tris dienas skirtingose salėse, būtent 
spalio 8 d. Kolumbo Vyčių salėje, Woodhavene, buvo 
atidaryta dail. J . Bagdono paveikslų paroda. Spalio 
9 d. Kultūros Židinyje 3 vai. p.p. seminaras, o vakare 
7:30 vai. Maspetho lietuvių parapijos salėje jauni
mas atliko koncertinę programos dalį ir parodė iš 
filmo ištrauką apie Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės kongresą, vykusį 1968 m. New Yorke. Paskuti
nę dieną — spalio 10 d. 11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje buvo atlaikytos iškilmingos pamaldos 
ir 3 vai. p.p. Richmond Hill aukšt. mokyklos salėje 
koncertas, kuris praėjo labai įspūdingai. 

Pirmoje šio koncerto programos dalyje buvo 
įneštos vėliavos, sugiedoti abiejų valstybių himnai, 
sukalbėta invokacija ir pagerbti atsistojimu miru
sieji. Įvadinę kalbą pasakė J A V Rytų apygardos 
pirmininkas Aleks. Vakselis. Akademiją at idarė JAV 
LB centro valdybos pirm. Vytautas Volertas. Per 
akademiją prof. dr. J . Jokūbas Stukas skai tė paskai
tą „Lietuvių Bendruomenės ateitis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse". Žodžiu sveikino Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis. Raštu gautus sveikinimus 
perskaitė Jūratė Balsytė-Jasinskienė. Meninę 
programos dalį atliko Clevelando vyrų oktetas, 
vadovaujamas Ryto Babicko, ir akordeonu — vir
tuozas J. Daubaras. Koncertas buvo užbaigtas JAV 
LB centro valdybos pirm. Vyt. Volerto t rumpa kalba. 

Gyvųjų ir mirusiųjų t a u t o s 
sūnų p a g e r b i m a s 

New Yorko lietuviai ne tik rengia koncertus, 
įvairius seimus, suvažiavimus ir mini sukaktis, bet 
taip pat pagerbia mūsų tautai nusipelnusius rašy
tojus, muzikus ir visuomenės veikėjus. Buvo paminė
ti Maironis, Kazys V. Banaitis, Vincas Krėvė, Anta
nas Smetona, M. K. Čiurlionis, o iš gyvųjų gen. kon. 
A. Simutis, Vladas Jakubėnas, Stepas Zobarskas ir 
Aleksandras Vakselis. Vieni iš jų buvo pagerbti kuk
liau, kiti — iškilmingiau. 

Pirmas buvo pagerbtas poetas Maironis. Mairo
nio pagerbimą surengė „Darbininko" redakcija. J is 
buvo 1962 m. balandžio 1 d. Sv. Tomo salėje, Wood 
havene. Meninę dalį atliko solistai S tasys Liepa, 
Daiva Mongirdaitė ir Apreiškimo parapijos choras, 
kuriems su pianinu pritarė J . Kačinskas . Leonas 
Karmazinas padeklamavo tris Maironio eilėraščius, 
būtent „Uosis ir žmogus", „Vakaras a n t Keturių 
Kantonų ežero" ir „Čičinską". 

(Bus daugiau) 
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KUN. PR. BALTRUMO 
JUBILIEJUS 

Tolimoj Oregono valstijoj 
kun. Pranas Baltrumas bir
želio 19-20 dienomis gražiai 
atšventė savo 50 metų kuni
gystės jubiliejų. Kai 1932 
metais Telšių katedroj suklupo 
kunigystės šventimams, nė 
negalėjo svajoti, kad jo darbo 
laukas bus ne tik Lietuva, bet 
ir visas platusis pasaulis. 
Šventimus jam suteikė vysku
pas J u s t i n a s S tauga i t i s . 
Jaunas kunigas dirbo įvai
riose vietose. Buvo klebonu 
Stulgiuose ir Telšių kunigų 
seminarijos prokuratorium. 

Karo banga kaip ir daugel} 
išbloškė iŠ tėvynės. Kun. 
Pranas atsidūrė Austrijoj, kur 
patarnavo vietos tikintie
siems. Po to išvyko į Argenti
ną, kur Perono laikais dirbo 
kaip kapelionas vienoje sese
rų vedamoj žemės ūkio mokyk
loj prie Balcarcės. Iš Portlan-
do vyskupo gavęs kvietimą 
atvykti į Ameriką, daugelį 

, metų dirbo tame mies t e , 
įvairiomis progomis aptar
naudamas ir vietos lietuvius. 
Susidarius palankioms sąly
goms dirbti tarp lietuvių, 1963 
metais atvyko į Cicero, m., kol 
išgyveno iki pensijos amžiaus. 
Pergyvenęs sunkią operaciją 
ir kiek pasveikęs, kaip tikras 
apaštalas, grižo atgal į pasto
racinį darbą. Pagal savo pajė
gumą Oregono valstijoj gavo 
nedidelę Drain misiją, kurią 
su dideliu pasišventimu aptar
nauja jau 13-ka metų. Vietos 
žmonių mylimas ir vertina
mas čia jis su didele iškilme 
atšventė ir savo auksinį kuni
gystės jubiliejų. 

Jubi l ie jaus i š k i l m ė s 

Dėl savo draugiško būdo, 
kunigiškos dvasios ir pasto
racinio pasiaukojimo kun. P. 
Baltrumas yra ne tik savo 
tautiečių, bet ir vietos tikin
čiųjų labai gerbiamas. Jį 
pažįsta beveik visi Oregono ir 
Washingtono valstijų lietu
viai. Kai kurie važiuoja po 
kelis šimtus mylių jo aplan
kyti. Prieš didesnes šventes 
kai kurie pas jį atvyksta atlikti 
išpažintį lietuviškai. 

Nenuostabu, kad ir jubilie
jaus iškilmės buvo skirtos ne 
tik vietos žmonėms, kuriuos 
kun. Pranas aptarnauja, bet ir 
plačios apylinkės lietuviams. 
Birželio 19 d. buvo skirta lietu
viams, o 20 d. — vietos tikin
tiesiems. Oregono ir Washing-
tono valstijose lietuvių nėra 
daug. Ir tie patys išsiblaškę po 
visą kraštą. Vis dėlto į kun. 
Baltumo jubiliejų susirinko 
apie 50, kai kurie tik į vieną 
pusę turėję keliauti daugiau 
kaip 300 mylių. Į jubiliejų iš 
Romos atvyko prel. Ladas 
Tulaba, kuris per lietuviškas 
Mišias pasakė turiningą 
pamokslą, iškeldamas gero 
kunigo misiją ir jo ryšį su Die
vu. Be prel. Tulabos, iškil
mėse dalyvavo kun. Pijus 
Brazauskas iš North Bend, 
Ore., kun. Izidorius Gedvilą iš 
Big Timber, Montana, kun. 
Antanas Valiuška iš Phoenix, 
Arizonos, o vėliau jubiliato 
pagerbti atvyko ir kun. Teofi
lius Palukaitis-Palis iš Pitts-
burg, C ai. 

Per Mišias gražiai skambėjo 
lietuviškos giesmės. Gale 
Mišių buvo sugiedotas Lietu
vos himnas. 

Po Mišių savo meilę lietu
viui kunigui išreiškė iš visų 
pusių suvažiavę tautiečiai 
dovanomis, sveikinimais ir 
Knėkjimai8. Aleksandra Gylie
nė šeimos vardu jubiliatui įtei
kė menišką ir brangią lietu
višką stulą, specialiai tai 
progai išaustą vienos lietuvės 
menininkės. Ją vysk. Steiger 
celebrantui uždėjo ant pečių 
kaip Dievo naštos ir palaimos 
ženklą. Antano ir Aldonos 
Minelgų šeima iš Olympia, 
Wa8h., įteikė puikų Aušros 
Vartų paveikslą. 

Banketo metu buvo perskai
tytas popiežiaus Jono Pauliaus 
II apaštališkas palaiminimą, 
kurį jubiliatui išrūpino prel. A. 
Jonušas. Vyskupas V. Briz-
gys taip pat atsiuntė savo 
s v e i k i n i m ą , l i n k ė d a m a s 
sveikatos, šviesos ir Dievu 
pasitikinčios nuotaikos. 

Pietų metu programą prave
dė iš Seattle, Wash., atvykęs 
Vytautas Lapatinskas. Buvo 
nemaža sveikinimų žodžiu ir 
raštu. 

A n t r o j i i š k i l m i ų d i e n a 

Antrąją iškilmių dieną, 
birželio 20, padėkos Mišios 
buvo vietos žmonėms. Jas, be 
jubiliato, koncelebravo vysk. 
Kenneth Steiner, msgr. Ed-
muns Murnane, vietos klebo
nas kun. Gary McCray ir dar 
keletas kunigų. Trys vietos 
vyskupai, kurie negalėjo daly
vauti, atsiuntė savo sveikini
mus. Jų tarpe kun. Praną 
atsiminė ir senukas 105 metų 
amžiaus, buvęs arkivyskupas 
Haward, kuris kun. Baltrumą 
1953 m. buvo atsikvietęs į 
savo vyskupiją. Be jo, raštu 
sveikino Portlando vyskupas 
ordinaras Cornelius M. Power 
ir augziliaras vysk. Paul E. 
Waldschmidt. Portlando arki
vyskupas Power citavo Šv. 
R a š t o ž o d ž i u s : „ G e r a i 
pasielgei, gerasis ir ištiki
masis tarne", pažadėdamas ta 
proga už jį atlaikyti šv. Mišias 
padėkos intencija. 

Iškilminguose pietuose daly
vavo 19 kunigų ir vysk. 
Kenneth Steiner. Svečius 
pristatė vietos klebonas kun. 
Gary McCray, kuris buvo tos 
šventės pagrindinis organi
zatorius. J i s yra Sutherlin 
klebonas, jam priklauso Drain dininkė Danutė Drazdienė su-
misija, kurioj jau seniai tiko eiti tas pareigas dar vieną 
darbuojasi kun. Pranas Balt- kadenciją. Naujajai valdybai 
rūmas. linkime sėkmės vadovavimo 

Visos iškilmės praėjo džiu- darbe, o buvusiai valdybai, ku-
gia ir pakilia nuotaika. Lietu- rią sudarė pirm. Irena Šarkai-

2000 METAIS 
BUS 6,1 MILIJARDO 

GYVENTOJU 
Mūsų žemėje 2000 metais 

gyvens apie 6,1 milijardo 
gyventojų. Tokius duomenis 
paskelbė Jungtinių Tautų fon
das Genevoje, kuris tyrinėja 
-ėmės gyventojų problemą. 

CLASSIFIED ADS 

Prie lietuviško kryžiaus Portlande, Ore. Iš kairės: Jonas 
Kanius, prof. dr. VI. Juodeika (miręs), kun Pranas Baltru
mas ir Algis Garolis. 

MOŠŲ 
OMAHA, NEBR. 

M O T E R Ų K L U B E 

Gegužės 30 d. moterų klubo 
susirinkime buvo išrinkta nau
ja valdyba kitiems dvejiems 
metams. Naująją valdybą su
daro pirm. Danutė Praitienė, 
vicepirm. Janina Agurkienė ir 
Rita Grigaitienė, sekr. Alfa Mi
kėnaitė. Buvusios valdybos iž-

KOLONUOSE 

viai ir amerikiečiai dėkojo 
pasišventusiam kunigui už 
darbą Kristaus vynuogyne, 
linėkdami jam geros sveika
tos ir Dievo palaimos. 

G a r s i o j š v e n t o v ė j — 
l i e t u v i š k a s k r y ž i u s 

Vienas iš reikšmingiausių 
kun. Baitrumo nuopelnų yra 
tai, kad jo iniciatyva Port
lande jau 10 metų stovi 
gražus, l ietuviškas kryžius. J is 
pastatytas pačioje žymiau
sioje šventovėje — Skausmin
gos ios M e r g e l ė s Marijos 
Grotoje. J i yra ž inoma visame 
Oregone ir plačioje apylin
kėje. Tai žymi turistinė atrak
cija, į kurią suplaukia tūks
tančiai žmonių. Kun. Pr. 
Baitrumo ir Algio Garolio 
sumanymu toje vietoje tiko 
lietuviškas kryžius. 1962 m. 
buvo s u d a r y t a s kryž iaus 
s t a t y m o k o m i t e t a s . T a m 
reikalui visoj Amerikoj renka
mos aukos. Chicagoj buvo 
užsakytas meniškas kryžius. 
J i s 1962 metais buvo pastaty
tas Portlando grotoj, Marijos 
šventovėj. 

M e d i n i s k r y ž i u s y r a 
reikalingas nuolatinės priežiū
ros, jis beveik kasmet yra 
p a t a i s o m a s , p e r d a ž o m a s . 
Neseniai jau buvo pradėjusi 
gesti jo papėdė. J a metaline 
plokšte s u s t i p r i n o J o n a s 

tė, — Matz, vicepirm. Kotryna 
Rukienė ir Joana Lizdienė, 
sekr. Jadvyga Povilaitienė ir 
ižd. Danutė Drazdienė, dėkoja
me už darbą. Klubo veikimas 
darnus: turėta keletas kultūr-
nių vakarų, kurių pelnas buvo 
panaudotas lankant lietuvius 
senelius, nuperkant jiems 
maisto ir kitokių jiems reika
lingų daiktų. Vienas vienišas, 
i lgai negalavęs lietuvis sene
lis didele dalimi moterų klubo 
pastangų buvo gražiai pa
laidotas. Šermenyse ir laidotu
vėse dalyvavo beveik visos klu
bo narės . Kars tas buvo 
papuoštas gėlėmis. Mažoje 
Omahos lietuvių kolonijoje 
Moterų klubas įsijungia į dau
gelį pagalbinių darbų ir pini
giniai paremia lietuvišką dar
bą- Moterys paaukojo 1000 dol. 
leidžiamai „Omahos Lietu
viai" knygai, nepamiršo jos ir 
Tautos Fondo, Lietuvos Baž
nyčios Kronikos ir mūsų lietu
viškos spaudos. Moterų klu
b a s yra nuolatinis "Vasario 
16" gimnazijos rėmėjas. Klu
bas dažnai turi programas sa
vo narių akiračio praplėtimui. 
Būna paskaitos, rankdarbių 
demonstravimas. Neseniai 
klubo narės gėrėjosi gerai pa
ruošta informacija ir skaidrė
mis iš Danutės Sulskienės ke
lionės po Egiptą. 

J . P . D . 

linksmino Ona Kelli — Va
lančiūtė su savo dukrele 
Petrute — Patricija. Onai Kelli 
akompanuojant kanklėmis , o 
dukrelei pritariant gitara, abi 
duetu padainavo: „Ar a š tau, 
sese, nesakiau", „Stoviu a š pa
rimus", „Viena l inelius ro
viau", „Dvi sesutės", „Plaukia 
Nemunėlis", „Gaila, kad aš 
jaunas ženyjaus", „Noriu mie
go", „Gintaro kraštas", „Kur 
Nemunas ir Dauguva". Pensi
ninkai, atsidėkodami daininin
kėms už dainas, negailėjo ploji
mų. Ona Kelli yra Amerikoje 
išaugusi, bet jos šeimoje labai 
mylima viskas kas lietuviška. 

Laimėjimo būdu buvo išda
lintos dovanos, kurias patys 
pensininkai atnešė, ateidami į 
banketą. Visi skirstėsi paten
kinti vildamiesi, kad dar ir ki
tais metais teks banketo su
l a u k t i ir v ė l l i n k s m a i 
pabendrauti. 

Pensininkas 

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

PACKAGE E X P R E S S AGENCY 
MARIJA >OKKTJUt> '« 

SIUNTIMAI 1 LIETUVA 
Laba i pageidaujamos geros rūšies 

J e i g U a t s i ž v e l g s i m e į Ž e m ė 8 P r«k5a- Maistas iš Europos sandSlių. 
gyventojų g imimą ir mirimą 2 « » w j j f c g ; ^ ^ ' ^ 6062» 
per šeštąjį dešimtmetį ir į - — • • • - — - • • • ••—.- —• 
spėliojimus per pastaruosius 
20 metų, tai šio šimtmečio 
pabaigoje žemės gyventojų 
skaičius turėtų būti didesnis ir 
siekti 7,5 milijardo, t.y. 20% 
didesnis, negu dabartinis 
spėliojimas. Bet gyventojų 
padaugėjimas per pastaruo
sius 20 metų yra pradėjęs 
mažėti. Nuo 1960 iki 1965 metų 
metinis gyventojų priaugimas 
siekė dar 1,99%, antroje šio 
dešimtmečio pusėje jau 1,72% 
ir Jungtinių Tautų specialistai 
spėlioja, kad šio šimtmečio 
p a b a i g o j e š i s gyventojų 
prieauglis sumažės iki 1,5%. 

Taip pat ir „Trečiajame 
pasaulyje" yra kilusios pažiū
ros, kad reikia imtis gyventojų 
priaugimo kontrolės. Jau 1980 
m. 59 šalyse, kur 80% gyven
tojų yra iš Trečiojo pasaulio, 
buvo nustatytos programos 
apriboti gyventojų padaugėji
mą. 1969 m. tokių šalių buvo 
dar tik 26. Didesnis gyventojų 
priaugimo mažėjimas yra ^*>>««^^^» 
užregistruotas Kuboje, po jos • . . — . — — - • — — — — • — — - • •» 
seka Kinija. Didžiausias gimi- io% — io% — so« j>i«uu mokėsit 

Ir automo-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandčlio. 
COSMOS P ABCELS EXFRESS 

2501 W. 6»tfa St, Chicago, E. 80629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
l eL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiuiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiuiiiiuuiiuiniii 
lllllllilIlNIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIilHIIIIIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 60 S t , teL 776-1486 
IIUIIIIIllllllllllllllllllIHUilUlIlIlIlUllUlII 

B B A L E 8 1 A T I 

m n n i M i * 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
v]sq rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

mų skaičius yra dar Kenijoje, •* •**•>*• nuo 
. . . . "L4 Milo P«* m u 

ten 1000 gyventojų tenka 57 
F R A N K Z A P 0 L I S S208V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

g i m i m a i , k a s sudaro 4% 
g y v e n t o j ų pr iaugimą per 
m e t u s . J u n g t i n i ų Tautų 
gyventojų problemoms tirti ^_^_^__^^_ 
fondas yra nustatęs, kad _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ 
moters va is ingumas mažėja, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
kai jos pajamos didėja. Mote
rys, kurios dirba ne savo 
namuose, dažniausiai turi ir 
mažas šeimas. 

T. 

Raukšlės moterį mažiau 
sugadina, kaip blogas būdas. 

Prancūzų priežodis 

Lietuvių Bendruomenes 1980 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio Bradūno 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau išleista Ateities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
Hniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiii 

M O V I N G 
SERCNAS perkrmusto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lsi-
dtmsi ir pilna apdratuda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

nrrnumiiiiiniiniimuiiiniiiinMunmm 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notaiiatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A ve. — 778-22SS 
iiiiiiiniiiiiiiTtimiiimTuiiiiiiiiiiniMim-

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 maS. mflr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Viiiage. 

Skambint 486-7878 
ŠIMAITIS R EA LTI 

2951 We*t 6Srd Street 

BURBANK — 3-jų miegamų mūr. 
"ranch". 1% vonios. TV kamb. Gara
žas su šoniniu {važiavimu. $69,000. 

8405 So. Lavvler Avenue 
Skambint po 5 vai vak. teL 425-9061 

Kampinis 2-jų butų po 5 kamb. 
namas Gage Parko apylinkėje. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. Ąžuolo 
grindys ir papuošimai. Karštu vand. 
apšiid.; kaip naujas centr. gazo pe
čius. 2iem. langai/sieteliai. Oro vėsi
nimas. Dūmų aliarmai. Potvynio kon
trolė. 2 maš. garažas. $69,500, Susita
rimui apžiūrėt skambint (angliškai) 

TEL, — 737-2921 

N O R I P I R K T I 

Skubiai reikalingos lietuviškos mu
zikos gaidos pianinui ir vargonams. 

Skambint teL (312)—392-9020, 
Klauskit RAY 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 85 centai. 

Mastcr Plumbing 
LkKimed, Boaded, Instmd 

DABARTINE LIETUVIŲ KALBOS 
RAŠYBA 

Redagavo JUOZAS VAIŠNYS, S J. 

Leidiniui medžiagą apie svetimųjų tikrinių vardų ra
šymą paruošė prof. dr. Antanas Klimas, o apie rašybą ir 
skyrybą — Juozas Vaišnys, S J . Išleido JAV L B Kultūros 
taryba 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 

Spaudė N . Pr. Švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, 
CI. Kaina s u persiuntimu $3.85. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvčs 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 

^ , elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
ietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

V . 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, It51f5 W. 6Srd 

Chicago, IL 60629 
St. 

IsNUOM. apstatytas 4 kamb. 
Marquette Parke. 

Skambint 737-6986 

betas 

Chicagos priemiestyje išnuom. butas 
su visais patogumais, vienam asme
niui. Skambint — 438-7280. 

I E Š K O N U O M O T I 

Vienas vyras ieško mažo butelio ar 
kambario, 'tegeriantis. 

Skambint — 234-0106 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

Į S I G Y K I T E D A B A * 

CONN. 
P E N S I N I N K Ų P I E T Ū S 

Kanius. Dabartiniu metu pasi-
Švente lietuviai — Algis Garo- NEW BRITAIN, 
lis ir Jonas Kanius — yra 
p a g r i n d i n i a i k r y ž i a u s 
saugotojai ir rūpestingi prižiū
rėtojai. 

L i e t u v i š k a s k r y ž i u s 
Port lande yra graži ir 
reikšminga lietuviško tikė
jimo ir meno reklama. Ant kry
žiaus yra užrašas: „Žuvu
s i e m s už l a i s v ę ir 
komunistinio režimo kanki
niams. Pastatytas Amerikos 
lietuvių. Žuvome, kad būtume 
laisvi". 

A. V. 

New Britaino lietuviai pen
sininkai yra suorganizavę Lie
tuvių Pensininkų klubą. Kiek
vienais metais pirmąjį birželio 
sekmadienį surengiam pietus 
— banketą. Šiais metais ban
ketas įvyko birželio 6-tą dieną. 
Dalyvavo arti šimto pensinin
kų ir jų svečių. 

Baigus pietauti, pensinin
kus savo maloniais balsais pa-

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

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

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

Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu SK.lt. Iliiaoū gyventojai dar prideda $162 valstijos 
mnlrsTk) 

Ufeakyom *prtfc 

DRAUGAS, kSkS West 6$rd St-r Chicago, IL 60619 

iiiiiiHiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiHiii 

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

NOTARY P U B U C 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VEKTIMAI. 
GIMINIŲ i ikvt- t lmai . pildomi 
PILIETYBES PUA8TMAI Ir 

icttokle blankai. 
HiiimfTmnrrrnimiPHHiiiu-iiiniiiitiiii 

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

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ ftCSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDU KIELAI 

TH.: 134-9655 arba 737-1717 

muimiummiiiiimmimiimmiinimii 
ANATOLIJUS KAIRYS 

LOTOFAGŲ ŠALY 
Naujas eilėraščių rinkinys, ilius
travo dail. Ada Sutkuvienė, 95 
pusi. su aplanku. 

Kaina su persiuntimu $7.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. į*įS V. til Str.. 

Chicago, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar yriio-
da 42 c. valstijos mckosčių. 

MiiiitimuHtiiiiiiMiiimiiium 

J> 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys 

Nutikimai Lietuvos kaime 

m dalis 
ŽUVININKAI 

Didelio formato, 32 psl. Ilius
travo dail. Jina Leškienė. Išlei
do JAV LB švietimo taryba 
1981 m. Kaina su persiuntimu 
$2.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd 81, 

Chicago, IL 60629 

http://SK.lt


lietuvių meno paviljonas tautų festivalyje S t Petersburge, Fla. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Dainava, Mich. 
DAINAVOS METINĖ ŠVENTĖ 

Jaunimo stovyklos metinė 
šventė vyks liepos 11 dieną. Pa
maldos bus 11 valandą ryto. 
Gamtoje po medžiais ar salėje pri
klausys nuo oro sąlygų šv. Mi-

- šias "aukos ir pamokslą pasakys 
vysk. Vincentas Brizgys. 

Šiais metais stovyklaujančio 
"Jaunimo pasirodymo nebus. Tuo-
jaus rx> pamaldų, svečiai galės po
ilsiauti paplūdymio parke, o už
kandinėje gauti šilto maisto ir 
nealkoholinių gėrimų. Metinės 
Švaniės išvakarėse, šeštadienį, 
liepos 10 d. 4 vai. po pietų, "Bal
tuose Rūmuose" yra šaukiamas 
rėmėjų šimtininkų suvažiavimas. 
Dalyviai bus pavaišinti užkan
džiais ir kavute. 

Dainavos įvažiavimo mokestis 
yra nustatytas: asmeniui — vie-

- nas doleris, dviems asmenims — 
du doleriai ir daugiau nei dviems 
asmt.iims — trys doler'ai. Tu
rintis"' 

tango 
. ir m^inę ?- ^ntr friefco nemo'ra. 

Šv ?nžes rengimui vadovauja . ^-l0 
Vacius Lelis- Jis yra pasikvietęs 
visą eilę talkininkų, o valgiams 
gaminti patyrusią šeimininkę. 
JEaslogėje prie paplūdymio bus 
dovanų paskirstymas 

KITOS DAINAVOS 
NAUJIENOS 

je eilėje tarnauja be išimties vi
soms lietuviškoms organizaci
joms ir nuo jų atliekamu laiku 
pavieniams asmenims. Už tai ad
ministracija yra verta lietuvių 
moralinės paramos. 

Materialinės paramos, kad ir 
kuklios, Dainavai taip pat rei
kia. Kas įsigyja lipinukus prie ma
šinų per 4 metus tampa šimti
ninku ir turi teisę be atskiro mo
kesčio įvažiuoti į Dainavos ra 
joną. Lipinukus galima gauti 
prie Dainavos įvažiavimo, pas 
dr. Romualdą Kriaučiūną, Algį 
Bražėną ir Stasį Garliauską. 

Nesenai buvo išsiuntinėti pi
niginės" loterijos bilietukai. Lote
riją tvarko Linas Mikulionis ir su 
juo reikia atsiskaityti, kaip gali
ma greičiau, nes dovanų paskirs
tymas įvyks š. m. rugsėjo mėn. 
5 d. Dainavoje. Jeigu gavusieji 
bilietukus atsilieps skaitlingai, bus 
sulaukta namažos paramos. 

Dainava žengia į 27-tuosius 
metus. Ateina dirbti jauni žmo-

mos vedėja perskaitė Sibiro trem
tinio Jono Kreivėno, knygos 
"Mirties lageriuose ir tremtyje" 
autoriaus radijo valandėlei pa
ruoštą paskaitą. Birželio 20-tos 
programoje, minint Jonines, buvo 
paskaitytos ištraukos iš rašytojo 
Jurgio Jtanka-us naujo apysakų 
rinkinio "Paparčio žiedas", to 
paties vardo apysakos. Liepos 
11-tos dienos programoje bus pa
minėtas rašytojo Vytauto Alan
to 80-tasis gimtadienis. Liepos 18 
-tos programoje — Pavergtų Tau
tų savaitė, kurios metu kalbės 

i j respublikonų kandidatė į valsti
jos senatorius, Carolyn Sissney. 

Salomėja Šmaižienė 

Pradėjus platinti Lietuvos ne-
prikalusomybės bonus, vėl apke
liavęs visus tautiečius. Organi
zuojant lietuvių kariškus batali-
jonus, kurių tikslas buvo nuva
žiavus į Lietuvą įsijungti į lais-
ąės kovas, Aleksandras tuojau 
įsirašęs savanoriu. 

Beveik prieš metus laiko teko 
Aleksandrą matyti parapijos pa
rengime. Nors jau lazdele pasi
ramstydamas, bet dar buvo gu
vus ir linksmas.. 

— Kaip kruti, Aleksandrai, 
— Na, kaip matai, nebejau-

nystė. Rodos, visi draugai mane 
pamiršo, tik tu vis man dar žo
delį kitą pasakai, kaip po seno
vei, (O tų žodelių mes daug išsi
kalbėdavome, nes Aleksandras 
buvo ir labai palankus mums 
naujiesiems ateiviams. Vis dėl 
vienybės, dėl lietuviškumo). 

— Nebijok, tavęs negaliu pa
miršti. Juk tu vis dar esi vienas 
iš tų penkių lietuvybės stulpu. 
Tai man pasakius, senuko akyse 
pasirodė ašaros... 

Šeimos vardu gegužės 30 d. bu
vo užprašytos pamaldos Alek
sandro 91 metų sukakties proga, 
deja, išvakarėse Aukščiausias pa
sišaukė amžinajam ramybės poil
siui. 

Jonas Saulėnas 

t nės. Nėra blogai, jei jie pasiren-
lipinuais Pne mašinos, k a n a u j u s d a r b o m e t o d u s . T a _ 

Į čiau nėra gerai, kad kiekvieną jų 
rin^rsnį pasenkame to

mis pastabomis, kokių nė 
patys dirbdami nenorėtume su
silaukti. 

Stasys GcarUaushas 

Hot Springs, Aric. 
"LEISKIT l TĖVYNĘ" RADIJAS 

Šių metų stovyklavimo sezonui 
jaunimo stovyklą administruoti 
atvyko Algis Nakas. Dėka jo su
manumo ir darbštumo stovykla 
veikia normaliai, laiku pašalina
mi gedimai, rajone nupjauta žo
lė, palaikoma švara ir tvarka. 

Vladas Šalkauskas, stovyklos 
ūkvedys, š. m. birželio 7 d. sun
kiai susižeidė motociklo nelaimė
je. Po trijų savaičių gydymosi St. 
Josephs ligoninėje grįžo į namus 
ir per 4 savaites tikisi pasveikti. 
Priešstovykliniu laikotarpiu Dai
nava rūpinasi jo žmona Valė. 

Kad Dainavos jaunimo sto-
.vykia toliau sėkmingai veiktų, 
reikalinga visuomenės moralinė 
ir materialinė parama. 

Pasikeitus administracijai, nau
jam šeimininkui reikalingas toks 
pat visuomenės pritarimas ir en-
uziazmas, kaip kad buvo Daina

vą kuriant ir ugdant. Jaunam 
žmogui, pasiryžusiam padaryti 
Dainavą patrauklesnę, reikėtų iš
tiesti pagalbos ranką, o ne pa
tiekti sąskaitą už buvusius praei
ties nesklandumus ar nesusipra
timus. Viskas daroma, kad ši lie
tuviška vieta būtų patraukli ir 
miela kiekvienam, jaunam ar se
nam, jaunimo ar vyresniųjų or
ganizacijoms. Ne sezono metu 
stovykla kartais išnuomuojama 
amerikiečiams, bet jeigu mūsų 
jaunimas nori ja pasinaudoti, vi
suomet stengiamasi patenkinti 
mūsiškių norus. Dainava pirmo-

• 

Turime pranešti radijo klau
sytojams, kad liepos 11 ir 18 die
nos "Laiskit į Tėvynę" radijo 
programos bus girdimos iš skir
tingos radijo stoties, t. y. KZNG, 
! 340 A. M. banga, tuo pačiu lai
ku — 9:30 sekmadienio rytą. Šių 
metų kovo mėn. buvusią KGUS 
FM stotį nupirko didelė kompa
nija — Hemreich Broadcasting 
Stations, Inc., turinti eilę stočių 
kituose Arkansas valstijos mies
tuose. Iki šiol naujieji savinin
kai nedarė jokių pakeitimų, bet 
turėdami radijo stotį Hot Springs 
nuo Jiepos 3-ios dienos daro per
sitvarkymus — programos, kurios 
buvo girdimos ant KGUS FM 
stoties perkeliamos ant kitos ban
gos 1340 AM, stoties vardas — 
KZNG, the "Music of YOUR 
LIFE", senoji KGUS 97.5 FM 
keis vardą į KWBO ir bus covv-
boy — country music station-

Blogiausia, kad darydami tuos 
pakeitimus, išstūmė etninių gru
pių programas —lietuvių bei ser
bų, vieninteles Hot Springs. Ka
dangi "leiskit į Tėvynę" kont
raktas su stotimi buvo sudarytas 
iki metų pabaigos, stotis sulaužy
dama ją turi tęsti dar mūsų pro
gramas visą mėnesį. Per tą laiką 
teks ieškoti kitos stoties ir, jei pa
vyks susitarti, bus pranešta per 
liepos 18 d. programą. 

Birželio 13-tos programa buvo 
skirta tragiškųjų birželio įvykiu 
paminėjimui, kurios metu progra 

Providence, R. I. 
PRISIMENANT 

ALEKSANDRĄ ALUKONĮ 

Gegužės 29 d. sulaukęs 91 me-j 
tu amžiaus, mirė a.a. Aleksand
ras Alukonis, Dzūkijos Varėnos 
apylinkės sūnus, palikęs nuliū
dime tris dukteris, 14 vaikaičių, 
6 provaikaičius, žmoną Rožę ir 
^eserį Elizabetą Savickienę 

Teko pažinti Aleksandrą kaip 
lietuvį patriotą, linksmą ir sąži
ningą žmogų. Jo pasakojimu, jau
nas pradėjęs dirbti prie gpležin-
Kelio darbų Varėnoje. Kartą ,:ems 
penkiems lietuviams poilsiau
jant prie jų prisidėjęs gražiai ap
sirengęs žmogus ir užgirdęs kal
bant lietuviškai, pasisakęs esąs Jo
nas Vileišis ir važiuojąs į Vilnių. 

Žiūrėkite, vyrukai, dabar po 
rusų — japonų karo Rusijos pa
vergtos tautos bruzda, norėdamos 
išsivaduoti iš caro jungo. Mes 
lietuviai siekiame laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos ir mūsų 
tėvynė turi būti laisva. Esate jau
ni vyrukai. Aš jus palieku šioje 
apylinkėje kaip penkis lietuvybės 
stulpus. Kur tik bebusite, skelbki
te visiems, ką esate girdėję. Už
sirašęs mūsų pavardes ir adresus 
gražiai atsisveikino. 

Beveik visą savo gyvenimą pra
leido Providence, būdamas akty
vus organizacijose, kaip Šv. Jo
no, Gedimino ir lietuvių kata
likų pašalpiniame Klaipėdos 
parko klube. Daug pasidarbavęs 
steigiant Šv. Kazimiero vardo 
parapiją. Lietuvių kolonija ne
buvo gausi, vyskupas nerodė pa
rapijos steigimui palankumo, tai 
teko imtis ir gudresnių prieno-
nių. Vienų iškilmių metu katali
kiškų parapijų tautybės su vėlia
vomis žygiavo pro vyskupo tribū
ną, o lietuviai, norėdami pasiro
dyti taip pat esą gausūs, prisi
prašė ukrainiečius, kurių gerokas 
būrys prisijungė prie lietuviškos 
vėliavos, kas vyskupui padarę ge
rą įspūdį. Ėjęs iš namų į namus, 
rinkdamas bažnyčios reikalams 
aukas ir kartą priėjęs su kunigu 
prie lietuvio, kaip sakoma, pa
žangaus namo. Įeiti ar ne? Na, 
jei vys, bėgsime, jei muš — rėksi
me. Paaiškinus reikalą išgirdome 
labai palankų atsiliepimą ir ga
vome stamboką auką-

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

LIAUDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Valstiečių liaudinin
kų sąjungos ir Valininkų fili
sterių suvažiavimas šiemet vyks 
šeštadieni, liepos 31 d., Toronte, 
Lietuvių Namuose, Karalienės 
Mortos salėje, 1573 Bloor St., 
W. Toronto. Registracija 9 vai. 
ryto ir tuojau darbo posėdžiai 

su pietų pertrauka. Suvažiavi
me bus sudaryta sąjungos tary
ba. Vakare vakarienė su kvies
tiniais svečiais. 

Sekmadienį, rugipiūčio 1 d., 
Wasagos vasarvietėje, apie 70 
mylių nuo Toronto, 11 vaL ryto 
pamaldos, 12:30 vai. pietus, 2 
vai. p. p. vasarvietės salėje kul
tūrinė popietė, kur bus Vliko 
valdybos nario inž. Liūto Gri
niaus ir Vliko pirm. dr. Kazio 
Bobelio pranešimai. Meninę pro
gramos dalį atliks operos solistė 
Juzė Krištolaitytė - Daugėlienė, 
akompanuojant muzikui Gailevi-
čiui. Humoristas Vitalis Žu
kauskas apibūdins mūsų politi
nius vargus. 5:30 vai. vakarie
nė taip pat su kultūrine pro
grama. Vakare Toronto Lietu
vių namų Vyrų grupės laužas, 
kur V. Žukauskas toliau spręs 
gyvenimo problemas. 

Visais suvažiavimo reikalais 
kreiptis į Girinį - Norvaišą, 75) 
Graydon Hali L>r. 2507, Don, 
Mills, Ont M3A (3M5, telef. 
416—447-4128. 

«:iiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiimiimiiiiii> 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 m«tų tarnauja 
Naw Jaraey, New York ir Conaecticut 
lietuviams! 

KJUS *e*tAd:»a, U WEVD 8toU*a 
N»w Torlc* nuo S Iki S ral. r»kiro. 
»7.» m«c. FM. Taippat klausykit** 
"Muaic of Lithuania" profframaa kaa 
trečiadieni, nuo 6:05 iki T:00 ral. 
rakaro. 11 Saton Hali Untvaraitato ato. 
*U», M FM. (WSOU) 

DirakL DR. JOKOBAS STUKAS 
234 Sunlit Drire 

Watchuni N. J. 07040 
TeL — (201) 7S3-MSC 
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PASAULINE PARODA 

Pasaulinių parodų biuras, su
sidedąs iš 35 tautų atstovų, nu
sprendė, kad 1992 m. pasaulinė 
paroda būtų Chicagoje, minint 
500 m. sukaktį nuo Amerikos 
atradimo. Dar reikės galutinio 
patvirtinimo, bet jau beveik 

Tęsdami povestuvinę kelionę 
suvažiavime dalyvaus teisinin
kas Kęstutis Grigaitis ir Alena 
Devenienė-Grigaitienė. Dr. Lai
mutė ir advokatas Liudvikas 
Šmulkščiai, negalėdami dalyvau
ti, atsiuntė 100 dol. čekį. 

S. Paulauskas 

tiesa, kad ta paroda bus Chi
cagoje. Ji tęsis 180 dienų. Atsi
ras 30,000 darbų parodos patal
pų įrengimui ir parodos aptar
navimui. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIII 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama ii nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7199 So. Maplewood Ava., 
Chicago, R. 80629 
TeL — 778-1543 
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VUNEBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A a f A 
ALEKSANDRAS PATACKAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė mano mylimą vyrą, kurio netekau 1981 m. liep. 12 
d. Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negalėsiu užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 13 d., 
7:30 vai. Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. 

Pašome visus draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose. 

Nuliūdusi ŽMONA 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNTTURE REFINISHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26th St. 

Cicero, HL 60650, TeL 652-4795 

PA DĖKA 
A. f A. 

L E O N A S RADVILA 
Mirė birželio 7 d. ir palaidotas birželio 10 d. lietuvių Šv. Kazi

miero kapinėse Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame Kan. V. Zakarauskui už maldas koply

čioje, šv. Mišių atlaikymą, gražų pamokslą ir palydėjimą j kapines. 
Ištikti staigaus ir netikėto išsiskyrimo, dėkojame visiems mus 

užjaučiančius žoddžiu, raštu, atsilankiusius koplyčioje ir palydė
jusius velionį j jo amžino poilsio vietą. 

Dėkojame už aukas šv. Mišioms, Lietuvos Dukterims ir prisiųs
tas gėles koplyčioje. 

Padėka sol. J. Vazneliui už giedojimą šv. Mišių metu, giminai
čiams grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Petkui už malonų 
patarnavimą. 

Nuoširdi padėka pareiškusiems užuojautas spaudoje mūsų sun
kiose liūdesio valandose. 

2MONA, SCNUS ir DUKTERYS su ŠEIMOMIS 

BRON I US K V I K L Y S 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

IT-as tomas. Vilkaviškio Vyskupija 
Knygoje aprašytos Vilkaviškio vyskupijos 108 bažnyčios, 8 di

desnės ir 20 mažesnių koplyčių. Iš Lomžos vyskupijoje esančių baž
nyčių aprašyta 21. Aprašyta vyskupijos vyskupai, valdytojai, kunigai, 
okupantų nukankinti, žuvę karo metu ar negrjžę iš Sibiro tremties; 
kunigai kentėję bolševikų kalėjimuose, vilkaviškiečiai kunigai išeivijoje. 

Dauguma bažnyčių bei religinių paminklų nuotraukų šioje kny
goje skelbiamos pirmą kartą. Bažnyčių bei koplyčių architektūriniai 
tekstai inž. dr Jurgio Gimbuto. 

Leidinys gražiai paruoštas, meniškai apipavidalintas. 480 psl., 
kieti viršeliai. Bleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Chi
cagoje. Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina su persiuntimu 25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629 
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I Įsigykite šią populiarią plokštelę i 
= RADVIT.A PERKŪNAS - LA GIOOONDA TOSCA | 
= TURANDOT - AIDA - LA JTJTVE • ANDREA CHENIER | 
r CARMEN - MANON - LESCALT - PAGLIAOCl E 

| S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
| Stnt tgvfo Simfoninis orkestru 
= Dirigentas DARIUS LAPINSKAS = 
E Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- r į 
| mu $7.95. Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

DRAINSAS. 4545 W. 6Srd St, Chicago. OL 60628 I 
mmmmjMmmmmmmmmuiuummuT. 

A. f A. 
PETRUI MARČIUKAICIUI mirus, 

jo mylimą žmoną ELENĄ, dukteris BIRUTĘ TAURIE-
HĘ ir REGINĄ JANUKATTIENE, jų šeimas ir kitus ar
timuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

M. JA&IULEVIČ1ENĖ 
0. PAVILČIENĖ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D ' 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

IAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių. Asociacijos Kaliai 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) Ir SUNOS 
2424 W. 09th STREET TeL REpabUc 7-12LS' 
11028 Soutfaw«st Hicfcw»?. l\lom Hlll*, VL TeL 974-441*1 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA A V E TeL LAfmyette S-SBTŽ 

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. SKfc AVE,, CICERO, I L L TaL OLywpfe 2-1008 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. liepos mėn. 8 d. 

x Dr. Vytautas ir Aldona Ur
bai, gyveną Munster, Ind., išvy
ko į Seoul, Korėjoj, vykstantį 
gydytojų suvažilavimą. Susto
ję Hong Konge nusipirko vietos 
laikraštį "South China Mor-
ning Post", jame rado aprašy
mą apie ten gyvenančius Leoną 
ir Astredą Urmonus. Jie yra iš 
Adelaidės, Australijos. Leonas Į 
Urmonas yra architektas ir dir
ba didelėje kompanijoje. Astre
dą Urmonienė yra latvė. Abu 
po karo jauni su tėvais nuvykę 
Australijon. Ta proga laikraš
tis rašo ir apie Pabaltijo val
stybes. 

X Kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, Marijonų vyriausiojo va
dovo asistentas, padaręs vizita
ciją Australijos marijonų na
muose ir dalyvavęs kun. Albino 
Spurgio kunigystės auksinio ju
biliejaus iškilmėse bei pasakęs 
pamokslą, buvo atvykęs į Chi-
cagą aplankyti savo tėvų ir gi
minių. Pabuvęs čia apie tris 
savaites ir pasilsėjęs išvyko į 
Marianapolį, kur anksčiau buvo 
mokytojas ir direktorius. Lie
pos 10 d. jis išskris j Romą ir 
pradės toliau eiti savo parei
gas. 

X Algis ir Mirga Valaičiai, 
abu anksčiau gyvenę Chicagoje, 
padarius A. Valaičiui biologijos 
daktaratą, pakviestas į Harvar
do universitetą Cambridge, 
Mass., profesoriaus asistentu. 
Nuo šio rudens jis pradės ten 
darbą tyrimo laboratorijoje ir 
dėstys universitete. Mirga (Še
re pkaitė) Valaitienė, iki šiol mo
kytojavusi, žada ten studijuoti 
kompiuterių mokslą. 

X Mykolas Dranga, "Drau
go" redaktorius, IX Lituanisti
kos seminare aiškins liet. gra
matikos pagrindus. Baigę gy
venamo krašto aukštąsias mo-

x Inž. Stasys Kungys, gyve
nąs Los Angeles, Calif., išvyko 
į Saudi Arabiją. Ten išvažiavo 
savo bendrovės, kurioje dirba, 
siunčiamas ir padarė sutartį 
vieneriems metams. St. Kungys 
yra žinomas gerai ir Chicagoje, 
nes anksčiau čia gyveno, studi
javo ir dirbo. Chicagoje sukū
rė ir šeimą. 

X Juzė Mankaitė - Marinienė, 
gyvenanti Sodyboje, pereitą sa
vaitę davė gražų pasikalbėjimą 
per Margučio radijo programą. 
Prisiminė, kad buvusi Moterų 
sąjungos 21 kuopos narė (Town 
of Lake). Kuopos pirmininkė 
buvo a, a. Jadvyga Čepulienė, 
kuri buvo rimta, taktiška, su
mani veikime. Visuomet pirmo
ji ir be galo malonaus būdo, 
a. a. Marijona L. Brenzaitė su
organizavo 21 kp. Dvasios va-

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 

Dr. Linas Sidrys su paciente Mrs. 
dinimo operacijos. 

Rosemary Camenish po ragenos perso-

LIETUVIO DAKTARO PASISEKIMAS 
Amerikiečių spaudoje (Daily i Amerikiečiai dramatiškai iš-

kyklas kviečiami registruotis. I d a s i r d i d e l i s saJungiečių rėmė-1 Times Press, Streator, UI., Peru! dėstė patį įvykį. Dr. L. Sidriui 
Seminaras vyks rugpiūčio 8-22 -1as b u v o f- a- k u n - A - S k r i P k a I ir Ottawos, UI., dienraščiuose)'i tik atvykus į Streator iŠ Chica-
d. "Loyola of the Lakęs" reko- i r d a u S * * * k u r i u nebėra sT*, ilgiausi straipsniai su didžiulėm I gos, telefonu pranešė, kad gali-
lekcijų namuose, Ohio valsti- i v^N tarpe. 
joje. 

X Į Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitę, kuri bus rugpiūčio 
1—8 dienomis Dainavoje, daly
viams nuvežti ir parvežti bus 
samdomas autobusas, jei atsi
ras pakankamas skaičius. Au
tobusą reikia užsakyti iš anksto, 
todėl prašome norinčius šią sa
vaitę registruotis pas J. Masi-
lionį tel. 585-2629. 

X "LKDS Biuletenis" birželio 
mėnesio numeris pasiekė redak
ciją. Informacijų mažai, nes 
daugiausia perspausdinta iš ki
tų laikraščių arba biuletenių. 
Būtų gerai, kad specialus biu
letenis duotų informacijų apie 
savo veiklą. 

X Albinas šatraitis, Chicago, 
UI., padovanojo jo paties pieštą 
paveikslą "Draugo" gegužinės 
"laimės šuliniui''. A. šatraitis 
su žmona Silvija dirba "Drau
go" administracijoje, turi talen
tą ir gražiai paišo. Labai ačiū. 

X Karolis Milkovaitis, M. 
Marcinkienė. Birutė Bagdonie
nė, "Draugo" parengimo komi
sijos nariai, padovanojo vertin
gų daiktų "Draugo" gegužinės 
laimėjimams. Labai ačiū. Ge
gužinė bus liepos 11 d., sekma
dienį prie "Draugo". Pradžioj 
šv. Mišios 11:30 vai. Marijonų 
koplyčioje, o po to linksmoji 
dalis lauke. 

X Juozas ir Marija Strungiai, 
Chicago, UI., padovanojo vertin
gą daiktą "Draugo" gegužinės 
"laimės šuliniui". Labai ačiū. 
Gegužinė bus liepos 11 d., sek
madienį, prie "Draugo". 

X Dengtame ir Taisome visu 
rOMų stogu*. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 
teL 434-9655 arba 737-1717. 

x Ar j teu bankas a r taupy
mą bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book)? Jei ne — kreipkitės į 
lietuvių Fondo Fed. Kredito 

(ak.). 

x Stefanija Klimienė savo 
vaikaičio Viliaus Dundzilos uni
versiteto baigimo proga jo var
du Lituanistikos katedrai pa
skyrė šimtinę. 

X Irena Badienė, Chicago, 
UI., mūsų bendradarbė, už gerą 
"Draugo" informaciją atsiuntė 
20 dol. auką. Labai ačiū. 

x Petras Kudulris, Cleveland, 
Ohio, Vincas Kamaitis, Sutton, 
Mass., užsisakė naujausių leidi
nių už didesnes sumas. 

X A. M. Senkus, Easton, Pa., 
užsisakė naujausių leidinių ir pa
rašė mums laišką su anų laikų 
Vilkaviškio apylinkėje pasklidu
siu gražiu anekdotu. Ačiū. 

X šią vasarą Union Pier, 
Mich., vasarvietėje Lietuvių Na
mų salėje įvyks šie renginiai: 

l iepos 24 d. vakaras "Dirvos" 
laikraščiui paremti. 

Liepos 31 d. radijo progra
mai "Lietuvos Aidai"' paremti 
vakaras. 

Rugpiūčio 7 d sol. Algirdo 
Brazio dainų koncertas. Pelnas 
skiriamas Lietuvos ambasados 
namų pataisymui Washingtone, 
D.C. 

Rugsėjo 4 d. vakaras skiria
mas paremti Broniaus Kviklio 
rašomų knygų "Lietuvos Bažny
čios" išleidimui. 

Šiuos renginius ruošia Union 
Pier Lietuvių Kultūros klubas, 
padedant šių idėjų rėmėjams. 

Vitoldas Petrauskas 
(pr.). 

nuotraukom paskelbė apie dr. ! ma gauti taip laukiamą rage-
Lino Sidrio sėkmingą operaciją, | ną. Du amerikiečiai nuskrai-
sugrąžinant moteriai vienos į dino dr. L. Sidrį privačiu lėktu-
akies prarastą regėjimą. R. Ca- vu iš Streater į Meigs Field ae-
menish (Peru, UI.) atgavo re- j rodroraą Chicagoje. J ie atskri-
gėjiiną *>v. Marijos ^o.iinėje 
(Streator, UI.), jai persodinus 
rageną. Tokia operacija buvo 
pirmą kartą Streator ligoninės 
istorijoje. Dr. Linas Sidrys bu
vo tas akies chirurgas. 

Dr. D Sidrys yra daktarų 
Giedrės ir Rimvydo Sidrių sū
nus iš Streator, EI. Jis baigė 

do vos keliom minutėm anks
čiau už ekspresinę mašiną, at
vežusią akį su ragena. Tada 
skubiai skrista atgal į Streator". 

Kad ta precizinė operacija 
pasisektų, Šv. Marijos ligoninės 
buvo nupirkta 23,000 dol. ver
tės Zeiss mikroskopas. Dr. L. 
Sidrys pavartojo specialius mi 

X NAMAMS PIRKTI PA-
RKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
We*t Cermak Road — Teief. 
VI 7-7747. (ak.) 

Notre Dame university South | krooperacinius instrumentus ra 
Bende ir Chicagos universiteto I 
medicinos fakultetą. Taip pat! 
specializavosi akies ragenos per
sodinime Floridos universitete. 

Dr. L. Sidrys yra redakcinėje 
komisijoje "Corneo", tarptauti
nio žurnalo, išeinančio ketver
tą kartų per metus oftalmolo
gams padėti progresuoti kliniki
niais vystymaisis apie rageną. 
Dabar dr. L. Sidrys dirba Pa
los Community ligoninėje ir 
Little Company of Mary Ever-
green Parke. Neseniai jis ati
darė savo nuosavą kabinetą lie
tuviškoje kolonijoje Marąuette 
Parke. 

Paaiškindamas ragenos per
sodinimo operaciją, atliktą šv. 
Marijos ligoninėje, dr. Sidrys 
pastebėjo, kad Camenish kentė
jo 13 m. nuo aštrios glaukomos 
ir beveik nematė kairia akimi 
pora metu. Ta aki* taip pat 
kentėjo nuo kataraktos. 

Dr. L, Sidrys paaiškino ame
rikiečių spaudoje, kad laukian
čių ragenos persodinimo yra 
rekordinis skaičius, vidutiniš
kai laukiama pusmetį. Laimei 
šiuo atveju atsirado 28 m. vyro 
ragena. 

genos nuo akies nuėmimui 
ant ligonies akies uždėjimui. 

Antrąją dieną po operacijos, 
Camenisch galėjo jau keltis iš 
lovos. Ketvirtą dieną jos regė
jimas pagerėjo iki 20-50, — 
"pakankamai geras vairavimui", 
pasakė dr. L Sidrys, pridurda
mas, kad regėjimas pagerės 
akiai gyjant. 

Pacientė, reikšdama nepapra
stą padėką chirurgui, pasakė 
apie dr. Liną Sidrį: Jis y ra 
puikus.! 

Besidžiaugdami mūsų jauno 
lietuvio chirurgo aukštais me
dicinos pasisekimais bei ameri
kiečių reikšmingais įvertinimais, 
linkime geros sėkmės pasirink
toje profesijoje. Mes visi žino
me, kad jis nėra užsidaręs vien 
medicinoje, bet labai plačiai 
kartu su savo gyvenimo drauge 
Rima (Briedyte) išsišakojęs ir 
lietuviškoje veikloje. S t S. 

VAIKŲ NAMELIAI 
UŽBAIGĖ MOKSLO METUS 

Sį pavasarį 16 vaikučiu baigė 
savo pirmąją lietuvišką mokyk
lėlę. Birželio 3 d. į KriauČeliūnu 
vardo Montesori Vaikų namelius 
susirinko tėvai, seneliai, kiti gimi
nės ir draugai į platųjį pasaulį iš
leisti ir pasveikinti abiturientus: 
Audrą Apkę, Petrą Bagdoną, Da
nutę Genčiūtę, Vainių Glevecką, 
Mildą Harris, Adomą Hollę, Ni
dą JanuŠkytę, Dainą Kazlauskai
tę, Jonuką Kinčiną, Deanną Per-
vazaitę, Audrą Prialgauskaitę, Li
ną Šlenytę, Lorettą Viržintaitę, 
Lisaną Von Braun, Eleną Žu
kauskaitę ir Stasį Žilį. 

Grojant "Tėviškėle, tėviškėle", 
į klasę įžingsniavo abiturientai, 
tautiniais rūbeliais pasipuošę, po 
baltą chrizantemą nešdami. 
Koks rimtumas ir džiaugsmas 
spindėjo veideliuose. 

Vaikams sugiedojus Lietuvos 
himną, mokyklos direktorė Da
nutė Dirvonienė pasveikino juos, 
pirmą mokyklėlę baigusius, ir pa
linkėjo sėkmės didelėje mokyklo
je. Direktorė paragino vaikus vi
suomet prisiminti lietuviškai kal
bėti. Įteikus abiturientams darže
lio baigimo diplomus ir Ritonės 
Jotvingytės "Tuliuką", prasidėjo 
meninė programa. Darželio auk
lėtiniai padainavo "Vasarėlė atė
jo", "Gandras", pašoko "Sukti
nį" ir suvaidino "Karalaitė, prin
cas ir ragana". 

Liet. Montessori draugijos pirm. 
Daina Dumbrienė padėkojo vi

lai leido vaikams jį glostyti ir au
sis patampyti. Labai smagi pra
moga buvo dviejų arkliukų atvy
kimas. Vaikai turėjo progos per 
plačią pievą pajoti ant draugiš
kų gyvuliukų. Kiti vaikai, vaidin
dami kareivius ar herojus, lai
piojo į medžius ir olas, stebėjo 
prūde vėžliukus ir lakstė p:evose, 
pasislėpdami žolėje. 

Gegužinės virtuvė, šeiminin
kaujant Vidai ir Algiui Glevec-
kams, visus aprūpino karštais 
lietuviškais valgiais, kava, pyra
gais ir galtais gėrimais. Už įva
žiavimo bilietą viena laiminga 
šeima laimėjo savaitę atostogų 
Šlenio Neptūno vasarvietėje, Wis-
consine. 

Gegužinės pagrindinė organi
zatorė buvo Marytė Utz, o prie 
įvairių darbų prisidėjo Vaikų na
melių auklėtinių tėvai. Dėkojam 
tiems, kurie dirbo, ir tiems, ku
rie atsilankė ir parėmė mūsų mo
kyklėlę. 

/ . N. 

BAIGĖ UNIVEBSITETJ 
Daina Sofija Jurkutė, Vidos 

ir Pauliaus Jurkų dukra, gyve
nanti VVoodhavene, N. Y., gegu
žės 19 d. baigė Columbijos uni
versitetą ir gavo magistrės 
laipsnį iš meno srities (MFA). 
Studijavo meną, diplominis dar
bas buvo iš moderniosios skulp
tūros. Bakalaurės laipsnį gavo 
Pratto institute Brooklyne. Prieš 
tai buvo brigusi specialią gim
naziją — Art and Design H. S. 
New Yorke, kur buvo dėstomi 
įvairūs meno dalykai. Taip pat 
yra baigusi Maironio lituanisti-

iMttlJONAl 
NETURTĖLIŲ VAIKAMS 
JAV apylinkės teismas Wa-

shingtone nusprendė, kad švie
timo departamentas savo šalpą 
turi skirti jau pagal 1:980 m. 
gyventojų surašymo duomenis, 
ne pagal 1970. Šitaip paramą į 
skirstant yra vilties, kad Chica-
ga neturtėlių vaikų mokymui 
gaus 8.2 mil. dol. daugiau iš fe
deralinio iždo. 

Dail. Daina Jurkutė 

nę mokyklą. Lietuviškom de
monstracijom yra pupiešusi 
daug plakatų, visą eilę metų 
dekoravo Kultūros Židinio salę 
ateitininkų kaukių baliui, nu-
piešdama komiškus didelius 
sieninius paveikslus. Meno tik
slais yra apkeliavusi Italiją, 
Prancūziją, Vokietiją, Belgiją, 
Angliją, lankydama muziejus. 

Chicagos apylinkėse, Illinois 
valstijoje, 1974 m. plieno pra
monėje dirbo 36,000 tarnauto
jų. Siaurėjant darbams, dabar 
jų kovo mėnesį beliko 24,300. 

;»HtHwmiiniiinmiiitimiiinniiiwwmiw 

Advokatu 
GINTARAS P. 6EPINAS 

1649 W. 0Srd Street 
Chioųp, 10. 60890 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seitad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

nilllllllHIIIIIIIIIIIIHHllHHIIIIUUilIHKHi 

^ ^ ^ 

Dvi jojikės 
žineje. 

ElytS Žukauskaitė ir Milda Harris — Montessori vaikų gegu-
Nuotr. L. Harris 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzte A venine 
Chicago, nUnofa 00690 

M — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seitad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelių baigusiųjų išleistuvės birželio 3 dieną. 
Nutrtr. L. Harris 

IŠGELBĖJO VAIKUTĮ 

Tėvas iš Graikijos atvežė į 
Chicagą savo 4 m. sūnelį Stelles 
Lygeras, kuriam smegenyse au
go auglys. Gydytojai tvirtina, 
kad berniukas jau būtų miręs, 
jeigu jam S t Luke ligoninėje 
nebūtų buvusi padaryta operaci
ja išimant auglį. 

DAUG SUVALGft 
Chicagos vaisių festivalį iš 

viso aplankė apie 1.1 mil. žmo
nių. Jie išleido apie 2.3 mil. dol. 
Suvalgė IOIJOOO kepimų su 
kiaušiniais, 80,000 svarų šon
kaulių, 51,000 gabalų sūrio ir 
daug kito maisto. 

ŽUVO 7 2MONBS 
Chicagos apylinkėse praeitą 

savaitgalį žuvo 7 žmonės, jų tar
pe 12 metų mergaitė A. Barnes, 
kurią suvažinėjo nuėsto autobu
sas kai ji važiavo dviračiu. 

šiems tėveliams, prisidėjusiems sa 
vo laiku ir darbais pamokose, pa 

J talpų tvarkyme ir draugijos ren 
(giniuose. Gėlėmis ir padėka bu 
jvo apdovanotos direktorė Danu
tė Dirvonienė, asistentė Kristina j 
Genčienė ir Taura Underienėį j 
namelių sekretorė Danutė Šlenie- j 
nė, iždininkė Kristina Kinčinienė 
ir draugijos pirm. Daina Dumb
rienė. 

Iškilmėms pasf&aigus, vaikai ir 
svečiai pasivaišino ir pabendra
vo, vieni galutinai atsisveikinda
mi su mokyklėle, kiti žadėdami 
rudenį sugrįžti ir toliau mokslą 
tęsti. 

Sekmadienį, birželio 6 d., vėl 
susirinko mokyklėlės vaikai su 
šeimomis ir svečiais į St. Mary's 
Seminary Picnic Grove, Lemon-
te, pasidžiaugti jau tradicija ta
pusioje vaikų gegužinėje. Tai 
proga mūsų jauniems vaikams pa
žaisti gamtoje su lietuviais drau
gais. R. Soliūnaitė su akordeonu 
pravedė mažiukams dainų IT žai
dimų ratelį, o vyresnieji vaikai 
palenktyniavo, Julijos Žukauskie
nės ir Stefos Prialgauskienės va
dovaujami. Kristina Genčienė ir 
Kristina Kinčinienė suorganiza
vo ir pravedė žaisliukų loteriją, 
kuri vaikų labai mėgiama. 

Lemonto miestelis atsiuntė 
vaikų įdomumui ambulansą ir 
policijos išmokytą vilkinį šunį. 
Tas šuo, gavęs įsakymą, užpuo
liką draskė n fcoįVoc rtarha mie-

VISUS KVIEČIAME Į "DRAUGO" 

G E G U Ž I N Ę 
1982 m. liepos 11 A, sekmadienį, prie 

"DRAUGO", 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, I1L, gražioje vietoje tarp medžių ir 
gelių. Veiks užkandine, atsigaivinimas, 
muzika. Bus vertingų laimėjimų. 

Pradžia: 12:30 vai. popiet. 
šv. Mišios - 11:30 vai. Tėvų Marijo

nų koplyčioje. 

m 

P. S. Gali pritrūkti kedžiu. Kas turi tu-
lankstomas, prašome atsivežti. 


