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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Vilnius . 1983 m. lapkričio 5 
d. RRT įgaliotinis P. Anilio-
nis pateikė N. Vilnios bažny
čios vikarui Stanislovui Pui
dokui tokio turinio įspėjimą: 
„1983 m. spalio 30 d. Vilniaus 
vikaras kun. St. Puidokas 
atlaikė Aušros Vartuose pa
maldas, pasakė nereliginį pa
mokslą, dezinformavo tikin
čiuosius ir tuo pažeidė 
Religinių susivienijimų nuo
statų 19 str. „kulto tarnų veik
los rajonas apribojamas jų 
aptarnaujamo religinio susi
vienijimo narių gyvenamąja 
vieta ir atitinkamų maldos 
namų buvimo vieta". 

Dėl to įspėjamas, kad „atei
tyje už nuostatų pažeidimus 
bus atitinkamai baudžia
mas". Įspėjimą pasirašė RRT 
įgaliotinis P. Anilionis. 

Kun. S. Puidokas įspėjimo 
nepasirašė, nes Aušros Vartai 
— tai visos Lietuvos šventovė 
ir visi j uose gali laikyti šv. Mi
šias, o pamokslas yra neatski
riama šv. Mišių dalis. 

Pamoksle buvo pacituota iš 
laikraščio „Tiesa" (V.7) 
straipsnio „Nuteistas už įsta
tymų pažeidimus" kai kurios 
mintys apie kun. A. Sva
rinsko teismą. 

Įgaliotinis laiko tai dideliu 
nusikaltimu. 

U t e n a . 1983 m. rugpjūčio 14 
d. Utenos bažnyčioje teikia
mas. Sutvir t inimo sakra
mentas. Nuo pat ryto bažnyčia 
buvo pilna žmonių, vien tik su
tvirtinamųjų buvo arti dviejų 
tūkstančių. Rimtį drumstė tik 
rajono vykdomojo komiteto at
siųsti į bažnyčią pasižvalgyti 
įvairūs pareigūnai . Šven
toriuje kilo sambrūzdis, kai pa
reigūnai puolė prie prekiautojų 
devocionalijomis: atiminėjo iš 

jų šventus paveikslėlius, rožan
čius, kryželius, laužė rankas ir 
prievarta vežė į milicijos skyrių. 

* * * 

Platel ia i (Plungės raj.). 
1983 m. spalio 7 d. naktį neži
nomi piktadariai įsibrovė į 
Platelių bažnyčią ir išplėšė 
dviejų šoninių altorių taber
nakulius, mėgino išplėšti ir di
džiojo altoriaus tabernakulį, 
bet neįstengė, nes jis apkaus
tytas plienine skarda. Įsibro
vėliai iš šoninio altoriaus išsi
nešė seną menišką paauksuotą 
relikvijorių. 

* * * 

Meškuičiai Šiaulių raj.). 
1983 m. spalio mėn. į Kryžių 
kalną naktį buvo atvežtas Rū
pintojėlis (aukštis 5 m.) su 
užrašu: 

„Grįžk, Rūpintojėli, pakelėn 
rymoti, 

Sužaliuos po kryžium 
vystanti rūta. 

Vėl nušvis lietuvio skruostai 
ašaroti, 

Ir Marijos žemė pasikels 
šventa". 
Kaunas, 1983 m. 

Grupė giesmės mylėtojų 

Dėl laiko stokos ir jėgos 
trūkumo (pastatymui reika
lingi 8 vyrai) Rūpintojėlis tą 
naktį liko nepastatytas. 

1983 m. spalio 19 d. atvyku
sieji į Kryžių kalną Rūpin
tojėlio jau nerado — jis buvo 
supj austytas ir kažkur išvež
tas. Toje vietoje aukotojai pa
dėjo gėlių ir kryželį, perrištą 
kaspinu su užrašu: „Šioje 
vietoje piktos rankos supjaus
tė Rūpintojėlį, Viešpatie, at
leisk jiems". 

(Bus daugiau) 

Š. Korėjos vadas 
Rytų Europoje 

Maskva. Šiaurės Korėjos 
diktatorius Kim II Sung baigė 
savo pasitarimus su Krem
liaus vadais. Jis triskart posė
džiavo su prezidentu Konstan
tinu Černenka, susitiko su 
kitais ministeriais, o po to iš
vyko į Varšuvą ir kitas sateli
tinių šalių sostines. 

Sovietų spaudos agentūra 
pabrėžė, kad pasitarimų svar
biausias tikslas buvo Tolimųjų 
Rytų saugumo stiprinimo klau
simai. Galimas daiktas, kad 
Šiaurės Korėja gaus modernių 
sovietų lėktuvų ir kitų ginklų. 

Kalbėdamasis su II Sungu 
Černenka keliskart puolė 
Amerikos užsienio politiką. 
Banketo metu pasakytoje kal
boje Černenka pasakė, kad 
Amerika organizuoja prieš so
vietus nukreiptus blokus Azi
joje. Tos ašys ir trikampiai, 
•caip Washingtonn - Tokijo - Se-
oulo, nukreipti prieš socialis
tines šalis. Černenka metė 
akmenį ir į Kiniją, kurios hege-
monizmas Azijoje neleidžia 
sovietams pagerinti santykių 
su Pekino vyriausybe. 

Šiaurės Korėjos vadas savo 
pareiškimuose visai neminėjo 
Kinijos. Paskutiniu metu jo 
santykiai su Kinijos vadais pa
gerėjo. Kinų pareigūnai daž
nai važinėja į Šiaurės Korėją, 
nors pats Kim II Sung Pekine 
buvo tik 1975 metais. 

Siaurės Korėjos diktatorius. 

Maskvos diplomatinių sluoks
nių žiniomis, nėra labai pa
tikimas sąjungininkas. J i s ly-
g i n a m a s su L i b i j o s 
diktatorium Khaddafiu. Kim II 
Sungas — radikalus, nepa
stovus ir nepriklausomas cha
rakteris. Jis II Pasaulinį karą 
praleido Sovietų Sąjungoje. 
Nors jam teko pergyventi rusų 
parodytą rasizmą, jis tapo 
patikimu komunistu. Jis labai 
bijąs atentatų ir nelaimių. 
Todėl jis niekad neskraido 
lėktuvais, jei to galima iš
vengti. Į Maskvą iš Pyongyan-
go jis važiavo šešias dienas 
traukiniu. Buvo sustojęs Kras
nojarske, kur gimė ir savo 
partijos karjerą pradėjo da
bartinis Kremliaus vadas Čer
nenka. 

Dar nežinia, ar Šiaurės Ko
rėja prisijungs prie Olimpinių 
žaidynių Los Angeles mieste 
boikoto. Černenka banketo 
kalboje priminė svečiui, kad So
vietų Sąjunga nepritaria dviejų 
Korėjų konfliktui, remia abiejų 
Korėjos dalių taikingą susi
jungimą, nes padėtis ten esanti 
per daug komplikuota. Spė
jama, kad toks pareiškimas 
Šiaurinės Korėjos diktatoriui 
nepatiko. 

Mubarako par t i ja 
laimėjo r inkimus 

Viceprezidentas Bush NATO valstybių užsienio 
reikalų konferencijoje Washingtone sveikinasi su 
NATO gen. sekretoriumi Joseph Luns. Šis pasi

traukia iš pareigų, jo vietą greit perims anglas 
lordas Carrington. Už Luns matosi Prancūzijos 
užsienio reikalų min. Cheysson. 

Amerikos parama 
Saudi Arabijai 

NATO ministerių 
suvažiavimas 

— Pietiniame Libane parti
zanai puolė Izraelio kariuo
menės patrulį, žuvo trys izra
eliečiai, keturi kariai sužeisti. 

T e h e r a n a s . — Irano prezi
d e n t a s Khamenei pasakė 
kalbą kariuomenės stovykloje 
Bander Abbas mieste, kuris 
yra netoli Persų įlankos 
H o r m u z o s ą s i a u r i o . J i s 
pasmerkė JAV planus padėti 
Saudi Arabijai ginklais ir 
k a r e i v i a i s . A m e r i k i e č i a i 
pasirengę nusiskandinti Per
sų įlankos gelmėje už nieką. 
Tegu jie atvyksta, kalbėjo 
prezidentas, pridėjęs, kad Ira
nas, padedamas tikėjimo ir 
Alacho, priešinsis ir kovos. 

I r ako sostinėje lankėsi 
Turkijos premjeras Ozai. Jis 
r a g i n o Irako vyr iausybę 
neblokuoti Irano naftos uosto 
Khargo saloje, neplėsti karo 
veiksmų. 

Arabų Lygos vals tybės 
p lanuoja sudary t i taikos 
priežiūros kariuomenę, kuri 
būtų atsiųsta į Irako-Irano 
pasienį, jei būtų susitarta dėl 
karo paliaubų. Arabų spauda 
rašo, kad PLO pirmininkas 
Arafatas irgi pakviestas į karo 
paliaubų kampaniją, kuri 
siekia užbaigti nuostolingą 
Irano-Irano karą. 

New Yorke šią problemą 
nagrinėja Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba. Japonijos 
ambasadorius Kuroda apelia
vo į kar iau janč ias šalis 
neišplėsti karo veiksmų, ragi
no visas kitas tarptautinės 
bendruomenės vals tybes 
vengti žygių, kurie šį konflik
tą paaštrintų. 

Amerika jau pasiuntė Saudi 
Arabijai priešlėktuvinių rake
tų ir kelis lėktuvus, kurie ore 
pap i ldys Saudi Arabijos 
naikintuvus skystu kuru. Kar
tu su lėktuvais nusiųsti 28 
kariai, lakūnai, instruktoriai. 
Saudi Arabijos kareiviai bus 
paruošti per 10 dienų naudoti 
p r i e š l ė k t u v i n e s r a k e t a s . 
Komentatoriai primena, kad 
JAV parama Saudi Arabijai 
yra nukreipta prieš Iraną, 
nors Amerika iki šiol bandė 
laikytis neutraliai. Sovietų 
Sąjunga remia ginklais Iraką, 
kurį lėšomis palaiko Saudi 
Arabija. Už priešlėktuvines 
raketas Amerika gaus iš Saudi 
Arabijos 40 mil. dol.. Arabai 

pažadėjo Amerikai, kad tos 
raketos nebus perleistos į kitas 
rankas. 

Buvęs JAV ambasadorius 
Saudi Arabijoje James Akins 
pareiškė, kad Izraelis toliau 
siunčia ginklų dalis į Iraną. 
Šio av iac i j a g i n k l u o t a 
daugiausia JAV lėktuvais, 
likusiais dar iš šacho dienų. 
Kai lėktuvams ėmė trūkti 
atsarginių dalių, Iranas jų 
gavo iš Izraelio. JAV žvalgy
bos lėktuvai nekartą stebėjo, 
kaip Izraelio transporto lėktu
vai skrido į Turkiją, o iš ten — 
į Iraną. Tuos lėktuvus seka ir 
Irako žvalgyba. Izraelis yra 
pareiškęs, kad jis ginklų 
pardavimą Iranui yra sustab
dęs. Akins pasakė manąs, kad 
Izraelis slepia tiesą. Jo nuomo
ne, Irano aviacija yra stipres
nė, negu pranešimai spaudoje 
nurodo. 

Afganistane žuvę 
trys generolai 

N e w Delhi. — Indijos 
diplomatų žiniomis, Afganis
tano Panjshir slėnyje sovietų 
kariuomenė įsteigė 45 fortus. 
Laisvės kovotojų žiniomis, slė
nyje dar vyksta kovos. Puldi
nėjamas slėnio kelias ir so
vietų transportas. Balandžio 
mėn. pabaigoj partizanams 
pavyko numušti du sovietų 
helikopterius, kuriuose skrido, 
apylinkes žvalgydami, du so
vietų generolai. Jie abu žuvo. 
Trečias helikopteris buvo nu
muštas gegužės 5 ar 6 d. An-
darabo slėnyje, kuris susi
jungia su Panjshiro tarpekliu. 
Žuvo sovietų generolas ir 
penki įgulos nariai. Vienas 
aukštas karininkas sužeistas 
ir paimtas į partizanų nelais
vę. 

Gromyka nekalba 
apie Sacharovus 
Maskva. — Australijos už

sienio reikalų ministeris Bill 
Hayden turėjo pasikalbėjimą 
su sovietų užsienio reikalų mi
nisterių Gromyka. Australas 
paklausė apie Sacharovo ir jo 
žmonos sveikatą ir paprašė 
informacijų. Gromyka labai 
supykęs dėl šio klausimo ir 
atsisakęs kalbėti. Tai esąs so
vietų vidaus reikalas. Jokios 
kitos šalys mums nepasakys, 
kaip elgtis su Sacharovais, pa
reiškė Gromyka. 

VVashingtonas. — Antra
dienį Washingtone prasidėjo 
NATO valstybių užsienio 
reikalų ministerių 35-tasis pa
vasarinis suvažiavimas. Savo 
kalboje sekretorius Luns pri
pažino, kad Europoje Sovietų 
Sąjunga ir Amerika lygiai kal
tinamos dėl santykių pablo
gėjimo, nors kalta buvo So
vietų Sąjunga. Ji pirmoji 
išdėstė prieš Europą nukreip
tas branduolines raketas ir 
privedė prie dabartinės pa
dėties. 

Suvažiavime kalbėjo pran
cūzas užsienio reikalų minis
teris Cheysson. Jis kaltino 
Maskvą, kuri psichologiniu 
spaudimu, bauginimais pri
vedė prie Vakarų - Rytų san
tykių pablogėjimo. 

NATO suvažiavimą atidarė 
viceprezidentas Bush. Jis 
kaltino Maskvą nuotykių 
ieškojimu, paminėjo Sa
charovų persekiojimą, ragino 
Vakarų sąjungininkus išlai
kyti vienybę, išlaikyti tvir
tumą ir ieškoti su Maskva ge
resnių santykių bendromis 
jėgomis. 

Prezidentas lanko 
sportininkus 

Colorado Springs. — Pre
zidentas Reaganas aplankė 
sportininkų treniravimo cent
rą Colorado valstijoje. Jis pa
sveikino Olimpiniams žaidi
mams b e s i r u o š i a n č i u s 
jaunuolius, pasmerkė poli
tines Sovietų Sąjungos machi
nacijas ir boikotą tokių šalių, 
kurios nėra laisvos. Žaidynės 
bus svarbios ir įdomios ir be 
jų, pasakė prezidentas, kuris 
pats žadėjo dalyvauti Olimpi
nių žaidynių atidaryme liepos 
28 d. 

— Gynybos sekretorius 
Weinberger pasakė Japonijos 
spaudai, kad Sovietų Sąjunga 
pakankamai stipri ir galėtų 
vesti karą dviejuose fron
tuose: Europoje ir Tolimuose 
Rytuose. 

— Prancūzijoje tūkstančiai 
demonstravo prieš valdžios 
paramą privačioms mokyk
loms. Valdančioji socialistų 
partija pati dalyvavo de
monstracijose, kurios reika
lavo dar daugiau suvaržyti 
privačias mokyklas. 

Kairas. — Sekmadienį Egip
te vyko parlamento rinkimai, 
kiniuos laimėjo valdančioji de
mokratų partija. Prezidentas 
Mubarakas paveldėjo savo vie
tą iš atentate žuvusio prezi
dento Sadato. Mubarakui 
rinkimai buvo reikalingi le
galizuoti jo valdžią, įteisinti jo 
užsienio ir vidaus politiką, kuri 
šiek tiek skiriasi nuo Sadato 
politikos. Mubarakas daug šal
čiau žiūri į Camp Davido tai
kos dvasią. Egipto spauda atvi
rai vadina sutartį su Izraeliu 
„šalta taika". Santykiai dar pa
blogėjo po Izraelio invazijos Li
bane. 

Rinkimuose 13 milijonų egip
tiečių rinko 458 parlamento na
rius. Kai kuriuose rajonuose 
balsavo labai mažai, apie 20 
nuoš. Buvo susikirtimų tarp 
valdančių demokratų parei
gūnų ir opozicijos atstovų. Du 
asmenys, viena moteris socia
listų kandidatė ir vienas vyras 
buvo nušauti, šeši asmenys su
žeisti. 

Pagal Egipto konstituciją 
partija, norinti pateikti į parla
mentą turi gauti mažiausiai 8 
nuoš. visų balsų. Ligšiolinia
me parlamente buvo 392 na
riai, iš jų demokratai turėjo 372, 

Jacksonas vilioja 
meksikiečius 

Meksika. — Kandidatas į 
demokratų nominaciją prezi
dento vietai pastorius Jesse 
Jackson buvo nuvykęs į Mek
siką. Birželio 5 d. įvyks pirmi
niai balsavimai Kalifornijoje, 
Naujoje Meksikoje, kur gy
vena daug ispanų kilmės 
amerikiečių. 

Meksikoje Jacksonas susi
tiko su Meksikos parlamento 
užsienio komiteto nariais, iš
dėstė savo užsienio politikos 
principus, kurie paremti tai
kos skatinimu, derybomis su 
kairės grupėmis Centrinėje 
Amerikoje. Kandidatas žadėjo 
keisti Amerikos imigracijos 
taisykles. Už tai Meksikos 
klausytojai jam šiltai paplojo. 

Kandidatas Jacksonas pasa
kė reporteriams, kad ateityje 
jis planuoja daugiau kelionių 
į kaimynines šalis. Jis lankys 
Centrinės Amerikos valsty
bes, kur bandys įgyvendinti 
taiką. Jis planuoja aplankyti 
ir Kubą, su kuria JAV turėtų 
atgaivinti santykius. 

Jacksonas planuoja liepos 4 
d. suorganizuoti Meksikos-
JAV pasienyje didelį taikos 
mitingą, kuriame bus pabrėž
tas Jacksono įsipareigojimas 
užbaigti priespaudą ir tironi
ją, siekti taikos. 

Leningrade sumušė 
Amerikos diplomatą 

Maskva. — „Los Angeles 
Times" iš diplomatinių šal
tinių Maskvoje paskelbė, kad 
balandžio mėnesį Leningrade 
buvo sumuštas JAV konsula
to tarnautojas Ronald Harms, 
35 m. Jis viename restorane 
buvo susitikęs su sovietų pilie
čiu. Išėjęs iš restorano jis buvo 
apsuptas kelių vyrų ir primuš
tas. Netoli buvo policininkas, į 
kurį amerikietis kreipėsi, 
tačiau tas nekreipė dėmesio. 
Vėliau policininkas pasakęs 
diplomatui: „Gerai, kad nesi
priešinai, būtum daugiau 
gavęs". 

Harms konsulate dirba 
kaip žmogaus teisių specialis
tas. Jam tenka palaikyti kon
taktus su disidentais, valdžios 
persekiojamais sovietų pilie
čiais. 

dešinioji opozicijos Wafd par
tija turėjo 20. 

Šalia Wafd partijos kandi
datus į parlamentą buvo išsta
tę socialistai darbiečiai, progre
syvi sovietų stiliaus partija ir 
liberalai. Kandidatavo ir nepar
tiniai kandidatai. Iš opozicijos 
partijų stipriausia yra Wafd 
partija. Ji skelbia, kad Camp 
David sutartis su Izraeliu 
negalioja, reikalauja laisvos 
ekonominės programos ir 
pilnai demokratinių rinkimų. 
Nuo 1952 m., kada karininkai 
Egipte paėmė valdžią, tik tre
čią kartą rinkimuose buvo lei
džiama dalyvauti opozicijos 
partijoms. Jos skundžiasi, kad 
valdančioji demokratų partija 
balsus vogė, balsuotojus gąs
dino ir naudojo smurtą prieš 
opozicijos rėmėjus. 

Be balsuotojų išrinktų kan
didatų parlamente bus ir 10 pre
zidento paskirtų atstovų. Par
lamentas Egiptui reikalingas 
kaip platforma, kur valdžios 
priešai galėtų išreikšti savo 
nepritarimą vyriausybės poli
tikai. Tuo sumažėja slaptų 
grupių veikla. Parlamentas su
teikia vyriausybei teisėtumo 
aureolę, reikalingą tarptau
tiniuose santykiuose. 

Rinkimuose Mubarako par
tija laimėjo 391 vietą, dar 10 at
stovų paskirs pats prezi
dentas. Opozicija gavo 57 
vietas. Visi atstovai bus iš Nau
josios Wafd partijos, kuri lai
mėjo 12.7 nuoš. visų balsų. 
Kitos trys opozicijos partijos 
negavo 8 nuoš. ir atstovų į par
lamentą nepravedė. Valdan
čioji demokratų partija laimėjo 
87.3 nuoš. visų balsų. 

Buvusių karų 
minėjimai 

Paryž ius . — Prancūzijoje 
birželio 6 įvyks sąjungininkų 
išsikėlimo Europoje 40 metų 
sukakties minėjimas. Šiose 
ceremonijose dalyvaus Bri
tanijos ir Norvegijos karaliai, 
prezidentas Reaganas, Ka
nados premjeras ir daug aukš
tų svečių, tūkstančiai vete
ranų, kurie dalyvavo „D-day" 
invazijoje. Buvo kalbama, kad 
ceremonijose norėjo dalyvauti 
ir Vakarų Vokietijos kancleris 
Kohl, tačiau nebuvo pakvies
tas. 

Antradienį Prancūzijos pre
zidentas Mitterrandas ir kanc
leris Kohl, susitikę Ram-
boullet pilyje, Prancūzijoje, 
paskelbė, kad rugsėjo mėnesį 
Prancūzija ir Vakarų Vokie
tija paminės Verdūno mūšį, 
kuriame I Pasaulinio karo 
metu žuvo šimtai tūkstančių 
prancūzų ir vokiečių. Ta proga 
bus pagerbti žuvusieji ir pa
brėžta abiejų šalių draugystė. 

Prancūzų spauda rašo, kad 
prieš kanclerio dalyvavimą 
,,D-day" ceremonijose kovojo 
kelios prancūzų veteranų orga
nizacijos, nurodydamos, kad 
„vokiečiams ne vieta" minėti 
šią invaziją, kuri privedė prie 
Hitlerio pralaimėjimo. 

KALENDORIUS 

Gegužės 31 d.: Dangun žen
gimas. Koncijus, Petronėlė, 
Gintautas. Agilė. 

Birželio 1 d.: Justinas, Fortū
natą, Danguotas, Galinda. 

ORAS 
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:17. 
Saulėta, temperatūra dieną 

70 1., naktį 55 1. 

> » 
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ABITURIENTAI 

-

AUTOBUSAS I 
VII-TĄJĄ TAUTINIU 

ŠOKIU ŠVENTĘ 
Detroitiečių patogumui jau 

yra užsakytas vienas auto
busas į Tautinių šokių šventę, 
kuri įvyks Clevelande liepos 
1-mą dieną. Autobusas talpi
na 47 asmenis. Kelionė ten ir 
atgal vienam asmeniui 20 dol. 
Dar yra laisvų vietų. Regist
ruotis prie Šv. Antano para
pijos pas Antaną Grinių, prie 
Dievo Apvaizdos — pas Juozą 
Matekūną. Bilietus į šventę 
galima įsigyti pas Juozą Mate
kūną ir Vytautą Kutkų. Auto
busas išvyks nuo Dievo Ap
vaizdos parapijos 9 vai. ryto; 
sustos ir prie šv. Antano 
parapijos. Iš Clevelando grįž
tama tą pačią dieną, tuoj po 
Šokių šventės programos. 

I)etroitiekiams Clevelandas 
netoli, vos per 180 mylių — 
geros trys valandos va
žiavimo automobiliu. Ra
giname visus šventėje daly
vauti. Dėl kurių priežasčių 
negalintieji joje dalyvauti, 
šventės rengimą prašomi 
paremti aukomis. Aukas gali
te įteikti visiems JAV LB-ės 
Detroito apylinkės valdybos 
nariams. 

Į šventę pakviesti prezi
dentas Ronald Reagan ir kiti 
aukšti JAV vyriausybės pa
reigūnai. 

Parodykime lietuvišką soli
darumą ir visi dalyvaukime. 
Šokėjai ir rengėjai kviečia ir 
laukia visų. N'eapvilkime jų! 

J o n a s Urbonas, 
JAV LB Detroito apylinkės 

valdybos 'pirmininkas 

. 

TRUMPAI 

Šv. An tano atlaidai Šv. 
Antano bažnyčioje bus (ne 
birželio 17 d.), birželio 10 
d., sekmadienį. Pakeitimas pa
darytas dėl rimtos priežasties, 
nes birželinis ištremtųjų mi
nėjimas bus birželio 17 d. Kul
tūros centre, prie Dievo Ap
vaizdos bažnyčios, Southfield, 
Mich. Bažnyčios patrono šv. 
Antano at laidai prasidės 
birželio 9 d., šeštadienį, 5 vai. 
vak. su Šv. Sakramento ado
racija ir maldomis už Lietuvą. 
Sekmadienį, birželio 10 d., 
iškilmingos pamaldos 10:30 
vai. ryto. Pamaldų metu baž
nytinis choras giedos reli
gines bei patriotines giesmes. 
Po pamaldų, visi atvykę į 
atlaidus prašomi neišsiskirs
tyti, bet užeiti į parapijos salę, 
kur galėsite papietauti ir iš
bandyti laimę. Dėl tos pačios 
priežasties ir Detroito lietuvių 
žurnalistų skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks ne birželio 
17 d., bet birželio 10 d., 12 vai., 
tuoj po lietuviškų pamaldų Šv. 
Antano parapijos patalpose. 

INGRIDA RACKAITĖ 
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anistinėje mokykloje, šoka 
.Audinio" tautinių šokių 
šokėjų vienete, priklauso 
„Gabijos" tuntui ir Detroito 
sporto klubui „Kovas". 

Šį rudenį Michigan State 
universitete, I^ansing, Michi
gan, pradės studijuoti eko
nomiją ir biznio administra
ciją. 

GAILĖ 
ČERNIAUSKAITĖ 

Ingrida Rackaitė, Dalios ir 
Antano Rackų duktė, šiemet 
baigia Farmington gimnaziją. 
Mokėsi , .Ž ibu r io" litu
a n i s t i n ė j e m o k y k l o j e . 
Priklauso skaučių „Gabijos" 
tuntui. Taip pat priklauso 
sporto klubui „Farmington 
Gymnastics Center". 

Rudenį Western Michigan 
universitete, kur gavo stipen
diją už gimnastiką, studijuos 
komunikaciją ir žurnalistiką. 

Ingrida debiutuos birželio 9 
d. Kultūriniame centre, „Kartą 
pavasarį" pokylyje. 

AUDRA KLIMAITE 

— 

Lietuvos dukterų d r a u 
gijos Det ro i te skyriaus val
dybos posėdyje, gegužės 18 d., 
nutarta darbais ir aukomis 
prisidėti prie Dievo Apvaizdos 
parapijos gegužinės; ap
lankyti ligonius ir jiems 
(reikalui esant) padėti. Ru
denį numatyta suruošti ren
ginį ir jo pelną skirti labdaros 
darbams. 

S. Sližys 

' 

KANDIDATAS J 
MICHIGANO ATSTOVU 

RŪMUS 

Nors laikraščiai pilni žinių 
apie prezidentinius kandi
datus, turėtume nepamiršti, 
kad tuo pačiu metu vyks 
rinkimai į JAV Kongresą, 
Senatą, o taip pat ir į valstijų 
senatus bei atstovų rūmus. 

Malonu pranešti, kad šį 
kartą neatsilieka ir lietuviai. 
Vieni jau darbuojasi rinkimi
nėje akcijoje, kiti yra kandi
datai. Michigano valstijoje. 
Eaton apskrityje, 56 distrikte į 
Michigano valstijos seimelį 
kandidatuoja lietuvis Saulius 
Anužis. 

Saulių detroitiečiai gerai pa
žįsta. Čia tik trumpai noriu 
Saulių apibūdinti „Draugo" 
skaitytojams. Saulius dar 
gana jaunas, tik 25 metų. bet 
savo veikla jis pralenkęs ne 
vieną žilagalvį. Lietuviškoje 
veikloje — skautas, organi
zacijoje įvairiose pareigose 
dirbęs daugiau kaip 16 metų. 
Šiuo metu darbuojasi su 
amerikiečiais skautais. Jis 
aktyvus lietuvis respubli
konas ir dirba Michigano vals
tijos senatoriaus Diek Posthu-
m u s į s t a i g o j e , k a i p 
administracinis asistentas. Jis 
buvo aktyviai įsijungęs ir į 

1980 metų prezidentinius 
rinkimus, kaip Michigano jau
nimo pirmininkas. Buvo 
lietuvis, atstovavęs Respubli
konų konvencijoje. Taip pat 
buvo Michigano Respubli
konų partijos centrinio komi
teto trečias vicepirmininkas. 
Saulius yra aukštai verti
namas Respublikonų partijoje 
ir, jeigu bus išrinktas, bus 
stiprus ir efektingas balsas 
Michigano valdymosi sistemo
je. 

Rinkiminei akcijai pravesti 
reikalingi finansai. Tai įvyk
dyti, kas liečia lietuvius, yra 
sudarytas specialus komi
tetas: Jonas Urbonas, Marytė 
Petrulienė ir Liuda Rugie-
nienė. Bus ruošiami du ren
giniai f inansams telkti . 
Vienas vyks birželio 17 d. Sta
sio ir Aušros Klimų rezidenci
joje, antras — birželio 24-tą 
Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros centre. 
Smulkesnės žinios bus pa
skelbtos vėliau. Tuose rengi
niuose tikimasi svečių ir iš 
Washingtono. Lietuviai kvie
čiami paremti Sauliaus Anu-
Žio šį politinį žingsnį. Aukos 
siunčiamos „Anužis for State 
Representative Committee" 
c/o — Jonas Urbonas, 1418 W. 
Elmvvood, MI 48017. 

J o n a s Urbonas 

Gailė Černiauskaitė, Sau
liaus ir Valentinos Černiaus
kų duktė, šį pavasarį gerais 
pažymiais baigia Our Lady of 
Mercy Farmington Hills mer
gaičių gimnaziją. Ketverius 

metus žaidė tinklini mokyklos 
komando je , p a s k u t i n i a i s 
metais grupės kapitonė. Gim
nazijoje aktyviai dalyvavo 
„Science" ir „Equestrian" klu
buose. Šiais metais baigė 
„Žiburio" lituanistinę mokyk
los 12-tą skyrių. Priklauso 
ateit ininkams, parapijos jau
nimo chorui, „Audinio" tau
tinių šokių šokėjų vienetui, 
sporto klubui „Kovas". Skam
bina pianinu, mėgsta jodi
nėjimo sportą. Rudenį Uni-
v e r s i t y of D e a r b o r n , 
Michigan, pradės studijuoti 
kalbas ir kompiuterius. 

ABITURIENTŲ 
BALIUS 

Tradicinis „Kartą pavasarį" 
balius įvyks šeštadienį, birželio 
9 d., Kultūros centre. 7 vai. vak. 
kokteiliai. 8 v.v. — programa, 
k u r i ą a t l i k s j a u n o s i o s 
Čiurlionio ansamblio kankli
ninkės. Šokiams gros Rimo 
Kaspučio orkestras. Bus ska
naus lietuviško maisto. Daly
vavimas: suaugusiems 9 dol., o 
pensininkams ir studentams — 
6 dol. asmeniui. 

Visi kviečiami atsilankyti ir 
pasidžiaugti kartu su mūsų 
šauniuoju lietuvišku jaunimu. 
Pokylį ruošia skautų tėvų komi
tetas. 

JL81BWVWDS 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 

^ . i i Michigano valstijos atstovų 

Audra Klimaitė, Stasio ir 
Aušros Klimų dukra, baigia 
Andover gimnaziją. Bloom-
field Hills, Michigane. Pažan
gi mokinė, priklausė „Honor" 
klubui ir buvo apdovanota 
„State of Michigan Scho-
larship Competition" atžy-
mėjimu. Gimnazijoje aktyviai 
reiškėsi: pirmininkavo gim
nazijos jaunųjų Respublikonų 
klubui, priklausė plaukimo ir 
teniso komandoms, su ku
riomis pateko į valstijos 
pirmenybių varžybas. Buvo 
tinklinio komandos kapitonė 
ir atstovavo savo rajonui 
rinktinėje komandoje. 

Audra mokėsi ..Žiburio" Iitu-

PARAPIJOS GEGUŽINĖ 
IR KONCERTAS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
gegužinė įvyks šį sekmadienį, 
birželio 3 d., tuoj po 10:30 vai. 
šv. Mišių. Bus įvairaus ir ska
naus maisto, įvairių gėrimų, 
kavos ir skanių pyragaičių, 
laimei išbandyti keturi tur
tingi dovanų paskirstymai; 
knygynas ir rankdarbių paro 
dėlė. 

Šiais metais pas mus sve
čiuosis „Pašvaistės" choras iš 
Londono, Kanados. Jie sutiko 
giedoti mūsų bažnyčioje per 
10:30 šv. Mišias ir atlikti pa
grindinę gegužinės dalį — 
linksmą ir nuotaikingą kon
certą (3 vai. p.p.). 

Visi gegužinės svečiai kvie
čiami neskubėti namo, bet 
pasilikti koncerte. Bilietų į 
koncertą pirkti nereikės, nes 
visi būsite mūsų svečiai. Po 
koncer to spo r to k lubas 
..Kovas" kviečia visus rinktis į 
parapijos sodelį prie palapi
nės, kur visi bus pavaišinti 
karštom keptom dešrelėm ir 
šaltu alučiu. 

Gegužinės rengėjai 

112-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Gegužės 15 d. buvo 112-tos 
kuopos susirinkimas Chi-
cagoje, Marąuette Parko lietu
vių parapijos salėje. 

Prasidėjus susirinkimui, 
pirmininkas Paulius Binkis 
paklausė, kokių pageidavimų 
turime centro valdybai. Atei
nantį mėnesį jis važiuos į CV 
posėdį. Dvasios vadas kan. 
Vaclovas Zakarauskas kvietė 
ateinantį sekmadienį visus 
dalyvauti Romo Kalantos mir
ties minėjime, bažnyčioje pasi
melsti už jo sielą. Po Mišių 
parapijos salėje bus paskaita 
ir meninė programa. 

Iš pranešimų sužinojome, 
kad 112-tos kuripos jaunieji vy
čiai yra labai veiklūs. Daly
vauja sporte, ruošia ekskur
sijas po Chicagos miestą ir 
apylinkes, lanko muziejus. 
Birželio mėnesį turėsią susi
rinkimą, kuriame bus ap
svarstyti tolimesni veikimo 
planai. Jiems vadovauja 
mokytoja Marija Deksnienė. 

112-ta ir 36-ta kuopos lepk-
tyniauja, kuri suras daugiau 
naujų narių. Atrodo, kad lai
mėtoja bus :tf>-ta kuopa. Ji jau 
turi 548 narius užsimokėjusių 
metinį nario mokestį. O 112-ta 
kuopa tetun tik 210. Amerikos 
Vidurio apygardos naujų na
rių verbavimo komiteto pirmi
ninkė Eleonora Kasputienė 
jau turi keturias dovanas, 
kurios liepos 4 d. gegužinėje 
bus įteiktos daugiausiai naujų 
narių suradusiam asmeniui. 

Susirinkime pasirašėme po 
protestu ir prašymu dėl kuni
gų Svarinsko ir Tamkevi-
čiaus. kalinamų Rusijos ka
lėjimuos?. Mūsų parašai bus 
pasiųsti Amerikos vyriausy
bės atstovams, kad jie steng
tųsi išlaisvinti tuos kunigus. 

Birželio mėnesį 112-ta kuopa 
ruošia Kegužinę Marąuette 
Parke. Kiekvienas ateidamas į 
ją atsineš užkandžių ir 
gėrimų. Organizuoja Julija Za-
karkienė. Ji yra veikli visuo
meninių reikalų pirmininkė; 
jos rūpesniu ir kuopos kasa 
nuolat papildoma. 

Seniau Chicagoje veikė tau
tinių šokių grupė „Ateitis". 
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Dideliame skausme nėra 

nieko kito, kas mus taip pa
guostų, kaip malda: po to jau
čiamės apimti tokio giedrumo, 
kad negalima paneigti, jog čia 
yra kas nors antgamtinio. 

Ne r i F r a n s o n i 

OR. LINAS A. SI0RYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71 st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dabar banke ji dar turi pi
nigų. Tos grupės vedėjas Bro
nius Šatas , pasitaręs su buvu
siais šokėjais, nutarė dalį tų 
pinigų paaukoti Vyčių salei. 
Auka buvo įteikta salės glo
bėjų komiteto pirmininkui 
Aleksandrui Mockui šiame 
susirinkime. Visų vyčių vardu 
A. Mockus dėkojo Liucijai ir 
Broniui Ša tams ir trumpai pa
pasakojo „Ateities" šokėjų 
grupės atliktus darbus. Abu 
Šatai yra puikūs vyčių or
ganizacijos nariai. 

Lietuvos vyčių organiza
cijos garbės narė ir Chicagos 
senjorų vyčių kuopos pirmi
ninkė Adelė Gabalienė šven
čia 80-ties metų sukaktį. Suži
nojome, kad jos sūnus su 
šeima ta proga ruošia jai pa
gerbimą Vyčių salėje. Susi
rinkime plojome jai, svei
kinome daug nusipelniusią 
garbingą vyte. 

Buvęs ilgametis vyčių choro 
pirmininkas Vladas Paliulio-
nis išeina į pensiją. Ta proga 
ruošia iškilmingus pietus res
torane. Iki šiol tarnybiniai įsi
pareigojimai trukdė jam lan
k y t i s u s i r i n k i m u s b e i 
dalyvauti platesnėje vyčių 
veikloje; dabar 112-ta kuopa 
turės tą darbštų asmenį vėl 
savo tarpe. 

Chicagos vyčių choras vyks
ta į tautinių šokių šventę Cle
velande. Kelionei samdys au
tobusą. Choro valdyba birželio 
3 d. Vyčių salėje ruošia ge
gužinę. Pelnas skiriamas pa
lengvinti choristų kelionės iš
laidas. Norintieji vykti kartu 
su choristais, prašomi nedel
siant skambinti choro pirmi
ninkei Sabinai Klatt (tel. 887-
0066) arba Onai Marijai 
Kaseli (tel. 960-2019). 

Po susirinkimo buvo vaišės, 
paruoštos Julijos Zakarkienės 
ir Louis Rogers. Po jų buvo ro
domos skaidrės iš Lietuvos. 
Matėme Žemaitijoje esantį 
Mosėdžio miestelį ir Kryžių 
kalną, senoviškų avil ių 
muziejų, Vilniaus miesto vaiz
dus su daugybe gražių bažny
čių ir Aušros Vartais. Matėme 
Lietuvos laukus ir žydinčias 
pievas. Skaidres rodė Ramutė 
Plioplytė. 

E . Pakaln i šk ienė 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

OR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel . HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt 12—5; antr. ir ketv 
12-^6:30, iešt tik suš iurus . 

r 

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

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

J*-' -atsiliepia, skambinti 374-8004 
Fnima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt. 10-4; sestad. 10-3 va) 

OH 735*477 Re; 246 0067 arto* 246 6b8l 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga! susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — V.daus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos" pagal susitarime 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANIU GYDYTOIAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. ' 

Valandos pagal Susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348. Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
-G-Y£\ T0ĮAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. e3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

o ? antr 12 - c . penkt 10 12. 1—O 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LICOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-t>000. Rez . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest *3rd Street 
Valandos pa^jl susitarimą . 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Climc 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namu 
Tel. 257-2265 į ••'•' 

Vai. pagal susitarime .}. 

Namų584-S527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LICOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. 92S-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pa^al susitarimą 

6 132 S. Ked/ ie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
orx>s i icos 

KOSMfc I INF CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimj 

Tel. REliance 5 -I8II 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
l lefuv .* >;ydyti>ias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir o ? vai vak 
Treč ir šešt u/darvta 

DR. IRENA K YRĄS 
DANTŲ CYDYTOIA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
T e l . 476-2112 

Va landos pagal susi tar imą — P i r m 
antr . trec ketv ir s>stad 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye institute 
4200 V Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 
—< ; »-i*. 

DR. L D. PETREIKJS 
1I \ S T L CYDYTOIA" 
8104 S. Roberts Rojd 

1 mvlij -, vakarus nuo Hariem Avp 
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Dalinis pralaimėjimas — 

DALINIS LAIMĖJIMAS 

• -

Praėjusio penktadienio laido
je aptardami Baltų laisvės 
lygos sukeltą spaudos atgarsį, 
priėjome išvadą, kad jei kieky
biniu atžvilgiu tas atgarsis 
buvo išskirtinai didelis, tai 
kokybiniu jis nebuvo visai toks, 
kokio gal būtume norėję. 
Pirmiausia, vien tik kad ir 
dažnas „Baltic-American 
Freedom League" vardo 
paminėjimas be jokių kitų 
paaiškinimų e i l i n i a m 
amerikiečiui beveik nieko dar 
nepasako; o jei ir susiorientuo
jama, kad „Baltic" čia nurodo į 
tam tikrą tautybių ar net 
valstybių grupę, tai daugelis 
šio krašto piliečių ko gero dar 
pagalvos, jog kalba sukasi apie 
kokius nors graikus ar bulga
rus („Baltic" maišymas su 
„Balkan" yra apgailėtinai 
dažnas reiškinys net ir taria
mai apsišvietusių amerikiečių 
sluoksniuose). Antra, lygos 
pakartot inis siejimas su 
„emigrantų" ir „dešiniųjų 
užsispyrėlių" etikete viešosios 
opinijos kontekste neprojek
tuoja taip labai jau idealaus 
mūsų pastangų ir lūkesčių vaiz
do. Aišku, ne lygos kaltė, kad 
per kelis mėnesius jai nepasi
sekė pralaužti per kelis 
dešimtmečius susiformavusio 
stereotipinio galvojimo ir ignc-
rancijos, bet užtat nėra ir 
pagrindo dėl šitokio amerikie
čių spaudos „dėmesio" per 
daug iš džiaugsmo trinti 
rankas, tuo pačiu tik savąją, 
lietuvišką spaudą apkalti
nant... „oro gadinimu" (plg. J. 
Kojelio geg. 24 d. užuominą, 
kad mes prieš lygą kovojame 
„ginklu, patalpintu užpaka
linėje kūno dalyje"). 

O vis dėlto — vis dėlto 
pasiliekame prie savo (ir pa
čių mažeikininkų...) nuomonės, 
kad nors ir tik „toks" spaudos 
atgarsis — vis geriau negu 
„anei joks". Nuo „šimtaprocen
tinių laimėjimų" viešosios 
opin i jos fo rume mums 
pabaltiečiams apskritai dar 
labai toli. Jeigu, pavyzdžiui, 
mums pasisektų, remiantis 
Europos Parlamento rezoliu
cija, įtraukti Pabaltijo valsty
bių klausimą į kokios nors 
Jungtinių tautų komisijos 
darbotvarkę (ko siekia ir Baltų 
lyga, ir Bendruomenė, ir Batu-
nas), tai dar ne tokio susilauk
tume „oro gadinimo"!... Bet tai 
būtų nors proga mūsų bylą 
pagarsinti ten, kur iš viso 
niekas iki šiol apie ją negirdėjo 
ir nenorėjo girdėti. — Kitas 
pavyzdys: geg. 11 d. „The 
Washington Post" laidoje 
kolumnistas Stephen S. 
Rosenfeld paskelbė straipsnį, 
kuriame, smulkiai nupasako
jęs ligšiolinę Baltų lygos 
veiklą, jis visvien (nors ir su 
užuojautos pareiškimais!) 
kritikuoja ir smerkia bet kokią 
politiką, siekiančią Pabaltijo 
valstybes iš sovietų imperijos 
išlaisvinti (nes tokia politika, 
mat, grėstų pasaulio „taikai"). 
Bet kaip tik toks „mcgoverniš-
kos linijos" straipsnis (Baltų 
lygos išprovokuotas!) suteikė 
progą Viktorui Nakui savo 
ruožtu parašyti puikų atkirtį 
(žr. to paties laikraščio geg. 17 
d. nr.). Taigi, ranka ranką 
plauna! 

Bet tai dar ne viskas... 
„Although the coalition was 
freąuently dismissed in the 
United States as a group of 
right-wing eccentrics [štai 
kaip! — m.dr.L — rašo geg. 9 d. 
laidoje „Los Angeles Times", — 
the Soviet media and Soviet 
Olympic officials have com-
plained about the group since it 
was started and characterized 
its plans as examples of the 
kind of treatment Soviets could 
expect in Los Angeles". 

Vadinasi, daugelio amerikie
čių instinktyvi ir pirminė 
reakcija buvo mažeikininkus 
„nurašyti" kaip „dešiniuosius 
ekscentrikus", tačiau kai į juos 
s u n k i a s p r o p a g a n d i n e s , 
patrankas atkreipė patys sovie
tai, tai ir mažeikininkai pakliu
vo į JAV spaudos pirmuosius 

puslapius — ypač tą antradie
nį, geg. 8 d., kai sovietai, pirštu į 
juos durdarni, oficialiai prane
šė olimpiadoj nedalyvausią. 
Tai toliau paryškina tas pats 
dienraštis: 

"Once almost begging for 
media attention, coalition 
members were swamped Tues-
day with reauests for inter-
views. Apparently enjoying the 
fuss, the leaders used the occas-
sion to denounce the Iron Cur-
tain and praise the American 
way". 

Cia turima minty jų tą patį 
rytą s u r u o š t a s p a u d o s 
konferencija, kurioje koalicijos 
vadai ne tik džiūgaudami 
prisiėmė pilną kreditą už sovie
tų atbaidymą (didžiulės Kali
fornijos laikraščių antraštės: 
„Coalition Applauds Moscow 
Decision", „Ban the Soviets 
Group Takes Credit for 
Withdrawal From Gamės", 
,„Ban the Soviets' celebrates", 
„Orange County group claims 
responsibility for Soviet 
pullout"), bet tuo pačiu ir kėlė 
mintį, kaip sovietams, užda
ros, total is t inės sistemos 
šeimininkams, būtų buvę 
baugu su savo žaidėjais pasiro
dyti demokratinės santvarkos 
atmosferoje, kur laisvi piliečiai 
turi pilną teisę rengti politines 
demonstracijas ir demaskuoti 
olimpiniais šūkiais dengiamą 
sovietinės vergijos mechaniz
mą, negalintį „saugiai" jaustis 
ten, kur neviešpatauja kagė
bistai (kaip teisingai pastebėjo 
ir J. Kojelis mūsų dienraštyje 
geg. 24 d. išspausdintame savo 
straipsnyje). 

Deja, kaip tik šią vertingą ir 
nuolatos pabrėžtiną mintį 
kažkaip numykė ir net užspau
dė didelė dauguma mus 
pasiekusių masinio tiražo 
laikraščių bei žurnalų (nekal
bant jau apie visišką nutylė
jimą Pabalt i jo valstybių 
pavergimo ir kitų sovietinės 
niekšystės faktų, kuriuos lygos 
vadovai minėtoje konferen
cijoje taip pat sąžiningai iškė
lė). Bet ir vėl: atsakomybė už tai 
krenta juk ne Baltų laisvės 
lygai! Jos vadovu> intencijos 
buvo geros, ir jie stengėsi mūsų 
reikalui palankia prasme 
propagandiškai išnaudoti 
susiklosčiusią padėtį. Jei jiems 
(dalinai) nepasisekė, priežas
čių reikia ieškoti kitur. Beje, 
mums šiuo atžvilgiu ypatingai 
šykštūs buvo anąkart minėti 
trys pagrindiniai nacionali
niai žinių žurnalai, taipogi ir du 
didieji Chicagos bei daugumas 
Atlanto pakraščio laikraščių. 
Plačiau ir palankesniu tonu 
atsiliepė tik pora Kalifornijos 
dienraščių ir anąkart taip pat 
minėtas „The Christian 
Science Monitor". Visą reikalą 
čia šiek tiek pataisė ne tik 
Viktoras Nakas, bet ir pats 
Antanas B. Mažeika, savo 
vietiniame (ir, tiesa, mažesnės 
reikšmės turinčiame) „The 
Register" prastumdamas gerą, 
sklandų, trankų straipsnį apie 
sovietinį totalitarizmą ir kai 
kurių amerikiečių naivias 
nuomones šiuo klausimu. 

Tačiau — ir Sitai turėtų 
pripažinti mažeikininkų kriti
kai — nė to nebūtų buvę — nei 
piktos sovietų reakcijos, nei 
spaudos atgarsio (kad ir 
netobulo), dėka tos reakcijos 
gauto — jeigu Baltų lyga apie 
savo planus būtų tik tylėjusi, 
jeigu ji nebūtų bandžiusi nore 
ir rizikingomis sensacijomis 
(grasinimai apie galimą 
„violence" ir „200 defectors"!) 
kaip nors prisitraukti „pasau
lio dėmesį" (arba „begging for 
media a t t e n t i o n " , L.A. 
dienraščio lūpomis tariant). 

Žodžiu, tik dėl Baltų lygos 
„rėksningumo" ir susidarė 
proga pasirodyti bent Ch. 
Saikowski („The Christian 
Science Monitor"), A. Mažei
kos, V. Nako, o gal ir kitų 
pavyzdingiems straipsniams, 
neminint jau visų tų, iš kurių 
naudos kiek mažiau ar ir visai 
mažai. 

m.dr. 
(Bus daugiau) 

JALTOS SUSITARIMAI 
Jie šiandien vykdomi jėga ir priespauda 

DR. D. KRIVICKAS Senatorius Kasten pateikė 
rezoliuciją S.J. Res. 226, siūly
damas nutarti, kad JAV atsi
sako Jaltos nutarimų ir pa
reiškia, kad jie yra daugiau 
nebeprivalomi, ir išreiškia sa
vo solidarumą su Bulgarijos, 
Baltarusijos, Čekoslovakijos, 
Rytų Vokietijos, Estijos, Veng
rijos, Latvijos, Lietuvos, Len
kijos, Rumunijos, Rusijos, Uk
rainos, Jugoslavijos ir visų 
Centro ir Rytų Europos tautų 
siekimais ir viltimis. 

Atsisakydami Jaltos, sako 
senatorius, mes aiškiai pa-
reikštume, kad mes nepripa
žįstame jėga primesto Euro
pos padalinimo. 

„Aš tikiu, kad yra ciniška ir 
nemoralu nustatyti tautų liki
mą geografine baze, neatsi
žiūrint tautų siekimo ir valios. 
Aš manau, kad naujieji įvy
kiai Lenkijoj, kaip ir įvykiai 
Pragoję 1968 m., Budapešte ir 
Poznanėje 1956 m., Rytų Ber
lyne 1954 m., aiškiai rodo, kad 
Centro ir Rytų Europos pa
vergtųjų tautų siekimas tautų 
apsisprendimo yra stiprus ir 
kad jos nepriims sandėrio, pa
daryto jiems Jaltoje". 

Ryšium su pasiūlymu atsi
sakyti Jaltos susitarimų jau 
1983 m. vasarą įvykęs PLB 
seimas pareiškė: „Gindamas 
Lietuvos teises į Vilnių ir siek
damas išlaikyti gerus santy-
kus su mums draugiška ukrai
niečių tauta, seimas atsiriboja 
nuo pasiūlymų panaikinti Jal
tos susitarimus". 
PLB seimo rezoliucijos rėmė

jas A. Gureckas „Draugo" ko
vo 29 d. str. „Jaltos mitas ir 
Vilnius" tarp kitko pareiškė: 

Į šiuos A. Gurecko teigimus 
atsiliepė J. Vitėnas „Drau
ge" balandžio 24 d.: „Žinoma, 
lenkai, savindamiesi Vilnių, 
gali naudoti bet kokius argu
mentus. Tačiau ar Jungtinės 
Amerikos Valstybės bepalai-
kytų Vilniaus pripažinimą len
kams, yra abejotina, nes rezo
liucijoj pasisakoma ne tik už 
Lenkijos bei Lietuvos, bet ir už 
Baltarusijos, Ukrainos ir k. 
laisvę. Taigi rezoliucijoj nu
matomas Baltarusijos valsty
bės susikūrimas, o tai reiškia 
ir sienų klausimą su jos kai
mynais. Ir iš tikro, jei susikur
tų Baltarusijos valstybė, tai 
Lietuva sienų klausimu turėtų 
daugiau bėdų su Baltarusija 
negu su Lenkija". 

J . Vitėnas savo straipsnį 
baigia šiais žodžiais: „Todėl 
dabar ne laikas baimintis dėl 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių nusistatymo rytinių Lietu
vos sienų klausimu ir neremti 
rezoliucijų, kuriomis siekiama 
tiek Lietuvą, tiek Lenkiją, tiek 
kitas šalis išvaduoti iš sovietų 
valdžios. Dabar reikia visoms 
pavergtoms tautoms sujungti 
savo jėgas šiam tikslui ir tik
tai išsivadavus, ginčytis dėl 
sienų. Be išsivadavimo visi 
sienų ginčai neturi prasmės' 

jų vyriausybių nuožiūra ap
l i n k y b ė s r e i k a l a u t ų : a) 
sudaryti sąlygas vidaus tai
kai, b) panaudoti bėdos prie
mones sunkumuose esančių 
žmonių pagalbai, c) suformuo
ti laikinas valdžias, plačiai 
atstovaujančias visiems demo
kratiniams sluoksniams ir 
pasižadančias kaip galima 
greičiau laisvais rinkimais su
daryti vyriausybes, atitinkan
čias žmonių valią ir d) paleng
vinti, kur būtų reikalinga, 
tokių rinkimų vykdymą". 
Vertimai B. Nemicko: „Jaltos 
konferencijos dokumentacija 
„Naujoji Viltis", Nr. 16, 1983. 

Dabar pažvelkime kaip 
aukščiau minėti principai bu
vo trijų galybių pritaikyti Len
kijos atžvilgiu. 

„Mes atvykome į Krymo kon
ferenciją, nusistatę išspręsti 
Lenkiją liečiančias mūsų skir
tybes. 

Nauja padėtis yra sukurta 
Lenkijoje, Raudonajai armijai 
ją visiškai išlaisvinus. Tatai 
šaukiasi sudaryti Lenkijoje 
laikiną vyriausybę platesniu 
pagrindu, negu kad buvo gali
ma prieš dabartinį vakarinės 
Lenkijos išlaisvinimą. Lai
kinoji vyriausybė, kuri dabar 
veikia Lenkijoje, todėl turi bū
ti per t rvarkyta platesniu 
demokratiniu pagrindu, įjun
giant demokratinius vadus iš Norint geriau suprasti Jai 

tos susitarimų reikšmę tenka pačios Lenkijos ir iš užsienio 
prisiminti kai kuriuos Jaltos lenkų. Ši nauja vyriausybė tu-
susitanmus, susijusius su šia 
problema, būtent, išlaisvintos 
Europos deklaraciją ir Len
kiją. 

Išlaisvintos Europos dek
laracijoj skelbiama: „ši dek
laracija yra paruošta trijų 

„Šių rezoliucijų (Jaltos panai- galybių politikai suderinti ir 
kinimo) priėmimas ir patvir- joms pagal demokratinius 
tinimas Europos padalinimui 
jokios įtakos neturėtų, bet Lie
tuvai būtų labai žalingas. 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės Vilnių pripažino Lenkijai 
ir to pripažinimo laikėsi iki 
1945 m. Jaltos konferencijos. 
Jos susitarimų atšaukimas tuo 
pačiu sugrąžintų prieš tai bu
vusį Vilniaus pripažinimą 
Lenkijos miestu, o 1923-1939 
m. buvusios demarkacijos lini
jos teisėta Lenkijos valstybi
ne siena. 

Iki šiol buvom linkę tikėti, 
kad, laikui bėgant, lenkai 
apsipras su lietuviškų, gudiš
kų bei ukrainietiškų žemių 
praradimu, tačiau jie savo pre
tenzijoms išgavę Amerikos 
pripažinimą tų žemių niekad 
neužmirš. O kokios suirutės at
veju jie Amerikos pripažinimą 
tikriausiai laikys pakankamu 
pagrindu nieko daugiau ne
laukiant tas Žemes užimti". 

pr incipus bendrai veikti, 
sprendžiant Europos politines 
ir ūkines problemas... 

Tvarka Europoje bus įvesta 
ir tautų ūkinis gyvenimas ats
tatytas tokia veikme (procedū-

ri būti vadinama Lenkijos 
Tautinės vienybės laikinąja 
vyriausybe. 

Ši Lenkijos Tautinės vieny
bės laikinoji vyriausybė turi 
kiek galint greičiau pravesti 
laisvus ir nesuvaržytus rin
kimus visuotinio ir slapto bal
savimo pagrindu. Visos demo
k r a t i n ė s ir a n t i n a c i n ė 8 
partijos turės teisę dalyvauti 
šiuose rinkimuose ir statyti 
kandidatus. 

Kai Lenkijos Tautinės vie
nybės laikinoji vyriausybė bus 

ra), kuri įgalintų išlaisvintus tinkamai, kaip nurodyta, su-
žmones išnaikinti paskutinius daryta, SSRS vyriausybė, ku-
nacizmo ir fašizmo pėdsakus n dabar turi diplomatinius 
ir sukurti demokratines insti
tucijas, kokių jie patys nori. 
Tai yra Atlanto chartos prin
cipai: visų tautų teisė pasi-

santykius su dabartine Len
kijos laikinąja vyriausybe, ir 
Jungtinės Karalijos bei Jung
tinių Valstybių vyriausybės 

rinkti valdžios formą, kurioje užmegs diplomatinius santy-
jie nori gyventi, suvereninių kius su naująja Lenkijos Tau-
teisių ir savivaldos atstaty- tinęs vienybės laikinąja vy-
mas toms tautoms, iš kurių tai r i a u s y b e i r p a s i k e i s 
prievarta išplėšė agresinės ambasadoriais, kurie savo 
valstybės. vyriausybes informuos apie 

Norėdamos puoselėti aplin- padėtį Lenkijoje, 
ką, kurioje išlaisvinti Žmonės Trys vyriausybės galvos lai-
galėtų vykdyti šias teises, trys ko> k a d rytinė Lenkijos siena 
vyriausybės vieningai padės turėtų eiti Curzono linija su 5-
jiems bet kurioje išlaisvintoje 8 km. nuokrypomis nuo jos 
Europos ar buvusios ašies sa- Lenkijos naudai kai kuriose 
telitinėje valstybėje, kur tų tri- vietose. Jie pripažįsta, kad 

Lenkija turi gauti žymų terito
rijos padidinimą žiemiuose ir 
vakaruose". 

Pirmiausia tenka pastebėti, 
kad Jaltos susitarimai yra ka
ro meto susitarimai, kuriais 
buvo nustatytos gairės, ro
dančios tik kryptį, kuriuo bū
du laimėjusios karą valstybės 
numato spręsti Europos politi
nes ir ūkines problemas. Pap
rastai galutinis sutvarkymas 
paliekamas taikos sutartims. 
Kaip žinome, po II-jo pasauli
nio karo taikos sutartis nebu
vo sudaryta. 

Jaltos susitarimu buvo iš
kreipti Atlanto chartos princi
pai kiek tai liečia tautų apsis
prendimo principą. 

Atlanto chartoje skelbiama: 
„Trečia, jie gerbia teisę visų 
tautų pasirinkti valdžios for
mą, kurioje jie nori gyventi; jie 
nori, kad būtų atstatytos 
suvereninės teisės ir savival
da visoms tautoms, iš kurių jė
ga buvo tai atimta". 

Jaltos susitarime tuo rei
kalu pasakyta: „Tai yra At
lanto chartos principai: visų 
tautų teisė pasirinkti valdžios 
formą, kurioje jie nori gy
venti: suvereninių teisių ir sa
vivaldos atstatymas toms tau
toms, iš kurių tai prievarta 
išplėšė agres inės valsty
bės". 

Kaip matome, Jaltos susita
rimu suvereninių teisių atsta
tymas yra sąlygojamas, kad 
tas išplėšimas buvo padary
tas agresinės valstybės. Šios 
sąlygos nėra Atlanto charto
je. Tur būt, kiekvienam yra 
numanu, kad Jaltos susitari
mų signatarai nelaikė savęs 
agresoriais. Taigi tas taikoma 
tik ašies valstybių atžvilgių. 
Argi tai nėra išskyrimas So
vietų Sąjungos agresinių 
veiksmų, kuriuos padarė So
vietų Sąjunga prieš Pabaltijo 
ir kitas valstybes, vykdyda
ma Hitlerio — Stalino paktą 
prieš prasidedant karui su Vo
kietija? 

Antra, išlaisvintos Europos 
deklaracijos a-d punktai taip 
bendrybėmis surašyti, kad jie 
įgalino Sovietų Sąjungą lais
vai juos interpretuoti savo 
naudai. Taip pvz. dažnai tvir
tinama, kad „Sovietų Sąjun
ga pažeidė Jaltos garantijas 
dėl laisvų rinkimų atitinka
mose šalyse" (Senatoriaus R. 
Kasten rezoliucijos punktas). 
Sovietų Sąjunga tiesiogiai to
kio įsipareigojimo nepadarė. 
Deklaracijos c punktas skam
ba: „c.suformuoti laikinas val
džias, plačiai atstovaujančias 
visiems demokrat iniams 
sluoksniams i r pasižadan
čias kaip galima greičiau lais
vais rinkimais sudaryti vy
riausybes, a t i t inkančias 
žmonių valią". Taigi tokį 
pasižadėjimą turėjo duoti so

vietų suformuluotos vyriausy
bės. Tas visu aiškumu pabrėž
ta ir skyriuje apie Lenkiją:„ši 
Lenkijos Tautinės vienybės 
laikinoji vyriausybė turi kiek 
galima greičiau pravesti lais
vus ir nesuvaržytus rinkimus 
visuotinio ir slapto balsavimo 
pagrindu". 

Be to, deklaracijos punktu d) 
Sovietų Sąjunga pasižadėjo 
palengvinti, kur būtų reikalin
ga, tokių rinkimų įvykdymą". 
Taigi šie nuostatai įgalino So
vietų Sąjunga suformuoti vy
riausybes ir joms palengvinti 
rinkimų įvykdymą. Sunku pri
leisti, kad Jaltos signatarai 
Rooseveltas ir Churchillis ne
būtų žinoję, ką tatai reiškia ir 
kaip jie vykdė tokį valdžios su
formavimą ir rinkimus Lietu
voje, Latvijoj ir Estijoj. Tokiu 
būdu buvo atidarytos durys į 
sovietų imperijos išplėtimą 
Rytų ir Centro Europoje. Nei 
amerikiečiai, nei anglai nepa
reiškė stipresnio pasipriešini
mo sovietizacijos procesui ir 
tenkinosi tik nereikšmingais 
protestais, kurių Stalinas ne
paisė. Tik vėliau, Roosveltui 
mirus, Trumanas susigriebė 
sustabdyti šio proceso plėtimą
si, bet buvo jau per vėlu, nes 
per tą laiką Stalinas sugebėjo 
teroro priemonėmis sunaikin
ti aktyvią opoziciją. 

Atrodo, kad visos koncesi
jos sovietų naudai buvo pada
rytos įtraukti Sovietų Sąjun
gą į karą su Japonija. 

Lietuva Jaltos susitarimuo
se tiesiogiai neminima. Tik ji 
paliečiama pravedant sieną 
tarp Sovietų Sąjungos ir Len
kijos, būtent: „Trys vyriausy
bių galvos laiko, kad rytinė 
Lenkijos siena turėtų eiti Cur
zono linija su 5-8 klm. nuo
krypomis nuo jos I^enkijos nau
dai kai kuriose vietose. Jie 
pripažįsta, kad Lenkija turi 
gauti žymų teritorijos padi
dinimą žiemiuose ir vakaruo
se". 

Apie šią Curzono liniją Lie
tuvių Enciklopedijos V" tome 
randame tokių paaiškinimų: 
„Curzono linija buvo nutiesta 
sąjungininkų ir santarvinin
kų aukščiausios tarybos spren
dimu 1919.XII.8. per taikos 
konferenciją Paryžiuje. Tąja 
linija taryba nustatė laikinas 
Lenkijos rytų sienas, pri
pažindama I^enkijai teisę pa
gal su ja sudarytą 1919 VI.29 
sutartį — savo administraciją 
įvesti buvusios Rusijos im
perijos žemėse, esančiose į 
vakarus nuo tos linijos. Lini
ja prasideda toje vietoje, kur 
buvusi siena tarp Rusijos ir 
Austrijos-Vengrijos pasiekia 
Bugo upę ir eina šiaurės link 
buvusios sienos tarp Rusijos ir 
Rytų Prūsų. 

1920 m., kilus karui tarp T. 
Rusijos ir I^enkijos. Anglijos 

(Nukelta į 5 psl.) 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 
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Kaip pradėjęs technikos fakulteto studijas dar 

Kaune, gavo darbo statybos rangovo braižykloje. O 
ir darbo stovykloje jam jau teko pasireikšti geru brai
žytoju. Gavęs iš stovyklos vadovybės atitinkamą re
komendaciją, galėjo Sydney mieste pasirinkti darbą 
net iš kelių darboviečių. Ir šitaip sekėsi gyventi. 
Nejučiomis pasinėrė į laisvą, nežabojamą jauno, ne-
vedusio vyro jaunystės jėgų eikvojimą. 

„Aha... Tuziną metų Australijoj prauliavojau ir 
nei tėvynei, nei sau pačiam progų neišnaudojau... 
Net iki šiol apie vedybas Olivijai nesisakiau... Mela
vau... Apie Kunigundą nežinojo ir seniau, ir dabar te
bėra apgaudinėjama vardan kažko?... Vardan mano 
baimės prisipažint prie to? Turiu aš kada nors teisy
bę jai atskleisti, o ji galės mane pasmerkti arba 
teisti..." 

Ilgiau delsti negali, nes Olivija stovi prie uždarų 
durų. Pagal seną įprotį duris visada atrakina Al
gimantas. J is jau čia pat. žvanga keli raktai, kol pa
tamsyje atrenkamas reikalingasis. Durys atdaros ir 
koridorėlyje įžiebiama šviesa. Iš karto sieloje taip 
pat lyg šviesiau pasidaro. 

— Ak, kaip gera būti vėl namie! Juk namie ge
riausia, ar ne? 

Algimantas tik kažką pramurma, tartum pritar
damas, vis dar negalėdamas galutinai nuvaikyti už
ėjusias mintis. Olivija velkasi savo Švarkelį ir eina 

link vaikų miegamųjų. Prieš eidama gulti ji įpratusi 
visada patikrinti vaikų kambarius. Ir dabar prada
riusi duris, tyliai ir labai trumpai akimirkai įjungia 
šviesą sūnaus miegamajame. Berniukas šnarpščia, 
net lūpas papūsdamas, o antklodė ritmingai kilo
jasi, jam alsuojant. Išslinkus iš Arūno karalystės, 
tokiu pat tyliu būdu įjungia šviesą dukters Irmos 
kambaryje, tik šį kartą šviesą ir palieka — tuoj pa
stebi paklotą ir tuščią lovą. 

— Algimantai... Irmos dar nėra! 
Virtuvėje sieninis laikrodis, tiksėdamas sekun

dine rodykle, skaičiuoja kažkelintą minutę po 
vienuoliktos valandos, tarsi patvirtindamas užsi
tęsusį dukters išvykimą: tik taip... tik taip... tik taip... 

— Tikriausia ji kur nors su Vytautu. Nustok ja 
rūpintis ir tu! J i turi sužadėtinį, juo mes pasitikim 
visai! Leidom su Irma eiti jau laisvai... Ji jau su
brendus, viską gali. Mergaitė kuone aštuoniolikos 
metelių! 

— Taip, bet... žinai... jaunas kraujas ne van
duo... 

— O kągi mes daugiau bepadarysim? Drau
dimas dar labiau paskatina jaunystę! Ir ragina prie 
uždrausojo vaisiaus! Dabar, pati žinai, laisvoji meilė 
klesti baisiai. 

— Meilė visada klestėjo, tik jos padariniai mane 
baugina. 

— Kiek kartų sakiau — nesijaudink prieš laiką! 
Juk Irma nieko blogo nepadarė, nieko paiko! Be to, 
širdis juk tuo laiku tik ima plakti... Pareidavo po 
dvyliktos, net po pirmos naktį!.. 

čiau australiškųjų žygių... O aš ir tau kreivai 
sakiaus, nelygiai.. 

Tik dabar Olivija pajunta Algimanto eiliavimo 
rimus, todėl gal nelaiko tai rimtu prisipažinimu. Ati
dengusi lovos apdangalą, lanksto pasidėjimui. 

— Gal prisiminei kokią nors meilės avantiūrą? 
— Taip... Aš apie Kunigundą tau ne viską atvi

rai sakiau... O prisipažinti tau vis atidėliojau, vis 
pasakiau... 

— Apie Kunigundą? Ar apie tą tavo viršininko 
dukrą? 

— Taip. Ji buvo mano žmona Sydney mieste... 
Štai. ką aš dengiau melo skraiste! 

— Juk sakeisi, kad Laima buvo tavo žmona! 
— Ne, Olyte... Aš vardą tau sumelavau, kad ji 

kitos rasės — ir minėti nedrįsau... 
Olivija tarsi palengva bunda iš ilgo letargo, vis 

dar negali įsisąmoninti staigaus vardų pasikeitimo. 
"Iki šiol per keliolika metų Algimantas minėdavo po 
vedybų netrukus mirusios pirmosios jo žmonos 
vardą ir ji visada tikėjo, kad tai buvo kažkokia 
lietuvė Laima. Net jos pavardės niekad nesiklausė, 
nenorėdama gilintis į praeitį. Dabar, štai, pasirodo, 
jog tikroji Algimanto žmona buvo Kunigunda! Toji 
pusiau vokietė, pusiau australietė! Tarytum karto
dama norimą atsiminti eilėraštį ar sakinį, Olivija 
garsiai mąsto. 

— Tai tavo žmona buvo Kunigunda? Or tu man 
tik dabar apie tai sakai! Septyniolika metų man 
melavai! 

— Olyte, aš ne dėl to, kad man būtų gėda, susi-
Olivija nepastebi Algimantą kalbant eiliuota dėjus su ja... Aš tik dėl Irmos! Juk ji neturi žinoti, kas 

kalba. Palengva nusirengdami abudu jau švelniau iš tikrųjų buvo jos motina! Tikėk manim, jeigu tu 
ima įvykį. Olivija save ramina, jog Irma protinga visą teisybę žinotum, tai ir Irma būtų visiškai kito-
mergaitė, o Algimantas ramus tik išviršiniai. Sąžinė kia! O tu ją nuo pat kūdikystės užauginusi kaip savo 
jau garsiai beldžia ir reikalauja žmonai išdėstyti dukterį, nes tikėjai ją esant lietuvaitės dukra! 
vigą teisybę. 

— Olyte... Mašinoje man priminei, kad neminė j u s daugiau) 

» 
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KUN. J. ANGELAITIS 
- JUBILIATAS 

Kun. J u o z a s F. Ange la i t i s 

Gegužės 25 d. auksini kuni 
gystės jubiliejų su 13 s a v o 
mokslo d raugų atšventė k u n . 
•Juozas F . Angelait is , buvęs 
Clevelando Švč. M. Marijos 
N e p a l i a u j a m o s P a g a l b o s 
parapijos klebonas. Šv. Mi
šias koncelebravo Šv. Alberto 
parapijos bažnyčioje No. Rou-
laton. Ohio. Kartu švęsdamas 
savo jubiliejų pamokslą pasa
kė ka rd ino las ir buvęs Detroi
to a rk ivyskupas J o h n Dear-
don. 

Kun . J u o z a s Angelaitis gi
mė 1904 m. rugpiūčio 24 d. 
Smithon.. Pa . Kunigu buvo 
įšvent in tas Clevelando vysku
pijoje 1934 m. gegužės 26 d. 
Pirmuosius penkerius metus 
dirbo kaip klebono as is tentas 
Akron, Ohio, Šv. Petro para
pijoje. Po to buvo paskirtas lie-
uviškon Švč. M. Marijos 
N e p a l i a u j a m o s P a g a l b o s 
parapijon Clevelande, kur tuo 
ne tu buvo d a r nauja parapija 
r j i s buvo a n t r a s klebonas. 

Geriau ap t a rnau t i naują lie
tuvišką parapiją, kuri nuolat 
augo skaičiumi i r kūrėsi gra
žioje Erie ežero pakrantėje, 
kun. J. Angelai t is 1951 m. 
pastatė naują bažnyčią, o 1961 
m. pastatė moderniškos mo
kyklos pa ta lpas . Mokykloje 
buvo mokomi va ika i nuo vai
kų darželio iki aštuntojo sky
r iaus . Jo rūpesčiu buvo pasta
t y t a s gražus Šv. Kazimiero 
seserims, kurios vadovavo mo
kyklai, v ienuolynas . Šį darbą 
jos gali tęs t i ir d a b a r mokyk
loje, kuri y r a la ikoma viena iš 
stipriausių visoje Clevelando 

" vyskupijoje. 
Susirinkęs daugiau lėšų kun. 

Angelaitis pastatydino ketu
r iems kunigams modernišką 
kleboniją gyventi i r dirbti pa
rapijos darbus . I r visi para
pijos pas ta ta i s ta ty t i stilingai 
ir suderinti romanišku sti
lium, tuo pa rodydamas pat ies 
statytojo i r architekto išlavin
tą menišką skonį. Visą sta
tybos laikotarpį pa t s klebo
n a s atliko juodus statymo 
darbus, t a u p y d a m a s para
pijos lėšas. Tai į rodė jo pasi
aukojimą parapi ja i ir jos kūri
mui, kad ji būtų g y v a ir veikli. 
Parapijoje buvo mokomi ne t ik 
vaikučiai tikėjimo tiesų, bet ir 
visi kiti galėjo susipažinti , 
pamilti ir garbint i Dievą. 

Pa l ikdamas parapijos dar
bus ir 1974 m . išeidamas į pen
siją kun. Juozas F . Angelaitis 
persikėlė ir gražią ūkišką ap
linką Windsor, Ohio, kur j is ir 
daba r tęsia savo darbą, už
s i i m d a m a s d a r ž i n i n k y s t e , 
skaityba ir kasdien atnašau
damas šv. Mišias u ž savo gi
mines, artimuosius, draugus ir 
buvusius parapiečius. 

MOSU KOLONIJOSE 
Lemont, III. 

M A I R O N I O M O K Y K L O S 
P I R M O J I K O M U N I J A 

Penkios bal ta i pasirėdžiu 
šios mergai tės ramiai atžings-
niavo per vidurį De Andreas 
bažnyčios ir buvo sutiktos 
šiltų ir patenkintų žvilgsnių le-
montiškių ir ypač tėvų. Kun. 
A n t a n a s Saulai t is , jėzuitų 
provinciolas, sutiko jas i r 
supažindino su apeigų pras
me. J i s kvietė visus prisiminti 
savo pirmąją komuniją. Jėzui
tai rūpinasi Lemonto lietuvių 
katalikų misija jau nuo to 
l a i k o , k a i kun . J u o z a s 
Prunskis buvo rimčiau su
sirgęs. 

O n a Abromait ienė stropiai 
paruošė mergaites per Mai
ronio l i tuanist inės mokyklos 
t ikybos pamokas . J i praeitais 
metais t a ip pa t pajėgė suor-

Putnam, Conn. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ - VISŲ 
ATSAKOMYBĖ 

Brangios Sesės ir Broliai P o š k a i šventei pritaikytas 
Lietuviai Koliziejus, parūpintos lėšos iš 

užsienio atvykstantiems šokė-
Mūsų didžioji dauguma J a m s -

sielojamės jaunimo išlikimu K a i P v l s o s Praėjusios šven-
lietuviais ir rūpinamės Lie- t ė s n e a P s l ė J ° be geraširdžių 
t u v o s a t e i t i m i . J a u n i m a s l i e t u v l U « JU organizacijų 
Lietuvoje ir dauguma mūsų a u k l * ' n e & a h apsieiti ir sep-
jaunimo išeivijoje yra nuošir- ^nt°n- Nuoširdžiai dėkojame 
d ū s , išsimokslinę ir patriotiš- į s i e m s jau auka prisidėju-
ka i nusiteikę lietuviai. J ie s i e m s i r maldaujame visų kitų 
stengiasi atsispirti prieš nu- n o r s m | ž a a u k a paremti 
tautimą ir atiduoti savo duok- š v e n t e - Šventės pagrindinis 
lę tėvynės gerovei, nors tai t i k s l a s V™ Padėti mūsų jau-
pi lnai įvykdyti dėl pašalinių nimui išsilaikyti Ketuviais. Su-

Seselė Aloyza 

P A G E R B I A M A 
S E S E L Ė ALOYZA 

Kaip buvo praneš ta ALRK 
g a n i z u o t i l i e t u v i a m s S u - Moterų sąjungos seime, Nekal-
tvirt inimo sakramentą . Mai- to Prasidėjimo Marijos seselių 
r o n i o m o k y k l o s t i k y b o s vyresnioji — provinciolė ses. 
pamokos y r a kun. J . Duobos Aloyza buvo išr inkta žymiau-
pnežiūroje. J i s ta ip pat pa- sia metų moterimi JAV-bėse. 
d e d a m o k y k l a i p a t a r - j į plačiausiai yra pasidarba-
n a v i m a i s . S e k m a d i e n į , vusi lietuviams ir padariusi di-
gegužės 13 d. pirmąją komu- džiausią įtaką lietuvių visuo-
niją priėmė J a n i n a Braune, menei savo darbais . 

autobusu ar automobiliu, nėra 
labai brangi, o bilietai į šventę 
specialiai pigūs, kad kuo dau
giau joje galėtų dalyvauti . Cle-
velandiečiai lietuviai Jūsų 
visų labai laukia ir tikisi gau
saus Jūsų ats i lankymo. 

D r . A n t a n a s B u t k u s 
Šventės rengimo k-to 

pi rmininkas 

D A Ž Y T O J A I 
LAUKO IR VIDAUS DARBAI 

svariai dirbam, nebrangiai 
Kalbam lietuviškai 

Skambint po 6-os vai. vakaro 
476-1974 - 778-1813 

CLASSIFIED ADS 

į takų jiems yra gana sunku. 
Didieji išeivijos renginiai, 

y p a č šokių šventės, jiems yra 
didelė paspirtis, ir jie prie jos 
surengimo nuoširdžiai prisi
deda . Jau daugiau kaip dve
j u s metus šokėjų grupės 
kruopščiai ruošėsi meninei 
programai, paaukodamos il
g a s darbo valandas ir savo 
lėšomis nukeliavo daugelį my
lių. Jų noras ir ryžtas kuo ge
r i au atlikti šokių programą 
y r a neabejotinas. Šventės ren
gėjai taip pat intensyviai 
vykdo ruošos darbus. Kas nuo 
komiteto priklauso viskas ger
ai padaryta : suorganizuotas 
250 asmenų choras, pasamdy
t a s 59 asmenų orkestras, 
užsakytas modernus ir visa-

Worce8ter, Mass. 
Š V E N T Ė M E MOTINOS 

D I E N Ą 

Gegužės 13, sekmadienį, 
visoje Amerikoje buvo šven
č i a m a Motinos diena. Mūsų 
kolonijoje t a ip pat buvo prisi
min tos gyvos, mirusios ir tos 
m o t i n ė l ė s , kurių n iekas 
nepris imena ir kaulus nešioja 
žvarbūs Sibiro vėjai. 

Š v . Kazimiero parapijos baž
nyčioje 10 vai . ryto ALRK Mo
terų sąjungos 5-tos kuopos už
prašy tas šv. Mišias už visas 
motinėles aukojo ir pamokslą 
p a s a k ė kun . B. Uždavinis, 
MIC. Organizuotai šv. Mi
šiose dalyvavo Moterų są
jungos 5-ta ir Lietuvos Vyčių 
26-ta kuopos. Įspūdingai gie
dojo parapijos vyrų choras, 
vadovaujamas muz. Z. Snars-
kio. Vargonais palydėjo var
gonininkė O. Keršytė. Po Mi
šių sugiedota „O Kristau, 
Pasaulio Valdove". 

Parapijos salėje LB inicia
tyva įvyko motinų pager
b imas , programėlė ir Lietuvių 
Labd. draugijos suruošti (vi
siems dalyviams nemoka
mai), pusryčiai. 

Motinų pagerbimą trumpu 
žodeliu pradėjo ir motiną api
būdino Worcesterio apylinkės 
LB pirm. St. Rudys. ALRK 
Moterų sąjungos pirm. J . 
Mack trumpoje paskaitėlėje at
kreipė dėmesį ne tik į šių dienų 
motinas, bet pacitavo keletą 
ištraukų apie motinas iš Šv. 
Rašto, keldama ir anų laikų 
motinų pasiaukojimą ir meilę. 

Meninę dalį atliko lituanis
tinės mokyklos mokiniai, pa
ruošti mokytojos J . Dabri-
lienės. 

UŽBAIGĖ 
M O K S L O M E T U S 

ruošiant didingą šventę, kuria 
j aun imas su pasididžiavimu 
galėtų gėrėtis, rodydamas 
mūsų brangų liaudies meną 
s a v i e m s i r k i t a t a u č i a m s , 
daug prisidės prie jų noro iš
likti l ietuviais. 

Šventė tik tada bus visa
pusiškai gerai pasisekusi, k&i 
Koliziejų pripildysime žiū
rovais. Kaip j au daug kartų 
minėjau, Clevelando lietuviai 
vieni to nepadarys , nes čia jų 
tiek daug negyvena. 

Šventė t ikrai įvyks, nes mes 
negalime apvilti mūsų jau
nimo ir jų įdėto sunkaus darbo 
ruošiant programą. Būtų gėda 
ne tik prieš jaunimą, bet ir 
prieš amerikiečių aukštus val
džios pareigūnus, jeigu salė 
bus apytuščia. 

Vardan išeivijos lietuvių 
savigarbos ir tautinio soli
darumo da r kar tą kreipiuosi į 
Jus , sesės ir broliai lietuviai, 
gausiai a tvyki te į šventę. Chi-
cagos, Detroito, New Yorko, 
Philadelphijos, Pennsylva-
nijos ir ki t iems Rytinio pa
kraščio l ietuviams kelionė nei 
ilga, nei vykstant grupėmis 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — V a l d y m u 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
Hiiiiinmiitmiiimiiuiuniiniuiiiiniiiiii) 

R E A L E S T A T E 

F A S H I O N C A R P E T S 
K I L I M A I 

Lietuvių prekyba 
3304 W. 63 St . — TeL 778-9064 

>0000©0000000<>000<>0"0<K>0<><><K 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

>0<>0«000©0\>0<>©000<>©<>aO<>©<>0< 

SOPHIE BARČUS 
KADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba Šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojara iš nuosavos studijos Mar-
qtwtte Pk., vedėja Aldona Daukus. 

Chicago, n . 60629 
7150 S. Maplewood Aveonc 

TeL 778-154S 

V Y R A I I R M O T E R Y S 
p Į imm , — II « • i — • • — — 

EXP£R'D TA1LOR & FITTER 
Malė or Female 

Mušt be able to communicate with 
English speaking clientele. Southvvest 
Suburban retail clothing store. 

Phone — 425-7400 

IŠNUOMOJAMA — - FOR RENT 

IŠNUOMOJAMA KIRPYKLA 
SU BUTU. 

Kreiptis telef. — 376-6139 

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

FACKAGE £ X P R £ S S AGE>CY 
MARIJA -\OKK.TK {.£>£ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kes. Maistas iš Europos sandelių. 

2606 W. 69 St, Chicago, IL 60629 
TeL — 925-2787 

Rasa Grigal iūnai tė , Er ika 
Jakubauska i t ė , Da ina Kaz
l a u s k a i t ė i r D a n a 
Paul iukonytė . Su jomis komu
niją kar tu priėmė jų tėvai . 

Kadangi ji buvo stipriai 
susirgusi, ta i nebuvo galimy
bės ją atit inkamai pagerbti. 
Dabar ji yra jau gerokai sus
tiprėjusi ir j a i gal ima suteikti 

broliai, seserys ir veik visi Mi- atitinkamą pagerbimą. Emili 
Šiose da lyvavę . j a Šaulienė ir Albina Lipčienė 

Po Mišių naujai priėmusios rūpinasi, kad pagerbimas gra-
komuniją išvedė dalyvius į pri
ėmimo kambar j . Ten sve
tingoji Juzė I^aukaitienė buvo 
paruošusi kavutę. J . Laukai
tienė jau daugiau ka ip metai 
rūpinasi suteikti Lemonto 
lietuviams malonią progą pa-

Po motinų pagerbimo litu
anistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirm. N . Pranckevičiū-
tė pakvietė L B pirm. St. Rudį 
jteikti diplomus šią mokyklą 
baigusioms G. Dabrilaitei ir G. 
Prapuolenytei. Tarė trumpą 
žodį. Tėvų komiteto pirmi
ninkė visus mokinius apdo-
vanojo Šv. Kazimiero me-

bus birželio 2 d., šeštadienį, daliais kūnuos parupmo tėvų 
Putname, Conn. Kviečiamos komitetas. Mokytojai J . Dab-
tos, kurios gal i dalyvauti , pra-

žiai būtų pravestas i r ta diena 

nešti kuo greičiausiai rengė
joms — Emilijai Šaulienei, 22 

bendrauti po Mišių. Jaunos ios Frank St., Branford, Conn. 
komunikan tės sėdosi prie 06405. Pagerbimo pradžia bus 
atskiro stalo, kur mamos joms 3 vai.p.p. 
paruošė ypa t ingesnes vaišes 
Mišių organizavimą prižiūri 
Kazys Laukai t is , e idamas 
Lemonto lietuvių katalikų mi
sijos komiteto pirmininko 

pareigas. Jis šiam darbui ati
duoda daug širdies, n o r s turi i r 
eilę kitų atsakingų pareigų. 

A. K . 

rilienei mokiniai įteikė dovaną 
gautą iš Lietuvos. 

Daugelį metų tėvų komi
tetas rūpestingai dirbo, rūpin
damas is lituanistinės mokyk
los f i n a n s i n e p a d ė t i m i . 
Talkino ir Lietuvių Bendruo
menė, o ypač Lietuvių Labda
ros draugija buvo tėvų komi
t e to d i d y s i s i r s t i p r u s 
užnugaris finansiniuose sun
kumuose. J . M. 

LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA 
„PORTUGALIJA-FATIMA 

ISPANIJA - LIURDAS / PARYŽIUS" 
1984 RUGPJŪČIO 02-20 DIENOMIS 

18 DIENŲ 
ORGANIZUOJA „DRAUGAS" 

KELIONĖS KAINA 
(asmeniui — gyvenant dviese kambaryje) 

IŠ NEW YORKO IŠ ČIKAGOS 
$2150.00 $2350.00 

Kelionės kaina apmoka: 

Transatlantinius skridimus 
Pirmos klasės viešbučius 
Pusryčius ir vakarienę kiekvieną dieną 
Priešpiečius pagal maršrutą 
Transportą autobusu iš aerodromų ir iš viešbučių 
Ekskursijas pagal maršrutą 
Lagaminų atnešimą į kambarius 
Traukinio bilietus — Liurdas / Paryžius 
Patyrusio palydovo paslaugas 

* * * 

Keleiviai iŠ visų Amerikos ir Kanados miestų gali prisi
jungti New Yorke arba Čikagoje. 
Jiems bus parūpinti lėktuvo bilietai iš gyvenamo miesto į 
New Yorką ar Čikagą to laiko pigiausiomis kainomis. 
IMOKĖJIMAS ASMENIUI — $200.00 

Žemiau pridėtą a tkarpą su įmokėjimo čekiu prašome 
siųsti: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, IL 60643 
tel. (312) 238-9787 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
U mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

SIUNTLNLU I LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

x>oooooooooooooooooooooooo 
MASTER PLUMBING 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
tr vonios kabinetai. Keramikos pryte-
MB. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo-
BU elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAFINAS — TeL 636-2960 

»oooooooooooooooooooooooo< 

M O V I N G 
•ERENAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 
• » » « 

Vardas i r 
pavardė: 

Adresas: 

Tel.(Area) 
Turiu pasą,! 
Gimimo datat 

Pradėsiu kelionę. 
Rūkau :< Noriu 
Čekis: 

P i l i e t y b ė : 
Reikia paso: 

i š : 
a t 3 k i r o kambario: 

Paradas 

) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l t — 20 — 30% pigiau mokėsite ss 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

32081/S W. 95th St ree t 
X)0<KHXX>000000<XX>0<XXX>000<X 

PALOS HEIGHTS 
Savininkas parduoda Navajo Hills, 8 
kamb. "ranch" namą. 3 miegami, 21Ą 
vonios. Naujai atremontuota virtuvė, 
nauji reikmenys: šaldytuvas, pečius, 
indams plaut maš. ir kt. Nauji kili
mai, užuolaidos. $129,900. Kreiptis 
j Mr. Lucas, tel. 597-2255. 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

6113 S. Archer Avenue — Vieno ir 
dviejų miegamų '"condos". Centr. oro 
vėsinimas. Kilimai. 2 blokai iki Jewel 
krautuvės. Daug priedų. 12% palū
kanos, su mažu jmokėjimu. Skubėkit. 
5187 S. ARCHER AVENUE 

Archer Pasididžiavimas 
12% už nustatytą paskolą Naujas 3 
butų mūr. namas.. Po 3 miegamus ir 
1 % vonios 1-me ir 2-me aukšte, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. •'garden" bu
tas apačioje. 3 gazo boileriai. Aukštos 
nuomos. Tik keletą žingsnių iki au
tobuso. Arti Jev/el ir Dominick krau
tuvių ir banko. Priedai. Skubėkite. 
6740 W. 63 St — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. iy2 vonios. 
3827 W. 61 Street — 1^ aukšto. 5 

kamb. apačioj, 3-jų kamb. butas 
viršuj. Modern. virtuvės, spintelės. 
Pilnas rūsys. Naujas stogas. Ther-
mopane langai. Garažas su automat. 
atidaromom durim. Turite pamaty
ti. Paskubėkite. 

5604 S. Pulasid — Naujas 2-jų butų 
po 3 miegamus, 1 ]Ą vonios. Krautu
vės patalpa tinka grožio salionui, 
dovanų prekybai *rba "income tax" 
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p. 
sklypas. Reikmenys. Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite. 
3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
mų mūrinis. Modern virtuvė ir vo
nia, įrengtas rūsys, su baru. 50 p. 
sklypas. Reikmenys. Labai švarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
leiskite progos už šią kainą — tik 
$55,900. 

No. 864. 53-CIA IR NEWLAND 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom" 
spintelės. 2 židiniai. 2 maš. garažas. 
60 p. sklypas. 1 blokas iki Archer 
Ave. autobuso. Skubėkite. 

No. 900. 57-TA IR KENNEm 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo, 
[rengtas rūsys. Naujesnis 2 maš. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 
No. 873. 63-ČIA IR PULASKI 
6 kamb. mūrinis. 3 dideli miegami, 
{rengtas rūsys. 50 p. sklypas. 2 maS. 
garažas. Priedai. Skambinkite dabar. 
No. 876. 2-JŲ BUTŲ. 61 IR KOUN 
Tik 6 metų senumo. Visas mūras 
"face brick". Po 3 miegamus. Kara
liško dydžio virtuvė su med. spinte
lėm. Dalinai įrengtas rūsys. SvenC. 
Marijos parap. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

tVBBIEN FAMELr BEALTT 
TeL — 434-7100 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
i r ki tus k ra š tus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-5980 

• » m 

V A L O M E 
ŠILIMUS I B BAIJDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — B E 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a rba 376-5996 

Perskaitę "Draugą' 
kitiem* paaiakaityti 

duokite 

82-os Ir Franciseo. Modenms 6 
kamb., 3-jų miegamų mūro namas. 
Jrengtas rūsys. Vertas dėmesio 

62-os ir Keeler. 5 kamb. (2-jų miega
mų) mūro rezidencija Garažas. Pra
šoma 68,500 dol. 

44-os ir Arteslan. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52,500 dol. 

2822 W. 67 Street Grožio salionas 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000 
dol. 

Summit, 01. 4 butų mūr. namai. Pui
kiai išlaikytas. 89,900 dol. 

Lemont, ūl. Puikus investavimui. 4 
butai po 2 miegamus. 109,000 dol. 
Skambinkit Budraičiui 

BUDBAITIS BEALTT 
6600 South Pufaaki Boad 

TeL 767-4)600 

Apaiaoka skelbti* dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

/ < ' 
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A.A. DR. STASYS 
BUDRYS 

A. a. dr. Stasys Budrys 

Dr. Stasys Budrys re+ikėtai 
mirė 1984 m. balan {'c 10 d. 
Sarasotoj, Floridoj. Velionis 
gimė. 1916 m, liepos 14 d. Vil-
kijoj,'XSetuvoje. 1935 m. baigė 
„Aušros" berniukų gimnaziją 
Kaune. Studijavo mediciną 
Vytauto D. universitete ir bai
gė 1940 m. Nuo 1941 m. dirbo 
Kauno tuberkuliozinei ligoni
nėj. 1941 m. vedė kurso kolegę 
Mildą Kuršaite 

1944 m raudonajai armijai 
užplūstam tėvynę, su vienerių 
metų dukrele pasitraukė į 
Vakarus. Kurį laiką gyveno ir 
dirbo Sudetų krašte, TB sana
torijoj, vėliau L'NRA ir IRO 
stovyklose kaip gydytojas. 
q 1947 m atvyko j JAV Atli
kęs privaloma ligoninės prak
tikų Chicagoje kazimieriecių 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, gavęs 
praktikos teises, nuo 1949 me
tų ouvo bendros praktikos gy 
dytoju pietinėj Chicagos daly 
1962-1963 metais buvo Cent
ral Community ligoninės gy
dytojų pirmininkas. Praktika 
vertėsi iki 19&J m. Dalinai dėl 
sveikatos buvo išėjęs į poilsį. 

I>r. Stasys Budrvs buvo stu
dentų gydytojų korporacijos 
,,Fraternitas Lituanica" na
rys. Kaip studentas buvo kor
poracijos tėvūnas ir arbiter 
elegantiarum pareigose. 1950 
njk, „F.L" Korp! atsikūrus 
Amerikoje buvo valdyboje 
įvairiose pareigose (1951-52 
metais pirmininku). 

1949 m. įsijungė j Amerikos 
Lietuvių Gydytojų draugiją 
Chicagoje. 1957 metais buvo 
vicepirmininkas, vienas iš pa
grindinių organizatorių I-jo 
Amerikos liet. gyd. suvažiavi
mo Chicagoje. 1958 m. Illino-
jaus L.G. dr-jos pirmininkas ir 
1965-67 m. Amerikos Liet. 
Gyd. s-gos pirmininkas. 

Po II-jo A.L.G sąjungos su
važiavimo dr. Stasio Budrio 
iniciatyva-buvo pradėtas leis-
ti-%,Lie&avįų Gydytojų Biulete-
nis 'VKad biuletenis būtų ge
riau priimtas vietinių lietuvių 
gydytojų, atsak. redaktorium 
buvo pakviestas tada autori
tetingas Chicagos lietuvių gy
dytoja dr. S. Biežis faciau vi
są technišką darbą dirbo dr. 

Stasys Budrys iki 1965 m., ka
da redagavimo darbą perėmė 
dr. Milda Budrienė, bet tech
niškąjį darbą atliko dr. Sta
sys iki 1970 metų. Iki dabar jis 
buvo „Medicinos" žurnalo re
dakcinės komisijos narys. 

Dr. Stasys Budrys nuo jau
nystės buvo jūrų skautas. 
Amerikoj buvo pakeltas į 
skautininkus, vienas iš pir
mųjų organizatorių atkuriant 
jūros skautus Chicagoje. 1965 
m. iš Rako Michigane išgavo 
žemės, kur buvo įrengta nuo
latinė lietuvių skautų stovyk
la ir iki mirties buvo tos sto
v y k l a v i e t ė s p a t i k ė t i n i s 
urustee). 1962-64 m. buvo 
skautų akademikų Vydūno 
•Jaunimo fondo pirmininkas. 

Dr. Stasys didelis foto mė
gėjas, jis vienas iš organizato
rių Foto Archyvo, • įsikūrusio 
1972 m., jis buvo archyvo pati
kėtinių pirmininkas. 

Nuo pat atvykimo, bet ypač 
paskutiniam dešimtmety bu
vo aktyvus Amerikos gydyto
jų organizacijose: Chicagos 
medikų sąjungoj, Illinois vals
tijos medikų sąjungoj. Tose or
ganizacijose daugelį metų bu
vo, atstovas ir delegatas iš 
vietinių Chicagos gydytojų or
ganizacijų. 

Dr. S. Budrio palaikai buvo 
atvežti į Chicagą. Šermenyse 
atsisveikino gydytojai, kor-
porantai, skautai, draugai, bu-
»ę pacientai... Po iškilmingų 
pamaldų iš Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčios Chi
cagoje buvo nulydėtas ir pa
laidotas galutinam poilsiui Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Jo netekom, liko sunkiai už
pildoma spraga, kaip gydyto
jo, žmogaus draugo, šeimos tė
vo, aktyvaus ir dosnaus 
skauto, Fraternitas Lituanica 
korporanto, spausdinto žodžio 
puoselėtojo ir daugelio planų 
iniciatoriaus, rėmėjo. 

V. Šaulys 

JALTOS,.. 
(Atkelta iš 3 psl.) 

užsienių reikalų ministeris 
Curzon, savo vyriausybės pa
vedamas, mėgino sutaikyti ka
riaujančias šalis ir pasiūlė 
aukščiausios tarybos nužymė
tą liniją pripažinti galutine 
siena tarp T. Rusijos ir Lenki
jos. Nuo to laiko ta linija vadi
nama C.L. Ji buvo pravesta be 
Lietuvos žinios ir todėl nebu
vo Lietuvai ji naudinga ir tin
kama, nes I^enkijos pusėje bu
vo Seinai, Punskas ir daug 
kitų grynai lietuvių gyvena
mų vietų". 

Nustatydami Lenkijos ryti
nę sieną pagal Curzono liniją, 
trys didieji faktiškai įteisino 
Sovietų Sąjungos nuolat ke
liamą reikalavimą pripažinti 
jų sienas, kokios jos buvo su
darytos prieš Vokietijai pra-

MŪSŲ KOLONUOS 
Lakeu'ivood Park, Pa. 

70-TOJI LIETUVIŲ 
DIENA 

Septyniasdešimtoji Lietuvių 
diena šiemet bus rugpiūčio 12 
d. Lakewood Park, Barneville, 
Pa. 

Lietuvių Kultūros Centre 
Frackville, Pa., komiteto posė
dyje šių metų pirmininkas Jo-
seph Yezulinas iš Shenandoh 
pranešė, kad Lietuvių diena ir 
šiais metais bus Lakewood 
Parke. Kadangi tai 70-toji Lie
tuvių diena ir galbūt pasku
tinė Lakewood Parke, tai ji 
žada būti gera visais atžvil
giais. Lietuvių dienos progra
ma bus pranešta vėliau. O da
bar informacijai galima 
susisiekti su Lietuvių dienos 
komiteto sekretore Ann Carli-
tus, Ringtown, Pa. 17967, tel. 
717—889-3839. 

Hartford, Mass. 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 
Hartfordo Lietuvių Bendruo

menės apylinkė surengė Moti
nos dienos minėjimą gegužės 
13 dieną. Švč. Trejybės bažny
čioje 9 vai. iš ryto buvo atna
šaujamos šv. Mišios už gyvas ir 
mirusias motinas. Parapijos 
klebonas kun. Juozas Matutis 
pasakė motinoms pritaikytą 
pamokslą. Tuoj po Mišių baž
nyčioje buvo parapijos sodalie-
čių vainikuojama Marijos sta
tula. Prie šių apeigų prisidėjo ir 
,,Berželio" tautinių šokių vai
kų grupė ir šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. 

Bažnyčios salėje prie pa
puoštų stalų buvo sodinamos 
motinos ir apdovanotos gėlė
mis. Kartu sėdo jų Šeimos ir sve
čiai. Minėjimą atidarė Hartfor
do Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas Ignas 
Budrys, pakviesdamas klebo
ną kun. Juozą Matutį sukalbė
ti maldą. Po to buvo susikaupi-

dedant karą su sovietais, nors 
anksčiau JAV7 nesutiko svars
tyti sienų klausimo karui 
nepasibaigus. 

Jaltos susitarimais nustaty
toji siena tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos einanti Curzo
no linija šiandieną nustojo 
reikšmės, nes ji buvo forma
liai pakeista- susitarimu su 
Lenkijos Tautinės vienybės 
vyriausybe 1945 m. rugpiūčio 
16 d. Šiandieną ji turi tik 
istorinės reikšmės, kaip ir 
1919 m. Curzono linija. 

Teisiniu požiūriu Jaltos susi
tarimai saisto tik jos signata
rus ir trečiųjų atžvilgiu, bū
tent ir Lietuvos, jie yra res 
inter alios aktas, t.y. aktai, 
kurie nesuteikia teisių ar užde
da prievolių. 

Pasisakymas už Jaltos susi
tarimus implikuoja pripažini
mą status quo, kuris buvo su
darytas, įsigalėjus sovietų 
karinėms jėgoms Rytų ir Cent
ro Europoje ir kuris šiandieną 
remiasi jėga ir priespauda. 

mo valandėlė pagerbti visas 
mirusias motinas. 

Pagrindinę kalbą pasakė iš 
Putnamo atvykusi seselė Igne. 
Ji priminė visiems jau nuo se
nų senovės lietuvių tradicijas 
gerbti motinas. Kalbėjo apie 
šių laikų pasikeitimus šeimų 
santykiuose ir apie padidėju
sias motinos pareigas. Ji minė
jo, kad šių dienų motina pasi
žymi kovingumu ir kad reikia 
motinų, kurios nepasiduotų ap
linkos srovėms ir neleistų savo 
vaikams pasiduoti. Seselė Igne 
užbaigė savo kalbą, priminda
ma mums apie Marijos ir Kris
taus santykius. 

Meninę minėjimo dalį atliko 

Hartfordo „Švyturio" mokyk 
los mokiniai ir „Berželio" tau
tinių šokių vaikų grupė. Ginta 
rė Tijūnelytė, Edmondas 
Jalinskas ir Lina 2iūrytė dek
lamavo mamytėms eilėraš
čius, o Rimas Simonaitis ir 
Antanas Šerkšnas paskaitė iš
trauką iš Tumo Vaižganto „Vil
niaus pilies pasakos" apie lie
tuvę motiną ir jos sūnų. Vaikų 
grupė pašoko tris šokius: „Jau
nimėlį", „Voveraitę" ir „Šitam 
dideliam būry". 

Pasistiprinę kavute ir pyra
gais Hartfordo lietuviai skirs
tėsi namo privačiai švęsti mo
tinos dieną. 

L. Simonaitienė 

43& ***• '£ 
A. A. 

J O N A S A R D I C K A S 
Gyveno Chicago, Illinois, McKinley Parko apylinkėje. 
Mirė gegužės 29 d., 1984 m., 2 vai. popiet, sulaukęs 58 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoj Viekšniose. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Eleonora (Stankutė), 2 

seserys Eleanora ir Valerija, brolis Vytautas, seserėčios ir sū
nėnai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Cicero Lietuvių Medžiotojų ir 2uvautojų klubui. 
Kūnas pašarvotas D. Gaidas ir G. Daimid koplyčioje, 4330 S. 

California Avenue. 
Laidotuvės įvyks penktadienį birželio 1 dieną. Iš koplyčios 

9 vaL ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią Bridge-
porte, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: MOTINA SESERYS, BROLIS, SESERĖČIOS 
IR SŪNĖNAI. 

Laidotuvių dtrekt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel 523-0440. 

Neprižadejb Dievas vien tik mėlyno dangaus, 
ir gėlėmis barstyto kelio Tau, 2mogau, 
nei saulės amžinos, nei džiaugsmo, laimės ir ramybės, 
be gailesčio ir be skausmų. 

Ir mūsų šeimai duotas džiaugsmas, 
giliu skausmu pavirto, 
kaip melsvą dangų, mums neprižadėtą, 
juodieji debesys užslinko. 

įvyko JO VALIA 
I 

Prieš ketverius metus paliko šį pasaulį mūsų mylima dukra 

A. + A. 
Indre Marija Damusyte-Čepuliene 

Sį sekmadienį, birželio 3 d., 10:15 min. ryto, bus aukojamos 
šv. MiSios už a a INDRE Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, ir švč. 
Jėzaus širdies Misijose REQUENA, PERU. 

š. m birželio mėn. 17 d. už jos sielą bus aukojamos šv. Mi
šios šv. Jurgio bažnyčioje, 10:30 v. r., Cleveland, OH. 

Prašome visus draugus ir pažįstamus tas dienas prisiminti ir 
už a. a. Indrelę pasimelsti. 

Liūdinti TĖVAI. SESUO, BROLIAI ir VYRAS. 

A. f A> 
MARTYNUI ANDRIUI CIEMINIUI 

m i r u s , 
sielvarte likusia zmcmą Onutę, sūnus Ar
vyde ir Kornelijų su šeima užjausdami 
kartu liūdime: 

ONA IR PETRAS ARMONAI 
BRONĖ IR PRANAS BALUTAI 
ALOYZAS JANČYS 
RAMUTĖ IR JONAS KRIVIAI 
KRISTINA SABALYTĖ - KRULIKIENĖ 
PETRAS MATIUKAS 
ONA IR JONAS PUPININKAI 
ANTANAS RAGELIS 
KATRINA IR KAZYS SABALIAI 
ADELĖ IR ALBINAS SINKAI 

Floridoje 

New Jersey lietuviu cifl^giirįja pas gubernatorių 
Thomas H. Kean Lietuvos Nepriklausomybės 
ftvent*s proga IS kairė*: f) Ihdžbalienė, V. 
Mėlinia, R. Gražulytė, prel. J . Šeriamus, prof dr. 

K.'.ir. K.,:-. \ M .r.:;-* :. Sr.iK.-r..- '.••>•-
čių c. vald. pirmininkė, Eitmanytė, K. Jankūnas , 
Barčas, K. Sipaila, V. ir B 3fa patai. 

A. \ A. Magdalenai Lukaseviaenei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai GRAŽINAI 
ir VYTAUTUI KAMANTAMS, sūnui VTNCUI ir RAMU
NEI LUKAMS ir visiems ARTIMIESIEMS. 

DANUTĖ ir RIMANTAS DIRVONIAI 
DANUTĖ ir RAIMUNDAS KORZONAI 
NIJOLĖ ir TOMAS RFMEIKIAI 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m gegužės mėn. 31 <L 

Mūsų skyriaus nariui 

A.fA. 
DR. BRUNO BEINORIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALDONA, dukte
rį IRENA, DR. LEONIDO RAGO ŠEIMA ir ki
tus GIMINES. 

BALFO Eigvno Skyrius 

Mylimai žmonai 

A. f A. ONAI LX>VYDAITYTEI-
MALKO mirus, 

jos mielą vyrą ANDRIŲ giliai užjaučiame ir kartu 
išgyvename jo skausmą. 

JADVYGA IR ADOLFAS DAMUŠIAI 

A. f A. 
J U O Z A S B A G D A N S K I S 
Gyv. Lake Geneva, Wisc., anksčiau gyv. East Chicago, Ind. 
Mirė 1984 m. gegužės mėn. 29 d., sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Naujasodžiu km.. Jurbarko apylinkėje. 
Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Pasiliko nuliūdę: žmona Birutė, duktė Ramunė Mikailienė su 

vyru Juozu, vaikaičiai Pauliukas ir Andriukas, sūnus Alvydas su 
žmona Diana, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Karių veteranų sąjungai RAMOVĖ. 
Lietuvių Fondui, 
Amerikos lietuvių tautinei sąjungai. 
Meškeriotojų klubui. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad. ir penktad. (V31 ir VI. 1) nuo 

4 iki 9 vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St., 
Chicagoje. 

Atsisve.kinimas penktadienį (VL1) 7 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį 9 va!, ryto- Iš koplyčios kūnas 

bus atlydėtas į Svč M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos. Po pamaldų kūnas bus nulydėtas į 

Kazim:?ro lietuvių kapines. <• 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažį.' amus id;c;-> 
tuvėse dalyvauti. 

Liūdesy lieka: ŽMONA, DUKTĖ, SŪNUS, VAIKAIČIAI. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9352 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas \Ards 7-174 1-2 

P E T K U S 
MARULI I lf f lNERAL HOMI 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 

file:///Ards


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. gegužės mėn. 31 d. 

x P r e l . L a d a s Tulaba , ku
ris šiais metais švenčia 50 m. 
kunigystės jubiliejų, birželio 
mėn. pradžioje atvyksta iš Ro
mos ir keletui dienų sustos 
Chicagoje. Šia proga lietuvių 
visuomenė yra kviečiama da
lyvauti pobūvyje su jubiliatu, 
kuris įvyks birželio 3 d., sek
madienį, 4 vai. popiet Jauni
mo centro kavinėje. 

x D r . M- S tankus -Sau-
la i te i i š s ike l i an t iš Chi
cagos, Illinois universitetas 
Chicagoje jos vieton samdo li
tuanistikos profesorių. Kandi
datų suvestinės priimamos iki 
birželio 20 dienos. 

x P u t n a m o seselių r ėmė
jų metinis susirinkimas ir 
kun. Vytauto Bagdanavičiaus 
paskaita apie šv. Kazimierą 
bus birželio 3 d. Švč. Marijos 
Gimimo Marąuette Parko pa
rapijos salėje tuoj po 8 vai. ry
to šv. Mišių. Bus meninė da
lis. Kviečiami nariai ir svečiai. 

x L i tuan i s t ikos k a t e d r a i 
įsisteigiant šį rudenį Illinois 
universitete Chicagoje, norin
tiems lituanistiką studijuoti 
pats laikas registruotis. Galės 
siekti magistro ir doktorato 
laipsnių. Informacijai kreip
tis: Slavic Department, Uni-
versity of Illinois at Chicago, 
Box 4348, Chicago, IL 60680; 
tel. 9<*>-4412. 

x Anglų ka lbos p a m o k o s 
s u a u g u s i e m s baigsis pirma
dienį, birželio 4 dieną. Baigi
mo šventėn nuo 10 iki 12 v. r. 
Jaunimo centre kviečiami visi 
lankiusieji. Kursai buvo JAV 
Socialinių reikalų tarybos pro
jektas. 

x A. a. H e n r i k o Raš t ik io 
paminklo pašventinimo proga 
gegužės 19 d. Melrose Parke 
buvo atnašautos šv. Mišios už 
jo sielą. Mišias atnašavo kun. 
Povilas Jakulevičius, asistuo
j an t diakonui Antanui Butai. 
Mišių metu jausmingai giedo
jo solistas Bernardas Prapuo
lenis, vargonais pritariant Al
donai Prapuolenytei. Po Mišių 
būrys artimųjų susirinko Šv. 
Kazimiero kapinėse paminklo 
šventinimui. Buvo sugiedota 
Marija,Marija ir Lietuvos him
nas. Paminklo šventinimas 
užbaigtas pietumis. 

x Tautinių šokių tokėjaiį 
t a lk ina aukų r inkime VII-
jai Lietuvių Tautinių šokių 
šventei. Marąuette Parko ir 
Brighton Parko apylinkių lie
tuviai prašomi savo aukas 
įteikti iki birželio 15 d. į na
mus atsilankiusiems aukų rin
kėjams arba savo apylinkės 
LB valdybai. 

x Chicagos Buriuotojų 
klubo steigiamasis susirinki
mas bus trečiadienį, birželio 6 
d., 7 vai. vak. Jaunimo centre. 
Visi Chicagos ir apylinkių bu
riuotojai ir vandens sporto mė
gėjai kviečiami dalyvauti. In
formacijas steigiamojo klubo 
įeikalu teikia jūrų skautinin
kas Leopoldas Kupcikevičius 
ir Tolius Siutas. 

x Illinois valstijos tau
tybių komisija kviečia visų 
etninių organizacijų, jų tarpe 
ir lietuvių, atstovus į viešą su
sirinkimą būsimosios Pasauli
nės parodos reikalams aptar
ti. Jis įvyks šį šeštadienį, 
birželio 2 d., 10:30 vai. ryto, 
160 No. La Salle, 19-tame 
aukšte (įėjimas iš Randolph 
gatvės). Susirinkime bus tei
kiama informacija ir klausia
ma nuomonių, kaip tą pa
rodą reikėtų suruoš t i . 
Lietuviai raginami šios pro
gos nepraleisti. 

x Dr. Linos Kriaučiūnai-
tė8-Tharp paskaita Ateiti
ninkų namuose tema "Naujos 
medžiagos odontologijos sri
tyje" bus šį sekmadienį, birže
lio 3 d., 2 vai. p. p. fne 1:30 vai. 
kaip buvo anksčiau skelbta). 
Laikas pakeistas dėl lietuviš
kų pamaldų De Andreas semi
narijos koplyčioje Lemonte. 
Visi lietuviai kviečiami pas
kaitoje dalyvauti. 

x A. a. J u o z a s Bagdans-
kis , paskutiniu metu gyvenęs 
Lake Geneva, Wisc, buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapito
nas, 74 m., mirė gegužės 29 d. 
Velionis buvo kilęs iš Nauja-

x Lietuvos Vyčių cen t ro 
va ldyba artimiausiam posė
džiui renkasi birželio 2 dieną 
12 vai. dienos Newark, N. J. 
Globėjai 29 kuopa. 36 kuopa 
Chicagoje kruopščiai dirba, 
planuodama metinį Lietuvos 
Vyčių seimą, kuris bus rug-
piūčio 23-25 dienomis Chica
goje. Centro valdyba svarstys 
šio seimo programą ir kitus 
dalykus. 

x Lietuvos Istorijos d rau
gijos narių gegužinė bus bir
želio 6 dieną Beverly Shores L. 
I. draugijos pirmininko prof. 
dr. J. Račkausko rezidencijo
je. Nariai ir jų bičiuliai kvie
čiami dalyvauti. 

x Dr . J . Kaval iūnai tė 
skaitys paskaitą tema „Mila
šiaus poezijos pasaulio bruo
žai" šios vasaros Mokytojų irt 
jaunimo studijų savaitėje Dai
navoje. 

x Alė Pabedinskaitė-Lie-
pon ienė dėsto Lewis univer
sitete slaugių departamente. Ji 
neseniai šioje srytyje (mater-
nal-child nursing) įsigijo ma
gistro laipsnį Chicagos Loyo-
los universitete. Tame pat 
universitete ji yra gavusi ba
kalauro diplomą ir universite
to ligoninėje dirbo kelerius me
tus. Be savo profesinio darbo, 
ji su vyru Algiu augina pus
antrų metų dukrelę Karoliną. 

x ALRK Moterų sąjun
gos Chicagos apskr i t ies su
važiavimas įvyko gegužės 20 
d. Marijonų vienuolyno salėje. 
Valdyba 1983-1985 metams 
buvo perrinkta ta pati- pirmi
ninkė Viktoria Leone, vice-
pirm. Mary Druktanis. sekre
torė Eve A. Lukas, iždininkė 
Grasilia Meiluvienė, iždo glo
bėjos (trustees) Uršulė Raste
nienė ir Petronėlė (Peggy) Za-
karaitė, koresp. Grasilia 
Meiluvienė. Kitas suvažiavi
mas bus spalio mėnesį Cicero-
je. Ruošia antros kuopos na
rės. 

Sukaktuvininkai Bronius ir Eugenija Blinstrubai 

CHICAGO! IR APYLINKĖSE 

AUKSINĖS VESTUVĖS 
Bronius ir Eugenija Blins

trubai šių metų gegužės 5 die
ną kukliai atšventė 50-ties me
tu vedybinę sukaktį. Š. m. 
gegužės 20 dieną buvo nuste
binti netikėta jų garbei puota. 
Ją suruošė marčios Irena ir Bi-. 
rutė, sukviesdamos simboliš
ką skaičių — 50 svečių. Staig
mena pavyko, nes kvietimuose 
buvo prierašas? „Tik mes pra
šom iš širdies — neišduokit 
paslapties". „Jaunieji" visai 
kitu tikslu atvyko į T. C. Mul-
ligan's restoraną ir buvo 
triukšmingai sutikti su šū
kiais, duona, druska ir vynu. 
Pamatę svečius, šypsojosi, 
džiaugėsi ir... ašarojo. Buvo 
„Ilgiausių metų", Šampano 
tostų, buvo „karti, karti degti
nė", na, ir sveikinimo žodžių. 
Kaip dera, svarbiausią žodį ta-

CHICAGOS LIETUVIAI 
ABITURIENTAI 

Abiturientai rengiasi daly
vauti iškilmingame pristaty
me puošnioj Sabre Room salė
je birželio 3 d. Abiturientų 
susitikimo — susipažinimo po
kylį rengia Lietuvių Moterų fe
deracijos Chicagos klubas. 
Štai viena jų! 

ją mokyklą. Kernavės tunte yra 
vyr. skautė ir dirba su jaunes
nėmis skautėmis. Trejus metus 
šoka "Grandies" ansamblyje. 
Mėgsta meną ir jau kelerius me
tus studijavo mokykloje. Studi
juos farmaciją Illinois univer
sitete, Chicagoje. 

* -* 

\ • ••*•> '• ;"-$ j a . . j B u f e 

| «3f\ JMMJL 
< ' ' I ^ ^ H ^ B 

**š&W$$l ©RfF .'•'••• 

**m( '-'s. 
. -

i ' .'•• 

1 ' 

X Nijolė Nausėdienė. Oak 
sodžių km., Jurbarko valsč., Forest, UI., Leonas Juškaitis, 
Raseinių apskr. Liko žmona Regina Vaitkūnas, Gražina Mar-
Birutė, duktė Ramunė ir sū- konienė, Petras Vacbergas, L. 
nus Alvydas su šeimomis. Pa- Jaras, Domas Dabravolskis, C. 
šarvotas Petkaus laidojimo Janušauskas, Elena Keliuotie-
koplyčioje Marąuette Parke. n ė > P e t r a s Menkeliūnas, Chica-
Laidojamas Šeštadienį, birže- g o m., j Kesgailienė, Montreal, 
lio 2 d., po 9 vai. pamaldų Svč. Kanada, P. Zailskas, Cicero, EL, 
M. Marijos Gimimo par bažny- ^ G u s t i e n ė j ^ Al)geleSj ^ 
čioje Šv. Kazimiero lietuvių P r a n a a J o n i k a S ) ^ ^ ^ 
kapinėse. Jadvyga Jurkūnienė, Detroit, 

x Lietuvių Taut inės są- Micb.., Juzė Žiogienė, Ont., Ka-
jungos seime Clevelande, nada, visi įvairiomis progomis 

x P a r o d a vaizduojant i 
l ietuvių da i l in inkų gyve
n imą pokariniame stovyklų 
laikotarpyje vyksta Universi-
ty of Illinois at Chicago iki 
birželio 8 d. Ši paroda „Refu-
gee Artists in Germany 1945 
— 50" buvo paruošta ir para
šyta Viktorijos Kašubaitės-
Matranga. Chicago Gallery 
yra adr. — 750 S. Halsted, St. 
trečiame aukšte. Lankymo va
landos nuo pirmad. iki penk-
tad.: nuo 9 v. r. iki 5 v. popiet. 
Įėjimas veltui, (pr.). 

x Galeri joje (226 W. 
Supe r io r St.) vykstanti Al
g i m a n t o Kezio foto p a r o 
da atidaryta šeštadieniais nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Kitu laiku 
pirma susitarus tel . 280-
1 1 4 9 - (pr). 

x J a u n u č i o Puodžiūno 
Ba l e to s tudi jos v a k a r a s 
įvyks birželio 2 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
Programoje baletai : Proko-
fieff o „Petriukas ir Vilkas", ir 
D v a r i o n o "Mažo j i Sui-
ta".Kviečiame visus atsilan
kyti, (pr.). 

Ohio, išrinkta centro valdyba: 
pirmininkas dr. Leonas Kriau-
čeliūnas, nariai — Vida Jonu
šienė, VilijaKerelytė.PetrasBu-
čas ir Viktoras Mastys. 

x A. Dulaitienė, Los Angeles, 
Cal., atsiuntė už kalėdines kor
teles 8 dol. auką. Po 7 doL: P. 
Abelkis, Buena Park, Cal., po 4 lankyti Fatimą ir Lisaboną 
dol. — Juozas Lusaitis, Bro- Portugalijoje, Seviliją, Toledo, 
nius Juška. Po 3 dol. — Bronė Madridą ir San Sebastian Is-
Martin, Kunigunda Rimkus, Ma- panijoje, Liurdą ir Paryžių 
ry Wodman, A. Rūkas, E. Ra- Prancūzijoje. Šiai „Draugo" 
mančionis, J. Zableckis, Juozas ekskursijai vadovauja kun. An-
Juozaitis. Visiems labai ačiū. 

atsiuntė po 10 doL aukų. Labai 
ačiū. 

x „Draugo" administraci
jos organizuojama ekskursija į 
Europą bus 1984 m. rugpjūčio 2-
20 dienomis. Plane sutarta ap-

RenataVar iakojytė bai
gė Marijos aukštesniąją mo
kyklą antra mokine — savo 
klasės „salutatorian". Priklau

sė National Honor Society, bu
vo Marijos aukštesniosios mo
kyklos garbės sąrašuose ir 
pasižymėjo kaip Illinois State 
Scholar. Marijos mokykloje 
buvo lietuvaičių "Rūtos Rate
lio" pirmininkė. Renata yra 
Pedagoginio Lituanistikos ins
tituto absolventė. Baigė K. Do
nelaičio pradinę ir aukštes
niąja mokyklas pirmąja 
mokine. Yra Marąuette Parko 
mokyklos ansamblio tautinių 
šokių mokytoja Jau trejus me
tus šoka „Grandies" tautinių 
šokių grupėj. Kernavės tunte 
yra vyr. skautė, jaunesniųjų 
skaučių skiltininkė. Daug 
metų šoko baletą ir dalyvavo 
lietuvių operos „I Lituani" ba
leto sudėtyje. Skambina pia
ninu, čiuožia, slidinėja ir lošia 
tenisą. Rudeni pradės studi
juoti mediciną Chicagos uni
versitete. 

Linda Regina Balčiūnai
tė , Algio ir Romos Balčiūnų 
dukra, baigė Mother McAuley 
gimnaziją. Aktyviai reiškėsi 
gimnazijoje, pasižymėjusi mo
kinė. Priklausė Who's Who 
American High School Stu-
dents ir gavo Presidential fit-
ness award. Linda baigė Kris
tijono Donelaičio aukštesniąją 
mokyklą, studijavo pianiną ir 
baletą I. Veleckytės studijoje. 
Priklauso „Grandies" tautinių 
šokių grupei, šoks septintoje 
tautinių šokių šventėje. Pri
klauso Chicagos Kernavės 
skaučių tuntui ir yra paukšty
čių vadovė. Rudenį Marąuette 
universitete Milvvaukee, Wis., 
studijuos Busines ir Manage
ment. Linda debiutuos lietuvių 
abiturientų susipažinimo ba
liuje birželio 3 d. Sabre Room, 
kurį ruošia Lietuvių Moterų 
klubų federacijos valdyba. Lin
kime Lindai gero pasisekimo 
toliau tęsti studijas ir nepa
miršti lietuvių kalbos ir veik
los. 

Andr ius Narbut i s , Eglės ir 
Leono Narbučių sūnus, baigė 
Hinsdale Centrai aukštesniąją 
mokyklą per 3,5 metų ir jau vie
ną semestrą studijavę Ijoyolos 
universitete Chicagoje. And
rius lankė Dariaus ir Girėno 
pradinę lituanistinę mokyklą 
pirmuoju mokiniu. Lankė Va
sario 16-tos gimnaziją Vokieti
joje. Yra Pedagoginio Litua
nistikos instituto studentas. 
Priklauso Lituanikos skautų 
tuntui, yra skautas vytis, Da
lyvavo skautų stovyklose Ang
lijoje. Kanadoje ir Rakė. Šoka 
„Grandies" tautinių šokių gru
pėje. Dalyvavo V Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongrese ir Stu
dijų dienose Kanadoje. Andrius 
skambina pianinu ir 6 metus 
groja violencella mokyklos or
kestre. Rudenį pradės studijuo
ti University of Illinois Urba-
noje. 

x Lietuvių pensininkų 
s-gos dešimtmečio paminė
j imas — pobūvis įvyks birže
lio 6 d., trečiadienį, 1 vai. p. p. 
Šaulių namuose — 2417 W. 43 
g. Bus meninė dalis, šilti už
kandžiai, dovanų paskirsty
mas ir 1.1. Įėjimo auka — 4.00 
dol. Nariai yra prašomi atneš-

tanas Miciūnas, Marijonų vie
nuolijos viceprovincijolas, da
bar Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos klebonas . Asmenys, 
kurie galvoja dalyvauti eks
kursijoje, bet dar neturi užsie
nio paso ir kitų dokumentų, 
prašome skubiai registruotis 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western A ve., Chicago, IL 
60643. Telef. 312-238-9787. 

ti kokį daiktą dovanų paskirs- Liepos 1 d. yra paskutinė regis-
tymui. 

(pr.). 
x VYDŪNO knyga „Vo

kiečių — Lietuvių santykiai 
per 700 me tų" susilaukė su-
tiktuvių-vakaronės šį penkta
dienį 7:30 v. v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Kalbės vysk. A. 

tracijos diena. Dar yra kelios 
laisvos vietos. 
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x TĖVŲ DIENOS šv. Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 8 d. ir tęsis iki 17 d. Mari
jonų koplyčioje prie „Draugo", 
š i novena skirta Švč. Jė-

Trakis ir J . Dainauskas, bus z a u 8 §įrdie8 garbei, meldžiant 
vaišės ir pasižmonėjimas. tėvams kūno ir sielos sveika-
Knygoje yra aprašoma dviejų tos, sėkmės darbuose, kantry-
kultūrų susikirtimo drama, ku- bes kančioje, gi mirusiems — 
rią taip vaizdžiai aprašo Vy- amžinosios laimės. Maloniai 
dūnas. Knyga sulaukė pelny- kviečiame įsijungti į šias ypa-
to pasisekimo tarp lietuvių ir tingas mūsų maldas. Savo tė 
vokiečių. Filisterių Skautų są- v ų > vyrų uogvįu j r ^^Hų v a r . 
junga kviečia visus dalyvauti dU8 9iųSkite: Marian F a t h e r s 
ir pasidžiaugti vertingu leidi- 6336 S. Kilbourn Ave., Chi-
niu. cago, 111. 60629. 

(pr.). (pr.). 

Laura Putriūtė, Irenos ir 
Algio Putrių duktė, baigė Mari
jos aukštesniąją mokyklą. Yra 
National Honor Society narė, 
įtraukta į „VVho's Who Among 
American H S Students" ir į 
1983-84 mokslo metų Illinois 
valstijos garbės mokinių sąra
šus. Yra vicepirmininkė Mari
jos mokyklos lietuvaičių Rūtos 
Ratelio klube ir dramos klubo 
renginių vadovė. Baigė Kr. Do
nelaičio pradinę ir aukštesnią-

Vidas Liut ikas , Danieliaus 
ir Julijos Liutikų sūnus, baigė 
Quigley aukštesniąją mokyk
lą. Buvo mokyklos Computer 
klubo pirmininkas, priklausė 
Racąuet klubui ir žaidė mokyk
los softball ir ledo ritulio ko
mandose. Vadovavo mokyklos 
radijo valandėlei. Buvo pagal
binis mokytojas St. Walters 
mokyklos 7-tam skyriuje. Vi
das baigė pradinę ir aukštes
niąją Kristijono Donelaičio mo
kyklas. Yra skautas — Miško 
brolis ir taip pat yra ateitinin
kas. Groja būgnais su orkestru 
Liepsna. Laisvalaikiu žaidžia 
racquet-ball, softball ir futbo
lą. Rudenį studijuos Computer 
ir Business administration St. 
Xavier College. 

Audrius Pol ika i t i s , Irenos 
ir Juozo Polikaičių sūnus, baigė 
Brother Rice aukštesniąją mo
kyklą. Priklausė National Ho
nor Society ir yra Illinois State 
Scholar. Yra gavęs „President 
Reagan Academic Excellence 
Award". Buvo Brother Rice mo
kyklos informacinio biuletenio 
redaktorius ir trijų šios mokyk
los orkestrų nariu. Audrius bai
gė Kr. Donelaičio lituanistinę 
pradinę ir aukštesniąją mo
kyklą. Studijuoja Pedagogi
niame lituanistikos institute. 
Yra Rambyno ir Lietuvos Vy
čių tautinių šokių grupių akor
deonistas ir Kr. Donelaičio mo
kyklų pagalbinis dainavimo 
mokytojas. Priklauso Ateiti
ninkų organizacijai, yra Al
fonso Lipniūno moksleivių kuo
pos pirmininkas ir Jaunųjų 
ateitininkų stovyklų vadovas 
Dainavoje. Rudeni pradės inži
nerijos studijas Illinois Insti
tute of Technology. 

rė vyresnioji Jaunojo' šeimos 
atžala Teodoras Blinstrubas, 
be to, šių žodžių autorius ir 
viena iš jaunosios pamergių — • 
Pranutė Šošienė. 

Eugenija ir Bronius nuošir
džiai padėkojo svečiams ir 
Dievui už kartu nueitą kelią, 
už vaikus, marčias ir anūkus. 
Pasak Eugenijos moterystėj iš
tesėti tereikia tik meilės ir... 
daug kantrybės. 

Blinstrubai save kildina iš 
senos Viduklės bajorų šeimos. 
Nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo nusipelnę mokytojai. Jubi
liatai Bronius ir Eugenija 
Adomavičiūtė, Blinstrubai už
augino du sūnus Rimantą ir 
Arūną, be to, ^ar brolio dukte
rį, dabartinę seselę kazimie-
rietę Mildą. 

Abu sūnūs baigę universite
tus — biznio administraciją ir 
yra sėkmingi verslininkai. Ri
mantas vedęs Ireną Šimaity-
tę, turi sūnus Ričardą, baigusį 
architektūrą, ir Robertą, ket
virtų mi i ų Layolos universite
to studentą. Arūnas vedęs Bi
ru tę Rimbergai tę . Juodu 
augino dukrelę Lisutę, kuri n e 
tikėtai prieš keletą metų mirė. 
Tos skaudžioa tragedijos kry
želį tebeneša visa šeima ir gi
minės. 

Be vaikų, marčių ir anūkų, 
svečių tarpe buvo Eugenijos 
seserys Antanina Rejerienė ir 
Birutė Sekmakienė su šeimo
mis. Broniaus brolis, jau mi
nėtas Teodoras su šeima, mar
čių tėvai Irenos — Juzefą ir 
Viktoras Šimaičiai, Birutės — 
Stasė ir Jonas Šiaučiūnai, na, 
ir visa kita plati ir glaudi gi
minė. 

Eugenija ir Bronius Blins
trubai šia sukaktimi praturti
no lietuviškos šeimos patva
rumo tradiciją. Linkėtina dar 
daug laimingų dienų kartu. 
Kitos vestuvės ne už kalnų: 
„Dievas davė auksines, duos 
jiems ir deimantines". 

Vik t . Š ima i t i s 

KANADA 
— Visuo t in i s I šgany to jo 

p a r a p i j o s na r i ų su s i r i nk i 
m a s buvo gegužės 27 d. po pa
maldų. Buvo svarstomi para
pijos tarybos pasiūlymai: 1. 
įsteigti fondą lietuviams stu
dijuoti evangelikų teologiją; 2. 
planai padėti prof. M. Trautri-
mui gilinti teologijos studijas. 

— Kun . K. K a k n e v i č i a u s 
primicijos — birželio 24 d., sek
madienį, 4 vai. p. p. Bilietai — 
kvietimai gaunami parapijoje 
arba pas R. Celejewską tel. 
231-8832. 

— L i t u a n i s t i n ė m o k y k l a 
gegužės 5 d. baigė mokslo me
tus. 

— Pi rmąją Komuni ją 
Aušros Vartų bažnyčioje ge
gužės 6 d. priėmė septyni vai
kučiai. Mišias laikė ir t a pro
ga pamokslą pasakė kun. J. 
Aranauskas, S.J. 

r-

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarime 

Advokatas 
JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(OatFMMktt) 

1000 Joriu Blvd., Saite 364 
Oak Brook, IL 60821 
Tel. Of*. 325 3157 
TeL R«s. S25-6582 

Valandos pagal susitarimą 


