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Aušra. Nr. 33(73) 
SOS! SOS! SOS! 

Ką reiškia šiandien 
„laisvas plotas"? 

(Tęsinys) 
Tai Štai kas yra „laisvas 

plotas". Kad jis plačiai papli
tęs, rodo balsai „Švytury", per 
televiziją ir teisme. „Švytu
rys" prieš dvejus metus smul
kiai, su svečių prie stalo sėdė
jimo schema, aprašė vieną 
tokį „gimtadienio šventimą". 
Tėvai, rytojaus popietę grįžę iš 
nakvynės pas kaimynus, rado 
sūnų nebegyvą: mirė persigė
ręs ir apsinuodijęs alkoholiu. 

Kad tokių atsitikimų Lietu
voje nereta, liudija ir televizi
jos dėdžių rūpestis. 1980 m. 
rudenį buvo ilgokas ciklas 
,.Jaunimo studijos" laidų, 
sprendusių „laisvo ploto" 
problemą. Teatro studijos 
studentai, būsimieji aktoriai, 
vaidino klasę, kuri palikusi 
netgi mėgstamą chemijos 
pamoką, išeina į „laisvą 
plotą". Vienas kietesnio būdo 
vaikinas mėgina priešintis, 
tačiau prieš „visuomenės 
spaudimą" pasirodo bejėgis, 
juo labiau, kad jo pamiltoji 
mergaitė senokai yra „laisvo 
ploto" renginių organizuotoja. 
Vaidinimas po penkių ar šešių 
„studijų" baigėsi tragiškai: gir
tas herojus paklūsta girtų 
draugų raginimui ir iš kelinto 
aukšto iššoka pro langą. 
„Studijai" vadovavo auklė
tojas ir teisininkas. Buvo 
įtraukti ir teležiūrovai, kurių 
laiškus ir sprendimus skelbė 
sekančioje „studijos" laidoje. 

Ir vaikai, ir auklėtojai, ir 
juristas „laisvo ploto" klausi
mu kalbėjo, malė, bet proble
mos neišsprendė: nepasakė, 
kad moralės nesukursi , 
nepadėjęs tvirto amžinybės 
pamato. 

Pagaliau šiemet Vilniaus 
televizija vienoje žurnalo 
„Žmogus, visuomenė, įstaty
mas" laidų „laisvo ploto 
problemą" leido spręsti „ge
riausiam aukl^ojui"- -teismui. 
Parodė, kaip buvo teisiami 
Vilniaus 27 vid. mokyklos 
penki ar šeši 6-8 klasių moki
niai, pačioje mokykloje radę 
„laisvą plotą" ir išprievartavę 
savo klasės mergaitę. Vienas 
nusikaltėlių, korespondento 
paklaustas, kodėl taip darė, 
atrėžė: ,,Cia nėra jokio 
nusikaltimo". Bylą aptarinė-
jusieji teisininkai pripažino, 
kad tokių faktų, deja, yra, bet 
jaunimas nusikalsta dėl „per 
mažo lytinio švietimo". 
Apgenėjo šakeles, o šaknys 
liko nepaliestos, neužkabin
tos. 

Be kalbų aišku: „laisvas 
plotas" egzistuoja. Egzistuoja 
plačiai. Tai pripažįsta visi 
tarybiniai informacijos šal
tiniai. Ir egzistavimo priežastį 
suranda jie vieną: per daug 
dėstoma, per mažai auklėja
ma. Antai „Nemunas" rašo: 
„Mokytojas ateina į mokyklą 
be vidinės nuostatos padėti 
mokiniui, veikti jo asmenybę, 
o tik tam, kad perteiktų daly
ko žinias. O mokyklai turėtų 
rūpėti ne vien dalykų dėsty
mas, bet ir asmenybės ugdy
mas. Tokį uždavinį pajėgtų 
išspręsti tik pedagogas — 
asmenybė. 0 juk mūsų aukš
tosios mokyklos visas dėme
sys skiriamas profesiniam 
ugdymui, dalyko dėstymui". 
(„Nemunas" 1982, Nr. 4, p. 
35.) 

(Bus daugiau) 

Buvęs prezidentas Jimmy Carter su žmona žuvusiems nuo atominės bombos 1945 rugpjūčio 
Rosalynn ir dukra Amy lankėsi Japonijoje. Hiro- 6 d. Prie paminklo stovi ir Hirosimos meras 
šimos mieste jis padėjo vainiką prie paminklo Takeshi Araki. 

Paskelbė Baltijos 
Laisvės dieną 

Prezidento Reagano proklamacija 
VVashingtonas. — Birželio vyrai ir moterys niekad nepa-

14 d. prezidentas Reaganas sitraukė iš kovos dėl savo 
pasirašė proklamaciją, kuri tautinės nepriklausomybės ir 
skelbia tą dieną Baltijos Lais- Dievo duotų teisių. Nors jų 
vės diena. Prezidento prokla- kovos ir pasiaukojimo pilni 
macijoje sakoma: „Jau praėjo v e i k s m a i y r a p r i d e n g t i 
daugiau 40 metų kai sovietų priespaudos ir cenzūros, kurio-
armijų invazija, susitarus su je jiems tenka gyventi, jų 
nacių režimu, užėmė tris šeimos ir draugai visame 
nepriklausomas Baltijos pasaulyje žino jų heroiškas 
respublikas Estiją, Latviją, pastangas ir siekimus. 
Lietuvą ir jėga inkorporavo Jų taikingi savo teisių rjeika-
jas į besiplečiančią Maskvos la\-imai sukelia visų, kurie ger-
imperiją. Naujasis režimas bia ir myli laisvę, nuostabą. 
įsakė dešimtis- tūkstančių nele- Visi JAV žmonės dalijasi 
galių deportacijų, nužudymų ir teisėtais Baltijos tautų tauti-
kalinimų tų Baltijos žmonių, nės nepriklausomybės sieki-
kurių vienintelis „nusikal- mais, mes palaikome jų teisę 

Amerikos Balsas 
pamini sukaktį 

Radijo vedamasis birželinių proga 

Lenkų rinkimai 
Varšuva. Lenkijos vyriau

sybė giriasi sekmadienio savi
valdybių rinkimų rezultatais, 
tačiau stebėtojai sako, kad jau 
patys paskelbti skaičiai rodo, 
kad balsavimas buvo boiko
tuojamas. Valdžia skelbia, 
kad balsavo 75 nuoš. lenkų. 
Anksčiau rezultatai visada 
siekdavo 100 ar 99 nuoš. 
Lodzėje ir Krokuvoje balsuo
tojų, valdžios spaudos žinio
mis, buvo 63 nuoš. Bū šiol 
mažiausias skelbtas nuošim
tis rinkimuose buvo 95 nuoš. 
balsavusių Krokuvoje 1954 m. 
Buvo kaimų, kur ir šį kartą 
skelbiami 100 nuoš. rezulta
tai. 

Komentatoriai Lenkijoje 
kaltina pogrindžio Solidaru
mo vadus, kurie ragino rinki
m u s bo iko tuo t i , ruoš t i 
demonstracijas. Gyventojai tų 
raginimų nepaklausė, o tai 
menkina Solidarumo autorite
tą. 

Uždraustos „Solidarumo 
o r g a n i z a c i j o s vadovv bė 
pakaltino valdžią siKčia-
vimu. Pogrindžio žiniomis, 
Varšuvoje balsavo 57 nuoš., o 
ne 71 nuoš., kaip valdžia giria
s i . P a n a š i a i esą i r k i tose 
vaivadijose. 

Bažnyčių Tarybos 
svečiai Maskvoje 
Maskva. — Sovietų Sąjun

goje lankosi 266 amerikiečių 
įvairių Bažnyčių atstovų 
grupė. Per dvi savai tes , 
pasidalinę mažomis grupė
mis, amerikiečiai, kuriuos į šią 
kelionę pasiuntė Nacionalinė 
Bažnyčių Tarybi, aplankė 

įvairius miestus, susipažino su 
įvairių tikėjimų padėtimi 
Sovietų Sąjungoje. Spaudos 
konferencijoje dvasiškiai gyrė 
tikėjimo laisvę Sovietų Sąjun
goje, gyrė pilnas tikinčiųjų 
bažnyčias. Kai kurie kaltino 
JAV vyriausybę, kad jos 
g i n k l a v i m a s i s p a g a d i n o 
santykius su sovietais. 

Kaip ir panašios Amerikos 
dvasiškių delegacijos anks
čiau, šios delegacijos dalyviai 
pasirodė neišmanėliais. Dele
gacijos nariai, pamatę vienoje 
sovietų baptistų bažnyčioje 
du demonstrantus, kurie iškė
lė transparantus: „Ši Bažny
čia čia yra persekiojama", 
pasipiktino, kad jiedu „ardo 
tvarką". Amerikoje tokius 
būtų išsivedusi policija, o 
Maskvoje juos iš salės išvedė 
patys „tikintieji", nors įvyko 
susistumdymas ir šeši ar 
aštuoni asmenys sugriuvo ant 
grindų. Delegacijos nar ia i 
pripažino, kad sovietų reli
giniai vadai vis kalbėjo apie 
taiką ir apie Amerikos rake
tas Europoje. Sovietų spauda 
citavo amerikiečių dvasinin
kų pareiškimus, kad jie remia 
taiką, džiaugiasi tikėjimo 
laisve Sovietų Sąjungoje. 

- Vienoje sprogo turkų 
diplomato automobilis. Vienas 
asmuo žuvo, penki sužeisti. 
Kaltę prisiima slapta armėnų 
organizacija. 

— Indijos vyriausybė apkal
tino žinių agentūrą AP, kuri 
skleidusi neteisingas žinias 
apie įvykius Punjabo valsti
joje, kur įvyko sikhų sukili
mas. 

Washingtonas . — „Ameri
kos Balso" radijas birželio 18 
d. paskelbė vedamąjį, trans
liuotą daugiau 40 kalbų į 
Sovietų Sąjungą. Vedamaja
me buvo pabrėžta, kad tai 
JAV vyriausybės mintys. 
Transliacijoje buvo priminta, 
jog praėjusią savai tę buvo 
sukaktis tos dienos, ka^a 1941 
m. sovietų saugumo jėgos 
pradėjo masines Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tūkstan
čių žmonių deportacijas, žudy
m u s ir k a l i n i m u s . Ta i 
nepriklausomos tautos, kurias 
1940 metais užpuolė sovietų 
armija. Po 43 metų sovietų 
armijos ir sovietų saugumo 
jėgos dar vis tenai. Sovietų 
veiksmai rodo, kad Maskva 
vis dar sistematingai bando 
pavergti Baltijos tautas ir 
stiprinti Kremliaus režimą. 

Imats Lesinskio istorija, 
neseniai skelbta Vakarų 
laikraštyje, yra geras pavyz
dys. Prieš Lesinskio pabė
gimą į JAV 1978 m. jis buvo 
Latvijos laikraščio redakto
rius ir pirmininkas grupės, 
kuri palaikė ryšius su Vaka
ruose gyvenančiais latviais. 
Jis pripažįsta, kad jis kartu 
buvo ir KGB agentas. Lesins-
kis sako, kad ir jo laikraštis ir 
jo organizacija buvo KGB 
fasadas. Pats Lesinskis buvo 
sistemos, kuri renka ir platina 
neteisingą informaciją, kurios 
tikslas apšmeižti Latvijos 
patriotus, vadas. Lesinskis 
atskleidė, kad tiems tikslams 
KGB naudoja įvairius meto
dus. Jie atidaro ir skaito 
Latvijos emigrantų laiškus. 
Jie veda plačias bylas apie 
šimtus žmonių. Jie bando 
infiltruoti KGB informatorius 
į latvių žmogaus teisių grupes 
Vakaruose ir Latvijoje, KGB 
įsijungusi į visus Kremliaus 
bandymus pavergti Baltijos 
Žmones. Neseniai Kremlius 
pakėlė Latvijos KGB viršinin
ką, žmogų, kuris vadovavo 
Lesinskio aptartoms progra
moms, Latvijos komunistų 
partijos pirmuoju sekreto
riumi. 

Nežiūrint tų ir visų kitų 
KGB veiksmų sovietų režimas 
nenugalėjo ir niekad nenuga
lės drąsios Baltijos liaudies 
kovos už savo tautinių savy
bių išlaikymą ir savo pagrin
dines žmogaus teises. Laisvi 
žmonės visame pasaulyje 
jungiasi prie tų siekimų. Mūsų 
vyriausybė, kaip pareiškė 

praėjusią savaitę prezidentas 
Reaganas, palaiko Baltijos 
tautų teises nusp ręs t i savo 
tautinį likimą laisvai be užsie
nio dominavimo. Mes niekada 
n e p r i p a ž i n o m e i r n i e k a d 
nepripažinsime ilgu Maskvos 
pastangų šias teises paneigti. 

Gromyka sutiko 
prez. Mitterrandą 
Maskva . — Prancūzijos pre

zidentą Mitterrandą Sovietų 
Sąjungoje aerodrome pasitiko 
Gromyko vadovaujama dele
gacija. Su Mitterrandu atvyko 
ir transporto ministeris Char
les Fiterman, vienas iš ketu
rių komunistų Prancūzijos 
vyriausybėje. 

M i t t e r r a n d a s t u r ė j o 
pasitarimus su Černenka, 
dalyvavo jo garbei sureng
tame bankete. Šeštadienį 
Mitterrandas vyks į Volgo
gradą (buvusį Stalingradą), 
kur padės vainiką an t žuvu
sių miesto gynėjų paminklo. 

Sovietų spauda priminė, kad 
P r a n c ū z i j o s p r e z i d e n t a s 
stipriai rėmė naujų NATO 
raketų planą Europoje. Pasku
tinį kartą Prancūzijos prezi-
d e n t o s u s i t i k i m a s su 
Kremliaus vyriausiu vadu 
buvo 1980 m., kada Giscard 
d'Estaing nuvyko į Varšuvą 
pas imaty t i su Brežnevu. 
T u o m e t s o c i a l i s t ų v a d a s 
Mitterrandas kritikavo d'Es-
taingą, kad jis skubėjo pas 
Brežnevą pagirt i jo už 
Afganistano invaziją. Spėja
ma, kad savo vizito metu 
Mitterrandas iškels ir klausi
mą apie Sacharovą ir jo 
sveikatą. 

Brazilas — naujas 
O.A.S. sekretorius 
VVashingtonas. — Ameri

kos Valstybių Organizacijos 
tarybos posėdyje organiza
cijos vadovavimą perėmė nau
jas generalinis sekretorius, 
brazilas Joao Baena Soares. 
Jis bus šeštasis šios organi
zacijos vadovas pirmas brazi
las. Pareigas jam perdavė 
buvęs gen. sekr Orfila iš 
Argentinos. Jo darbui trukdė 
Falklandų karas tarp Brita
nijos ir Argentinos. Prisidėjo 
neramumai Centrinėje Ameri
koje ir Grenados salos įvy
kiai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kinija paskelbė, kad jos 
užsienio reikalų viceminis-
teris vyks neužilgo į Maskvą 
tartis su sovietų vyriausybe 
dėl santykių pagerinimo. 

— Irano išeiviai paminėjo 
trečiąją metinę sukaktį nuo 
I rano islamo revoliucijos 
represijų prieš iraniečius 
Dradžios. Demonstracijos vyko 
Wa8hingtone, Paryžiuje, 
Londone, Los Angeles, New 
Delhi, Vienoje. 

— Japonijos karinės avia
cijos naikintuvai pakilo 
pasitikti atskrendančių sovie
tų septynių bombonešių. Šie 
pasuko į šalį, neįskridę į 
Japonijos teritorinę erdvę. 
Spėjama, kad sovietai bando 
japonų gynybos sistemą. 

— Idijoje suimti dar 156 
sikhai. Kalėjimuose šiuo metu 
yra 4,200. Premjerė Gandhi 
apeliavo į tautą neieškoti, kas 
kaltas dėl tragiškų įvykių, bet 
ieškoti kelių į taiką. 

— Birželio 20 Nevados dyku
moje buvo susprogdintas 
bandomasis atominis užtai
sas, jau septintas šiais metais. 

— Demokra tų part i jos 
programos komitetas 13-2 
balsais atmetė pastoriaus 
Jacksono siūlymą įtraukti į 
programą nepriklausomos 
Palestinos valstybės klausi
mą. 

— JAV ekonominis augi
mas birželio mėn. siekia 5.7 
nuoš. Infliacija toliau mažėja. 
Biznio sluoksniai bijo, kad 
augimas — per greitas, gali 
nešti paskolų nuošimčių padi
dinimą. 

— Jugoslavijos teismas nu
baudė 10 albanų kalėti nuo 3 
iki 12 metų. Jie planavę atskir
ti Kosovo provinciją, kuri 
turinti priklausyti Albanijai. 

— Vakarų Vokietijoje vėl p<> 
s ė d ž i a v o s t re ikuojančiu 
metalo darbininkų unijų atsto 
vai su darbdaviais. Nuo gegu
žės 14 d. streikai palietė 400 
tūkstančių darbininkų. 

— Nikaragvos chunta pa
skelbė, kad išaiškinta grupė 
sąmokslininkų, suimta grup*. 
žmonių, jų tarpe katalikų 
kunigas Amado Peną. 

— Taivano anglių kasyk
loje sprogimas užmušė tris 
darbininkus, dar 73 gyvi 
palaidoti požemiuose. 

— Miami apylinkių apel
sinų plantacijoje pastebėtos 
Viduržemio jūros vaisių muse
lės. 

— Sen. A. Cranston paskel
bė, kad su Kinijos pagalba 
P a k i s t a n a s j a u g a l i 
pasigaminti atominę bomba. 

timas" buvo pasipriešinimas 
užsienio tironijai ir savo 
laisvių bei teisių gynimas. 

Priespauda ir persekiojimas 
tęsiasi iki šių dienų, tačiau 
nežiūrint šios ilgos, tamsios 
neteisingumo nakties, drąsūs 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

Priėmė imigracijos 
naują įstatyme 

nuspręsti savo tautinį likimą 
laisvai, be užsienio domina
vimo. Amerika niekada nepri
pažino prievartinio Baltijos 
valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą ir nepripa
žins to ateityje. Amerikos 
Kongresas su Senato Jungti
ne rezoliucija 296 autorizavo ir 
prašė prezidentą paskelbti 
1984 m. birželio 14 dieną Balti
jos Laisvės diena. 

Todėl aš Ronaldas Reaga-
w . . _ P i K • n a s> Jungtinių Amerikos 

. . . , . T ^ . ' „ . Valstijų prezidentas šiuo skel-
kietų debatų Atstovų Rūmai ^ 1 9 g 4 ^ ^ u d B a l t i j o 8 priėmė naują imigracijos 
įstatymą, kurį dar teks suly
ginti su Senato priimta ver
sija. Skilimą Kongrese rodo ir 
baisavia as: už įs ta tymą 
balsavo 216, o prieš — 211. 
Svarbiausia įstatymo dalis 
yra nelegaliems imigrantams 
skelbiama amnestija. J i liečia 
tuos, kurie Amerikoje slaps
tosi nuo 1982 sausio 1 d. 
Darbdaviams, kurie samdo 
daugiau keturių darbininkų, 
numatomos baudos už nele
galių imigrantų įdarbinimą. 
Numatomos bausmės asme
nims, kurie įveža svetim
šalius. Įs ta tymas leidžia 
valdžios pareigūnams lengviau 
ištremti nelegalius atvykėlius. 
Įstaigoms skiriama daugiau 
lėšų kovai su nelegalia imigra
cija. Numatytos taisyklės 
atvykti laikiniems laukų 
darbininkams. Nustatyta, 
kaip svetimšaliai galės gauti 
įvairią federalinės vyriausy
bės socialinę paramą. Dauge
lio programų neregistruoti 
darbininkai negaus. Išimtys 
numatytos vaikų mitybos, 
senelių, ak lų , i nva l idų 
programose. 

Laisvės diena. Raginu Ameri
kos žmones paminėti šią dieną 
t i n k a m o m i s a p e i g o m i s , 
ceremonijomis ir pakartoti 
savo įsipareigojimą visų 
prispaustų žmonių laisvės 
principams. 

Todėl šiais mūsų Viešpaties 
1984 metais birželio 14 dieną 
ir Amerikos Jungtinių Valsti
jų nepriklausomybės 208 
metais šią proklamaciją pasi
rašau. Ronald Reagan". 

— Saudi Arabija paskelbė, 
kad jos k a r o l ė k t u v a i 
persekios svetimus lėktuvus, 
kurie grasina tarptautinei 
laivininkystei Persų įlankoje, 
ne tik prie savo krantų, bet ir 
atviroje jūroje. Paskelbta laivų 
apsaugos zona, vadinama 
„Fahdo linija". 

— Urugvajaus vyriausybė 
paskelbė kaltinimus iš užsie
nio sugrįžusiam opozicijos 
partijos vadui VVilson Ferreira 
Aldunate. Jis kaltinamas 
valstybės išdavimu, konstitu
cijos laužymu. Jam gresia 20 
mt'ų kalėjimo bausmė. 

— Sovietų p r ez iden t a s 
Černenka išreiškė Nikargvos 
sandinistų chuntai visišką 
solidarumą ir pasmerkė JAV 
politiką, kuri siekianti Centri
nėje Amerikoje hegemonijos. 
Sandinistų vadas Ortega 
padėkojo už materialinę ir 
moralinę paramą. 

— Amerika ir Izraelis turėjo 
Viduržemio jūroje bendrus 
pratimus. Iš JAV karo laivų į 
Izraelio ligonines buvo perkel
ti keli Šimtai „sužeistų". 

Pasiūlė išvežti 
karius iš Europos 
VVashingtonas. — Senato

rius Nunn, demokratas iš 
Georgijos, svarbus senato 
gynybos komiteto narys , 
pasiūlė Amerikos kariuo
menės skaičiaus Europoje 
mažinimo projektą. Jis kalti
no Europos valstybes, kad jos 
nė kiek nepadidina lėšų savo 
gynybos reikalams, o ta gyny
ba guli daugiausia ant Ameri
kos pečių. Tik Amerika, Kana
da ir Liuksemburgas padidino 
išlaidas gynybai. Amerika 
sudaro 40 nuoš. NATO pėsti
ninkų, 65 nuoš. jūrų laivyno 
tonažo ir 40 nuoš. karinės 
aviacijos. 

Sen. Nunn pasakė, kad 
Amerika išleidžia 30 nuoš. 
s a v o g y n y b o s lėšų są jun
gininkų gynybos reikalams. 
Jis siūlo kasmet išvežti iš 
Europos po 30,000 kareivių, 
kol europiečiai sus i tva rkys . 
Pentagono raporte nurodoma, 
kad 1982 m. visi sąjunginin
kai ir Japonija kariniams 
reikalams išleido 304 bil. dol. 
Iš tos sumos Amerikai tenka 
190 bil. dol., arba 62 nuoš. 
išlaidų. 

KALENDORIUS 
Birželio 22 d.: Jonas F., 

Tomas Moras, Suda rgas , 
Laimutė. 

Birželio 23 d.: Zenonas, Van
da, Arvydas, Vaida. 

ORAS 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 

8:29. 
Debesuota, su pragiedru

liais, laukiama griaustinio. 
Vakar prasidėjo vasara. 

• 
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REMKIM LAISVĖS OLIMPIADĄ 

Laisvės Olimpiadą rengia vi
sų keturių tautybių (lietuvių, 
latvių, estųir ukrainiečių), komi
te tas , kur iam vadovauja dr. 
Rimantas Petrauskas. 

L i e t u v i ų r e i k a l a m s ko
ordinuoti, Toronte yra sudary

t a s L a i s v ė s O l i m p i a d o s 
l i e t uv ių k o m i t e t a s , ku r io 
tikslai yra telkti lėSas, priimti 
ir apgyvendinti lietuvius spor
tininkus, parūpinti uniformas 
atstovauti bei reprezentuoti 
lietuviams įvairiose olimpia
dos rengimo funkcijose. Šiam 
komitetui pirmininkauja 
ŠALFASS-gos atstovas Pra
nas Berneckas. 

Šiam komitetui talkinti, 
JAV-se yra sudarytas pagal
binis komitetas susidedąs iš 
ŠALFASS-gos ir Lietuvių 
Bendruomenės atstovų iš įvai
rių vietovių su centru Cle-
velande, Ohio. Komitetui 
pirmininkauja Vladas Pleč
kaitis, Vid. Vakarų Sporto 
apygardos vicepirmininkas. 
Šio komiteto tikslas yra su
telkti finansinę paramą Lais
vės Olimpiados išlaidoms pa
d e n g t i . Č e k i u s r a š y t i : 
L i thuan ian World Com-
muni ty , Inc . 

Siusti šiuo adresu: Laisvė*. 
O l i p i a d o s P a g e l b i n i s 
Lietuvių Komitetas JAV-se, 

c/o VI. Plečkaitis, 
4450 Rabun Lane 

Richmond Hts., Ohio 44143 
Tel. 21&531-3474 
Aukas galima nurašyti nuo 

pajamų mokesčių. 
T ik ime , kad Laisvės 

Olimpiada susilauks lietuvių 
v i s u o m e n ė s p r i d e r a m o 
dėmesio. 

Kam nesvarbu šią auką nu
rašyti nuo pajamų mokesčių, 
gali čekį rašyti: „Laisvės 
Ol impiada" (lietuviškai). Tuo 
būdu būtu išvengta papildomos 
transakcijos. 

Laisvės Olimpiados 
pagalbinis lietuvių 
komite tas JAV-se 

LAISVĖS 
OLIMPIADOS 

LIETUVIŲ KOMITETAS 

Pranas Berneckas — pirmi
ninkas ir futbolo koordina
torius, Rimvydas Sonda — 
sekretorius, Jonas Nešukaitis 
— iždininkas, Alfonsas Bal
nis — renginių, Kęstutis Bud-
revičius — nakvynių, Sigitas 
Krasauskas, Kazys Šapoč-
kinas. sportinių varžybų ir 
krepšinio koord. Mindaugas 
Leknickas, tinklinio koordina
torius. Jonas Žukas, lauko 
teniso koordinatorius. Algis 
Malinauskas, lengvosios 
atletikos koordinatorius. 
Rimas Kuliavas, ledo ritulio 
k o o r d i n a t o r i u s . B a l y s 
Savickas, šaudymo koordina
torius. Gflbijo Petrauskienė, 
Regina Stočkutė-Knox, Ramū
nė Jonaitienė, Danutė Valai
tytė-Yaeger, Dainora Juo
zapavičiūtė, Laima Beržinytė, 
Teresė Jurėnai tė , Algis 
Puteris, David Yaeger, Stasys 
Kėkštas, plaukimo koordina
torius ir Algis Nausėdas. 

Futbolas Chicagoje 
„ L H t J A N l C A " . 

feEAGLES" 0:1 
Kai „Litfcanicos" komanda 

trejas fk t fąs ias pirmenybių 
rungtyxaM| sužaidė lygiom, 
publikaf l Į v o nepatenkinta. 
Kai po jų dvejas kitas pralai
mėjo, pubfika pasidarė dar la
biau nepatenkinta. Sunku 
įtikti... 

PraėjttiĮ* sekmadienį, žai
džiant pffcš lenkų „Eagles" 
savoje lĄl t ė j e , prie savos 
pubiikoA ^Lituanicos" koman
da t u r ė » puikią progą pasi
rodyti, n d ji visais atžvil
giais y Į i Major divizijos 
komanda o ne atsitiktinai 
a t s idūre i tos divizijos ko
mandų *' Uodegoj e. Tą progą, 
deja, pdtiojė pirmoje Žaidimo 
minutėjl prašvilpė, kai vienas 
žaidėjas už replikas prieš 
rungtynių teisėją buvo paša
lintas iš aikštės ir komanda 
liko žaisti vienu žaidėju 
mažiau. Kad tas žaidėjas būtų 
aiškiai Žinojęs, jog rungtynių 
teisėją negalima nuginčyti ar 
papirkti, kaip miesto teisėja, 
jis būtų nesiginčijęs ir nebūtų 
išmestas. Komanda būtų žai
dusi pilnu sąstatu ir jos šan-
cai laimėti, be abejonės, būtų 
didesni. Nors ir Žaisdami su 10 
žaidėjų, „Lituanica" visą ant
rąjį puslaikį vyravo aikštėje ir 
turėjo keletą tikrų progų (AL 
Kry gėrio šūviai) rungtynes 
laimėti ir atsistoti lentelės 
viduryje. Kad šį kartą nežaidė 
patys greičiausi žaidėjai B. 
Lancar ir R. Stasiulis, ko
mandai trūko staigumo ir 
lankstumo. Vidurio saugo J. 
Kearnio per stropus šau
dymas šį kartą nepasižymėjo 
taiklumu. Didelės likusių žai
dėjų pastangos šį kartą nuėjo 

Californijos lietuvių golfo klubo valdybos nariai kevičius, Vincas 
po žaidynių. Iš k.: Vytautas Plukas, Albinas Mar- l i u s Aras. 

B t pirmininkas ir Pau-
Nuotr. V y t . P l u k o 

niekais, nes neįstengė išly
ginti pirmą puslaikį gauto vie
nintelio įvarčio, kuris nulėmė 
du svarbius taškus. Sakoma: 
iš klaidų mokomės. Bet tų klai
dų vis atsiranda naujų ir vis 
didesnių. Nors ir kaip norė
tum pateisinti komandos žai
dimą, bet negali nepastebėti 
d i d e s n i o , , t e a m w o r k " 
trūkumo. Jei to trūkumo ne 
būtų, „Li tuanica" žaistų 
profesionaliai ir už rungtynių 
žiūrėjimą reikėtų mokėti po 7 
dolerius, kas būtų žymiai 
nepatogiau. 

J . J u š k a 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, birželio 24 d., 
„Lituanicos" v y r ų komanda 
žais priešpaskutines pava
sario rato rungtynes prieš „Vi-
kings". Rungtynės bus Niles 
West Highschool — Morton 
Grove. Pradžia 3 vai. p.p. Re
zervas žais 1 vai. p.p. 

Jauniai žais dėl pirmos 
vietos prieš Orland Parko 
„Stars" Orland Parke 10 vai. 
ryto. 

Mergai6ų komanda žais 
prieš „Green - White" 10 vai. 
ryto (gal per anksti?) Mar-
ųuette Parke. 

Veteranai žais šeštadienį 
prieš „Vikings" 5 vai. vakare 
Marąuette Parke. 

Šachmatai 
LIETUVIAI J A V 

MĖGĖJU PIRMENYBĖSE 
JAV mėgėjų pirmenybės 

vyko Somer8ete, New Jer-
sey'e, gegužės 26 - 28 d. Šios 
kasmetinės pirmenybės skir
tos šachmatininkams netu
rintiems meistro vardo. Atseit, 

dalyvavo ekspertai ir A, B, C, 
D, E atskyrių šachma
tininkai. 

Iš visų B — atskyrininku 
Zigmas Bliznikas pelnė dau-
griausia taškų 2,5-3,5. J i s 
buvo apdovanotas gražia tau
re. Z. Bliznikas „sudirbo" 
vieną ekspertą ir vieną A — 
atskyrininką, ir pats bene iš
kils į A atskyrį. 

Ekspertas Arūnas Simonai
tis pasirodė palyginant kuk
liai 3,5-2,5. Jis net dukart 
pralošė A — atskyrininkams, 
ir jam gresia pavojus atkristi į 
A atskyrį-

Linas Kudžma dalyvavo 
gretimose varžybose skirtose 
neviršijantiems B atskyrio. Jis 
sužaidė 3, 5-2, 5. Tebūdamas C 
— at8kyrininkas, jisai sumušė 
tris B — atskyrininkus. 

KAZIMIERAS JAKŠTAS 
TARP PAJĖGIAUSIU 

CICL varžybų baigtuvės 
įvyko birželio 8 d. Almis Šal
kauskas ir Kazimieras Jakš
tas abu pakliuvo į Rytų Di
vizijos pajėgiausių šachmati
ninkų dešimtuką. 

Kazimieras Jakštas žaidžia 
antra lenta Alumni Central 
vienete. Šįmet du pradžioje 
patirti pralaimėjimai bene 
paakstino jį; kadangi CICL 
varžybose vienetai viens su 
kitu sužaidžia po du kartus, 
jisai susilaukė progų atkeršyti 
nugalėtojams. 

Užtat K. Jakštas, pirmą 
kartą pralošęs E. Latimeriui, 
jau antrą kartą jį nugalėjo. K. 
Jakštas pats aiškina, kokiu 
būdu buvo laimėta. 

„Juodųjų pirma stambesnė 
klaida buvo 18... Zf5-d4?, po 
kurios juodųjų bokštas pateko 
į spąstus". 

Golfas 
VASAROS TURNYRAS 
Rodos, neseniai žiema pra

ėjo ir šilto oro sulaukėm — o 
štai jau ir mūsų golfinio 
sezono vidurys! „Vasaros" 
turnyras — vidurio sezono 
rungtynės — jau įvyko birželio 
10 d. Gleneagles C.C. Kaip ir 
turėjo būti — oras buvo gra
žus, dalyvių skaičius gausus ir 
geros nuotaikos netrūko. 

Geriausiai sužaidė su „low 
gross" mūsų klubo naujas 
narys K. Gaidas, „sušovęs" 
79. Sveikiname! 

A klasėje („net") 1-mą vietą 
laimėjo B. Racevičius, 2-rą — 
J. Cook ir 3-čią — T. Vaitkus ir 
A. Urba. 

B klasėje 1 v. — A. Kaza
kevičius, 2 v. — J. Ringus, 3 v. 
— V. Vaitkus. 

C klasėje: 1 v. O. Nakas, 2 v. 
— L. Juraitis, 3 v. — J. Bace
vičius. 

D klasėje: I v . — A. Dovy
daitis, 2 v. — S. Virpša, 3 v. — 
J. Baranauskas. 

Moterų klasėje 1-mą vietą 
laimėjo A. Vaitkienė, 2-rą — 
B. Cook ir 3-čią, po ilgo nesi-
rodymo vėl „grįžusi į golfą", 
Lilė Izokaitienė. 

Arčiausiai prie 3 — par vė
liavėlės „primušė" A. Smo-
linskas, o prie 4 — par, iš 
dviejų smūgių, V. Izokaitis. 

Ateinantis Chicagos Lie
tuvių Golfo klubo rengiamas 
vad. „šeimos" turnyras įvyks 
liepos 15 d. 10 vai. r. Glen-
woodie C.C. Visus kviečiame, 
o kas giminių neturi — „su
rasime: O. N . 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

i» ai 

a b c d e f g H 
19. Žf3-d4 Bd8-d4 
20. Ze4-d6! Re7-d6 
21. e5-d6 Vc7-d7 
22. Ve2-e3 Bd4-d5 
23. Rd3-e4 Bd5-b5 
„Juodieji tebevylėsi išsisukti 

iš keblios padėties". 
24. a2-a4 Rc6-e4 
25. a4-b5 Bdl-bl 
25. Bel-cl! 
„Šis šachas trenkė kaip žai

bas iš giedro dangaus, ir juo
diesiems teko nnktis: atiduoti 
valdovę, ar sulaukti mato". 

26.. 
27. 
28. 

Ve3-b€ 
Bcl-c7 

Kc8-d8 
Kd8-e8 

Juodieji netrukus pasidavė, 
ir baltųjų kerštas buvo paten
kintas. Bendrai, šįmet K. 
Jakštas sužaidė pakiliai 7-3. 

Andrius Kulikauskas 

DR. V. PALCIAUSKAS 
LIETUVIŠKOJ VEIKLOJ 

Bronius GinČauskas, pri-
siųsdamas „The Chess Cores-
pondent" gegužės mėn. laidą, 
kurioje plačiai aprašomas dr. 
Viktoras V. Palčiauskas, ko
respondentiniu būdu pasaulio 
šachmatų čempionas, pridėjo 
ir nuospaudą JAV prezidento 
Ronald R. Reagano ir jo žmo
nos sveikinimo laimėtojui. 
Savo laiške B. GinČauskas 
šitaip rašo apie naująjį 
pasaulinį čempioną: 

„Nežiūrint, kad ši pergalė 
pareikalavo 3 vai. įtempto 
darbo kasdien per 10 m, dr. V. 
V. Palčiau8kui nesutrukdė 
pasižymėti ir savo profesijoje. 
1983 m. Texas Universitete 
jam buvo įteiktas JAV valsty
binio uolienų tyrimo komiteto 
atžymėjima8. Minėti pasie
kimai ir atsakingos pareigos 
(dirbant 5-toje savo didumu 
visame pasaulye Chevron 
alyvos bendrovės tyrimų labo
ratorijoje), nesutrukdė Vytui 
pasisukinėti ir lietuviškame 
rate: lietuvių mokslininkų 
simpoziumuose gražia lietuvių 
kalba skaito paskaitas iš savo 
profesijos; matome jį Lietuvių 
Fondo narių ir lietuviškos 
spaudos rėmėjų eilėse. Jis, ir 
daugelio lietuvių mėgstamo 
dienraščio, „Draugo" garbės 
prenumeratorius. Būti ge
resniu lietuvių ambasadorium 

ir veiklesniu dalyviu lietuviš
kame rate vargiai daugiau iš 
jo begalėtume re ika laut i . 
Todėl turbūt visi sutiksime su 
JAV prezidento R. Reagano ir 
jo žmonos išreikštomis min
timis jo laiške dr. V. V Pal-
čiauskui ir palinkėsime jam ir 
ateity geriausios sėkmės". 

Futbolas svetur 
P R A N C Ū Z I J O J E 

P R A S I D Ė J O 
E u r o p o s p i r m e n y b i ų 

finalinis ratas, prasidėjo Pran
cūzijoj birželio 12 d. Daly
vauja dvi finalinio ra to 
grupės. Pirmąją finalinio rato 
grupę sudaro: Prancūzija, 
Danija, Belgija ir Jugoslavija. 
Antrą grupę: V. Vokietija, 
Portugali ja, Rumunija i r 
Ispani ja . At idaromąsias 
rungtynes birželio 12 d. lai
mėjo Prancūzija įveikusi Da
niją 1-0. Vėliau vyko kitos 
finalinio rato grupinės varžy
bos įvairiuose Prancūzijos 
miestuose: Lens Nantes, St. 
Etienne, Strassburge ir Mar-
seille. Birželio 23 ir 24 
dienomis vyks pusfinalinės 
Lyon ir Marseille miestuose. 
Pusfinalinėse žais pirmose 
rungtynėse pirmos grupės 
laimėtojas prieš antros vietos 
laimėtoją iš antros grupės. 
Antrose pusfinalinėse rungty
nėse žais antros grupės laimė
tojas prieš antros vietos laimė-
toją iš p i r m o s g r u p ė s . 
Finalinės rungtynės dėl Eu
ropos 1984 m. futbolo meistro ; 
titulo ir taurės įvyks Paryžiu
je birželio 27 d. Jose žais 
abiejų pusfinalinių rungtynių 
laimėtojai. 

Truputis s ta t i s t ikos: iŠ 
aštuonių Europos kraštų 
rinktinių, dabar dalyvaujan
čių varžybose Prancūzijoje, 
Rumunija ir Portugalija daly
vauja pirmą kartą. Kitos dvi iš 
dalyvaujančių jau yra lai
mėjusios Europos kraštų fut
bolo meistro titulą, tai — V. 
Vokietija (laimėjusi du kartus 
— 1972 ir 1980 m.) ir Ispanija 
(1964 m . ) . E u r o p o s v i c e -
meistrais yra buvusios Jugo
slavija (pralaimėjusi finali
nėse) 1960 ir 1968 m. ir Belgija 
1980 m. Taip pat iš pasku
tinių šio pobūdžio Europos pir
menybių 1980 m. vykusių 
Italijoje, iš aštuonių buvusių 
dalyvių, dabartinėms kvali-
fikavo8i tik trys: Belgija, V. 
Vokietija ir Ispanija. 

Vėliausiomis žiniomis, Pran
cūzijoje pasibaigus I grupės 
varžyboms kraš ta i pasi
skirsto taip: I v. — Prancū
zija, II v. — Danija, III v. — 
Belgija ir IV v. Jugoslavija. 
Pusfinalinėse žais Prancūzija 
ir Danija. 

Brazil i ja. Pirmąsias fina
lines rungtynes dėl Brazilijos 
krašto futbolo meistro titulo 
laimėjo Rio de Janeiro „Flu-
minense" 1-0 prieš „Vasco da 
Gama". Vienintelį įvartį pelnė 
paragvajietis Romerito. 

V. Kr ikšč iūnas 
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Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VMAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt 12—5; antr. ir ketv 
12-*-6:30; šešt tik susitarus. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st S tree t 

Tel. — G R 6-240© 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

0»« 735 4477 »• / 246 0067 *rtM 246 6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — N E R V U IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B U I L D I N ' 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6 1 3 2 S. Kedzie Ave. Ch icago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimj 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
\ a l pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-? vai vak 
Treč ir šešt u idarvta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 W. 59 St., Chicago 
Te l . 476-2112 

Valandos pagal sus i tar imą — P i r m , 
antr . treč . ketv ir šeštad 

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

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. C icero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus tre^ §ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st . Street 
Ofiso tel . RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel . 778-5099 

V a i . p a g a l susitarimą. 
24 vai. „ansvvering s " Tel. 242-3846 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o — ? antr 12—o. penkt 10— 12. 1— c 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

118S Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ' LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvha Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valjndi>s pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 71»t St. - Tel 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/daryta tre<" 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p p. ir ketv 2-5 p p. 
best pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2*80, rez. 448-5545 

Ofiso tel 434-2123, namu 460 7288 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W « * 71it StnMt 
Pirm . antr , ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6, šeštadieniais pagal susitarimą 

. 



Ilgu keliu 

* 

••» 

GRĮŽTA KANTAS Į LIETUVĄ 

i 

-

• 

2inomame savo eilėraštyje 
„Lietuva" mūsų poetas Stasys 
Santvaras pasiskundžia, kad 

Daugumas dainių graudžiai 
gieda: 

Tu maža, mažytė, gal 
mažiausia! — 

0 man tai svetima, skaudu 
ir gėda, 

Nes mano sieloj tu didžiulė, 
didelė, didžiausia! — 

ir, šitaip nusiskundęs, sekan-
čiuos posmuos imasi puikiais 
retoriniais argumentais paro
dyti, kodėl ji negalėjusi būti 
tokia jau „mažytė". Štai: 

Mažytė būdama, besparnė 
siela, 

Ar dvasios lobių tu prikrau
tum į kaimynų klėtis? — 

Ar tu, kaip motina, įveiktum 
praradimo gėlą ?.. 

Tai tavo genijaus sparnai, 
Aušrom žėrėję amžinai, 
Nuo marių ligi marių kilo 

pergalėm dirvas apsėti! 

Kokius dvasios lobius Lietu
va yra prikrovusi j kaimynų 
klėtis? Kokiomis pergalėmis ji 
yra apsėjusi dirvas nuo marių 
ligi marių? Kokius to savo 
genijaus praradimus jinai, 
kaip nelūžtanti motinos šir
dis, yra iškentėjusi? Ak, 
daugel daugel... 

Vienas pavyzdys: į kaimy
no vokiečio klėtį ji yra sudė
jusi gal patį didžiausią turtą, 
kokį žmogus galėjo sukurti — 
Imanuelio Kanto filosofinius 
veikalus, suteikusius Vakarų 
pasaulio mąstymui naują gylį, 
kurio ribos dar ir dabar nėra 
pasiektos. 

I. Kanto lietuviška kilmė 
neabejotina, kaip neabejo
tinas ir jo filosofinės pergalės 
geniališkumas, atnešęs betgi 
vienkartinę garbę tik vokiečių 
tautai... 

Tik dabar galime džiaugtis, 
kad tas neįkainojamas lobis 
jau pradeda sugrįžti ir į protė
vių žemę. Va, prieš pora metų 
pirmą kartą lietuvių kalba 
pasirodė pagr indin is ir 
didžiausias Kanto darbas — 
„Grynojo proto kritika", 
p a v y z d i n g a m e v e r t i m e 
parengtas Vilniaus universi
teto dėstytojo prof. Romano 
Plečkaičio ir išleistas „Min
ties" leidyklos. 

Šio įvykio reikšmė mūsų 
i n t e l e k t u a l i n ė s ku l tū ros 
gyvastingumui dar kaip 
reikiant neįvertinta. Be abejo, 
reikia laiko susiorientuoti, 
atsipeikėti, pagaliau laikant 
rankose tai, ko taip ilgai sto
kota. Seniai jau Lietuva laukė 
savojo „Grynojo proto kriti
kos" vertimo — ir štai jo 
susilaukė. Koks ilgas vis dėlto 
kelias nuo Rygos, kur tas kūri
nys pirmą kartą išvydo pasau
lį 1781 m., iki Vilniaus, į kurį 
jis atkako tik 201-erius metus 
vėliau! Ir koks sunkus tas 
kelias: tik komunistų partijai 
reikai dėkoti, kad šioji mums 
brangi knyga iSėjo vos 5,000 
egzempliorių tiražu — taigi, 
pagal maždaug prieš dešimt
metį išeivijoje buvusius maš
tabus, kuriuos partinė spauda 
nesiliauja kiekviena proga 
išjuokusi. Gal pritrūko popie
riaus? Jei taip, tai iš Kanto tą 
popierių atėmė Leninas, prie 
kurio jau išleistų ir vis naujai 
leidžiamų raštų tiražo galima 
pridėti dar bent du nulius... 
Taip pat aišku, kad ir patį 
ver t imą s p e c i a l i s t a s R. 
Plečkaitis būtų galėjęs paruoš
ti (gal net kur kas greičiau) be 
Tarybų valdžios „pagalbos". 

Koks lietuvis buvo I. Kan
tas? Biologiniu požiūriu, bent 
iš tėvo pusės, beveik neginčy
tinas. Vokiečių geografas H. 
Mortensenas pirmasis aptiko 
dokumentus, rodančius, jog 
Kanto prodiedukas Ričardas 
gyvenęs Klaipėdos krašte, ten 
nuomavęs smuklę Rusnėje, o 
paskui įsigijęs nuosavą užei
gą Verdainėje prie Šilutės (H. 
Morten8en, „Immanuel Kants 
memellaendische Herkunft", 
1951). Kad Ričardas dar 
nemokėjo vokiškai, byloja fak

tas, jog 1665 m. sudarydamas 
testamentą turėjo samdyti 
vokiečių kalbos vertėją. Jo 
sūnus Ansas, filosofo senelis, 
persikėlė į Klaipėdos miestą, 
kur vertėsi balniaus amatu 
ligi savo mirties 1715 m. Anso 
sūnus Jonas Jurgis (Johan-
nes Georg), taip pat balnius, iš 
Klaipėdos persikėlė į Karaliau
čių, kur 1724 m. gimė Imanue-
lis.Karaliaučiuje I. Kantas 
praleido visą savo gyvenimą, 
ten išeidamas mokslus ir 
vėliau be pertraukos dėsty
damas universitete, pasi
traukdamas pensijon tik pora 
metų prieš mirtį (1804 m.). 

Kantų šeimos lietuviškumą 
patvirtina ir tai, kad jos 
pavardė — akivaizdžiai lietu
viška. Ji siejasi ne su žodžiu 
kantas (briauna), o yra kilusi 
iš seno lietuviško kamieno 
kant, pasitaikančio gausybėje 
mūsų tradicinių vardų bei 
pavardžių (pvz., Kantautas, 
Kant ibu tas , Kant igirdas , 
K a n t r i m a s , K a n t r i n a s , 
K a n t v a i n i s , K a n t v y d a s , 
K a n t v i l a s , D a u k a n t a s , 
Galkantas, Gedkantas, Jo
kantas, Norkantas ir t.t.). Be 
to, šalia Priekulės yra kaimas 
vardu Kantva in ia i arba 
Kantvonai, išaugęs iš sody
bos, kuri pagal 16 a. pradžios 
dokumentus priklausiusi 
Kantvainių šeimai. O Anso 
Kanto registracijos Klaipė
doje dokumentuose kaip tik 
pažymėta, kad jis kilęs nuo 
Priekulės. Taigi daroma išva
da, jog Kantai ir galėjo būti 
tos senosios Kantvainių gimi
nės šaka. Tuo atveju ir jų 
pavardė būtų buvusi anos 
pavardės trumpinys. 

Tačiau I. Kanto ryšys su 
lietuviais ir Lietuva anaiptol 
nesibaigė biologinio pavel
dėjimo faktu. 1983 m. „Perga
lės" 4 nr. filosofas Bronius 
Genzelis rašo, kad „I. Kanto 
tėvai artimai bendravo su F. 
Šilcu. Kai buvo svarstoma, ką 
daryti su vaiku — mokyti 
kokio amato ar leisti į mokslą, 
F. Šulcas įtikino tėvus, kad iš 
Imanuelio, jei jis gaus 
išsilavinimą, išaugs garsus 
vyras. Vėliau F. Šulcas globo
jo jaunuolį. I. Kantas su gilia 
pagarba prisimindavo jį visą 
gyvenimą". Kalba čia sukasi 
apie Francą Albertą Šulcą 
(1692-1763), Karal iaučiaus 
universiteto profesorių ir 
Friedricho kolegijos rektorių, 
kuris nuo 1731 m. iki mirties 
vadovavo universitetiniam 
lietuvių kalbos seminarui. 
Apie Kanto studentavimo 
laikus yra išlikę labai mažai 
duomenų. Tačiau žinoma, kad 
jis baigęs Friedricho kolegiją 
1740 m. įstojo į universitetą. 
Taigi visai galimas dalykas, 
kad jis lankė ir tą savo globė
jo vedamą lituanistikos semi
narą. Beje, šio seminaro 
studentu 1736-40 m. buvo ir 
Kristijonas Donelaitis, tad 
galėjo Kantas ir jį pažinti. 
Nors tiesioginių duomenų, 
rodančių, kad Kantas mokėjo 
lietuviškai, nesurasta, tačiau 
niekam ne paslaptis, kad jis 
1800 m. parašė įvadą į lietu
vio K. Milkaus paruoštą Lietu
vių-vokiečių —vokiečių-lietuvių 
kalbos žodyną. Šiame įvade 
filosofas, B. Genzelio žodžiais 
tariant, „išaukštino lietuvių 
kalbą, kvietė išsaugoti ją, 
palankiai atsiliepė apie lietu
vių būdą". Sunku prileisti, kad 
I. Kantas būtų rašęs pratarmę 
darbui, kurio objektą jis išgir
tų jo nepažinęs ir nesupratęs. 
Galop, ir savo paties studentų 
tarpe jis turėjo lietuvių, pvz., 
Liudviką Rėzą, kuris diserta
cijos tema kaip tik pasirinko 
savo mokytojo filosofijos 
nagrinėjimą. 

* 
„Grynojo proto kritika" — 

ne pats pirmasis Kanto veika
las, išverstas į lietuvių kalbą. 
Tačiau iš visų vertimų tai pats 
svarbiausias ir ilgiausias (624 
psl.). Jo išleidimu padarytas 
didžiulis žingsnis priekin. 
Tikėkime, kad jis nėra pasku
tinis. _ J , 

m. ar. 

NEPADĖTI PABĖGĖLIAMS 
BŪTŲ NEMORALU 

Baltų Laisvės lygos vicepirm. Antanas B. Mažeika 
kalba apie pabėgimų moralę 

— Pagrindinis priekaištas iš Toronto į Los Angeles. Čia tojas, Kukuškin, tiesiog pasa-
spaudoje Baltų Laisvės lygai dalyvavo ir vyresniųjų, kurie kė, kad dabar esanti „Ban the 
ir BAN koalicijai yra toks: šiam jaunimo užsimojimui 
sovietų atletų kurstymas nerodė palankumo. 
pabėgti yra nemoralus aktas. Aš manau, kad centrinės 
Koks tavo, Antanai būtų organizacijos tais klausimais 
atsakymas į tą priekaištą? turėtų oficialiai pasisakyti 

- Pirma, niekur amerikie- _ Ar sovietų stūmimą iš 
čių ir kitų kraštų spaudoje olimpiados laikai iaimėjimu? 
nemačiau tokio priekaišto Tai Privačiai skleidžiama nuomo-
hetuvio žurnalisto ir kiek nė, kad Amerikos spauda apie 
girdėjau, politinėse studijose BAN ir Lasivė8 Į ^ - a . 
New Yorke padarytas išra- maį paveikusi šio kraštQ 
dimas. Antra, kada patogiau- visuomenę. 
šios progos atsipalaiduoti nuo _ N e abcjoju, kad laimė-
KGB kontrolės ir kokia pir-

Soviets" koalicija, vėliau 
būsianti „Beat the Soviets", o 
ant galo „Kili the Soviets" 
koalicija. 

Kalbant apie pasitraukimo 
priežastis, noriu pacituoti 
„ T i m e " žurnalo keturių 
korespondentų analizės vieną 
išvadų'; „Still, most experts 
agree that in the U.S. they 
feared being humiliated by de-
monstrations and defections. 
F. Don Miller, Executive direc-

jome. Iš tiesų, jie išstūmė tor of the U.S. Olympic Com-JUUIC. " w^o«t, jvc lOBtuuie ior oi tne u.o. Olympic uom-
moji pagalba jų čia laukia. Ir p a t y s s a v e k a i s u trukdėme mittee, speculates: „What they trečia, o tai norėčiau stipriai jiems į laisvą Ameriką really want is a promise to 
pabrėžti, kad būtų nemoralu a t s į g a b e n t i savo gulagus. Iš 
norintiems pabėgti nepadėti. B a l t i j o s lmAtų a t v y k ę ^ ^ 

P a b ė g i m a s y r a l a b a i p a s a koja , kad ten esą nemaža 
a s m e m š k a s i r s u n k u s d ž i a u g 8 m o , 0 „partijoje ir 
apsisprendimas. Rusai visą vyriausybėje" daug spjaudy-
Maskvą pabėgimus skatinau- m o s i L i e t u v i U ; l a t v i ų „ e g t 

l*\,fct^nni W» ?J : kraštai" pilni prieš mus piktų tuo atveju sutikę olimpiadoje 
S ^ y ^ l S T S S t r a i p S n i U - ° f l C i a l U S T a S S d a l y V a U t i - T a Č i a U ^tikPrinimo 
pabėgti, o ne kada kitas ragi- p r a n e š i m a s a n g l ų k a l b a b i r ž e_ n e g a v o 
na Pabėgimo motyvacija turi h o 5 d p u o l a m u s r 
išplaukti iš paties žmogaus. dėmis 
Todėl manau, kad apie kursty 

hand over defectors". 
Mūsų neoficialios žinios iš 

Washingtono paremia Mille-
rio spėliojimą: sovietai reika
lavo mūsų prezidentą raštu 
užtikrinti, kad pabėgėliai 
būsią prievarta grąžinti. Tik 

mų nemoralumą iš viso nerim
ta kalbėti. Yra didelis skirtu
mas moralėje tarp žmogaus 
suvedžiojimo ir pasitarnavi-
mo tautos laisvės reikalui. 
Sustingę liberalai tuos du 
dalykus suplaka į vieną. 

— Vienas asmuo simpoziu 

Laisvos visuomenės viešoji 
opinija visą laiką persifor
muoja ir keičiasi. Sovietų 
„viešoji opinija" nuo Lenino 
laikų nepasikeitė, nes ją 
reiškia ne laisva visuomenė, 
bet „partija ir vyriausybė". 
Sovietai pasitraukė iš olimpia
dos todėl, kad negalėjo 

mo metu New Yorke Baltų priversti Amerikos kapituliuo l t ^ a i y v a ^ ą ^ai «.unos 
Laisvės lygą ir su ja ti jų reikalavimui grąžinti svarbiausios sportinio pašau-

Kad sovietų pasitraukimą 
nulėmėme mes, pripažino ir 
Tarptautinio olimpinio komi
teto pirmininkas Juan Anto-
nio S a m a r a n c h , šliaužio-
d a m a s M a s k v o j e p r i e 
Kremliaus vartų ir maldau
damas rusus pakeisti nuomo
nę. Jis pasakė: .,Kalifornijos 
ekstremistų... intencija buvo ir 
jiems pasisekė užtikrinti, kad 
nedalyvautų kai kurios 

kooperavusią PLJ sąjungos pabėgėlius ir gauti specialias u o s a i y 8 . vargu ar verta juos 
valdybą prilygino prie Jeivish nuolaidas laisvai operuoti jų s v e ikint i , kad jie savo tikslą 
Defence League, kuri, kaip KGB agentams. „USA Today" p a s į e k ė " . Žinoma, Sama-
žinai, savo veikloje dažnai dienraštis gegužės 17 d. r a n c h o s v e i k i n i m o 
griebiasi teroristinių priemo- paskelbė viešosios nuomonės nepriimtume. 
nių. Ar toks palyginimas turi tyrinėjimus, kurie rodo, kad 53 
kokį nors pateisinimą? nuošimčiams amerikiečių 

— Neturi . Teroristais ir visai nesvarbu, a r sovietai 
kitais piktais vardais mus dalyvaus ar ne. 
vadina „Izvestija", „Litera- -Kokia, tavo nuomone, 
tumaja Gazieta", „Tiesa', pagrindinį priežastis, nulė-
„Komjaunimo tiesa", „Gimta- musi sovietų komandos 
sis kraštas" ir kita rusiškoji neatvykimą? 
spauda. Asmenys, ypač einą _ N e t u r i u n ė m a ž i a u s i o _ d e i reiKių praaen is nau 
pareigas centrinėse organi- a b e j o j i m o > nežiūrint visokių jo, savo taktikos nekeistume. 
zacijose, turėtų jausti didesnę ekspertų aiškinimo, kad ta Mūsų veiklos „rationale" buvo 
atsakomybę už savo pareiški- p r i e ž a s t im buvo pabėgimų paprasta ir nekomplikuota 
mus. Mūsų terorizmas b a i m ė I r ̂  b u v Q vienintelė 
reiškėsi tik tuo, kad mes ruošė- priežastis. Mačiau televizijoje 
mės sovietų atletus supažin- j ų O i i m p i n i o komiteto spaudos 
dmti su j*ų teisėmis Amerikos k o nfe r encijoje kalbantį sovie-
J t o m ė i o n o n o l 1 QfiO T A \T ' 

lio šalys. Vargu ar verta juos 

mes 

— Kai kas pritaria spaudoje 
keltai minčiai, kad Lygai 
nereikėję iš anksto pertempti 
stygų: savo pasiruošimų iš 
anksto nereklamuoti ir infor
maciją apie pabėgimų galimy
bę pateikti kaip staigmeną, 
sovietams jau atvykus. 

— Jei reiktų pradėti iš nau-

žemėje pagal 1980 JAV tų o l i m p i n i o k o m i t e t o 
Pabėgėliu akto 12, 13 ir 33 p i r m i n į n k ą Marat Gramov, o 
paragrafus, pagal Visuotinę Kanados televizijoje pats daly-
2mogaus teisių deklaraciją ir v a v a u tįesioginėse diskusijose 
Helsinkio susitarimo nuosta- s u viadimir Posner, oficialiu 
t u s - sovietų kalbėtoju iš Maskvos. 

Gegužės 20 dalyvavau Visa jų kalba sukosi apie 
Kanados ir Amerikos jaunimo sovietų atletų „saugumą", 
posėdyje Jaunimo centre žinoma, sovietinio stiliaus — ^ - 6 , . o . . ^ 0 ^ ^ j 
Chicagoje, kur buvo diskutuo- KGB globoje. CNN cable tele- gimams, norėjome parodyti 
jamas laisvės fakelo nešimas vizijos tinkle vienas jų kalbė- visam pasauliui, kad rinkti-

pasaulinė sporto olimpiada 
sudaro gerą progą kirsti sovie
tams į lengviausiai pažeidžia
mus kulnis: kelti į viešumą 
KAL 007 lėktuvo numušimą ir 
kitus tarptautinius nusikal
t imus, tautų pavergimą, 
žmogaus teisių pažeidimus. 
Net nebuvo p lanuojama 
Pabaltijo valstybių pavergi
mą kaip nors stumti į pirmą 
plotmę. Paruošdami galimai 
saugesnes są lygas pabė-

niai reprezentantai irgi 
neapkenčia komunistinės 
vergijos. 

Niekas tuo reikalu nieko 
nedarė. Veiksniuose, kurie be 
galo rūpestingai renka pini
gus Lietuvos laisvinimo reika
lams, buvo tobula tyla. Tiesa, 
vienas jų paskelbė beveik 
juokingą, nors patriotišką, 
a t s i š a u k i m ą , o l impiadą 
sumaišęs su paroda. Tik PLJ 
sąjungos valdyba, turėjusi 
praėjusio kongreso įpareigo
jimą, ir Baltų Laisvės lyga 
ėmėsi darbo. Tikslai buvo 
aiškūs, tad lietuvių spaudoje 
pasirodę fantazavimai, kad 
„blefavimu", „sensacijų" pūti
mu, „provokatyvia tema" 
siekėme vien „media" dėme
sio, nepriklauso objektyvios 
žurnalistikos sričiai. 

Siekėme ir pilnai ar dalinai 
pasiekėme kelių tikslų: nelei
dome sovietams pažeisti 
žmogaus teisių laisvoje Ameri
kos žemėje; kėlėme tarptau
tinius rusų nusikaltimus ir 
žmogaus teisių pažeidimus; 
garsinome Pabaltijo valsty
bių vardą ne tik Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje; tarp 
„media" žmonių užmezgėme 
naujų pažinčių ir asmeniškų 
draugysčių; šioje vietoje 
sugadinome sovietų tarptau
tinės propagandos aparatą. 

— Bet būta užmetimų, kad 
kokybiniu atžvilgiu tas išgar
sinimas buvęs „skystas". 

— Skaičiau tuos priekaiš
tus. Juos atmetu. Nuo Japoni
jos per Ameriką iki Londono 
mūsų akcijos dėka daugiau ar 
mažiau buvo cituojama Elliott 
Abrams kalba žmogaus teisių 
konferencijoje, primenama 
baltų priėmimas Baltuosiuose 
rūmuose, Korėjos lėktuvo 
numušimas, Pabaltijo valsty
bių okupacija, žmogaus teisių 
pažeidimai Sovietų Sąjungoje, 
Afganis tano užpuolimas, 
Simo Kudirkos atvejis, Laisvo
sios Europos ir Laisvės radijų 
klausimas, olimpiniu reikalu 
akcija Kalifornijos legislatū-
roje ir JAV Kongrese ir 
paskelbta galybė sovietus 
pašiepiančių karikatūrų, kurių 
nebūtų buvę, jei mes būtume 
tylėję. 

Jei būtų buvę daugiau 
talkos žmonėmis ir finansais, 
būtume daugiau padarę. 
Dabar padarėme, ką galė
jome. 

— Kiek žinau, ne visi veiks
niai tylėjo. Amerikos Lietuvių 
Taryba buvo viena tarp BAN 
the Soviets remiančių organi
zacijų. 

— Taip, parėmė raštišku 
sutikimu, bet nei darbu, nei 
pinigais. Kai sovietai paskel
bė, kad olimpiadon neatvyk-
sią, paskambinau Altos 
p i r m i n i n k u i , n o r ė d a m a s 
išgirsti jo nuomonę. Lyg šaltu 
vandeniu mane perpylė 

pirmininko pareiškimas, kad 
mūsų darbui Altą daugiau 
n e b e p r i t a r i a n t i . K a i 
paklausiau kodėl, atsakė, kad 
paskelbti argumentai jį įtiki
nę ir kad bėglių klausimas 
turėjo būti viešai nekeliamas. 

Veikiant pagal tą principą, 
Simo Kudirkos Amerikoje 
neturėtume, jei to klausimo 
viešai nebūtume kėlę. Ne be 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
suokalbio, Vigilant laivo įgula 
buvo instruktuota, kad apie 
įvykį nieko nekalbėtų. Aš 
gerai žinau, nes man tiesiog 
buvo pasakyta, kad toje pačio
je Altoje tada buvo žmonių, 
kurie buvo nusistatę „dėl 
vieno žmogaus negadinti 
santykių su Valstybės depar
tamentu". 

— Yra tokių, kurie nepaten
kinti jūsų veikla, nessutrukdėte 
olimpiadoje dalyvauti ir savo 
pajėgumą išbandyti baltų spor
tininkams, nežiūrint po kokia 
vėliava jei žygiuotų. Ką į tai 
atsakytum ? 

— Baltų Laisvės lyga įsikū
rė vienam tikslui: intensyviai 
ir neatlaidžiai dirbti, kad 
Pabaltijo tautos atgautų 
l a i svę i r v a l s t y b i n e s 
nepr ik lausomybes . Mes 
neišleidžiame iš akių keturių 
didžiųjų Pabaltijo tautoms 
padarytų ir daromų skriaudų: 
o k u p a c i j o s , a n e k s i j o s , 
žmogaus teisių pažeidimo ir 
rusifikacijos. Kiek pajėgsime, 
neleisime nei laikui, nei 
defetizmui, nei nuolaidžia
vimui užglostyti tų skriaudų ir 
visą Pabaltijo valstybių 
problemą ištrinti iš istorijos 
lapų. Mes žinome savo ribotu
mą, todėl dabartinėse aplinky
bėse, keldami į viešumą Mask1 

vos politikos niekšybes, gal 
geriausiai ir galime siekia
mam tikslui pasitarnauti. 
Tuo pasitarnaujame ir savo 
Amerikai, kurios politika irgi 
ne kartą klaidžioja miglose. 

Tie, kurie vilki Sovietų 
uniformas, nežiūrint, ar jie 
būtų kariai ar sportininkai, 
atstovauja Sovietų Sąjungai ir 
jos politikai. Pasakykite, ką 
turi daryti afganistanietis, kai 
į jį šauna sovietų karys, nors 
tai būtų lietuvis, net ir ne savo 
valia ten atsidūręs. Jei būtų 
užtikrintas saugumas, ar 
nepadrąs in tume jį p a s 
afganistaniečius pabėgti? 

— Dalyvaudamas spaudos 
konferencijose, nuolat girdė
jau kitataučių korespondentų 
keliamą jums priekaištą, kad 
sportas nemaišytinas su poli
tika. Ką tuo klausimu norė
tum pasakyti lietuvių visuo-' 
menei? 

— Mes irgi no rė tume 
nemai šy t i , bet sov ie t a i 
nesutinka. Jie reikalauja, kad 
olimpinių žaidynių metu 
A m e r i k a s u s p e n d u o t ų 
konstitucijoje ga ran tuo tas 

(Nukelta į 5 psl.) 
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— Ką jūs turite galvoje? 
— Kitaip sakant... ponas VVilliams yra homo

seksualistas ir jau pradėjo neleistinus veiksmus su 
mano sūnum! 

Vedėjo veidas iš karto surimtėja, kažkaip pailgė
ja, o akis nuleidžia į stalą. Algimanto skundą ramiai 
išklauso. 

— Tai labai rimtas kaltinimas ir keblus reika
las... Iki šiol nežinojau, kad mano mokytojų tarpe 
galėjo atsirasti tokios rūšies vyrų, nes jau turime 
tokią vieną mokytoją, moterį-

— Ir jūs leidžiate tokioms moterims čia auklėti 
vaikus? 

— Mes nieko negalime padaryti... Juk mūsų 
valstybėje homoseksualizmas legalizuotas. Tai nelai
koma jokiu nusikaltimu, nes abudu partneriai laisvu 
noru... 

— Atleiskite... Šiuo atveju mano sūnus nėra joks 
partneris! Ponas VVilliams jį šantažuoja ir priverčia 
paklusti jam! Juk Arūnas yra iškrypėlio auka, bet 
jokiu būdu ne partneris! Aš reikalauju, kad toks 
mokytojas būtų nelaukiant eliminuotas ir iš jo atim
tos visos teisės dėstyti! 

— Sakau, tai nėrp lengva! Reikia didelių pastan
gų, teismo eigos... Pirmiausia tenka nustatyti tokio 

asmens nusikalstamumą ir būtina turėti daugiau 
liudytojų. 

— Aš pasistengsiu rasti liudytojų! 
— Ar žinote juos? Kas tokie? 

Instinktyviai Algimantas junta, kad ir šio 
žmogaus reikia saugotis... Gal ir jis anų iškrypėlių 
pusėje arba net pats toksai yra! Bent dabar jokių jam 
pavardžių nereikia sakyti. 

— Kol kas nežinau... Bet galėsiu surasti. 
Tuo metu suskamba pertraukos skambutis ir į 

kambarį sugrįžta sekretorė. Algimantas meta žvilgs
nį į ją, suprasdamas, kad dabar turi atsargiau kalbė
ti. Kol kas tik vedėjas turi apie tai žinoti. 

— Be to, turite skundą pateikti raštu. Tada 
viskas eis Mokyklų vadybon ir į mokytojų uniją. 

— I uniją?.. 
— Taip. Mes negalime išmesti iš darbo žmogų be 

unijos sutikimo. O unija pirmiausia visą raikalą 
turės nuodugniai ištirti. 

„Jis sako — žmogų! Argi toks iškrypėlis dar 
laikomas žmogum? Juk tai tikras gyvulys!" 

Algimantas valdosi ir atsistoja. 
— Ačiū už informacijas... Aš pateiksiu skundą 

raštu. Ar jums jį čia asmeniškai įteikti ar pasiųsti 
paštu? 

— Vistiek. Kaip jums patogiau. 
Atsisveikinti nė nereikia, nes įėjusieji keli moky

tojai, vyrai ir moterys, kažko susijaudinę užpuola 
vedėją, nekreipdami dėmesio į Algimantą. Jis gi 
jsitikina, kaip veikia mokytojų unija... 

„Ak, sunku bus man kovoti... Bet niekad 
nedovanosiu tam... niekšui! Kaip pamatinę sutrinsiu, 
jeigu neįveiksiu teismu!" 

Jau atsisėdęs automobilin pažvelgia į sąrašėlį, 
kur surašyti dviejų Arūno draugų adresai. Jau lyg 
nori įjungti motorą, bet susilaiko. 

„Juk visi vaikai dar mokykloje, o tėvai darbuose! 
Šį reikalą atidėsiu popietei ar vakarui. Vadinasi, 
dabar turiu sustoti... O, ne! Galiu juk Irmos reikalus 
pastūmėti pirmyn!" 

Pasitikrinęs kitą sąrašėlį, nuvažiuoja į kolegiją. 
Šioje mokslavietėje kitokia tvarka — čia patys 
studentai į paskaitas eina ar neina, todėl Algiman
tas juos visada gali net ir iš paskaitų išsikviesti. 
Įžengia į pavėsingus senų mūrų koridorius. Čia zuja 
jaunuoliai, grupėmis kalbasi, kiti kažkur skuba. 

Sulaiko vieną merginą, atrodančią Irmos 
amžiaus. 

— Ar pažįstate miss Irmą Rykantas? Ji čia 
pirmuosius metus... 

ši papurto galvą. Po to pasirenka kitą, antrą, 
trečią. Nė viena nepažįsta Irmos! Tada nutaria kreip
tis į sekretoriatą. Čia randa tokią pat jauną mergi
ną. Ima abejoti, ar ji jam galės padėti. 

— Kuo galiu patarnauti? 
— O, taip... Mano duktė Irma Rykantas čia 

mokosi... 
— Ar norite ją surasti? 
— Taip... 
— Ji tikriausia yra paskaitoje... Bet galime ją 

surasti, jeigu žinote kokio profesoriaus ji dabar 
klauso... 

— Deja, nežinau... Iš tiesų aš ieškau ne jos, bet 
kokių nors jos draugių... 

Algimantas paskaito iš sąrašėlio kelias pavar
des, bet mergina žvelgia su įtarimu. 

— Kas jūs? Detektyvas? 
— Ne... Juk sakiau, kad esu jos tėvas. Irmos 

tėvas... 
— Jeigu ji čia mokosi, tai kokiam tikslui jums 

reikia jos draugių? 
(Bus daugiau) 
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RAMBYNO 
VAIDILUTĖ 

Elzei Jankutei 90 metų 
Rambyno kalną žino gal 

visi lietuviai, o nemaža jų 
dalis yra jį ir aplankę. Jau
nesnieji, išeivijoje gimę ir 
augę. pažįsta Rambyną iš 
pasakojimų, mokyklinių va
dovėlių, padavimų. Šis kalnas 
yra Mažojoje Lietuvoje, 
Klaipėdos krašte, 5 km į šiau
rę nuo Ragainės. O kas žinojo 
Rambyną, turėjo pažinti ir jo 
ilgametį ištikimą sargą — 
patriarchą Martyną Jankų ir 
jo šeimą. 

Iš gausios Jankų šeimos (8 
vaikai), rodos, gyvųjų tarpe 
tėra Elzė Jankutė. J i š.m. 
liepos 16 d. mini savo 90 metų 
amžiaus sukaktį. Tai lyg 
paskutinė Rambyno švento
vės vaidilutė. Taigi reikia prie 
šios įdomios asmenybės kiek 
sustoti. 

Martynas ir Anė (Puknytė) 
Jankai turėjo Bitėnuose apie 
15 ha žemės sodybą. Susi
laukė 8 vaikų, kurių t r y s — 
Aldona, Milda, Marė ilsisi 
kartu su motina ir kitais arti
maisiais Bitėnų kaimo kapi
nai tėse . Tėvas M a r t y n a s 
(gimęs 1858 m.) anksti įsi
traukė į labai garbingą, bet be 
galo mater ia l i ška i nuo
stolingą lietuviškos spaudos 
leidimo darbą. Vienas iš „Auš
ros" kūrėjų, leidėjų, nelegalių 
lietuviškų raštų platinimo bei 
gabenimo j carinės Rusijos 
valdomą Lietuvą organiza
torių. J. Tumo-Vaižganto žo
džiais, per jo rankas yra perėję 
beveik visi knygnešiai. 

Jankų ūkis buvo daug kartų 
už lietuviškos spaudos pa
da ry ta s sko las aprašytas , 
varžomas, bet Martyno tėvas 
vis sugebėdavo jį išsaugoti, 
pasiskolindamas pinigų iš 
giminių. Pagaliau, žinodamas 
sūnaus „lietuviškus planus", 
kurie turėjo nešti naujas sko
las, ūkį užrašė ne sūnui Marty
nui, bet jo vaikams — savo 
vaikaičiams. 

Tėvas Martynas ligi I 
pasaulinio karo buvo 9 kartus 
areštuotas ir baustas, I pasau
linio karo metu su šeima 
deportuotas į Rusiją. Ten mirė 
patriarcho tėvas, jauniausias 
4 m. sūnus Endrius. Sūnus 
Nikas žuvo 1918 Vakarų fron
te. Bet Martynas ir Rusijoje 
buvo aktyvus. 1917 m. ak
tyviai dalyvavo Petrapilio 
lietuvių seime ir išreiškė Mažo
sios Lietuvos valią susijungti 
su Didžiąja Lietuva. Sugrįžęs 
su šeima iš tremties — vienas 
didžiausių Klaipėdos krašto 
sukilimo organizatorių, komi
teto pirmininkas. 1925 m. 
Lietuvos valdžia jam paskyrė 
pensiją, o tauta apšaukė 
M a ž o s i o s L i e t u v o s p a t 
riarchu, tautos šventovės 
Rambyno sargu, vaidila, kri
vių krivaičiu... 

Duktė Elzė — jo vyriausia 
padėjėja — patarėja tiek tėvo 
politiniame, organizaciniame 
darbe, tiek namų reikalų 
tvarkytoja. Rambynas ir prie 
io esanti Jankų sodyba jungė 
Mažąją Lietuvą su Didžiąja, 

CLEVELANDO ŽINIOS 
LIETUVIŠKO VIRIMO 

PAMOKOS 

Šiom dienom Clevelando 
lietuvių kolonijoje, kai grįžta 
tėveliai ir vaikai į namus, juos 
pirmiausiai pasitinka iš virtu
vės sk l indan t i s ga rdž i a i 
paruoštų valgių kvapas. Kas 
an t rą sava i tę , močiu tės , 
mamytės ir dukrelės, grįžu
sios iš lietuviško virimo 
pamokų, linksmai dalinasi 
naujų receptų užrašais, o 
vėliau, viena kitai su pasidi
džiavimu pasako ja , ka ip 
šeimai patiko nauji patie
kalai. 

Virimo kursų idėja iškilo 
tarp ateitininkių „Giedros" 
korporacijos narių, kurios jau
tė, kad. turint tiek daug gabių 
šeimininkių - mokytojų mūsų 
kolonijoje, reikia sudaryti 
joms sąlygas pasidalinti savo 
patirtimi, perduoti žinias ir pa
drąsinti mūsų jaunąją kartą 
dažniau maitintis pagal svei
kus l ie tuviškus receptus . 
Virimo kursus suorganizuoti ir 
prižiūrėti iniciatyvą ėmėsi 
„Giedros" valdybos pirm. Rita 
Balytė. Ja i padėjo valdybos 
sekr. Ada Stungienė ir ižd. Te
resė Kalvaitienė. 

Pirmas kulinarijos kursų se
mestras susidarė iš aštuonių 
pamokų. Pamokos vyko pir
madienio vakarais tarp 6:30 -
8:30 v.v. modernioje Villa 
Angelą gimnazijos kuli
narijos laboratorijoje. Kursai 
tęsėsi nuo vasario mėnesio iki 
gegužės. Famokas dėstė gero
sios Clevelando šeimininkės -
mokytojos: Bronė Mainelienė, 
Marytė Skirpstienė, Bronė 
Paulionienė, Izabelė Jonai
tienė, Apolonija Šenbergienė, 
Vida Švarcienė. Roma Dege-
sienė ir Felicija Jasinevičienė 
Klasėje buvo 45 mokiniai 
laisvi klausytojai. Lankan
čios mokinės įvertino moky
tojų draugiškumą, humorą, 
kruopščiai surašytus receptus 
ir gerai paruoštas pamokas. 

Pamokai užsibaigus, kur-
santės kartu su mokytojomis 
ragavo ir įvertino paruoštus 
valgius ir gėrimus: spaustą sū
rį, mėsos ir grybų virtinius, 
kimštą viščiuką, žuvį drebu
čiuose, bulvines ir mėsines 
dešras, vištienos kotlietus, vy
nuogių krupniką, napoleoną ir 
vengrišką „Dobosh" tortą. 

Antras virimo kursų se
mestras yra planuojamas šį 
rudenį. 

Elzė Jankutė — jubi l iatė 

Lietuvos senovę su dabartimi, lietuvių veikėjų fotografijos. 
Į šią šventovę garlaiviais ir Lietuviškos organizacijos čia 
kitomis susisiekimo prie- palikdavo savo sveikinimus, 
monėmis plūste plūsdavo įvairius raižinius. Ir taip buvo 
lietuvių, ypač jaunimo ekskur- jįgį ĮJ pasaulinio karo. 
sijos tiek iš Didžiosios, tiek iš Hitlerinei Vokietijai užgro-
Mažosios Lietuvos, pagaliau D U S Klaipėdos kraštą (ir Ram-
užsienio lietuviai, ypač ameri- byną), Martynui Jankui vėl 
kiečiai. grėsė suėmimas ir jis slapta 

Jankų šeima labai rūpestin- pasitraukė į Didžiąją Lietuvą, 
gai saugojo ir puošė Rambyno Elzė pasiliko Bitėnuose. Ir 
kalną. Jo didingas vaizdas, naujose aplinkybėse ji viso-
seni ąžuolai, akmeninis au- m į s išgalėmis stengėsi sau-
kuras atvykusiems kalbėdavo g o t į Rambyną, kol 1944.X.7 
apie didingą Lietuvos praeitį. Jankų šeimos likučiai buvo 
Jankų šeima globojo didžiąją prievartiniu vokiečių valdžios 
Rambyno knygą, kurioje buvo į s a k y mu evakuoti Vokietijon, 
tūkstančiai šią šventovę ap- Mar tynas J a n k u s 

galėdama vaikščioti, Elzė gra
žiai tvarkosi kukliame butelyje. 
Ir Toronte ji liko lietuviškų 
Rambyno tradicijų saugotoja 
— maloniai priima visus, 
kurie domisi lietuviškais reika
lais, daug pasakoja apie Ram
byną ir savo tėvą — pat
riarchą. Turi išsaugojusi ir 
šiek tiek tėvo raštiško pali
kimo liekanų. Tai lyg maža 
dalelė Rambyno. 

Elzė aktyviai dirbo ar tebe
dirba Mažosios Lietuvos 
Rezistenciniame sąjūdyje, 
šaulių sąjungoje, lietuvių 
evangelikų parapijoje, Evan-
gelikių moterų draugijoje, 
Mažosios Lietuvos moterų 
ratelyje, talkina skautėms, 
ruošiant iems mažlietuvių 
„šiupinius" ir kt. 

Tragiškas likimas: Jankų 
šeima liko be Rambyno, Ram
bynas be savo senojo sargo ir 
ilgametės vaidilutės. Bet 
abudu vardai tebėra gyvi ir 
amžiams išliks. Išeivijoje 1967 
m. buvo išleista plati (394 psl.) 
ir gerai Pr. Alšėno paruošta 
M. Jankaus monografija. Ir 
pats velionis patriarchas — 
Rambyno didysis vaidila, daž
nai prisimenamas. Pagaliau ir 
okupuotoje Lietuvoje geros va
lios lietuvių rūpesčiu pradėtos 
vėl puoselėti kai kurios Ram
byno tradicijos, buvusioje 
(karo metu sudegintoje) Jankų 
sodyboje organizuojamas M. 
Jankaus muziejus. O Toronte 
turime gyvąją Jankų bei Ram
byno atžalą — Elzę, ją 
mylime, ja didžiuojamės ir 90 
metų sukakties proga nuošir
džiai sveikiname, linkėdami 
geros sveikatos. 

Bronius Kviklys 
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S208Vį W. 95th Street 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

KKKKJOOOOOOOOOOOOOOOCKKKKKK 

Geriau tegu vaikas paverks, 
' negu kad vėliau motina dūsaus. 

Danų priežodis 

V A L O M E 
KILIMUS IB BAIDUS 

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

TeL — RE 7-5168 

m i r ė 
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lankiusių įrašų bei parašų. Flensburge 1946.V.23, o Elzė N A M Ų A P S I T V A R K Y M E 
Ypač daug lankytojų Ramby- kartu su aklu broliu Kristupu 
nas susilaukdavo Joninių 1951.X.16 atvyko 1 Torontą. 
šventėje. Ir visus juos nuošir- Nebuvo lengva Elzei kurtis namo- Rūpinatės? visuomet čia Jums 
džiai priimdavo Jankų šeima, Toronte, ypač kad dar turėjo ~~ 
konkrečiai kalbant, mūsų globoti akląjį brolį Kristupą. 

Nuoširdžiai pavaišin- Kai vietos lietuviai pasiūlė 

Ruošiatės ka perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 

su patyrimu, už prieinama kaina Pa-
dSs, skambinant po 6-os vai. vakaro: 

Elzė. 
davo (šiam reikalui buvo išlei
džiama visa gaunamoji pen
sija ir ūkio pajamos). Jankų 
bute buvo sukaupta daug 
senosios lietuvių spaudos, 
d o k u m e n t i n ė medž iaga . 

ABITURIENTŲ 
BALIUS 

Abiturientų balius įvyko bir
želio 2 dieną Lietuvių na-

įr muose. Dalyvavo ne tik šių 
1984 metų abiturientai, bet ir 
praėjusių metų (1983 m.). Pro
gramą pravedė N. Balčiū
nienė; ji perskaitė trumpus 
biografinio pobūdžio apibū
dinimus kiekvieno abituriento 
ir jo atsiekimus gimnazijoj. 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
sveikino krašto valdybos pir
mininkas dr. Antanas But
kus. Po to Romas Apanavi
čius tarė žodį abiturientų 
tėvelių vardu. Ingrida Nasvy
tytė perskaitė sveikinimą abi
turientų vardu. Po šių kalbų 
aktorius Vitalis Žukauskas 
linksmino gausią auditoriją. 

D. M. 

Telef. 476-3950 
aukų rinkliavą Jankų šeimai itlllimimmiiiilimiimiiiimiimmiiimu 

Elzė atsisakė. Gavo paremti, 
darbą prie namų valymo, bet 
vieną kartą ištiko nelaimė — 
lūžo kojos kaulas. Sveikata ne
begrįžo. Pagaliau palaidojo 
brolį Kristupą, seserį Urtę. 
Liko viena. Tebegyvena To
ronte Dambarų namuose, yra 
jų ir kitų globojama. 

Nežiūrint labai nepalankių 
materialinių aplinkybių, ne-

jmmnnimniiiiiiujiiiiiirainuujiimu:r 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 
€306 So. Kedzie Avenue 

Cbicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. lyto iki 5 v. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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JUOZAS NARUTAVIČIUS 
su Dana Stummers-Striugaite 

ir orkestras "LIETUVA'' 

DAINUOK IR ŠOK 
Ateisiu, mergužėle, ateisiu. 

Sapnų pilis. Krinta lapai. My
liu. Kur gimtinė mylima. Pir
mosios gėlės ir kitos dainos. 

Kaina su persiuntimu 13 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45If5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

HELP WAKTED — VYRAI 

Help wanted 
E K P E R D TRUCK M E C H A N I C 

Small private company truck 
maintenance. 

GEE LUMBER & HARDWARE 
TeL 476-7400 — Ask for Gim Gee 

V Y B A I I B M O I I B T I 

COUPLE WANTED 
To take care of ųuiet building in Hyde 
Park. Large 1 bedroom apt. with di-
ning room, private front balcony, mod-
ern kitchen and bath and more in ex-
change for services. 

Call - 764-2493 
I E Š K O D A R B O 

JEI KAM REIKALINGA — 
APKALAME PORCIUS 

ir atliekame kitus namo remonto dar
bus sąžiningai. Kreipkitės į AL po 
6-tos vai. vakaro telef. 471-0533. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. miegamas kamb. pensinin
kui ar pensininkei. Nebrangiai. Gali
mybė naudotis virtuve ir visais buto 
patogumais. Michigane — arti Kala-
mazoo, Paw Paw miestelyje. Skam
bint teL 616—657.2440. 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas su baldais 
2-me aukšte, Marąuette Parke, nerū
kančiam, blaiviam asmeniui. "No pet". 
Galima tuojau užimti. TeL 737-8647. 

Išnuom. nebrangiai kambarys (5 kam
barių name) pensininkui prie vieno 
asmens. Bus galima naudotis vir
tuve ir visais buto patogumais. Paw 

J Paw miestelyje, Michigane, netoli Ka 
'• lamazoo. Patogus susisiekimas auto 

busu su Chicaga. Skambinkite telef 
616—657-2440. 

J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Plaza Court 

Tel. _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, re-
mentai ir kt. pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Bialka. R-Fh. 

LB Ohio apygardos valdybos suruoštame susi
pažinimo vakare su 1983 - 84 m. abiturientais, 
sėdi iš k.: Apygardos pirm. Juozas Mikonis, L. 
Vismantas iš Rochesterio, apygardos vicepirm. 
Nijolė Balčiūnienė, LB Krašto valdybos pirm. dr. 
Antanas Butkus ir Šių metų Kultūros Tarybos 
premijos laureatas aktorius Vitalis Žukauskas ift 

New Yorko. Stovi pirmoje eilėje: Julius Falūnaa. 
Ingrida Nasvytytė. Kelly Walsh, L. Vismanaitė, 
Audrė Puskoriūtė ir Daina Mataitė, antroje eilėje: 
Vincas StaniSkis, Maris Kampe, Tauras Bublys, 
Gytis Barzdukas, Arūnas Apanavičius, Ra
mūnas Balčiūnas, Paulius Ziedonis ir Danius 
Barzdukas. , __ _ 

Nuotr. VI. Bacevičius 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan i ° 

2212 WEST CERMAK .~*>AD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
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SERVING CHICAGOl.AND SINCE 1905 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

>00000000<>00<>0<><>000000<>000-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
Ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 
•o<x>ooooooooooooooo<xx>ooo<x 

M O V I N G 
iERENAS perfcrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
mina apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 er ta 376-5896 

R E A L E S T A T E 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdi ima 
NamŲ pirkimą* — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notarfcttaa — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
•tiHmiiinmiimuitmuiniiiHiMimmita 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

6740 W. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 
po 3 mieg. 1 Vi vonios. 
5057 S. Knox — Archer ir Knox 

Naujas 3-jų butų. po 3 miegamus ir 
l'/2 vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "garden apt." Atskiri šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos. 
Skambinkite dabar. 

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. 

5310 S. Kilbourn — \V2 aukšto — 6 
kamb. ir 3 vonios pirmame aukšte; 
2Vi kamb. butas viršuj; 3-jų kamb. 
butas rūsy pajamoms, modern. virtu
vė ir vonia 2 maš. garažas. Tik 1 
blokas iki Archer Avenue autobuso. 
Skubėkite skambint 

No. 804. 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. S7-TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo, 
{rengtas rūsys. Naujesnis 2 maJ. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMIL V REALTY 
TeL — 434-7100 

• • • • • • • • • • « 



Aštuntos klasės abiturientų vardu Teresė Kristopaitytė atsis
veikina su Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos moky
tojais ir mokiniais. 

Nuotr. A. Mockaičio 

-. 
MŪSŲ KOLONIJOSE 

Worce8ter, Mass. 
TRAGIŠKOJO 

BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

LB Worcesterio apylinkės 
valdyba, birželio 10 d., 
sekamdienį, surengė kančios 
birželio mėnesio įvykių minė
jimą. Nežiūrint karšto "oro, 
Worcesterio ir jo apylinkių 
lietuviai gausiai dalyvavo šios 
dienos programoje. Ji buvo 
pradėta 10 vai. r. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, kur šv. Mišias 
atnašavo kleb. kun. A. Miciū-
nas, MIC. Organizacijos daly
vavo organizuotai su vėlia
vomis . Cia su d ide l iu 
pamaldumu buvo prisiminti 
visi mirusieji dėl tikėjimo ir 
tautos laisvės. Šiai dienai 
pritaikintas turiningas kun. 
A. Miciūno, MIC, pamokslas ir 
par. choro darniai giedamos 
giesmės ramino širdyje 
neišdildomai nešiojamą ano 
birželio dienomis padarytos 
skriaudos skausmą... Po šv. 
Mišių vietos šaulių būrys, įvai
rios organizacijos bei Mišių 
dalyviai susirinko prie švento
riuje esančio žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo. Po 
šaulių kuopos vado A. 
Zenkaus trumpo žodžio buvo 
pagerbti žuvusieji. Vainiką 
padėjo savanoris šaulys 
Kazys Kriaučiūnas iš Provi-
dence ir buvusi Sibiro tremti
nė Elena Juciūtė iš Bostono 

Padė t i pabėgėliams.. . 

(Atkelta iš 3 psl.) 
žmonių teises ir tarptautinius 
susitarimus. Jie reikalauja, 
kad Amerikos teritorijoje jų 
KGB turėtų tokias pat teises, 
kaip ir užkariavimais sukur
toje jų imperijoje.Kai jų 
reikalavimams nenusiieidžia-
ma, jie atsisako dalyvauti. 

Su sovietais jokiu kivirču 
neturėtume, jei jie sporto 
nemaišytų su politika: pabal-
tiečių sportininkams leistų 
nešioti savo uniformą, žygiuo
ti po savo valstybių vėliava ir 
medalius rinkti savo tautų, o 
ne okupanto garbei. 

Aš norėčiau, kad lietuvių 
visuomenė mūsų veiklos moty
vus suprastų ir nesiduotų 
suklaidinama tų, kurie linkę 
d a r y t i kompromisus su 
okupantu okupanto naudai. 
Tie, kurie mūsų taktikai 
pritaria, laukiame, kad Baltų 
L a i s v ė s lygą ir t o l i au 
konkrečiai paremtų. 

Juozas Kojelis 

Pagerbus žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, šv. Kazimiero par. 
salėje vyko LB v-bos surengta 
minėjimo akademija. Prie gar
bės stalo pakviesti organizaci
jų pirmininkai: moterų sąjun
gos pirm. A. Shumway, Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos 
vadas A. Zenkus ir P. Molis, 
atstovaująs visoms vietos 
organizacijoms. Po kun. A. 
Miciūno invokacijos, LB pirm. 
S. Rudys apibūdino šio minė
jimo pagrindinę kalbėtoją 
rašyt. Eleną Juciūtę. Ji plačiai 
žinoma; vieni yra girdėję jos 
pasakojimus apie Sibiro 
kančias, kiti skaitė jos parašy
t a s k n y g a s . Kruopščiai 
paruoštoje paskaitoje ji vaiz
džiai pavaizdavo mūsų tautie
čių baisius trėmimų pergyve
nimus, tardymus, kankinimus 
ir kančias kalėjimuose. 
Baigdamas ragino netylėti, bet 
skelbti visam pasauliui. 

E. Juciūtei baigus paskaitą, 
A. Shumway jai prisegė gėle. 
Pirm. St. Rudys, padėkojęs 
paskaitininke!, pakvietė visus 
dalyvius tylos minute pagerbti 
žuvusiuosius. 

J. B. 

LB APYL. NARIU 
METINIS 

SUSIRINKIMAS 
Po Birželio trėmimų minė

jimo buvo trumpa pertrauka, 
po kurios toje pat Šv. Kazimie
ro par. salėje įvyko LB 
Worcesterio apyl. narių meti
nis susirinkimas. Dienotvar
kę pateikė ir susirinkimą 
darbingoje nuotaikoje prave
dė prim. Stasys Rudys. 

Sekretoriui P. Mikšiui 
perskaičius pereitų metų susi
rinkimo protokolą, pirminin
kas apžvelgė LB apyl. v-bos 
metų laikotarpyje atliktus dar
bus. Iždininko A. Glodo 
paruoštą apyskaitą kiekvie
nas narys buvo gavęs paštu. 
Joje sužymėtos šios išlaidos: 
Balfui — i,525 dol., Lituanis
tinei Katedrai aukos — 1,195 
dol., lietuviškai spaudai — 150 
dol., auka Vasario 16-tos 
dienos proga — 100 dol., auka 
Lietuvių teisėms ginti fondui 
— 100 dol., parama Worces-
terio liet. radijo „Aušra" — 75 
dol., auka Tautinių šokių 
šventei (1984 m.) — 200 dol., 
metinis įnašas Bostono 
apygardai ir tautinio soli
darumo mokestis — 100 dol., 
lietuviškiems veiksniams — 
100 dol. ,ir daugelis kitų įv. 
smulk ių iš la idų. Šįmet 
neįstengus surengti stambes
nio kultūrinio renginio, kasa 

tuštėja. Dėka bendruomenės 
narių balandžio 14-15 d. su
rengto kepinių išpardavimo, 
kuriame talkino daugiau kaip 
40 šeimų, (pavardžių neįmano
ma išvardinti), LB-ei suteikė 

482 dol. pajamų. Šiuo metu 
visas dėmesys Septintajai 
šokių šventei. Valdybai 
nustatyta suma dar nesurink
ta . P i r m . S. R u d y s dėkojo 
vietos organizacijoms ir pavie-
niems a s m e n i m s , kurie 
nenuilstamai darbu ir auko
mis remia tautinę veiklą. 

Revizijos k-jos narys K. Cės-
na patvirtino, kad LB kasa 
rasta pilnoje tvarkoje ir ižd. A. 
Glodo gerai vedamos visos 
knygos. Toliau sekė valdybos 
narių rinkimai (dviejų metų 
terminui). Vienbalsiai buvo 
perrinkti: A. Shumway, A. 
Glodas, P. Mikšys, J. Baškys 
ir J. Tamašauskas. Susirinki
mo metu patvirtinta nauja 
valdybos narė socialiniams 
reikalams Julija Pauliukony-
tė. 

Diskusijų metu daugelis 
pasisakė įvairiais b-nę liečian
čiais klausimais. Ateinančiais 
mokslo metais nusistatyta 
prie lituanistinės mokyklos 
turėti klasę lietuviškai nekal
bantiems vaikams. Pagei
dauta atgaivinti gražiai veiku
sius tautinių šokėjų vienetus. 

Po susirinkimo besivai-
šinant kavute ir užkandžiais, 
daugelis įsigijo E. Juciūtės 
knygą „Igarkos Naujamies
tis" ir gavo pačios autorės 
autografą. 

J.B. 

A U T O B U S U l 
TAUTINIU 

ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos iniciatyva suorgani
zuotas autobusas. Organi
zavimo darbą atliko kuopos 
sekr. J an ina ir Juozas 
Miliauskai, kuopos vicepirm. 
Kazys Čėsna. Kuopos pirm. A. 
Zenkus — vadovas tvarkė 
reikalus su Fox autobusų 
b e n d r o v e dė l k e l i o n ė s i r | 
nakvynės. 

Au tobusas i švaž iuo ja 
penktadienį, birželio 29 d. 11 
va i . v a k . iš Sv . Kaz imie ro 
parapijos bažnyčios automo
bilių pas ta tymo aikštės. 
Clevelande būsime apie pietus 
šeštadienį, 30 d. Autobusas 
s u s t o s p r i e H o l i d a y I n n 
viešbučio, kuris yra Euclid 
Ave., miesto centre. 

Iš Clevelando išvažiuosime 
pirmadienį, liepos 2 d. , anksti 
rytą. Sustosime prie Niagaros 
k r iok l io , o v a k a r e būs ime 
namuose. Prie mūsų ekskur
sijos prisijungė šauliai ir ne 
šauliai iš Bostono, Brocktono, 
Norwoodo. Visus jungia tas 
pats džiaugsmas, kad laisvojo 
p a s a u l i o l i e tuv ių t a r p e 
atsiranda tokių iniciatorių, 
kurie ryžtasi surengti tokio 
plataus mąsto jau Septintąją 
Tautinių šokių šventę. Tai yra 
geriausias įrodymas mūsų 
tėvynės pavergėjui, kad mes, 
gyvendami laisvame pasauly
je, nenutilsime tol, kol mūsų 
pavergta tėvynė Lietuva bus 
laisva. 

Autobuso orgaiiiza toriams 
nuoširdžiai talkino abiejų 
lietuvių parapijų klebonai 
kun. A. Miciūna8, MIC, — Šv. 
Kazimiero ir kun. A. Volungis 
— Aušros Vartų. Jie skelbė 
p a r a p i j ų b i u l e t e n i u o s e . 
Lietuvių radijo kultūrinės 
programos „Aušra" vedėjas 
inž. E. Meilus, Jr., skelbė oro 
bangomis. Autobuso organi
zatoriai visiems taria lietu
višką ačiū! 

J. M 

Nonvood, Mass. 

BAISIŲJŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMU MINĖJIMAS 

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Nonvood, Mass., š.m. birželio 
10 dieną surengė baisiųjų Bir
želio trėmimų minėjimą. 

Mišios 9 vai. ryto buvo 
aukojamos už išvežtuosius ir 
žuvusius. Po pamaldų mi
nėjimas vyko Fundatorių salė
je. Minėjimą pradėjo ir jam 

vadovavo klebonas kun. V. 
Valkavičius. I salę įnešus 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas, buvo sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Pagrin
dinis kalbėtojas — dr. Juozas 
Kr iaučiūnas iš Putnam, 
Conn., gerai paruoštoje pla
tesnės apimties paskaitoje 
kalbėjo apie tragiškuosius 
Lietuvos istorijos įvykius, 
d a u g i a u i š r y š k i n d a m a s 

birželio trėmimus. 
Minėjime surinktos aukos 

73 dol. paskirtos Lietuvių 
Bendruomenei. Minėjimą 
organizavo ir paruošė kavutę 
Lietuvos Vyčiai. 

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
nėra didelė. Lietuviai sudaro 
parapiečių mažumą, bet kiek
vieną sekmadienį vienos pa
maldos laikomos lietuvių 
kalba. 
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„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

„Draugas", laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai kovoja dėl pavergtos 
mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy
bės išlikimo išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose 
ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. J i s turi 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti
nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą". 

Pratesite mūsų kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go leidėjus: Lithuanian Catholic Press Society 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, arba Marian 
t atners of Immaculate Conception of B. V M 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629. 

Aukos „Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

Mylimam tėvui 

A. + A. 
i 

A. f A. AUGUSTINUI MILAŠIUI 
Lietuvoje mirus, 

jo dukrą gailestingą seserį GENOVAITĘ AKKIENĘ su 
vyru VINCU, GIMINES bei ARTIMUOSIUS nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

LIET. GAIL. SESERŲ SĄJUNGA 

Argentinoje gegužės 27 d. mirė 

Vladislava Liutkevičiūte - Pajaujiene, 
a. a. Alfonso našlė. 

Nuliūdime liko trys dukterys: Danutė, Adela ir Ona, 
trys sūnūs: Juozas, Jonas ir Jurgis bei kiti giminės. Chi-
cagoje liūdi sūnus Vito. 

Brangiam tėveliui 
A.-j. A. JURGIUI DDLKAI 

mirus Lietuvoje, dukrai Emilijai Kielienei 
ir jos seimai reiškiame užuojautą. 

ALDONA IR PRANAS TOTORAIČIAI 

A. + A. 
PRAxNEI BALANDIENEI mirus, 

seserį Elena Plechavičiūte-Legeckie-
ne ir visus artimuosius giliai užjaučiu. 

ALEKSANDRA ARŪNAITĖ - PAKALKIENĖ 

UfTUVOS BAŽNYČIOS III Kauno ark ivyskupi ja 
Siame III tome aprašyta Kauno 

arkivyskupuos bažnyčios, koply
čios, kapines, varpinės, paminklai. 
Kryžių kalnas: aprašomi vyskupai, 
valdytojai, kunigai . . . 

Ypatingas dėmesys skirtas ilius
tracinei veikalo daliai. Dauguma 
bažnyčių bei religiniu paminklu 
nuotraukų čia skelbiamos pirma kar
ta. Architektūrinių ypatybių apra
šymai yra dr. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus gerai paruoštas leidi
nys: 512 psl.. kietais viršeliais. 
Spaudai paruošė ir išleido Ameri
kos Lietuviu Bibliotekos Leidykla 
(Lithuanian Library Press) Čika
goje. Spaurfe Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 25 dol. Užsa
kymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicaqo. IL 60629 

• • Sf.JJ.i nubriim 

•ROMIUS KVIKLYS 

UETUVOS 

CHUtOCS OF UTHUANU 

Kauno arkivyskupija 

. 

Klebonas kun. V. Valkavi- - • 
čiu8 kviečia visus parapijos r, j -, . , . * \. Daug studijavau apie va-a p y l i n k ė s e g y v e n a n č i u s d i n a m ^ m i n t i e 8 l a i i r 
lietuvius prisirašyti prie pa- ^ ^ ^ ^ r a d k a d 
rapijos atvykti | lietuviškas r e l i g i j a l a i g v a i ^ ^ ^ 
pamaldas, , parapijos paren- A ū k u r i e n ė r a 
gimus ir minėjimus. 

Parap ie t i s J " A r ^ f S 

V I N C A S JONKAITIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Tragiškai mirė 1984 m. birželio 14 d. Adams, Wisconsine, su

laukęs 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lenkijoje sūnus Aliukas si; šeima, 

Lietuvoje brolis Viktoras su šeima, sesuo Bronė, sesuo Mante su 
šeima, mirusio brolio Petro šeima, Amerikoje brolis Stasys, teta Ele
na Cilauskienė su vyru Klemensu, pusseserė Emma Petrait;enė su 
vyru Antanu ir šeima, pusseserė Leoną Muraškienė su vyru Frank 
ir šeima, pusseserė Marytė 2ickus su šeima ir pusseserė Aldona 
Kitt su vyru Petru ir šeima, dėdė Vitalis Lekeckas su žmona Aldo
na ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Chicagos Anglijos Lietuvių klubui. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Petkaus 

Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, birželio 23 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: BROLIAI, SESERYS ir GLMTVES 
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345. 

Mielam klubo nariui 

A. f A. VINCUI JONKAIČIUI 
tragiškai mirus, sūnui ALIUKUI su šeima gyvenančiam 
Lenkijoje, broliams, seserims ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 

TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefomu LA 3-0440 ir LA 3 Q852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefoną* - - YArds 7-1741-2 
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x Žymusis poe tas K. Bra-
dūnas supažindis studentus 
su savo parašyta kazimierine 
opera „Dux Magnus". Paro
dys ska id r ių ir duos pas i 
klausyti juostelėn į rašytų 
a r i j ų i š t r a u k ų S A S 
organizuojamoje stovykloje, 
kuri bus liepos 2-8 d. Camp Tip-
pecanoe netoli Clevelando. 

x š į sekmadienį , birželio 
24 d., šv. Mišios bus atnašau
jamos 1 vai. dr. J. Valantie-
jaus ūkyje, New Buffalo, Mich. 
Nuo liepos 1 d. „Gintaro" va
sarvietėje, kaip ir kiekviene-
riais metais, sekmadieniais 10 
vai. Chicagos laiku jėzuitų bus 
atnašaujamos šv. Mišios. 

x Jon inė s Sodybos gėly
nuose šį sekmadienį nuo 2 v. 
p. p. Visi laukiami. Visiems 
įėjimas laisvas. 

x Vitas Račiūnas , Onos ir 
Valentino Račiūnų, gyvenan
čių Brighton Parke, sūnus, šį 
rudenį vyksta į Vasario 16 
gimnaziją Vak. Vokietijoje. J is 
prisijungs prie kitų iš Chica
gos vykstančių į Vasario 16 
gimnaziją lietuvių jaunuolių. 

x Balzeko Lietuvių kul
t ū r o s muzie ju je bus Petro 
Rimšos paroda. Atidaroma šį 
penktadienį, birželio 22 d.. 6:30 
vai. ir bus atidarą lankymui iki 
8 vai. vak. Daiva Karužaitė-
Gogola 7 vai. vak. skaitys pas
kaitą apie Petro Rimšos gyve
nimą ir darbus. Visi kviečiami 
atsilankyti į paskaitą ir paro
dą. 

x Lietuvių fest ival is ati
daromas šį šeštadienį, birželio 
23 d., Washtenaw Ave. ir 69 
3t. sankryžoje. Festivalis bus 
visame Marąuette Parko rajo
ne. Atidarys akt. Ann Jillian-
Jūratė Nausėdaitė. Dalyvaus 
miesto ir lietuvių visuomenės 
pareigūnai. Prasidės 1 vai., o 
iškilmingas atidarymas bus 
už 15 minučių. Prašoma susi
rinkti prie Midland banko. 

x Rimo Čern iaus .Lietuvių 
literatūros pratimai" šeštai kla
sei, pri taikyti J . Masilionio „Lie
tuvių literatūros III d., išėjo iš 
spaudos. Išleido Chicagos aukš
tesnioji lituanistinė mokykla. 

x Chicagos Anglijos l ie
tuvių klubo joninių gegu
žinė įvyks birželio 24 d. 12 
vai. Vyčių salėj-sodely. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

(pr.). 

x Lietuvių Tauragės k lu
bo pusmetinis narių susirin
kimas bus birželio 24 d. Šau
lių salėje 2 vai. popiet. Nariai 
prašom dalyvauti. Po susirin
kimo bus vaišės. 

Valdyba 
(pr.). 

x P radėk i t e individualų 
pensijos planą! Kasa, Lietu
vių Federalinė Kredito Unija 
už IRA indėlius pakėlė nuo
šimtį iki 12%. Metinis prie
augis sieks 12.55%. Jokia ki
ta sąskaita jums neduos 
didesnio nuošimčio. įsigykite 
IRA 1984 metų certifikatus. 
Nedelskite! Kasos adresas: 
2615 West 71st St. tel. 737-
2110, darbo valandos kasdien 
nuo 10 iki 6, ketvirtadieniais 
iki 7, šeštadieniais nuo 11 iki 
1. Cicero įstaigos adresas 1445 
So. 50th Avenue, tel. 656-2201, 
darbo valandos antr. ir ketv. 
nuo 3 iki 6, šeštadieniais nuo 
10 iki 12. 

(sk-)-
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VFB^i? 

x Kun. Fab i jono Kirei-
lio, Nekalto Prasidėjimo pa
rapi jos as i s t en to Brighton 
Parke, kunigystės 45-rių metų 
minėjimas bus šį sekmadienį, 
birželio 24 d. Bažnyčioje šv. 
Mišios bus 10 vai., o mokyk
los salėje priėmimas, pietūs ir 
sveikinimai bus 4 vai. p. p. Bi
lietai jau išparduoti, bet gali
ma sveikinimus pasiųsti raš
tu. 

x Kazys K a r u ž a iš Los An
geles, Cal., visuomenininkas, 
grįždamas namo iš ilgesnės 
viešnagės pas draugus ir pa
žįstamus Floridoje, New Yor-
ke ir kitur, buvo sustojęs Chi-
cagoje, kur jo rūpesčiu ir jo 
visos šeimos pas t angomis 
„Draugo" spaustuvėje buvo iš
spausdinti jo brolio poeto a.a. 
Petro Karužos raštai. Rinki
nys, kurį redagavo Antanas 
Vaič iu la i t i s ir Be rna rdas 
Brazdžionis, jau išėjo iš spau
dos, gaunamas „Drauge" ir 
pas platintojus. Kaina su per
siuntimu 15 dol. 

x C h i c a g o s s k a u t ų i r 
skauč ių v a s a r o s s tovyk la 
vyks Rako s tovyklavietėje , 
Custer, Michigan, nuo liepos 7 
iki 21 d. Bus stovyklaujama 
ke tur iose pas tovyk lėse ku
rioms vadovaus: „Aušros Var
tų" tuntui — s. Adelė Izokai-
tienė, „Kernavės" tuntui — ps. 
Rita Kisielienė, „Lituanicos" 
tuntui — j . ps. Ramūnas Vi
džiūnas ir „Nerijos" tuntui — 
g. v. v. Violeta Paulienė pir
mą savaitę, o j . ps. Milda Ar-

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Lietuvių Moterų federacijos Chicagos klubo val
dyba, surengusi su talkininkėmis abiturientų 
supažindinimą su lietuviška visuomene. Iš 
kairės: motinų komiteto pirm. J . Variakojienė, 

LMFK pirm. J . Kerelienė, M. Macevičienė, A. 
Poškienė, K. Leonaitienė ir S. Kerelytė; antroj 
eilėj: I. Polikaitienė, J. Liutikienė, G. Vaičaitienė 
ir R. Prapuolenienė. N u o t r _ J # T a m u l a i c i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAKARAS SU 

ABITURIENTAIS 
Jau eilė metų LMF Chica

gos klubo pastangomis ren
giami mūsų abiturientų pri-

lauskienė antrą savaitę. Bend- statymo pobūviai tapo gražia 
r a i s s tovyklos re ika la i s ir tradicija 

tik mes, bet jais džiaugsis pa
vergta mūsų tauta ir jos atža
lynas. 

M. Leonaitienė 
PASIŽYMĖJĘS MOKSLE 

P . K. BOJEVAS 

ryšiais su Michigano valstijos 
atit inkamais pareigūnais, po
licija ir kt. rūpinsis stovykla
vietės direktorius v. s. Romas 
Račiūnas. Stovyklos ambula
torijoje visą laiką budės sto
vyklaujantis gydytojas ir dvi m o t i n ų komiteto: pirm. J. Va-
medicino8 seserys. Informaci-

Šį pavasarį Oak Forest 
6 w h r y e S a ? * e aukštesniąją mokyklą baigė 

Paulius Kęstutis Bojevas, Da
lios M. Šantaraitės ir Vietna
me žuvusio a. a. kpt. Petro K. 
Bojevų vyriausias sūnus su ge
riausiais pažymiais ir įvai-

Room salėje buvo suburta jau 
vienuolikta abiturientų laida. 
Tai nuopelnas ne vien Fed. 
klubo valdybos, bet ir didelės 
talkos darbštaus ir energingo 

jas stovyklos reikalais teikia 
tuntininkai ir stovyklų virši
ninkai. 

T D i u •*• x riais žymenimis. Jis yra rao-
nakonenes, I. Pohkaitienės, ,, • . , , 
. . . . . . „ ^ , ' kykloje už savo mokslą gavęs 
J. Liutikienės, R. Prapuolėme- v a d i n a m u s ž y r n e nis - Natio-
nės. Jų pastangomis o vai. 

x T r y s b a l e t a i — „Sporto 
šlovei", „Paganini" h* „Afro
ditės triumfas" bus atliekami 
Violetos Karosaitės vadovau
jamos baleto studijos mokinių 
šį šeštadienį, birželio 23 d., 7 
vai. vak. ir sekmadienį, birže
lio 24 d., 3 vai . p.p. Alan B. 
Shepard mokyklos auditorijo
je Palos Heights, 111. 

x Skau t i škos Šeimos su
s ibėg imas į Clevelandą Tau
tinių šokių šventei atvyku
s i e m s s k a u t a m s , - t e m s , 

vak. erdvią Sabre Room salę 
užpildė per 300 svečių, kurių 
tarpe švitėjo 28 šių metų abi
turientai. Deja, tik 28, nes Chi
cagos apylinkėse jų yra žy
m i a i d a u g i a u . T a č i a u 
nesvarbu kiekybė, daug svar
biau kokybė! 

Pobūvį atidariusi LMF klu
bo pirmininkė J. Kerelienė, pa
sveikinusi gausiai susirinku
sius svečius, alfabetine eilės 
tvarka iškvietė ir pristatė kiek
vieną abiturientą ir abiturien
tę, apibūdino jų mokslo sie
kius bei ateities planus. 

Paul ius K. Bojevas 

skautininkams,-kėms bus bir- Motinų komiteto vardu sveiki-
želio 30 d., šeštadienį, nuo 11 no juos pirm. J. Variakojienė. 
iki 2 vai. p. p. skautininkų o Sv. Kerelytė papuošė juos gė-
Šenbergų sodelyje. Šenbergai lėmis. Toliau šį vakarą pra-

nal Merit Award, Presidential 
Academic Fitness ir sociali
nių studijų departamento. Mo
kyklos mokslo pabaigimo kny
goje pažymėta po P. K. Bojevo 
ir jo draugo nuotrauka, kad tai 
„du mokiniai iš vieno nulijo- list", yra pasiekę įvairiose 
no". Taip pat pažymėta, kad valstijose aukščiausią pasižy-
jis mėgsta muziką. mėjimą moksle. 

Paulius Kęstutis Bojevas Nuo rudens Paulius K. Boje-
yra įjungtas į 15 tūkstančių vas jau yra įsiregistravęs stu-
vyrų ir moterų gausiančių dijuoti priešmedicininiame 
5,300 stipendijų, kurioms skir- skyriuje Illinois universitete 
ta 18 milijonų dolerių. Dau- Urbanoje. 
giau kaip milijonas mokinių iš P. K. Bojevo pažangumu 
18 tūkstančių viso krašto moksle ir laimėjimais džiau-
aukštesniųjų mokyklų siekia giasi jo motina D. Bojevienė ir 
stipendijų. Tie. kurie jau yra seneliai Natalija ir Antanas 
pasiekę vadinamą „semi-fina- Santarai. K. 

pasiekiami tel. 486-5918. 

x Gegužinė Chicagoje lie
pos 4 d., kurią ruošia Vyčiai 
savo sodyboje, 2455 W. 47 
Street, prasidės 12 vai. dienos 
metu. Bus lietuviško maisto, 
skanių gėrimų, dovanų laimė
jimų ir Ąžuolo Stelmoko or
kestras gros šokiams. Vyčių 
pirmininkas Alg i rdas Bra
zis kviečia visus dalyvauti. 

(pr.). 

x Biržel io 16 d., šeš tadie
nį, per vestuves, Švč. M. Mari
jos Gimimo bažn., Marąuette 
Parke, buvo paliktas ant suolo 
nuotraukų filmas mažoje juo
doje dėžutėj. Jei kas radote, pra
šome skambinti 776-7579. 

(sk.). 

x Beverly S h o r e s , India
no je , pa rduodami namai 
nuo 35.000 dol. iki 175,000 dol. 
Gražūs sklypai nuo 4,500 dol 

vesti buvo pakviestas vyres
n ė s l a idos a b i t u r i e n t a s 
Audrius Kirvelaitis, akytviai 
besireiškiantis jaunimo tarpe. 
Džiugu, kad buvusieji mūsų 
abiturientai reiškiasi mūsų 
tautinėje bei kultūrinėje veik
loje, skautų, ateitininkų ir 
jaunimo sąjungoj. 

L. Bendruomenės vardu abi
turientus sveikino prof. dr. T. 
Remeikis. praeitų metų abi
turientė — Rūta Stroputė ir 
raštu buvo gautas sveikini
mas gen. konsulės J. Dauž-
vardienės. Šių metų abiturien
tė R e n a t a V a r i a k o j y t ė 
padėkojo vakaro rengėjams: 
LMF valdybai ir Motinų ko
mitetui. 

Po oficialios dalies akordeo
nu pritariant, padainavo tau 
tiniais motyvais dainų. Kun 
J. Vaišniui sukalbėjus maldą, 
svečiai buvo gausiai vaišina
mi restorano paruošta vaka
riene. Po tostų ir vyno 

25,000 dol. Skambinkit A l e l i ų , Dariaus Polikaičio 
Danguole i Bar tkuv iene i vadovaujamas populiarus ot 
t e l . 2 1 9 - 8 7 2 - 3 3 8 4 . Ann 
Car l son Real E s t a t e — 219-
872-4636. 

(sk.). 

x PARDUODAMI CON-
DOMINIUM BUTAI pne 
Harlem Ave. ant 64 Place. Mo
kėjimai $320.59 į mėnesį. Ne
reikia jokio pradinio įmokėji-
mo. 
Mar ius Kiela - 737-1717. 

(sk.). 

kestras išjudino ne tik jaun 
mą, bet ir vyresniuosius sve 
čius, nes tai buvo jauki ir 
darni Šeimų šventė. Linkėtina 
LMF klubui, kad abiturientų 
pobūviai būtų tęsiami ir atei 
tyje, nes šia proga suburia
mas aktyvesnis mūsų jauni
mas, besireiškiantis ne tik 
moksle, bet ir mūsų išeivių 
tautiniame gyvenime. Tai 
šviesūs mūsų išeivių pragied
ruliai, kuriais džiaugsimės ne 

— Vysk . Paul iaus Ba l ta 
kio į vyskupus šventinimas 
numatomas rugsėjo 17 d. Port-
land, MA., kur priklauso Ken-
nebunkportas, vyskupijos ka
tedroje. Šventins arkiv. Laghi, 
Šv. Sosto pronuncijus Ameri
kai, vysk. Vincentas Brizgys 
ir vietos vyskupas. 

— Dai l . Albinas Elskus 
yra pakviestas A. Curator's 
Choise Silver galerijoje New 
Cannan., kur paroda vyksta 
nuo birželio 30 d. iki liepos 22 
d. Bus išstatyti įvairios skulp
tūros ir vitražai. Tarp jų daly
vauja ir dail. A. Elskus. 

— Sol. D. Mongirdaitė iš 
Bostono atliko koncertą birže
lio 17 d. Kultūros Židiny, 
Brooklyne. New Yorko lietu
viai tą dieną paminėjo tragiš
kuosius Birželio įvykius. Kal
bą pasakė Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. 
Meninę dalį atliko dar ir Ire
na Veblaitienė. 

— A . a . P r a n a s 
Dulevičius-Dulys mirė bir
želio 11 d. Long Beach Memo-
rial ligoninėje. Velionis buvo 
gimęs 1906 m. sausio 20 d. Lie
tuvoje. Kaip teisininkas dirbo 
Žemės ūkio ministerijoje. Ame
rikoje prancūzų oro linijoje. 

— Kun. Daniel iaus Sta-
n i šk io , kunigu įšventinto Ro
moje, primicijos bus birželio 24 
d. Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje Philadelphijoje. 
Vėliau jis bus asistentas Ap
reiškimo parapijoje Brookly
ne, N. Y., kur klebonauja kun. 
J . Pakalniškis. 

— Lilė Milukienė, skaučių 
veikėja ir buvusi Seserijos Vy
riausia Skautininke, sutiko bū
ti Lietuvių fondo atstovė New 
Yorko apylinkėse. Į ją gali 
kreiptis visi apylinkės gyven
tojai Lietuvių fondo reikalais. 

— Sofijos Liubar t ienės 
namuose gegužės 12 d. buvo 
paminėtos Sofijos varduvės ir 
Motinos diena. Motinas gra
žiai apibūdino gerai paruoštu 
žodžiu Viktorija Zakarkienė, o 
Bernardo Brazdžionio eilėraš
tį padeklamavo Emilija Jo-
sen. Motinos dienos minėji
mui pasibaigus, pagerbta pati 
šeimininkė, jai sugiedant Il
giausių metų. 

— I n a Bertulytė-Bray po 
penkerių metų gyvo vadovavi
mo Seattle Lietuvių Bendruo
menei, atsistatydino. Inos kū
rybingumas, jautrumas ir 
pasišventimas kartu su orga
nizaciniais ir bendravimo su
gebėjimais, sukėlė pasitikėji
mą ir draugiškumą ne vien tik 
lietuvių tarpe, bet taip pat ir 
daugelio grupių ir atskirų as
menų, su kuriais ji susidūrė, 
atstovaudama Seattle ma
žiausią Pabaltijo tautų etninę 
grupę. Mes visi džiaugėmės jos 
darbo vaisiais, tačiau, tik keli 
žino, kuo Ina domisi be jos 
darbo Bendruomenėje. Ina 
baigė Kalifornijos universite
tą (Berkeley) įsigydama ma
gistro laipsnį bibliotekinystė-
je. Prieš keletą metų ji surengė 
pirmąjį Seattle Viešosios bib
liotekos knygų išpardavimą, 
didžiausią tokios rūšies rengi
nį Vakarų pakrantėje. 1974 m. 
ji buvo tuometinio King Coun-
ty administratoriaus John 
Spellman (dabartinio guber
natoriaus) paskirta dalyvauti 
King County Meno komisijoj, 
kur ji buvo penkerius metus. 
Paklausta apie dalyvavimą 
Bendruomenės veikloje ateity
je, Ina pareiškė, kad ji pilnai 
įsipareigojanti padėti, ir „vi
sada bus pasiruošus!". 

t uc i j a s : L i e t u v o s Dukte rų 
draugiją, Bendruomenę, šokių 
ratelį "Lietutis". Stebėtina, 
kad pasikeitimas buvo atlik
tas žmonių, kurie nepripažin
davo lietuviškų organizacijų, 
institutų bei susirinkimų. Toks 
požiūris turėjo neigiamą pusę: 
lietuviškos kultūros neįslriepi-
jimą mūsų vaikuose. Kainf., 
kurią mes užmokėjome už aią 
pažiūrą buvo per aukšta. Gali
mas daiktas, kad mes jau žen
gėme tuos pirmuosius žings
nius, sukurdami lietuviškas 
organizacijas ir tradicijas ir 
tuo parodydami savo atsida
vimą jaunimui, kviesdami 
juos prisijungti prie mūsų. 
Ateitis šviesi, bet turime iš
mokti ją sau pritaikyti. 

19*4 m I H-tuvių jaunimo stovyklos ruoftos komitetas. Ift k.: 
Iranas Pranckevičius, pirm.; Dalia Šurnskytė, Tadas Kli
mą*, komendantas; Liudas Kuliavas u Rita Dapkutėj Sto
vykla hus birželio 24-29 d. Registruojamasi skambinant 312 
776-4755. . „ ._ _^. 

Nuotr. R. Musonvtės 

— Vytau tas Maciūnas, 
mechanikos inžinierius, turįs 
gerą muzikinį pasiruošim.. 
Philadelphijoje subūrė ja už
vyru oktetą. Šis vienetas , 
du kartus pasirodė v i s " ' --
nei ir buvo gražiai įvf-n as. 
Panašiu keliu prasidėjo > Leo
no Kaulinio, vieno iš geriau
sių chorvedžių, darbas Phila
delphijoje. 

— LB San t a Monicos-Va
karų Los Angeles apyl in
kė tautinių šokių šventės rei
kalams paskyrė 450 dolerių. 
250 dol. išmokėjo vietos "Spin
dulio" šokių grupės kelionės 
išlaidoms padengti, o 200 dol. 
pasiuntė šventei ruošti komi
tetui. 

BELGIJA 
— Rusai sušaudė tur is tą , 

Belgijos pilietį , nuvykusi So
vietų Sąjungon aplankyti sa
vo giminių. Jermak Lukia-
noff, 70 metų, 1967 buvo gavęs 
Belgijos pilietybę ir jautėsi 
saugus, keliaudamas į Sovie
tų Sąjungą 1968. Sovietai bu
vo išdavę įvažiavimo vizą, bet 
atvykusį areštavo ir 15 metų 
išlaikė kalėjime, kaluriaami II 
pasaulinio karo nusikalti
mais. Belgija bandė savo pi
lieti išgelbėti, bet be pasek
mių. Mirties bausmė įvykdyta 
š. m. gegužės mėnesį. Taigi 
gauta viza nėra garantija, kad 
nuvykusio turisto nepalies 
,,sovietinis teisingumas". 

— P e r paskutinius 15 me
tų Sea t t le Lietuvių Bend
r u o m e n ė išaugo iš nedidelės 
grupės žmonių į tradicijas pa
laikančią ir augančią bend
ruomenę. Pasikeitimas buvo 
prasmingas, nes, davė savo 
vaisius bei tradicijas .(Kūčių 
vakarienę, gegužinę . .nepri
klausomybės dienos minėjimą 
ir t. t.), bei naujos veiklos ins-

CHICAGOS 2INIOS 
MIRDAMAS G E L B Ė J O 

GYVUOSIUS 
Penkiolikos metų berniukui 

Trerry Brennan važiuojant 
dviračiu, iš užpakalio trenkė 
automobilis. Jo galva buvo 
sunkiai sužalota ir nebebuvo 
vilties jį pagydyti. Tėvams su
tinkant, jam mirštant Chica
gos ligoninėje, jo širdis buvo 
persodinta Belvidere geležies 
fabriko darbininkui, kepenys 
prigydyto8 49 metų moteriai, 
vienas inkstas buvo persodin
tas 10 metų berniukui, kitas 54 
metų vyrui, o jo akių raginė 
plėvė iš vienos akies prigydytą 
33 m. vyrui, o iš kitos 80 metų 
moteriai. 

ILGIAUSIA DIENA 
Ilgiausia diena šiemet buvo 

ketvirtadienį, birželio 21 d. 
Nuo šios dienos pradeda eiti 
trumpyn. Oficialiai prasideda 
vasara. 

KONCERTU PRAD2IA 
Grant parko koncertų pra

džia yra birželio 23 d. Koncer
tai bus trečiadieniais, penkta
d i e n i a i s 8 v. v . , o 
sekmadieniais — 7 v. v. Vi
siems nemokamai. 
300 MIL. DOL.STATYBA 

Chicagos miesto taryba pa
tvirtino susitarimą pagal kurį 
už 11 mil. dol. parduodamas 
žemės plotas prie Wacker Dri-
ve ir State St., tarp Lake ir 
Dearborn. Iki rugsėjo 30 d. 
duodama teisė perimti nuosa
vybėn tą bloką. Pirkėjai nu
sistatę čia statyti 300 mil. ver
tės rūmus, kur bus viešbutis, 
prekybos ir raštinių patalpos. 
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