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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Sekančią dieną, liepos 16-ąją, 
12 vai., Filipinų kardinolas 
koncelebravo šv. Mišias Kauno 
arkikatedroje bazilikoje. Pa
moksle, kurį sakė per vertėją, jis 
pakartotinai priminė lietuvių 
tautos išt ikimybę Kristui, 
liudytą ir liudijamą heroiškomis 
aukomis, kalbėjo apie popie
žiaus bei visuotinės Bažnyčios 
pagarbą ir rūpestį mūsų tauta, 
kvietė susirinkusias motinas 
parnešti savo kūdikiams šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II siun
čiamą pabučiavimą. Kai po šv. 
Mišių kardinolas su palydovais 
ėjo gyvu koridoriumi per susi
rinkusią minią, jam po kojų 
suklupo keturi jauni vyrai su 
gėlėmis rankose ir vienas jų 

vokiškai sušuko: „Sveikiname 
J u s , Eminencija, Lietuvos 
jaunimo vardu! Prašome Jus — 
kalbėkite visur, kad mūsų kuni
gai kalinami, daug bažnyčių 
uždaryta, vaikų katekizacija 
uždrausta įstatymu! Pasakykite 
tai visiems!" Kardinolui buvo 
perduotas paketas su kunigų 
kalinių — Sigito Tamkevičiaus 
ir Jono-Kąstyčio Matulionio, 
vyskupo — tremtinio Julijono 
Steponavičiaus, a.a. kun . 
Broniaus Laurinavičiaus, iškart 
po žuvimo mašinoje nufotogra
fuoto sužaloto kun. Juozo Zdeb-
skio nuotraukomis, o taip pat 
nuniokotos bažnyčios vidaus ir 
išorės vaizdai, patvirtinantys 
pasakytų žodžių teisingumą. 

Amerika padeda Lenkijos 
pogrindžiui 

\Vashingtonas. — Amerikos 
vyriausybė padeda lenkų Soli
darumui ir jų pogrindžiui su lei
diniais, spausdinimo aparatais, 
radijo ir kasetėmis bei panašiais 
įrankiais. Į spausdinių skaičių 
įeina tūkstančiai knygų ir 
žurnalų, kuriuose kritikuojama 
komunistų sistema ir lenkų Ko
munistų partijos viršininkas 
gen. W. Jaruzelskis. Paskutinių 
trijų metų laike Amerika yra 
suteikusi daugiau kaip 5 mil. 
dol. pinigais, padėdama Soli
darumui ir kitoms grupėms, 
kurios kovoja prieš Varšuvos 
vyriausybę, praneša New York 
Times. 

Lenkijoje veikia stiprus po
grindis, kuriam ir padeda Ame
rika, tačiau ta parama nėra pa
kankama. Kai kurios sumos yra 
Kongreso leistos, o kai kurios 
yra gaunamos iš demokratijoms 
remti sąjungos, kuri yra privati 
organizacija, bet kuri beveik vi
sada yra finansuojama iš federa-
linių šaltinių. Tos organizacijos 
tikslas — padėti demokratinėms 
institucijoms visame pasaulyje. 
Skiriant aukas, organizacija ta
riasi su mūsų Valstybės 
departamentu. 

Pogrindžio spauda 

Finansinė parama yra perduo
dama per lenkų emigrantų sky
rius Paryžiuje, Briuselyje ir 
Švedijoje. Kad Amerika remia 
Solidarumą, buvo žinoma jau 
keletą metų, bet t ik šiuo metu 
tai paaiškėjo, kai buvo tikri
nami vyriausybės dokumentai 
ir vedami pokalbiai su oficia
liais vyriausybės pareigūnais. 
Sakoma, kad Lenkijos 
vyriausybė tai žino, bet negali 
tų siuntinių, gaunamų įvairiau
siais būdais, sustabdyti. Valdžia 
yra sulaikiusi keletą sunkveži
mių su pogrindžio leidiniais, 
spausdinimo mašinomis ir foto 
aparatais, komunistai areštuoja 
lenkus, kurie sugaunami be-
pausdinant ir beplatinant už
draustą literatūrą, ir konfis
kuoja įrengimus bei aparatuss. 
Bet vis atsiranda naujų papil
dymų ir kaip amerikiečiai parei
gūnai sako, maždaug 600 perio-
inių leidinių spausdinama po
grindyje. 

Kongresas remia 
Solidarumą 

Jaruzelskio politinis patarėjas 
pulk. W. Gornicki visai neseniai 

apkaltino Solidarumo steigėją 
Lech Walesą, kad jam Amerika 
išmokėjo vieną milijoną dolerių 
praėjusiais metais. Tai jis viešai 
pasakė per lenkų televiziją. 
Kongresas patvirtino 1 mil. dol. 
praėjusį liepos mėnesį ir kitą 
milijoną gruodžio mėnesį lenkų 
Solidarumui, bet ne Walesai. 
Šis viešas Kongreso patvirti
nimas — retas atvejis, kadangi 
paprastai tokiais atvejais pi
nigai eina per Centrinę žvalgy
bos įstaigą. Lenkų organizacijos 
užsienyje vedėjas, kuris yra Šve
dijoje, pasakė, jog praėjusiais 
metais lenkai gavo 32 didžiulius 
siuntinius leidinių Lenkijos po
grindžiui. 

Unijų p a r a m a 

Šiais metais jo įstaiga gavo 
42,000 auką iš Tautinėms demo
kratijoms remti fondų Ameriko
je. Būna atvejų, kai lenkų po
grindis gauna ištisas spausdini
mo mašinas, bet lenkų saugu
mas yra bejėgis sulaikyti arba 
nenori kištis. Washingtone 
lenkai turi gerai organizuotą 
Solidarumo draugų sąjūdį, 
kurie informuoja Kongreso na
rius apie įvykius Lenkijoje. 

Amerikos lenkai labai daug 
padeda saviškiams per Ameri
kos unijas, nes A.F.L.-C.I.O. 
dažnai apmoka teismo išlaidas, 
jei reikia ginti Solidarumo na
rius. Didžiausias lenkų pogrin
džio laikraštis, kuris leidžiamas 
kas savaitę, yra „Tygognik Ma-
zowsze". Ji komunistinė val
džia bando ką nors nuslėpti nuo 
žmonių, tai pogrindžio spauda 
tuoj painformuoja gyventojus. 

Kremlius atmetė armėnų 
prašymą 

Bet partijos pirmininkai neina su Maskva 

Trijų valstybių 
sutarimas 

VVashingtonas. — Pietų 
Afrikos, Angolos ir Kubos vy
r iausybės j a u pa tv i r t ino 
praėjusią savai tę pr i imtą 
nutarimą pradėti pasitarimams 
baigti karą Angoloje, o taip pat 
išspręsti ir Namibijos reikalus. 
Apie tai visos trys vyriausybės 
pranešė Amerikos vyriausybei. 
Tai esąs didelis žingsnis į priekį, 
sako Valstybės departamento 
sekretoriaus asistentas Chester 
Crocker, kuris vedė su jų 
atstovais pasitarimus. Pietų 
Afrika sutinka atitraukti savo 
kariuomenę iš Namibijos ir 
leisti jai pradėti derybas nepri-

Demokratų partijos konvencijos proga — sutarsime dirbti kartu. Jei būtų toks dalykas, kaip 
Dukakio įstatymas, tai jis turėtų būti: geriau kvailas, nuobodus ir tiesus, negu įdomus ir neteisus. 

Dukakio ir Bentsono skirtumai 
Atlanta. — Netrukus sen. 

Lloyd Bentsenas turės balsuoti 
Senate už prezidento Reagano 
reikalaujama naują karinę 
paramą Nikaragvos laisvės ko
votojams, kurie vadinami Con-
tras pavadinimu. 

Senatorius, kuris ir praeityje 
balsavo už jų paramą, neabejo
jama, kad balsuos ir šį kartą. Sis 
balsavimas parodys tą didelį 
pažiūrų skirtumą, tarp jo ir gub. 
M. Dukakio. Tai yra vienas iš 
daugelio politinių dalykų, su 
kuriuo nesutinka Massachu-
setts gubernatorius, kai jis savo 
rinkimų partneriu į preziden
tūrą pasirinko Texas draudimo 
kompanijos savininką. Dukakis, 
pavyzdžiui, yra ir prieš ginklų 
laikymą namuose, prieš nesava
norišką mokinių vežimą į in
tegruotas mokyklas, ir už 
pinigų naudojimą plentams. 
Sen. Bentsenas yra prieš visa 
tai priešingai nusistatęs. Bent-
sen balsuoja už Strateginio ap
sigynimo iniciatyvos programą, 
už kurią kovoja dabartinis pre
zidentas, už gaminimą MX 
branduolinių raketų, už mirties 
bausmę, už konstitucinį 
papildymą, kad būtų visada 
subalansuotas biudžetas ir už 
mokesčius už importuojamą 
alyvą. Dukakis visam tam 
yra priešingas. Dukakis yra už 
finansinę paramą abortams, 
Bentsenas prieš. 

Dukakis už mokesčių 
padidinimą? 

Gub. Dukakio r inkimų 
pagrindinė tema buvo,kaip jis 
vadina, kad tai yra „gėda" 

klausomybės reikalu. Croker 
tik po 7 metų pasitarimų galėjo 
pasiekti tokių teigiamų rezul
tatų. 

Chester A. Crocker, Valstybės depar
tamento sekretoriaus asistentas Afri
kos reikalams praneša New Yorke, 
kad pradedami rimti taikos pasita
rimai Angoloje, o Namibija ruošiama 
nepriklausomybei. 

Reagano ekonominei politikai 
mokesčių sumažinimas, kai yra 
biudžeto deficitas. Bentsenas 
balsavo kaip t ik už mokesčių 
sumažinimą. Nė vienas sena
torius taip dažnai nebalsavo už 
Reagano programą, nors 
būdamas demokratas , kaip 
Bentsenas. Respublikonai kaip 
tik tuos skirtumus panaudoja 
savo a r g u m e n t a m s prieš 
demokratų kandidatus. Kaip 
laikysis toliau Bentsenas? 

Dukakis sako, jog jis niekada 
neprašė, kad jo partneris keistų 
savo nusistatyme Senate. Jis 
gali daryti tai, ką jis visada savo 
politiniame gyvenime darė ir 
balsuoti pagal savo sąžinę, kas 
geriausia yra Texas žmonėms ir 
visam kraštui, sako gub. Duka
kis. „Bet, kaip mes manome, jei 
mes lapkričio mėnesį būsime 
išrinkti, tai aišku, kad tie ryšiai 
pasikeis". 

Dabar ski r tumai d a r didesni 
Sen. Bentsenas, atrodo, žino, 

kas bus jo' viršininku. „Kaip 
Amerikos viceprezidentas aš 
jam geriausiai patarsiu, kada 
sutiksiu ir kada nesutiksiu su 
jo siūlomais dalykais", sako jis. 
„Bet yra tik vienas Amerikos 
prezidentas ir j i s yra t a s 
žmogus, kuris neša visą atsa
komybę ir už tai atsako". 

Nuo pat 1952 metų, kai Adlai 
Stevenson kandidatavo su John 
Sparkman, kuris buvo Alaba-
mos izoliacijos ša l in inku , 
nebuvo tokių didelių skirtumų 
pagrindiniais k laus ima i s 
Demokratų partijoje. Spauda 
primena, jog Bentsenas pirmai
siais savo metais Senate balsavo 
prieš pil iet inių teisių kai 
kuriuos reikalus ir net darbo 
unijas, kurios paprastai palaiko 
Demokratų kandidatus. Pavyz
džiui, Bentsenas balsavo, kad 
darbdaviai nebūtų verčiami 
priimti į darbą jų nenorimus 
darbininkus. Šiuo metu jis yra 
Senato Finansų komiteto pirmi
ninkas. Paskutinio metu jis jau 
daugiau pasisako už Demokratų 
partijos vedamą liniją. Bet jis 
vis vien tebelaikomas labiausiai 
konservatyviu demokratu. 

Išvengė a t s a k y m o 
Kai repor ter is Atlantoje 

paklausė senatorių Bentseną, 
jei jie laimės rudenį, tai jis bus 
labai arti prezidentūros, ir jei 
jam reikėtų tęsti Dukakio poli
tiką, ar jis tai darytų, kadangi 
jo nusistatymas pagrindiniais 
klausimais labai skiriasi? I tai 
sen. Bentsen atsakė, kalbėda
mas tik apie tai, kas juos jungia, 
kuriais dalykais jie sutaria, bet 
neatsakė į žurnalisto klausimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva. — Po audringų visą 
dieną užtrukusių debatų, 
Sovietų Sąjungos Aukščiausias 
sovietas pirmadienį atmetė 
Armėnijos respublikos prašymą 
prijungti Nagorno-Karabacho 
sritį prie jų respublikos. Šis re
gionas privalo likti Azerbai
džano respublikoje. Šią žinią 
pranešė „Tasso" žinių agentūra, 
bet vakarinių televizijos žinių 
metu ji buvo sula ikyta . 
Aukščiausio Sovieto nutarimas 
buvo padarytas vienbalsiai. Ko
dėl žinia buvo sulaikyta per 
televiziją, nepaaiškinta, bet tai 
yra priešinga Gorbačiovo glas-
nost politikai, sako užsienio ko
respondentai. Sulaikymas tos 
žinios per visą naktį, aiškina
mas rusų pasiruošimu jėga sut
varkyti armėnus. 

— nedavė sutikimo 
yra krikščionys, 

— K u b o s 250 politinių 
kalinių sutiko priimti Amerika. 
Jie bus išleisti rugsėjo mėnesį. 

— Maskvoje „Tasso" agen
tūra rašo, kad amerikiečiai in
spektoriai baigė patikrinti vie
ną raketų gamybos įmonę, kaip 
kad yra susitarta neseniai pa
sirašytoje branduolinių raketų 
sutartyje. 

— Afganistano komunistų 
prezidentas Najibullah grasina 
įvest i ka ro įstatymą, kad 
sulaikytų laisvės kovotojų 
puolimus prieš Kabulą. Jis 
pasakė, kad paskutiniu metu 
165 raketos palietė afganų 
miestus, kai gegužes 15 d. 
pradėjo a ts i t raukt i sovietų 
kariuomenė. 

— Meksikos prezidento rin
kimuose daroma daug prie
kaištų, nes manoma, kad buvo 
sukčiaujama balsų suskai-
čiavime. Oficialiai paskelbta, 
kad Carlos Salinąs, valdan
čiosios partijos kan-
didatas,laimėjo rinkimus 50.4% 
balsų dauguma, o kairiojo 
nusistatymo Tautinio demo
kratų fronto kandidatas C. 
Cardenas surinko 31.1% balsų. 
Meksikos Kongresas susirinks 
rugsėjo 1 d. Salinąs priims prezi
dento priesaiką gruodžio 1 d. 

— Kini joje būdamas 
Valstybės sekretorius G. Shul-
tzas pasakė, jog Amerika 
pagerino ryšius su Sovietų 
Sąjunga ir ragino, kad ir kinai 
pagerintų ryšius su sovietais. 

— Denverio „Intermountain 
Jewish News" rašo, kad jei 
Dukakis bus išrinktas preziden
tu, tai jo žmona žydė Kitty bus 
aktyvi žydų reikaluose daugiau 
negu, kad yra dabar. Ji sakosi 
esanti artimai surišta su savo 
žydiška kilme, todėl stengsis 
jiems padėti. 

— New Yorko meras Edward 
Koch įspėjo, kad nebūtų 
padaryta klaidos^tiduodant J. 
Jacksonui Jungtinių Tautų 
Amerikos ambasadoriaus postą. 

— Washingtone pranešama, 
jog Generalinis Amerikos pro
kuroras Edwin Meese, kai pasi
trauks iš Teisingumo departa
mento viršininko pareigų, 
pradės dirbti Heritage federa
cijoje juridinių klausimų srityje. 

— B u d a p e š t e sugrįžęs iš 
Maskvos naujasis Vengrijos Ko
munistų partijos sekretorius 
Karoly Grosz pranešė, kad Gor
bačiovas Vengriją laiko mode
liu, kurį turėtų pasekti Sovietų 
Sąjunga ekonominiu atžvilgiu. 

Armėnų įspėjimas 
Armėnija pasisakė už minimos 
srities prijungimą, tačiau Azer
baidžane komitetas, kuris tą 
sritį valdo nuo 1921 m., atsisakė 

Demokratų 
platformos apžvalga 

Atlanta. — Demokratų kon
vencijos delegatai priėmė plat
formą kokios norėjo gub. M. 
Dukakis, bet ne tokią, kokią 
siūlė J . Jacksonas. Demokratai 
surašė trumpiausią savo 
principų pareiškimą 50 metų 
istorijoje; jos apimtis tik 5,200 
žodžių. 

Demokratų platforma buvo 
parašyta Teodoro Sorenseno, 
kuris rašydavo kalbas prezi
dentui Kennedžiui. 

Konvencijoje buvo debatai 
mokesčių padidinimo klausimu 
turtingiausiems piliečiams, ne
pradėti branduolinio puolimo 
pirmiesiems ir išspręsti 
palestiniečių valstybės reikalą. 
Visi šie klausimai buvo atmesti 
ir neįrašyti į platformą. 

Nebus čia minimas ir mokes
čių padidinimas. Dukakis 
pasisakė, kad mokesčius keltų 
tik pačiu blogiausiu atveju. 

Užsienio politikoje demokra
tai dalyvaus aktyviai tarptau
tinėje politikoje, kuri bus 
pagrįsta demokratijos principu, 
žmogaus teisėmis ir užtikrintu 
saugumu pasaulyje. P ie tų 
Afrika deklaruojama teroristine 
valstybe ir pritaikomos jai 
ekonominės sankcijos. 

Gynybos srityje turės pastovų 
apsigynimo biudžetą, o iš 
sąjungininkų bus reikalaujama, 
kad jie patys daugiau padengtų 
savo valstybių apsigynimo išlai
das. Sulaikys narkot ikų 
plėtimąsi. Visi amerikiečiai turi 
teisę į sveikatos draudimo 
aprūpinimą. Žemės ūkio srity
je bus laikomasi ūkininkams 
protingų primokėjimų. Mokslo 
srityje pasisakoma už principą, 
kad finansai negali būti kliūtis 
tiems, kurie nori mokytis. Taip 
pat pasisakoma ir už visišką 
nedarbo panaikinimą. 

— Paryžiuje prezidentas 
Francois Mitterand pranešė, 
kad Sovietų Sąjungos Krem
liaus vadas lankysis šiais 
metais Prancūzijoje. Pirmą 
kartą jis buvo Paryžiuje 1985 m. 
Mitterrand, kuris neseniai buvo 
išrinktas antram 7 metų termi
nui, sako, kad Gorbačiovo vi
zitas bus svarbus, nes kitąmet 
Prancūzijoj bus Vakarų kraštų 
viršūnių ekonominė konferenci
ja. 

Armėnai 
o azer-

baidženiečiai beveik visi 
musulmonai. Nagorno — Kara-
bacho partijos vadas sesijos 
metu pasakė, jog kariuomenės 
daliniai kontroliuoja tą sritį ir 
praktiškai tai reiškia blokadą. 
Jo pasisakymas buvo praneštas 
spaudoje. Armėnų Komunistų 
partijos atstovas viešai įspėjo 
Aukščiausią Sovietą, kad, 
nedarant kompromiso, gali 

įvykti didelių netikėtumų. Jam 
atsakė Azerbaidžano atstovas ir 
Kremliaus oficialus pareigūnas, 
kad Maskva greitai padarys 
viską, kad tas pilietinis nepak
lusnumas vyriausybei būtų tuoj 
sutvarkytas. 

Ukrainiečio žodis 
„Tassas" pranešė, jog polit-

biuro narys Vladimir Ščerbits-
kis, kuris yra konservatyviųjų 
pusėje, priminė: „neturime mes 
teisės užmiršti, kad, kas dabar 
vyksta Transkaukazijoje, turi 
tendenciją išsiplėsti visame 
krašte". 

Gorbačiovo kalba, kurią jis 
pasakė šioje sesijoje, nebuvo 
minima, tačiau žinoma, jog jis 
pareiškė, kad padėtis yra labai 
rimta ir ragino abi puses susi
tarti. „Tassas" pranešė, kad 
Gorbačiovo kalba bus atspaus
dinta vėliau. Toje srityje padėtis 
yra labai įtempta. Mėsinių 
peiliai Je revane yra kon
fiskuoti, o rasti amunicijos 
sandėliai taip pat užimti čia 
atvykusių kareivių. Ščerbitskis 
išsireiškė, jog „ta netvarka 
kelia tautinius nesusipratimus 
ir turi priešsovietinį charakte
rį"- Sesijoje tačiau buvo nutarta 
leisti daugiau teisių armėnams, 
bet tai pačių armėnų atstovų 
buvo atmesta . Priešiškas 
nusistatymas tarp armėnų ir 
azerbaidžaniečių yra labai 
didelis, ko Kremlius net neži
nojo, sako žurnalistai. 

Partijos vadai su savo 
tautybėmis 

Kaip Christian Science Mo-
nitor dienraštis rašo, sovietų 
žygiai, kai buvo pakeisti partijos 
vadai Karabache, Armėnijoje ir 
Azerbaidžane, nepasisekė. Nau
jieji partijos pirmininkai pa
sisakė už savo tautines grupes 
ir jokios kitos pastangos nedavė 
teigiamų rusams rezultatų. Jei 
skubiai nebus surasta išeitis, 
Gorbačiovas turės pasinaudoti 
KGB patarnavimu, sako dien
raštis. Kai kurie kalbėjusieji 
sesijoje siūlė nedelsiant izoliuoti 
armėnų tautinius veikėjus. 

Rusų respublikos vadas 
Vladimir Orlov šioje sesijoje 
pasakė, jog šie radikalūs įvykiai 
Nagorno — Karabacho regijone 
yra aiškus darbas tų, kurie eina 
prieš Gorbačiovo perestroikos 
politiką. Komunistų partijos 
laikraštis „Pravda" pasisakė už 
griežtą laikyseną prieš 
armėnus. 

KALENDORIUS 
Liepos 21 d>: Laurynas, Prak-

sėda, Rimvydas. Lasota. Danie
lius, Lionginas. 

Liepos 22 d.: Marija Mag
dalena, Platonas, Jovartas, 
Dalius, Mantilė. 

ORAS 
Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:20. 
Temperatūra dieną 801., nak 

tį 58 1. 

file:///Vashingtonas


2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. liepos mėn. 21 d. \ fe -

ILflBVV W S 

KVIEČIAME I LIETUVOS 
VYČIŲ 75-TĄJJ 

VISUOTINĮ SEIMĄ 

Šių metų liepos 28-31-mą die
nomis Lietuvos Vyčių 75-tasis 
seimas vyks Sheraton viešbuty
je, VVashington, DC (prie 2660 
Woodley Rd. ir Connecticut 
Ave. N.W.). Seimo rengimui 
vadovauja Elena Shields, Loret-
ta Stukienė ir Centro valdyba. 
Trečiadienį, liepos 27-tą dieną, 
atvykstančius seimo dalyvius 
laukia įvairios priešseiminės 
programos. Ruošiama ekskursi
ja į Washingtono miestą nuo 
1:30 v. p.p. iki 7:30 v.v. 

Seimas prasidės ketvirtadienį, 
liepos 28-tą dieną, 8:30 v.r. iš
kilmingomis šv. Mišiomis Šv. 
Tomo apaštalo bažnyčioje. 2:30 
v. p.p. įvyks seimo darbo sesija. 
6:00 v.v. autobusai atstovus bei 
svečius veš į ukrainiečių tautinę 
salę, kur vyks susipažinimo 
vakaras. 

Penktadienį šv. Mišios 8:30 
v.r. toje pačioje bažnyčioje. Dar
bo sesijos bus iš ryto ir po pietų. 
Vakare (8:30 v.v.) rengiamas ju
biliejinis koncertas — kultūrinis 
vakaras, kuriame lietuvišką 
programą at l iks Brocktono 
1-mos Lietuvos Vyčių kuopos 
narė ir Toronto operos žvaigždė 
sopranas Marytė Bizinkaus-
kaite Bildienė. Pasirodys ir 
Sauderton, PA, 63-sios kuopos 
narė, klasikinė pianistė Janet 
Pettit. Programa vyks viešbučio 
renginių salėje. 

Šeštadienio programa panaši 
į penktadienio. Darbo sesijos 
metu vyks valdybos rinkimai. 
7:00 v.v. Sheraton viešbučio 
pokylių salėje vyks jubiliejinis 
banketas — balius, kurio metu 
bus pristatyti garbingi svečiai; 
bus įvairūs apdovanojimai. Šo
kiams gros populiarus New 
Yorko miesto Joe Thomas 
orkestras. 

Sekmadienis, liepos 31-ma, 
prasidės pusryčiais viešbutyje. 
12:00 v. vidudienį autobusais 
seimo dalyviai bus nuvežti į 
Nekalto Prasidėjimo tautinę 
koplyčią (Michigan Ave. ir 4th 
St.), kur 2:00 v. p.p. bus konce-
lebruojamos iškilmingos Vyčių 
organizacijos jubiliejinės šv. 
Mišios. Vyskupas Paul ius 
Baltakis, OFM, bus pagrindiniu 
celebrantu. Kviečiame šv. 
Mišiose dalyvaujančius pasi
puošti tautiniais drabužiais. 

Jaunieji Vyčiai dalyvaus kai 
kuriose sesijose, tačiau ne 
visose. Jiems daugiau laiko 
sk i r iama ta rpusav io ben
dravimui lankant VVashingtono 
zoologijos sodą, Smithsonian 
institutą, ir t.t. 

Iš Centro valdybos narių į 
75-tąjį jubiliejinį seimą atvyksta 
dvasios vadas kun. Antanas 
Jurgelaitis (Providence, RI), pir
mininkas Pranas Petrauskas 
(Syracuse, NY), 1-ji 
vicepirmininkė Pranė Petkus 
(Dayton, OH), 2-sis vicepirm. 
Pranas Peterson (North Bran-
ford, CT), 3-čioji vicepirm. 
Marytė Lepera (Plymuoth Mtg., 
PA), protokolų sekretorė Mari
ja Juzėnaitė (Oak Lawn, IL), 
finansų sekr. ir ,,Vyčio" 
redakcijos narė Marija Kober 
(Port Washington, NY), iž
dininkas Alfonsas Trainis 
(Cheshire, CT), iždo globėjai 
Eugene Ashley (Kansas City, 
KS) ir Marija Kinčiuvienė 
(Chicago, IL), bei teisinis 
pa tarė jas Saul ius Kuprys 
(Chicago, EL). 

Į seimą atvyksta ir Centro 
komisijų pirmininkai bei nariai: 
l ietuvių r e ika l ams — dr. 
Jokūbas Stukas (Watchung, 
NJ), kultūros reikalams — 
Regina Kot (Amsterdam, NY), 
Ritualų — Ri ta Pinkus 

(Worcester, MA), Albertas 
Zakarka (Chicago, IL), bei Scot-
tie Žukas (Chicago, IL), lietuvių 
kalbos ugdymo — Apolonija 
Žiaušienė (Amsterdam, NY), lie- t 
tuvių katalikų religinės šalpos j 
— Florence Zalaskas (South ' 
Boston, MA), stipendijų — , 
William Piacentini (Cramton, 
RI), Clemencine Miller (Trum-
bull, Ct), Paul Binkis, Jr. 
(Chicago, IL), Gloria Dauchess 
(Pottsville, PA), Rita Shevokas 
(New Philadelphia, PA), bei 
seselė Alvernia Walls (Pitts-
burgh, PA), archyvų — Liongi
nas Švelnis (Needham, MA), 
viešųjų reikalų, — Sabina Hen-
son (Oak Brook, IL), garbės 
narių Stasys Vaitkus (Vandalia, 
OH), ir „Vyčio" žurnalo re
daktorė Dalia Bulvičius 
(Brooklyn, NY). Dalyvaujančių 
apskričių valdybų pirmininkai: 
Vidurio Amerikos apygardos — 
Algirdas Brazis (Justice, IL), 
vidurio Centro apygardos — 
Pranė Petkus (Dayton, OH), 
Naujosios Anglijos apygardos — 
Albertas Jaritis (South Boston, 
MA), ir Vidurio Atlanto apygar
dos — Jonas Adomėnas (Brook
lyn, NY). 

Seimo rengimo komitetą 
sudaro rengimo komiteto 
pirmininkės: Elena Shields 
(Philadelphija, PA) ir Loretta 
Stukienė (Watchung, NJ), 
jubiliejinės veiklos koordinatorė 
Elsie Kosmisky (Frackville, 
PA), spaudos reikalų komiteto 
nariai Pilypas Skabeikis (Rich-
mond Hill, NY), Pranė Petkus 
bei Elinor Sluzas (Dayton, OH), 
Marija Kinčiuvienė (Chicago, 
DL), seimo programos komiteto 
nariai pirm. Evelyn Oželis (Chi
cago, IL), Marija Martus (Hyde 
Park, MA), ir Joseph White, 
(South Boston, MA). 

Iki malonaus pasimatymo! 
Sabina Henson 

i 

LIETUVOS VYČIŲ 
ORGANIZACIJOS 

ISTORIJA 

Syracuse, NY gyvenantis Pra
nas Petrauskas, Lietuvos Vyčių 
organizacijos Centro valdybos 
pirmininkas praneša, kad ką tik 
iš spaudos išėjo istoriko kun. 
William Wolkowich-Valkavi-
čiaus suredaguota monografija 
Lithuanian Fraternalism: 75 
Years of U.S. Knights of 
Lithuania. Šis veikalas buvo 
išleistas Lietuvos Vyčių 75-ių 
veiklos metų jubiliejaus proga. 
Ši sukaktis bus atšvęsta Visuo
t in iame suvažiavime Wa-
shingtone, DC, liepos 28-31-mą 
dienomis. 

Antros, trečios, bei ketvirtos 
kartos Amerikos lietuviai su
daro šios katalikiškos bei lie
tuviškos organizacijos pagrindą. 
Jie dalyvauja veikloje, kuri su
skirstyta į kuopas (jų esama 
daugiau negu 100). 1913-tais 
meta is Lawrence, Massa-
chusetts mieste šiai organiza
cijai pradmenis davė pasaulie
tis Mykolas Norkūnas. 

320-ties puslapių studija 
anglų kalba pateikia ir san
trauką lietuvių kalba, indeksą, 
keliasdešimt nuotraukų, bei 
t ry l ika priedų. Veikalas 
nagrinėja pagrindinius klau
simus, k.a. kalbą, etniškumą, 
asimiliaciją, Vyčių organizacijos 
keitimąsi pasaulinių karų 
sūkuryje. Daugiau informacijos 
apie šią knygą galima gauti 
kreipiantis į organizacijos 
„Vytis" administraciją šiuo 
adresu: 

Vytis 
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

Sabina Henson 

Būrelis veiklių Lietuvos vyčių Chicagoje. Iš k.: Frank Švelnis, Loreine Švelnis , Filomena Vilu-
tis, Matt Vilutis, Stela Rogers, Stasys Jakubauskas. Prudencija Jakubauskienė, Eleonora Kaspu
tis, Peter Burns, Dolores Vainauskas, Albert Zakarka ir Julie Zakarkienė. 

LIETUVOS VYČIAI 
NORWOODE 

Nonvoodo miesto Lietuvos 
Vyčių 27-ji kuopa gegužės mė
nesį šventė kelis jubiliejus. Pir
moji šventė buvo 17-tos kuopos 
dvasios vado kun. Alberto Con-
tons kunigystės 40-ties metų pa
minėjimas. Kitą savaitę prisimi
nėme mamytes Motinos dienos 
proga. 

Gegužės 15-ją dieną Naujosios 
Anglijos apygarda surengė 
Lietuvos vyčių 75-ių metų 
veiklos jubiliejų Lawrence mies
te. Po šv. Mišių Šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje dalyviai 
susirinko prie organizacijos 
steigėjo Mykolo Norkūno kapo 
susikaupimo valandėlei. Vaka
re Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje vakarienėje dalyvavo visų I 
apygardos kuopų (jų yra 14) at
stovai. 

Šio mėnesio 22 d. kun. Albi
nas Janiūnas taip pat šventė 
savo kunigystės 40-tąjį jubiliejų. 
Jis yra 78-tos Lietuvos Vyčių 
kuopos dvasios vadas. 

Abiem jubiliatams linkime 
ilgiausių metų ir dėkojame už 
jų pasišventimą dirbti mūsų or
ganizacijoje. 

Birželio 12-tą dieną minėjome 
Baisiojo birželio įvykius. Šio 
1940-tais metais įvykusio 
Pabaltijo holokausto proga su
rengtoje programoje kalbėjo ži
nomas latvis (vienas jo senelių 
yra lietuvis) veikėjas Aristids 
Lembergs. Su juo šventėje daly
vavo ir daugiau latvių. 

Birželio 17-19tos dienomis 
Kennebunkporte vyko Lietuvos 
Vyčių Naujosios Anglijos apy
gardos rekolekcijos. Paminėti
na, kad JAV viceprezidento 
Bush vasarvietė yra vos dvi my
lios nuo pranciškonų vienuoly
no. 

Linkime geros kloties ir 
vėsaus oro vykstantiems į Wa-
shingtoną Lietuvos Vyčių visuo
tiniam suvažiavimui. 

Nancytė 

VEIKLŪS WORCESTERIO 
VYČIAI 

Kovo mėnesį Geraldine Tag
man su talkininkėmis surengė 
pasisekusį kortų vakarą, kuris 
gerai papildė iždą. 

Sveikiname gegužės mėnesį 
susituokusius Leonardą ir Nan-
cy Ramsdella bei Edvardą ir Ge-
raldiną (Tagman) Paliliūnus. Si
dabrinį vedybinį jubiliejų šventė 
Carol ir Bill Grigai. Jų dukrelė 
Caryn Grigas ką tik baigė 
mokslus. Vivian ir Alfredas 
Rodgers sveikintini susilaukę 
pirmo vaikaičio. 

Užuojautos kun. Jonui Pet
rauskui, MIC, mirus jo seseriai. 
Neužmirškime maldoje ligonių 
— Vincento Gražulio, Marijos 
Kamendulis, Juozo Sakaičio, 
Adelės Tagman, Marijos Ule-
vich, Leonoros Adamonis ir Bri-
tos Meilus. 

Vytautas irVirginija Ivaškos, 
ta lkinami komiteto narių, 
paruošė puikią Gavėnios vaka
rienę kovo mėnesio susirinki
mui. Šiame susirinkime nutar

ta ir balandžio mėnesio susirin
kime paruošti vakarienę. Prele
gente buvo Britą Meilus, kalbė
jusi tema „Aklumas". Prieš 
kelis metus ji staigiai prarado 
regėjimą, o visai neseniai kelias 
savaites praleido ligoninėje, 
gydydamasi nuo auglio nugar
kaulyje. Britą nepasiduoda gy
venimo smūgiams, su kitais 
dalinasi žiniomis. Meldžiamės 
jos ir kitų sergančių narių inten
cija. 

Balandžio 24-tą dieną Worces-
terio miesto 26-tos Lietuvos Vy
čių kuopos nariai dalyvavo Šv. 
Povilo katedroje surengtose Ma
rijos metų pamaldose. Tų maldų 
proga buvo suorganizuotas ir 
diecezijos jungtinis choras, ku
riame dalyvavo mūsų nariai Be
atričė Anton, Pranė Degutis, 
Pranas Ginkus, Vladas Grima-
la, Olga Keršis, Lilijana ir Al
fonsas Kondrotai, Ona Lese-
man, Eduardas Meilus, Jr., Vi
vian Rodgers, Ona ir Stepas 
Waslinsky bei Aldona Waska. 

Mūsų kuopos dvasios vadas 
kun. J. Petrauskas, MIC, buvo 
pakviestas pagrindiniu kalbė
toju Marianapolio gimnazijos 
mokslo metų užbaigimo bei abi
turientų išleistuvių šventėje. Jis 
daug metų šioje gimnazijoje 
vykdė direktoriaus pareigas. 
Kun. Jonas aktyviai rūpinasi 
pašaukimais. Jei jaučiate pa
traukimą į religinį gyvenimą, 
pasikalbėkite su juo. Jis jums 
patars. 

Žinių nuotrupos: 
Ona Bender kiekvieną mėnesį 

išsiuntinėja puikų kuopos žinia
raštį. 

Pasimatysime Visuotiniame 
Lietuvos Vyčių suvažiavime 
Washington, DC, liepos 28-31 
dienomis. 

„Dzūkelė" 

HARRISBURGO 
146-TOSIOS 

KUOPOS VEIKLA 

Kunigas John F. Smith, mūsų 
146-tosios kuopos dvasios vadas, 
neseniai šventė savo kunigystės 
sidabrinį 25-ių metų jubiliejų. 
Po iškilmingų šv. Mišių vyko 
priėmimas Šv. Petro parapijos 
salėje Columbia, PA, miestely
je. Vyčiams tai buvo džiugi 
diena. 

Kuopa gyvuojau jau dešimtį 
metų. Dešimtmečio veiklos jubi
liejų šventėme Mišiomis Šv. 
Marijos parapijos bažnyčioje ir 
pietumis Mackley's Mill 
restorane Heilam miestelyje. 
Kun. Smith suteikė Antrąjį 
Lietuvos Vyčių laipsnį Clarai ir 
Juozui Gudaloniams, Jonui F. 
Povilaičiui, bei Danieliui ir 
Joan Suders. 

Kovo 13-tą dieną Scrantone 
mūsų kuopa dalyvavo Vidurio 
Atlanto apygardos Šv. Kazimie
ro pusryčiuose bei suvažiavime. 
Šv. Mišiose, atnašautose Šv. 
Juozapo parapijoje, septyni 
nariai įgijo Trečiąjį laipsnį: 
Nell Berulis, Vity ir Elena Gra
bauskai, Joanna Gilbert, Elena 
Wysocke, Genė ir Eleanora 
Rusatsky. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis .Jr . 

PENNSYLVANIJOS 
LEHIGH SLĖNYJE 

63-ios Lietuvos Vyčių kuopos 
pirmininkas Simmons balan
džio mėnesio susirinkime per
ska i tė Bethlehem „Globe-
Times" laikraštyje pasirodžiusį 
a.a. Česlovo Butkio nekrologą. 
Č. Butkys buvo mūsų organiza
cijos Garbės narys. Sūnus dr. 
Adolfas Butkys pranešė, kad 
Chicagoje esančiame Lietuvių 
mokslo ir studijų centre bus su
kataloguoti ir laikomi tėvo bei 
motinos raštai, knygos bei doku
mentai. A.a. Č. Butkys buvo ne 
tik dramaturgas bei autorius, 
bet taip pat ir Lietuvos Aukš
čiausiojo teismo teisėjas. Jo 
žmona Mina taip pat rašė ir pa
sižymėjo vaikų knygomis Lietu
vos nepriklausomybės laikais. 

Balandžio 7-tą dieną Allen-
towno miesto Muhlenberg kole
gijoje vyko paskaita, kurios iš
klausyti nuvyko kuopos nariai 
Juozas bei Trudy Simmons, Jur
gis Deriscavage ir Juozas Ogint. 
Paskaitą tema „Gorbačiovo eko
nominės reformos: problemos 
bei perspektyvos" skaitė sovieti
nės Lietuvos ekonomistas Rai
mundas Rayatskas, šiuo metu 
profesoriaująs Harvardo univer
s i te te . Buvo pr is ta ty tas 
jau pažįstamas komunistinis 
jovalas, giriantis glasnosto bei 
perestroikos naudą. Sovietų 
sąjungos piliečiams tai atneš 
geresnį gyvenimą, kadangi pre
kių pristatymas bei finansinė 
sistema bus perorganizuoti. Jis 
pastebėjo, kad šiai persit
varkymo programai atsiranda 
pasipriešinimo, tačiau Gorba
čiovas rūpinasi gyventojų gyve
nimo kokybės gerinimui ir todėl 
nepasiduoda. 

Kai prelegentas pakvietė 
klausytojus pasisakyti, dalyvau
jantieji Vyčiai pareiškė, jog glas-
nost ir perestroika taps tiesomis 
tik tada, kai Rusija atitrauks 
savo Raudonąją armiją iš Pabal
tijo valstybių, kurias ji nelega
liai okupavo 1940 metais. Be to, 
pasitraukus iš Pabaltijo, nebe
bus reikalo glasnost bei perest
roika skelbti, nes laisvose visuo
menėse tos mintys yra savaime 
įgyvendinamos. Taigi, jo išdrož
ta kalba tik tuščia retorika! Į tai 
Rayatskas piktai atrėžė:„Ką tai 
turi bendro su ekonomika?" 
Mūsų atsakymas buvo: „Viską! 
Mes norime, kad paskaitos 
klausytojai suprastų, kad Lietu
va, Latvija bei Estija nenorėjo 
ir vis nenori būti įskaitytos į 
komunistinį rojų. Komunizmas 
praeityje nebuvo sėkmingas, jis 
ir dabar ir ateityje nebus įgy
vendinamas. Komunizmas yra 
tik jėga įgyvendinama sistema, 
todėl negali atstoti natūralią 
ekonominę paklausos-pasiūlos 
sistemą. Diskusijos įsisiūbavo. 
Mes savo mintį paskleidėme ir 
siūlome kitoms kuopoms, susi
darius panašiai progai, tą patį 
atlikti. 

Šiuo metu Gorbačiovas siun
čia propagandistų kadrus į JAV, 
bandydamas amerikiečių publi
ką apsvaiginti glasnosto bei pe-
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restroikos magika. Turime 
iškelti komunistų melus bei 
tiesos iškraipymus. Turime stro
piai tarnauti „Teisybės koman
dose". Visų lietuvių, ypač vyčių, 
pareiga yra kelti tėvynės sun
kias kančias. 

Joseph Ogint 
Vertė Aleks. Pakalniškis, J r . 

DR. LINAS A. SIMYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71*t Street 
Priima trecud nuo 2 iki S v v 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

FONDO DOVANOS 

John D. ir Catherine T. 
MacArthur fondas suteikė 31 
dovaną talentingai pasireiš
kusiems žmonėms, kad jie 
turėtų lėšų savo talentą vystyti 
ir plačiau pasireikšti. Dovanos 
siekia nuo 150,000 iki 175,000 
dol. ir jos suteiktos be jokių 
sąlygų — panaudoti savo nuo
žiūra savo talentui vystyti ir 
reikštis. Keturi gavusieji yra iš 
Illinois valstijos. 

DR. VUAY BAJA1, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 245-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 S o . Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St . Chicago. IL 
Te l . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Te l . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Kab. tel . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. . 
Chicago, III. 60652 

Pirm , antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac D iagnos is . L td . 
Marquet te Medica l Bui ld ing 

6132 S Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

Tel . 436-7700 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M .D 
S. P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M .D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D . P E T R E I K I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą , 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses' 

2618 W. 71st St. — Tel . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr 

Tel 

Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 
434-1818 — Rez. 852-0889 

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

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Or. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PA 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6 penkt 10-12. 1-6 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 s t . St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Higtmay 
Palos Heights. III. 60463 

(312 )361 -0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

EDMUNDS VIZINAS, M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 



Sovietų Sąjunga — 

KAPITALISTŲ 
IŠAUGYTAS KŪDIKIS 

SUSIMĄSTANT LIETUVOS 
KELIUOSE Į LAISVĘ 

Juokinga, jei ne skaudu šian
dien skaityti laisvės deklara
cijas, kai pavergti daugelį žmo
nių ir tautų komunizmui padėjo 
laisvosios valstybės. Pavergtieji 
gali džiaugtis, kad jie nėra 
užmiršti ir kad Vakarų vals
tybės, bent kai kurios, nepri
pažįsta okupacijos Pabaltijy ar
ba dominavimo komunisti
niuose kraštuose. Bet tai tik 
džiaugsmas pro ašaras. Jos dar 
minimos, kad bent kartą metuo
se Pavergtųjų savaitėje viešai 
pasirodytų pavergtųjų atstovų 
demonstracijomis ir laisvųjų 
Vakarų paguodos žodžiais. 

Verta prisiminti, komunizmo 
įsigalėjimą Rusijoje, kai Vokie
tija užrakintame vagone ten 
pasiuntė Leniną kelti revoliu
cijai, nuversti Kerenskio 
valdžiai. Ta pati Vokietija, 
valdoma dar kaizerio, davė pir
mąsias paskolas, kad komunis
tai galėtų pradėti revoliuciją ir 
kovoti prieš Kerenskį, prieš 
carą ir prieš senąją kariuomenę. 
Juk tada komunistų buvo tik 
saujelė. Rusija jų nebijojo, nes 
jie skaičiumi ir pinigais negalėjo 
valdžios paimti. Ir 1917 m. lap
kričio 7 d. po skaudžių pergalių 
bolševikai paėmė valdžią dabar
tiniam Leningrade, o paskui 
galėjo kariauti ir už visos Rusi
jos bei jos anksčiau pavergtų 
tautų valdžią ir jose įsigalėti. 

Leninas vokiečių buvo prista
tytas iš Šveicarijos, Leonas 
Trockis iš New Yorko. Per Šve
dijos banką, kurį valdė Olof 
Aschberg, iš New Yorko ir kitur 
buvo siunčiami pinigai padėti 
bolševikams įsigalėti Rusijoje ir 
kaimyninėse tautose, lyg tuo 
Vakarai ir laisvosios valstybės 
laidavo savo ateičiai prekybos 
dirvą, pramonei didelius ir tuš
čius Rusijos plotus. Toks 
Raudonasis Kryžius pagelbėjo, 
kad turtingieji iš Amerikos as
meniškai skirtų komunistams 
apie milijoną doleriu, many
damas, kad padeda žmonėms, 
kurie po karo jau buvo nualinti 
ir mirė badu. Taip Vakarų 
kapitalizmas pagimdė kūdikį, 
kurio negali suvaldyti ir kuris 
graso visam laisvajam pasau
liui. 

Jokia paslaptis, kad būsimas 
Amerikos prezidentas Herbert 
Hooveris, nežinodamas padėties 
ir tik žmogiškais sumetimais, 
organizavo pagalbą Rusijos žmo
nėms, komunizmo specialiai 
nualintiems, kad jie darytųsi vis 
klusnesni naujai tvarkai. Di
džiosios Amerikos pramonės 
bendrovės, kaip General Elec
tric, Standard Oil, vokiečių 
Junker, britų Lena Golfields pa
dėjo įrengti dirbtuves Rusijoje ir 
Rusijos Sibire, kur vėliau mili
jonai vergų prarado savo gyvy
bes ar sveikatą. Prie tos pa
galbos prisidėjo ir laisvosios Eu
ropos valstybės, kaip Austrija, 
Danija, Švedija, nekalbant jau 
apie Vokietiją ir Angliją, kad 
tik bolševikai galėtų išsilaikyti, 
kad tik negrįžtų caro valdžia. O 
carą ir jo visą šeimą bolševikai 
buvo išžudę, kitas partijas 
uždarę arba persekiojo. 

Mirus Leninui ir įsigalėjus di
džiausiam kriminalistui ir žu
dikui Stalinui, užsienio firmos, 
kurios atskubėjo pagalbon 
bolševizmui Rusijoje įsigalėti, 
buvo išvarytos, jų specialistai, 
inžinieriai ir vadovai apšaukti 
šnipais ir ištremti arba išžudyti. 
Taip atmokėjo ta sistema, 

kurios pačiuose pagrinduose yra 
teroras, žmonių persekiojimas, 
išnaudojimas, vergijos ir bau
džiavos įvedimas, badu mari
nimas. Konkrečiai kentėjo dau
giausiai Ukraina, kai Stalinas 
dirbtiniu būdu sunaikino jų 
maisto išteklius, kai Europos 
aruodas buvo tuščias, o ukrai
niečiai nuo bado krito kaip 
rudenį lapai. Laisvieji tai gal 
užmiršo, bet neužmiršo ukrai
niečiai, neužmiršo ir neužmirš 
tie, kurie už laisvę kovoja ne 
prekybiniais sumetimais, o iš 
įsitikinimo, kad laisvė priklauso 
visiems. 

Antrasis karas taip pat prasi
dėjo tik dviejų diktatorių — 
Stalino ir Hitlerio suokalbio 
dėka prieš nelaimingas mažą
sias valstybes ir prieš visus ka
pitalistus. Dėkingumo nejautė 
ir nejaučia tiems, kurie padėjo 
komunizmo sistemai, iškraipy
tam Markso ir Engelso socializ
mui įsigalėti Rusijoje ir kaimy
ninėse anksčiau Rusijos užgrob
tosiose tautose. O antrasis karas 
tai kapitalistų klaidų išdava. 

Tai prisiminti reikia, kai 
mums, pavergtų tautų atsto
vams, šypsosi laisvieji ir reiškia 
užuojautą, prisimindami ir 
mūsų išduotas tėviškes. Juk 
antrojo karo padariniai nebuvo 
tik komunistinės Rusijos ir na
cinės Vokietijos, Stalino ir 
Hitlerio suokalbio, išdava. Jie 
pradėjo kariauti tarp savęs, nes 
kiekvienas laukė, kada, kitam 
nusilpus, galės smeigti peilį į 
nugarą. Dėl neprotingos nacių 
politikos pagalbon atėjo Ame
rika ne nacius nugalėti, bet 
suteikti jėgų Sovietų Sąjungai, 
kad ji kariautų prieš nacius. 
Stalinas buvo sunaikinęs, išžu
dęs arba Sibiran ištrėmęs savo 
geriausius buvusius draugus, 
kariuomenės vadus, specialistus 
ir karo pramonės vadovus. 
Amerika Stalinui atėjo į pa
galbą su daugiau kaip 11 
bilijonų dol. vertės pramonės 
dirbinių, kurie buvo reikalingi 
vesti karui, mai t int i ka
riuomenei, išlaikyti pozicijas 
fronto linijose ir net užimti sve
timus kraštus. 

Amerikos ir Anglijos pagalba 
Sovietų Sąjunga atsidūrė netoli 
Atlanto, pagrobė daugiau 
dešimties buvusių laisvų valsty
bių, gavo Rytų Vokietijos pra
monės įrengimus ir geriausius 
specialistus, kuriuos panaudojo 
ir dar dabar panaudoja savo 
technologijai ir technikai kelti. 
Laisvosios valstybės ir jų tuome
tiniai vadovai buvo tiek parsi
davę komunizmui, nejausdmai 
jo pavojaus ar jo nesuprasdami, 
kad atidavė savo geriausius 
kaimynus, geriausią pramonę 
ir geriausius bei derlingiausius 
laukus. Tuo tarpu komunistų 
vadai, padalinę Vokietiją, net 
Berlyną, Vokietijos sostinę, 
ilgesnį laiką neleido net pra
važiuoti pro jų okupuotą teri
toriją. Tik Trumano vadinamas 
„oro tiltas" išgelbėjo berlynie
čius ir nulaužė ragus įsidrąsi
nusiam prieš savo sąjungi
ninkus komunistų vadui. 

Tai prisimena visi Pavergtųjų 
tautų savaitės proga apie 
kapitalistų pagimdytojo kūdikio 
skaudžias išdaigas, kurios gre
sia nesužalotam laisvam 
valdymuisi, graso ir visos žmo
nijos laisvei. Po to reikia gailė
tis, bet jau gali būti per vėlu. 

A. D. 

Šiais metais atšventėme 70 
metų sukaktį nuo to momento, 
kai Lietuvos Taryba, vienintelė 
tikra lietuvių tautos atstovė, 
paskelbė Lietuvos Nepriklau
somybės aktą Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje, 1918 m. vasario 16 
dieną. Mes džiaugėmės laisve ir 
nepriklausomybės sąlygomis tik 
truputį ilgiau negu 20 metų. 
Lietuvos ekonominis, kultūrinis 
ir dvasinis gyvenimas smar
kiais tempais kartu su kitomis 
Pabaltijo tautomis, išsivadavu
siomis iš carinės Rusijos prie
spaudos ir bolševikų agresijos, 
veržėsi pirmyn. Tas nepriklau
somybės 20-metis mums yra 
labai svarbus. Jis davė tiek 
daug mūsų tau ta i gyvas
tingumo ir jėgų gyventi, kad ir 
po 48 metų tą jaučiame. 

Kaip atskiras žmogus, taip ir 
visa tauta tegali pilnai kūry
biškai išsiskleisti fiziniai bei 
dvasiniai tik būdama laisva, 
nepriklausoma. Mūsų nepri
klausomybės saulės ir mėlyno 
dangaus atrodė niekas neužtem-
dys. Mūsų laisvės niekas 
neatims. Didieji kaimynai iš 
vakarų ir rytų slaptai, mums 
nežinant, pasidalijo mūsų Pa
baltijo tautų ir kt. likimus. 
Ribentropo-Molotovo paktas, 
pasirašytas Maskvoje 1939 m. 
rugpjūčio 23 dieną, vėliau slap
tai papildytas 1939 m. rugsėjo 
28 d. ir 1941 m. sausio 10 d., 
palaidojo formaliai mūsų laisvę. 
Kaip kokius negyvus daiktus, 
kaip gyvulius, nusiderėjusi 
gana pigiai, tik už 7,500,000 
auksinių dolerių, palyginus su 
13,000,000 auksinių dolerių 
pradžioje prašytų, Sovietų 
Sąjunga nusipirko mus savo 
„broliškų respublikų šeimon", 
XX amžiaus vergijon iš hitle
rinės Vokietijos. Viduryje švie
sios dienos, viso pasaulio aki
vaizdoje, iki dantų apsiginkla
vusi raudonoji armija užėmė 
mūsų sodybas, kaimus, miestus 
ir laukus, visą Nemuno kraštą 
— Lietuvą. Tai tuomet ir pra
sidėjo mūsų tautos kova dėl lais
vės. Ji tęsėsi per visus 48 metus 
įvairiom formom ir būdais. Ji 
tęsis tol, kol tauta bus gyva ir 
bus gyvas nors vienas lietuvis. 

Tenka kartais girdėti iš lie
tuvių atskirų asmenų priekaiš
tus ir skundus, pesimistines 
nuotaikas reiškiančius sampro
tavimus, girdi, jau daugelį metų 
stengiamės, dirbame, o nieko 
konkre taus nenuveikėme. 
Pagaliau net meldžiamės dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, bet niekas mūsų ne-

P. VAIČEKAUSKAS 

girdi ir nepadeda, netgi Dievas, 
o ir Marija, mūsų žemės globėja, 
mus visus pamiršo ir nei 
anksčiau, nei dabar nieko nepa
darė ir nedaro. Mano nuomonė, 
kaip liudininko, išgyvenusio ir 
mačiusio daugelį pokario įvykių 
Lietuvoj ir Sibire, visai prie
šinga. Priekaištai ir pesimis
tinės nuotaikos yra iš nežino
jimo. Todėl aš pabandysiu nors 
dal inai tokius pr iekaiš tus 
paneigti. 

Vokiečių okupacijos metais 
Vilniuje leidžiamas dienraštis 
„Naujoji Lietuva" atspausdino, 
išsivertusi iš vokiečių-nacių 
laikraščio „Der Schvvartze 
Korps", straipsnį apie vokiečių 
germanizavimo politiką. Ten 
buvo. rašoma, kad vokiečiams 
nereikia daugiau daryti klaidų, 
kaip buvo daroma praeityje, 
nutautinant užimtųjų teritorijų 
viet inius gyventojus. Juos 
re ikia ne nutaut in t i , bet 
perkelti, išvežti. Lietuva turi iš
nykti, išgaruoti, kaip vandens 
lašas nukritęs ant karšto, įkai
tinto akmens. Už ano straipsnio 
persispausdinimą „Naujosios 
Lietuvos" redaktorius buvo 
suimtas, tardomas, mušamas, 
kodėl be cenzūros, neatsiklausęs 
vokiečių, tai atspausdino. Tas 
„Naujosios Letuvos" numeris 
buvo konfiskuotas, bet jo 
egzempliorių yra ir išeivijoje. 

Yra žinomas istorinis faktas, 
jog, kai Himleris atėjo pas fiu
rerį patvirtinti Lietuvos su
naikinimo plano per 50 metų, 
Hitleris pats savo ranka per
braukė rezoliuciją ir ištaisė — 
„per 25 metus'"! Pirmasis Lie
tuvos sunaikinimo koridorius 
būtų ėjęs per vidurio Lietuvą, 
palei Nevėžį į Latviją: Vilka
viškis - Kaunas — Kėdainiai -
Panevėžys — Biržai. Latvių 
tauta buvo vadinama „freund-
lich" — draugiška, o lietuvių 
„feindlich" — priešiška. Ir iš 
tikrųjų p -eities istorijoje mes 
matome, Kad Lietuva nedavė 
naciams nei vienos SS divizijos, 
nei vieno SS bataliono, kai tuo 
tarpu daug latvių jaunimo be 
reikalo paguldė galvas, vokiečių 
stumiami į pavojingiausias 
vietas. Kažkur prie Vyslos 1945 
metų sovietų puolimo metu 
tankų armijos smaigalys suma
lė latvių divizijas. Gal dėl tos 
priežasties ir neteko sutikti 
daug latvių, jaunų vyrų Sibiro 
lageriuose ir kalėjimuose. 

Taigi gal iš tikrųjų mūsų 
tėvynė nebuvo jau ta ip 

nuskriausta ir; žiūrint iš da
barties taško, galbūt ir išvengė 
paties blogiausio istorijos vari
anto, 100% Štuthofu ir Krymo 
akmenuotų dykviečių, kas jau 
buvo Hitlerio numatyta. Ir kas 
nuo visko to apsaugojo? Sakysit, 
kad likimas? O likimą kas 
pakreipė mūsų pusėn? 

Kai mane pirmąsyk suėmė 
NKVD 1944 m. spalio 29 dieną, 
turėjau tokį pokalbį su NKVD-
istu. Ant stalo po jo ranka gulėjo 
mauzeris. J i s var to mano 
užrašų knygutę ir randa pora 
užrašytų lietuviškų dainų, Mai
ronio eilėraščio posmelį „Lie
tuva brangi..." Jis nutyla, kurį 
laiką mane tyrinėja, įdėmiai 
žiūri man į akis žvairu žvilgsniu 
ir po pauzės lė ta i t a r i a : 
„Povilas, tu esi lietuviškas 
buržuazinis nacionalistas, tu 
pamatysi, kad po kiek laiko čia 
ant Nemuno kranto stovės tik 
kryžius su ant jo prikalta 
tablyčia: Čia gyveno lietuviai"... 
Šiurpu buvo, šaltis nuėjo visu 
kūnu, gerai supratau,apie ką jis 
kalbėjo. Šitas Maskvos įgalio
tas pasiuntinys, desantininkas, 
išmestas parašiutu kažkur Lat
vijoj, vokiečių okupacijos metu 
terorizavęs turtingesnius ūki
ninkus, o dabar atsiųstas į Lie
tuvą, į Aukštaitijos miestelį 
įvesti bolševikinę-stalininę 
„tvarką". Visiems gerai žino
mi Suslovo žodžiai: „Bus Lie
tuva, bet tik be lietuvių". Ir 
kodėl vis dėlto taip neįvyko? 

Čia išeivijos lietuviams, ku
riems teko irgi daug išgyventi 
baisių momentų Vokietijoje ir 
kitur, manau vis dėlto sunku 
įsivaizduoti aną baisų košmarą, 
kuris pokario metais užgriuvo ir 
siautėjo Lietuvoje, sugrįžus 
sovietams. Tikrai iš pradžių 
mums atrodė, kad nei Aukštai
tijoje, nei Žemaitijoje, nei 
Dzūkijoje bei Suvalkijoje nieko 
išvis nebeliks. Visur gaisrų 
dūmai, dejonės, ašaros, gaudy
nės, šaudymai, kankinimai ir 
vežimai į Sibirą, miestelių aikš
tėse nužudytųjų vyrų bei mo
terų kūnai... Vienu žodžiu, atro
dė, kad Lietuvos padangėje tik 
juodos chrizantemos težydi, o 
virš Lietuvos laukų, miškų ir 
sodybų gedulingas Šopeno 
laidotuvių maršas teaidi dieną 
ir naktį... 

Anuomet beveik visi jauni 
Lietuvos vyrai slapstėsi nuo 
mobilizacijos į raudonąją armi
ją. NKVD kariuomenės dali
niai, ginkluoti automatais ir il
gais, ilgais plieniniais aštriais 

durklais, vienkiemiuose ir 
kaimuose badė beveik kiekvie
ną šiaudų stirtą, klojimuose ir 
daržinėse šieno ir motiejukų 
prėslus, ieškodami pasislėpusių 
vyrų, partizanų slėptuvių. Galit 
sau įsivaizduoti, kaip turėjai 
jaustis, kai šaltas, smailas 
metalo virbalas tau staiga 
pralenda pro kaktą arba po 
pažasčia kažkur išlenda, 
lengvai paliesdamas kūną. Bet 
daug kam perverdavo rankas ir 
kojas, įsibesdavo į šoną. Kartais 
suras tus iš t raukdavo, bet 
būdavo atvejų, kad sužeisti 
nesudejuodavo ir savęs 
neišduodavo. 

O kągi darydavo tokiais 
momentais lietuvės motinos? 
Jos tik spausdavo savo sugrubu
siuose pirštuose rožančiaus 
karoliukus. Mes neturim čia 
statistikos ir galbūt niekad jos 
nebus, nebent ją išvysim pasku
tinio teismo dieną. Bet kažkieno 
mėlyna, nematoma mantija pri
dengdavo Lietuvą. Išsaugojo 
daugelio Lietuvos sūnų gy
vybes, saugojo ištisus kaimus ir 
miestus, kad jie visiškai neištuš-
tėtų. Po NKVD gaudynių ne 
vienas Lietuvos jaunuolis 
čiupinėdavo savo drabužių klos
tes, kulkų suplėšytus skvernus, 
jų padarytas skyles rankovėse ir 
iš nuostabos negalėdavo supras
ti, kaip jis išvengė mirties... 

Teisybė, bolševikai išvežė 
600-700 tūkstančių lietuvių: vy
rų, moterų, vaikų ir senelių. Bet 
vis dėlto visų kažkodėl nesuge
bėjo iššaudyti, suimti ir išvežti 
mirčiai į Sibirą. Direktyva, kad 
bus Lietuva, bet tik be lietuvių, 
kažkodėl sužlugo. Kryžiaus ant 
Nemuno kranto su anksčiau 
mano minėta tablyčia vis dėlto 
nepastatė... Lietuva išvengė 
Krymo totorių, karelų, Pavolgio 
vokiečių ir k i tų panašiai 
sunaikintų tautų likimo. Na, 
sakykim, kad buvo anuomet 
užsikišę geležinkeliai, perkrauti 
vagonai ir trūko garvežių, kurie 
dieną, naktį dundėjo iš Vokie
tijos į Rusiją, veždami visokiau
sią demontuotą vokiečių tech
niką bei išplėštą turtą ir nebuvo 
pakankamai laisvų vagonų 
vežimams į Sibirą. Bet, matyt, 
buvo dar ir kita priežastis. 

Arba sakykime, partizanų 
žuvo mažiausiai 30,000 (tas 
skaičius, manau, yra didesnis, 
tikrų duomenų nėra ir juos 
sunku kol kas patikrinti), o 
galėjo žūti kur kas daugiau. 
Prisimenu, kaip bolševikai savo 
mitinguose mūsų valstiečiams 
nuolatos tvirtino: „Mes atva
rysime į Lietuvą tiek ka
riuomenės, kad ji savo durtu
vais nulups nuo Lietuvos miškų 
medžių visą žievę, kurgi pasidės 

jūsų miškiniai..." Bet jie nei 

nulupo, nei ką, o gyvenimas, 
kaip matote, šiandien eina ir 
toliau, o Lietuvos miškai dar kol 
kas žaliuoja. Kodėl gi vis dėlto 
neįvyko ano bolševiko 
pranašystė? 

Kad mes nebuvome visiškai 
vieniši, palikti likimo valiai ir 
raudonojo teroro siautėjimui 
pokario Lietuvoj, teparodo kad 
ir šis mažytis mano paties per
gyventas epizodėlis, o jų buvo 
masiškai daug. Jūs kaip sau no
rit aiškinkit, komentuokit. 

Po ilgų nuotykingų naktų ir 
visokių nugalėtų pavojų mes 
„garbingi savanoriai", į 
raudonąją armiją prievarta 
suimti keturi aukštaičiai, 1944 
metų lapkričio 7-8 dienomis pa
bėgome iš formuojamų raudono
sios armijos dalinių Vilniaus 
krašte. Naktimis traukėme 
pėsčiomis per Aukštaitiją. 
Keliaujant pro netoli Troškūnų 
buvusį rusų lauko aerodromą, 
kareivių šviečiamųjų raketų ir 
šūvių;paleistų į mus,buvom iš
sklaidyti. Likom tik dviese. 
Keliavome beveik visai nebetoli 
nuo savo gimtųjų vietų. Ap
sinakvojome Nociūnų kaime, 
maždaug 16 km į pietryčius nuo 
Kupiškio pas vieną kalvį. 
Seimininkė, gana apkūni mo
teriškė, mus abu užtikrina, kad 
pas juos visad ramu ir nėra pa
vojaus, kad užeitų rusai. 

Sušalę greit užmiegame ant 
gana nemažo, šilto, aukštaitiško 
pečiaus. Anksti rytą, apie sep
tynias, šeimininkei kepant bly
nus, staiga atriaumoja pilnas 
NKVD kareivių sunkvežimis ir 
sustoja netoli trobos. Šeimi
ninkė vos suspėja sumesti ant 
mūsų galvų prie pečiaus 
paliktus batus, kojines ir kitus 
mūsų drabužius, patiesia savo 
vilna viršun įšvirkščius kaili
nius virš mūsų, pasodina ant jų 
savo mažytę 3 metų dukrą, 
įgrūsdama jai į rankas blyną ir 
liepdama tyliai sėdėti ir jį 
kramsnoti. Privirsta, greit pri
gūžėją pilna pirkia ir virtuvė 
neprašytų svečių, jie žlegina 
savo ginklais, trepsi karei
viškais batais visur. Troboje 
pasidaro tvanku nuo machorkos 
tabako dūmų, girdėti artėja 
žingsniai prie pečiaus, kažkas 
rusiškai kalbina mergytę ir vėl 
nueina, jie šūkauja, grasina 
šeimininkei, tardo ar nėra tro
boje slėptuvių, girdisi, kaip 
lomais ir kirviais bando laužti 
kamaroje grindis... O mes abu 
su Zigmu K. ant pečiaus. Sukišę 
po kailiniais nosis ir spon
taniškai, iš baimės aptirpu
siomis lūpomis pašnabždomis 
tyliai kalbame, ieškodami 
pagalbos iš aukščiau: „Tėve, 
mūsų, kuris esi danguje..." 

(Bus daugiau) 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 

VINCAS ŠALČIŪNAS 

O, Europa! Tavo mistinio žavesio galia traukia mili
jonus turistų iš visų žemės kraštų. Ne tik Naujojo 
pasaulio keleiviai pripildo tavo miestų gatves bei 
pasakiškų įdomybių vietas. Per šimtmečius tavo sukur
tos vertybės atvilioja gausius lankytojų būrius net iš 

kelionės kaštai truputį gąsdino, bet žinojome, kad, no
rint ko didesnio pasiekti, reikia ir pasiaukoti. O kai dar 
pasisiūlė galimybė Europoj praleisti ištisą savaitę prieš 
minėjimo iškilmes, pradėjom ruoštis kelionei. 

Mudviejų kelionę (drauge su apie 130 kitų asmenų) 
organizavo „Vyties" kelionių biuras, vadovaujamas 
Romo Kezio. Iš West Palm Beach nuskridom į New 
Yorką, kur mūsų lagaminai automatiškai turėjo būti 
perkrauti į tą patį lėktuvą, kuriuo visa grupė skrisim 
į Frankfurtą. Dėl to New Yorke turėjm gana daug laiko 
susitikti su anksčiau pažįstamais bendrakeleiviais ir 
susipažinti su kitais. Šioje grupėje radom daug 
pažįstamų: V. Sakas, V. Urbonienė, A. Reivytienė (visi 
„Dainos" choristai iš Juno Beach), kun. S. Raila, P. 

tolimojo Oriento ar Ramiojo vandenyno salų. Tad Jurkus, V. Rociūnai, S. Narkeliūnaitė, P. Lanysir kiti. 

Kai pirmą kartą gerai pasi
juoki iš savęs, gali sakyti, kad 
esi pasiekęs subrendimo. 

Ethel Barrymore 

Diskusijos yra pasikeitimas ži
nojimu, o ginčai — pasikeitimas 
nemokšiškumu. 

Robert (įuillen 

nenuostabu, kad šioj turistų masėj maišausi aš ir mano 
žmona Onutė. 

Mums lietuviams tas Europos žavesys yra itin pa
veikus. Gal dėl to, kad Europoje yra mūsų tėvynė ar 
kad mūsų siela, lyg kempinė, yra prisigėrusi europie-
tiškos kultūros syvų? O gal dėl to, kad kadaise savo 
krūtinėmis atlaikėme mongolų ir totorių bangas, 
saugodami Europą nuo sunaikinimo? Kokios ten 
priežastys bebūtų, Europa mums yra miela ir artima, 
tartum savi marškiniai. Ir dėl to ne vienas trokštam 
nors trumpam pabūti jos kūne. 

Pokario metais Europoje jau esu buvęs trejetą kar
tų. Du kartus teko šen ten atsilankyti keliaujant į Lie
tuvą. 1984 m. abu su žmona dalyvavom šv. Kazimiero 
sukakties minėjime Romoje ir dar pasibastėm po Italiją, 
Vokietiją ir Austriją. Dabar vėl pasitaikė ypatinga pro
ga — Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimas ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuoju paskelbimas. 
Nepaisydami įvairių nelogiškų argumentų mūsų spau
doje, mudu su Onute nusprendėm, kad yra svarbu Lie
tuvai, jog lietuviai tose iškilmėse dalyvautų. Dideli 

Tos ir būsimos pažintys žadėjo nenuobodžią kelionę. 
New Yorko oro uoste prie į lėktuvą vedančių vartų 

geroka spūstis. Tuo pačiu lėktuvu skrenda ne vien tik 
lietuviai, bet iš viso apie 400 žmonių. Vieniju grūdasi 
sėdynę užsisakyti, bilietus paduoti, o kiti, išėję iš eilės, 
skuba valiutos išsikeisti ar kavos išgerti. Kai kas iš 
mūsiškių bėga „Vyties" dalijamus kelionės krepšius 
ir kelionės instrukcijas atsiimti. Tarp jų yra ir lipinukai 
su tautinių spalvų juostele, keleivio pavarde ir žodžiu 
„Labas". Juos prisispaudžiam prie viršutinio rūbo, kad 
lengviau būtų vienas kitą atpažinti ir sveikintis 
nereikėtų! Ilgas laukimas, nuolatinė spūstis ir di
dėjantis karštis ne vienam pakinklius lenkia. Kad tik 
greičiau lėktuve atsisėdus! Pagaliau vos 15 min. prieš 
paskelbtą išskridimo laiką pradėjo leisti į lėktuvą. 
Buvo aišku, kad gerokai vėluosime pakilti. 

Lėktuve keleivių eilė pamažu slenka pirmyn. Visi 
nešasi po pundulį kitą. o kai kas ir po daugiau. Pasiekę 
savo sėdynę mėgina daiktus sudėti virš galvų esančio
se lentynose, jeigu jose dar yra vietos. Likusius 
pasideda prie kojų. Po valandos visi sėdim savo vietose 

ir laukiam. Vidurines sėdynes nuo šoninių skiria du 
siauri takai. Šviesos įsako užsidėti apsaugos diržus. Ir 
vėl laukiam valandą, laukiam daugiau, o lėktuvas ne
juda iš vietos, lyg būtų prikaltas! Pagaliau garsintuvas 
praneša, kad lėktuvas vėluos pakilti, nes sugedo bagažą 
pakraunanti mašina. Esą, tekę krauti rankomis. Ta 
žinia mane kiek baugino, nes esu skaitęs ir patyręs apie 
bagažo vargus aerodromuose. 

Pagaliau, daugiau negu dvi valandas pavėlavęs, 
lėktuvas išjuda iš vietos. Ilgokai dar manevruoja ir 
stovinėja, kol pasiekia pakilimo taką. Gavęs leidimą 
kilti, lėktuvas garsiai suurzgia ir, stipriai subildėjęs, 
atsiplėšia nuo grindinio. Esam ore! Apačioj namai ir 
gatvės greitai mažėja, šviesos virsta taškeliais ir veikiai 
pajuoduoja Atlantas. Atleidžiam diržus. Dažnas skuba 
rasti vietą, kur galėtų išpilti uoste išgertą kavą ar alų. 
Prie tų vietų susidaro eilės. Palengva įtampa atslūgsta, 
užsimezga kalbos, skundžiamasi lėktuvo vėlavimu ir 
nereikalingu keleivių varginimu. 

Lėktuve yra sekcijos rūkantiems ir nerūkantiems, 
bet jokių sienų ar užuolaidų tarp jų nėra. Viena sėdynių 
eilė skirta rūkantiems, o kitą, už jos — jau nerūkan
tiems. Mudu sėdim trečioj eilėj nuo rūkančiųjų. Neblo
gai, pamaniau, bet apsirikau. Vos tik buvo duotas lei
dimas užsirūkyti, dūmo išalkusi minia kad uždūmavo, 
kad visi kartu užpalino, jog atrodė, lyg ugniakalnis išsi
veržė! Mėlyni debesys ėmė slinkti link mūsų sėdynių 
ir daug toliau. Kad pradės kosėti nepypkoriai, dūmus 
nuo veido žurnalais vaikyti, galvas apsiaustais užsi
dengti! 0 dūmelis vis slinko per nerūkorių skyrių lėktu
vo uodegos link. Tai tau ir nuostatai nerūkančių 
plaučiams nuo svetimo dūmo apsaugoti! Turbūt buvo 
nusiskundimų, kad lėktuvo tvarkdariai tolimesnius 
rūkymo seansus visai uždraudė. 

(Bus daugiau) 
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TREJOPA SUKAKTIS 
Dr. Stasio K. Balio 8 0 - 5 0 - 3 0 metų 

B R O N I U S KVIKLYS 
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Nedaug iš mūsų tarpo t a u 
tiečių pasiekia 80 metų amžiaus 
slenkstį , bet Aukšč i aus io jo 
palaima leido dr. S. K. Ba l i u i 
sulaukti t iek metų. Aš jį pažįs
t u nuo universiteto laikų K a u 
ne , ir po eilės me tų pas ika l 
bėjimų surankiojant mano i r jo 
atminty išlikusias gyven imo 
nuotrupas, jau sus idarė apy
tikris vaizdas kaip mokytojo, 
ekonomisto ir v i suomenin inko 
nueito kelio. 

Jo tėvelis Anicetas , g i m ę s 
Skapiškio mst. ir valsč., Rokiš
kio apskr., iš 6 va ikų še imos, 
jaunas išvažiavo į Petrapilį. T e n 
muziko Č. Sasnausko rekomen
duotas gavo darbą pr ie P rancū
zijos p a s i u n t i n i u i p r i k l a u 
sančios Šv. K a t r i n o s k a t . 
bažnyčios. Pramokęs prancūziš
kai,pasiliko pastoviai t a r n a u t i 
administratoriaus padėjėju. Pet
rapily susipažino su Mar i j a 
Starkute, kilusia iš d idesnio 
ūkininko šeimos iš Mie l iūnų 
km., Svėdasų valsč., ir ją vedė . 
Ten jiems gimė prieš lygiai 80 
metų, t.y. 1908 m. liepos 1 d. pir
mas vaikas — Stasys, kurį t e n 
pakr ikš t i jo prancūzų d o m i 
nikonas kun . Amoudreau. Vė
liau Stasys susilaukė brol ių 
Aniceto ir Mečiaus. 

1917 m. prasidėjo Rusijoj 
bolševikų revoliucija, Pe t rap i ly 
plėtėsi žmonių žudymai, ir S ta 
sio mamytė nuo širdies smūgio 
staiga mirė net jo r a n k o s e . 
Palaidojo už Nevos Var tų kap i 
nėse. Tai labai prislėgė visą 
šeimą. 1918 m. jo tėvelis s u 3 
sūnumis ir kitais ž inomais lie-
tuv'ais veikėjais grįžo į Lietuvą, 
į Skapiškį. Mieliūnų km. tėvel is 
rado a.a. Marijos neiš tekėjusią 
seserį Juzę ir ją vedė. Taip grįžo 
į šeimą laimė ir s t iprybė. 

Stasys greit baigė Skapišk io 
pr . mokyklą ir, p a s i m o k ę s 
vasarą. įstojo į Kupiškio progim. 
£ kl., o ki ta is metais, į s is te igus 
Skapišky vidur, mokykla i , bai
gė jos 4 kl. 1924 m. 1926 m . t e n 
baigė 2 m. Skapiškio mokytojų 
kursus. 

D a r b a s ir m o k s l a s 

1927 m. jis buvo p a s k i r t a s 
vedėju dviejų komplektų pr. 
mokyklos Netonių km.. Rau
dondvario valsč.. Kauno apsk r . 
Po 2 m. pavadavo serg. moky t . 
Seredžiuje, prie Čekiškės , Ba
btuose ir kt. Atsikėlė a r č i au 
Kauno, į Linkuvos pr. mokyklą 
prie Veršvų. 1929 m. įstojo į 
vakar inę Simano D a u k a n t o 
Mokytojų s e m i n a r i j ą i r , 
nepraleidęs nė vienos dienos , 
baigė jos 3 ir 4 kursą, g a u d a m a s 
atestatą. Kartais po semestr inių 
pažymių gavimo j u o k a u d a v ę s 
su to kurso draugu Juozu Zilio-
niu, kuris iš jų esąs p i rmas mo
kinys kurse. 

1930 m. Šviet. minis te r i s inž. 
K. Šakenis atidengė Pap i l ė s 
mst. gražų, įspūdingą paminklą 
S i m a n u i D a u k a n t u i . T e n 
seminaristų vardu kalbėjo ir 
Stasys. 1931 m. persikėlė moky
tojauti į Garliavą, t ena i įsi
t raukė į jaunal ie tuvių veiklą, 
nes mėgo jaunimą. Tuola ik in i s 
Garl iavos v ika ras kun . M. 
Krupavičius pašventino j a u n a 
lietuvių labai gražią mergaičių 
išsiuvinėtą vėliavą. 

1933 m. j is įstojo studijuoti į 
Vyt. D. univ. t e i s ių f a k t . 
ekonom. skyrių ir v a k a r a i s 
lankė paskaitas. Taip pat 2 m. 
lankė prof. A. Kimkos s ta t i s 
t i kos s e m i n a r ą bei 4 m. 
dalyvavo prof. V. Ju rguč io pi
nigų ir bankų seminare . D a u g 
dienų praleidęs pastarojo prof. 
asmen. namų bibliotekoj, j a m 
parašė ir diplominį darbą t e m a 
„Klaipėdos krašto a smen in i a i 
mokesčiai". Bestudijuojant įsto

jo į neolituanų korporaciją. Rašė 
A. Va l iukėno redag. ..Aka
demike" , M. Šeškaus redag. 
„Jaunojoj Lietuvoj", ta ip pat 
J .L . san-gos „Jaunojoj kar to j" . 
„ L i e t u v o s a i d e " . 1937 m. 
Klaipėdos krašto gubernt. Juras 
Kubi l ius jį paskyrė Klaipėdos 
kraš to l ie tuviškų organ. gene
ra l in iu sekre tor iumi . 

Visai bebaigiant studijas 1938 
m. lapkričio 26 d. jis vedė dan
tų gydytoją Danu tę Jas iūnai tę . 
t a i s meta is baigusią Medicinos 
f a k u l t e t ą ir b u v u s i ą s tud . 
medikių ir odontologių korpora
cijos „ P a t r i a " p i r m i n i n k ę , 
turėjusią savo gydymo kabine
tą Kaune . 

B e s i k e i č i a n t g y v e n i m u i 

1939 m. pradžioje , gavęs 
univers i te to baigimo diplomą, 
perėjo d i rb t i į fin. minist . 
užsienio re ikalų dept. eksport. 
skyrių. Rašė „Tautos ūky", stu
diją paskelbė prof. A. Rimkos 
redag. „Ekonomikos" žurnale 
„Pinigų apyvar tos greičio teo
rijos", k u r i buvo atspausdinta j i - tuoj gavo keleiv. vagono 
atskira knygele. Tais pat metais skyrelį Stasio šeimai ir ..dėdžių" 
Kauno radiofono dir. Edv. Zaba- Kanaukų - Šimoliūnų šeimoms. 
r a u s k a s pasiūlė ir jis vakarais Sukak tuv in inko B. šeima 
vedė per Kauno radijo stotį pateko į Austriją ir laikinai 
didžiųjų dienraščių spaudos buvo apsistoję Mondsee netoli 
apžvalgą. Vėliau perdavė j as prie Voklabruck. kur dr V. Pa-

Dr. Stasy.- K. ir dantų gydyt. Danute S. Baliai 

t a s į Kybartus prižiūrėti trans
portams į Vokietiją, tai dabar 

vest i rašytojui Br. Railai, o B. 
vedė naują programą vardu 
„Radijo p a š t a s " . Tik vėliau 
k o m u n i s t i n ė va ldž i a j ą 
pana ik ino . 1940 m. komunistai 
uždarė užsien. prek. dept.^viską 

prockas dirbo. Galutinai ap
sistojo Austrijoj prie Bludenz 

1947-48 m. dar Innsbrucke 
studijavo 42 lietuviai <30 vyrų 
ir 12 mergaičių i. 1948 m. sukak
tuvininkas Balys jau buvo pa
rašęs savo disertaciją tema: 
„Das Abkommen und die Insti-
tutionen von Bretton VVoods im 
Ranmen der Weltwirtschafts-
politik" — Bretton VVoods sutar
tis ir jos institucijos pasaulio 
ūkinėj politikoj. 1944 m. Jungt. 

miesto ir Šveicarijos pasienyje. Tautų atstovai susirinko JAV. 
ku r buvo apsistojus dukters 
Aldonos krikšto motina Danu
tė Augienė su šeima. J is pakai-

pe rke ldami į Maskvą. Tuomet tomis pirmininkavo su farmac. 
B . perėjo mokytojauti į Kauno Step. Nasvyčiu ir inž. J. Augus-
aukštesniąją prekybos mokyklą. 

Artėjant komunistų frontui ir 
dal inai bombarduojant Kauno 
aerodromą, jis nutarė pasitrauk
t i iš K a u n o į pasienį, bet jo 

t i n a v i č i u m v i e t i ne i l ie t . 
apylinkei. Jis pats įsiregistravo 
I n n s b r u c k o un- te s iekt i 
doktorato. Prie univ. jau buvo 
būrvs lietuvių studentų, susi-

šeimą slėgė didelis rūpestis, nes jungę į ..Lithuania'" sambūrį ir 
1944 m. kovo pabaigoj gimė 
sūnus ir dar buvo nekrikštytas. 
Biržely pasikvietė į namus buv. 
Skapišky klasės draugą, j au 
t a d a j ė z u i t ų k u n . A n t a n ą 
Bieliūną ir kūmai s prof. dr. Z. 
Ivinskį su žmona Čile ir jie 
pakrikštijo sūnų Sauliaus Juozo 
vardais . Tuoj j i s išvažiavo su 
žmona ir ketverių metu dukryte 
Aldona ir keturių mėn. Saulium 
į V i l k a v i š k i o pas i en į p a s 
gimines. Bet padėčiai blogėjant 
nu ta rė t r a u k t i s į Vokietiją. Ky
bar tuose rado prof. dr. V. Ka-
nauką su še ima ir prof. inž. 
Joną Šimoliūną su broliu a ts . 
pu lku Juozu bei jo žmona. At
važiavo Stasio broliai Anicetas 
i r Mečys, o Anicetas buvo ištar
navęs geležink. valdyboj kaip 
t a rp tau t in ių tarifų žinovas prie 
visų 3 valdžių. J is 1940 m. 
tarvbinės valdžios net buvo siųs-

lankė įvairiuose fakultetuose 
paskaitas. Į pagalbą atėjo Liet. 
Raud. Kryžius per pirm. dr. 
Domą Jasait i . Gauta truputį iš 
austrų Caritas org. Su prancūzu 
okupac. valdžios pagalba buvo 
g a u t a užda ry to s sve ta inės 
„Hentschell" patalpa, kurioj 
lietuviai studentai įsikūrė vir
tuvę ir Mačernienės pagalba jau 
kasdien buvo galima gauti sriu
bos su žirniais, kruopom ir 
plaukiančiais konservų mėsos 
gabalėliais. Nuo 1957 m. Balfo 
įgal. buvo S. K. Balys, kuris 
turėjo rūpintis Innsbrucko Grą
žo. Salzburgo. Linzo ir Vienos 
studentais ir kuris Innsbrucke 
su sambūrio valdyba skirstė stu
dentams mažas stipendijas šilin
gais apsimokėti universiteto 
mokesčiams, išsipirkti maisto 
korteles ir trupučio knygų nusi
pirkimui. 

N*ew Hampshire valstijoj Bret
ton VVoods miestely ir pasirašė 
sutartį įsteigiant Tarptautinį 
monetarinį fondą ir Pasaulinį 
banką. Apgynęs šią disertaciją 
gavo ekonomijos mokslų dak
taro laipsnį 1949 m. Innsbruc
ke. Su juo tą dieną gavo dr. 
laipsnio diplomus Henrikas 
Nagys ir Julius Šimaitis. Iki 
1950 m. iš įvairių sričių daktaro 
laipsnius Innsbrucke gavo 33 
lietuviai. 

Naujame pasaulyje 

1950 m. gegužės 14 d. jis su 
šeima išlipo New Yorko uoste. 
J. B. Laučka linkėjo laimingai 
kurtis. Su šeima jis pastoviai įsi
kūrė Grand Rapids, Michigan 
valstijoje. 1951 m. j is gavo 
mokslinio bendradarbio (Fellow-
ship> darbą dvejiems metams 
prie „American Insti tute for 
Economic Research", Great 
Barrington miestely. Mass. Čia 
d i r b d a m a s j is nuodugn iau 
pažino Am. ūkio istorinį kilimą, 
jo pajėgumą bei ateities galimy
bes. Į Gr. Rapids grįžo su eko-
nomin. tyrimo asistento vardu. 
Ketverius metus (1954-58) dir
bo Gr. Rapids b-vėj Rapids Stan
dard Co. ūkio tyrėjo ir buhal-

Taut in ių šokiu šventę Hamil tone pradedant Nuotr. J . Tamula ič io 

terio tarnyboje. Norėdamas 
turėti laisvesnį laiką vasaromis, 
įsigijo Mich. valstijos mokytojo 
teises ir nuo 1959 m. iki 1975 
m., iki išėjimo pensijon, dirbo 
C lydė Parko ir Comstock Parko 
valstijos mokyklose. 

Jį ištiko nelaimė 1971 m. — 
turėjo stiprų širdies priepuolį. 
Nesidavė operuojamas ir po 3 
mėn. vėl grįžo į mokyklą dirb
t i . J i s mokė a m e r i k i e č i ų 
mokyklose 16 metų, o Lietuvos 
mokyklose — 14 metų, taip susi
darė 30 metų jo pedagoginio 
darbo kraitis. 

Nuo 1963 m. įsijungė į viet. 
LB apylinkės veiklą 7 metus 
pirmininkaudamas. 1965 m. jis 
su Vyt. Jonaičiu ir latviais su
darė pietvakarinio Mich. Pa
vergtų tau tų komitetą ir pirmą 
kartą Gr. Rapidso didelėj Civic 
salėj surengė mitingą. J a m 
pirm. S. K. Balys, invok. prel. 
Popeli. 

1965 m. kun. Jono Žvirblio, 
kun. V. Jude pritarimu, įvestos 
lietuvių kalba Mišios sekma
dieniais. Šios Mišios labai suvie
nijo lietuvius, jų komiteto pirm. 
23 m. tebėra sukaktuvininkas . 
Naujas kleb. staiga Mišias laikė 
angliškai, tai visi naujieji atei
viai tuoj atsistojo ir išėjo iš 
bažnyčios. Po 3 metų vėl tas 
kleb. galutinai panaikino liet. 
Mišias. Sukaktuvininkas tuoj 
spaustuvėj paruošė peticijas ir 
1977 m. per Vasario 16 mi
nėjimą, pasakęs kalbą, pradėjo 
rinkti parašus po peticijomis. 
Arti trečdalio parapiečių pasi
rašė (ir ang l i ška i besimel
džiančių) peticijas, kurios buvo 
p a s i ų s t o s v y s k u p u i . Da r 
p r i s i j ungė s u k a k t u v i n i n k o 
sūnus Saulius. Vėl lietuviškos 
Mišios buvo atstatytos • kleb. 
paleistas į pensiją. 

1980 m. buv. Gr. Rapids LB 
apyl. pirm. Benius Kušlikis 
įsteigė l ietuvių radijo pus
valandį ir jam į pagalbą atėjo 
s u k a k t u v i n i n k a s . J i s padė
jo pa ruoš t i p r a n e š i m u s , o 
nuo 1983 m. perėmė LB radijo 
būrelio pirm. pareigas ir su 4 
pranešėjais jis rūpinasi ir pro
gramos apmokėjimo lėšomis. 
Įsteigėjas B. Kušlikis išvažiavo 
į Lansingo V7, univ. ruošt i 
doktoratą. 

Gr. Rapids LB apyl. jį pager
bė jo 70 m. amž. proga, su
rengiant vakarienę ir į teikiant 
dovaną, o 1972 m. LB metinis 
susirinkimas jį išrinko apyl. 
garbės pirm. JAV LBK vald. 
pirm. Alg. Gečys du k a r t u 
kvietė įeiti į LBK valdybą, bet 
dėl savo sveikatos atsisakė. 
Bent po kelerius metus daly
vavo parap. taryboj ir finansų 
komisijoj. Vietinis dienraštis 
„The Gr. Rapids Press" turėjo 
bent keliolika pasikalbėjimų su 
juo apie liet. vietines šventes bei 
Lietuvos padėtį . Rašė ka t . 
diecezijos savaitraštyje „The 
VVestern Michigan Catholic". 

Nuo 1960 m. rašo „Draugo" 
dienraštyje įvairiom progom, 
pasirašydamas savo pavarde 
S.B. ar K. Bajoras, o po kores
pondencijomis — K. Anulis var
du. Iš jo trijų brolių jauniausias 
Vytautas, med. dr., 1983 m. 
mirė okup. Lietuvoje, iš t iktas 
širdies smūgio, nors tebuvo 59 
m. amžiaus, antras — inž. Mečys 
su šeima gyvena Clevelande. 
t r eč i a s A n i c e t a s , ekonom. , 
gyvena Chicagoje. 

Duktė Aldona savo mokslo pa
žangumo stipendijomis baigė 
kolegiją Gr. Rapids ir universi
tetą Detroite, gaudama chem. 
magistro laipsnį. Besiruošdama 
daktaro la ipsniui , ištekėjo už 
chem. dr. Jos šeima turi vieną 
dukterį, j au įpusėjusią Notre 
Dame univ. Sūnus Saulius iš 
univ. buvo paimtas 1968-69 m. 
į Vietnamo karą. Baigęs teis.-
admintr. mokslus yra Jacksono, 
Mich. probate teismo skyr. 
direktorius ir augina dukterį ir 
du sūnus, kurie yra gimnazijoj 
ir pradžios mokykloj. 

Baigiant pasakytina, kad be 
organizuotos veiklos, jis ir asme-
niniai padėjo kiekvienam lietu
viui, kuris į jį kreipėsi. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6188 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/orite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

B MLS KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

Ortu*. 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayerdėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

HELf VVANTED 

IEŠKO BUTO 

Ieškau nuomoti gražų butą 
arba pirkti namą. 

Tel. 925-9571 

Studentė skubiai ieško nedi
delio, nebrangaus buto Či
kagos apylinkėje. Siūlyti 
skambinti 656-4464 
vakare. 

J.D. ACRYLICS ieško fabriko darbi
ninkų pilnam laikui. Pageidaujama, 
kad mokėtų angl iškai . Atvyki te 
asmeniškai tarp 10 v. ryto ir 12 v. p.p. 

1800 W. Foster 
Chicago, IL 60640 

Šiaurinėje Čikagos dalyje plasti
kos dirbtuvė ieško prityrusio formanc 
(5 m. patirties) dirbt prie ASSEMBLY 
MACHINE & DOCK. 

Resume siųsti: P.O. Box 408439 
Chicago, IL 60640 

MISCELLANEOUS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis ..Draugo" 
spaustuvė atepausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsh 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilic 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ieškoma Aniceto ir Vladisiavo: 
Strockio duktė Ilona. Strockiai gyven< 
Bostono apylinkėje, palaidoti Naujos Kalva 
rijos kapinėse: Anicetas 1952 m.. Vladisla 
va 1965 m. Iloną pažįstamieji prašorr 
pranešti jai. arba jos dėdei Augustinu 
Strockiui, gyv Kaune Pilviškių g-vė. Ni 
16. arba DRAUGO dienraščiui 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SAMO EŽERO SEKLIAI, apysaka. II laida. Nijolė 
Jankutė. 133 psl. 1988 $6.00 

DIENOS {VYKIŲ SŪKURIUOSE 1915-1986. Atsi
minimai. Stepas Jakubickas. 248 psl. 1986 $10.00 

LIETUVOS ISTORIJA. 7-ji laida. V. Daugir
daitė-Sruogienė. 526 PSL. 1987 $10.00 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
Nr. 8. 527 psl. 1987 $10.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas 
Šimutis. 227 psl. 1987 $8.00 

NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava 
Saudargienė. 224 psl. 1985 . . . .m. virš. $9.00 

k. virš. $10.50 
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš 

vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242 
psl. 1986 psl. 1986 $9.00 

CROSSESIN THE ARCTIC, atsiminimai. Matilda 
Strimaitė-Mėlienė. 179 psl. 1987 $5.00 

ČEKISTO NAGUOSE, atsiminimai. Br. Daunoras. 
111 psl- 1987 m . virš. $7.50 

k. virš. $10.00 
PRIERAŠAI, poezija. K. Bradūnas. 79 psl. 1983 $6.00 
SUKILIMAS, LIETUVOS SUVERENUMUI AT

STATYTI. Kazys Škirpa. 583 psl. 1973 . . $25.00 
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. D. Mackialienė. 

324 psl. 1986 $10 00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųstų, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 



ŠIMTAMETE 
VIENUOLIJOS 
PRADININKĖ 

Motina Concepta — Antanina 
Unguraitytė, Jono ir Antaninos 
Staneikaitytės duktė gimė 1887 
m. rugsėjo 2 d., Shenandoah, 
Pennsylvania, ir sulaukus šimto 
metų mirė motiniškam Šv. 
Kazimiero seserų name 1988 m. 
liepos 18 d. 

Laiminga Antanina turėdama 
pamaldžius tėvus. Jų rūpestin
goje globoje ji pasižymėjo 
dievotumu j Dievo Motiną 
Mariją, dideliu dvasios skaid
rumu, linksma nuotaika ir kan
trybe. Motina ją vadindavo: 
„Mano kantrusis Jobas". 

Vos baigusi devynerius metus 
su tėvais ir jaunesne sesute 
Onute iškeliavo į Lietuvą. 
Tėvas nerimo tėviškėje ir po 
metų sugrįžo atgal į Shenan
doah. Deja, neilgai jam teko 
uždarb iau t i . Liūdna žinia 
sukrėtė pasilikusią Lietuvoje 
šeimą — tėvelis žuvo anglių ka
sykloje. Našlė motina nusipirko 
namą Pilviškiuose, savarankiš
kai tvakėsi, sudarydama jaukią 
aplinką trim našlaitėms dukre
lėms. Jaunausia Elenutė gimė 
Lietuvoje. Subrendusi jaunuolė 
ji irgi pasekė Antaniną ir 1909 
m. pasirinko vienuolės luomą 
Šv. Kazimiero seserų eilėse. 
Elenutė kaip vienuolė vadinosi 
sesuo Kristina. 

Vėliau linksmutę Antaniną 
pasikvietė dėdė prelatas Oleką 
į Veisiejus. Klebonijoje ji lankė 
mokyklą, augo ir brendo dėdės 
rūpestingoje globoje. Prieš 
keletą metų tas pats dėdė prela
tas globojo Antaninos tetą — 
seserį Immaculatą — Juditą 
Dvaranauskaitę, vieną iš Šv. 
Kazimiero seselių pradininkių. 
Dėdės priežiūroje išryškėjo An
taninos chrakterio giedrios 
savybės. 

Ingenbhlyj, Šveicarijoj, būsi
mos lietuvaitės vienuolės — 
Kazimiera Kaupaitė ir Judita 
Dvaranauskaitę — po kelerių 
metų mokymosi pensione, ren
gėsi važiuoti į Ameriką. Kunigai 
Amerikoj reikalavo „trejukės" 
vienuolyno užuomazgai. Judita 
pakvietė giminaitę Antaniną 
sudaryti „trejukę" ir važiuoti į 
Ameriką. 

Tokio paraginimo tarsi laukė 
pamaldi Antanina ir nedels-

ses. Concepta Unguraitytė 

dama nuvyko į Šveicariją. 1905 
m. lapkričio 1 d. „trejukė" at
vyko į Scranton, Pennsylvania, 
ir pas Nekalto Marijos Širdies 
vienuoles rado motinišką globą. 
Tų gerųjų airių seserų globoje 
jos subrendo dvasiniame ir 
pasauliniame moksle. 1907 m. 
rugpjūčio 29 d. seniai laukta 
lietuvaičių vienuolija — Šv. 
Kazimiero seserų kongregacija 
buvo įkurta, kai sesuo Marija 
Kaupaitė, sesuo Immaculatą 
Dvaranauskaitę ir sesuo Con
cepta Ungura i ty tė gavo 
vienuolės abitus. 

1908 m. sesuo Concepta 
pradėjo mokytojos bei auklėtojos 
darbą Mt. Carmel, Pennsylva
nia, Šv. Kryžiaus mokykloje. 
Nuo 1911 m. Chicagoje buvo 
vedėja Visų Šventų, Aušros 
Vartų, Šv. Antano, Šv. Juozapo 
ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijų mokyklose. 1912-16 m. 
ėjo atsakingas novicijų mokyto
jos pareigas ir tris kadencijas 
vienuolyno patarėjos pareigas. 
Sugrįžus į motinišką namą 
poilsiui, vėliau t ligos kamuo-
jama^lgus metus kantriai nešė 
skausmo ir šimto metu senatvės 
kryžių. Užgeso gyvybė Viešpa
tyje paskutinės Šv. Kazimiero 
seserų pradininkės po ilgo ir 
pavyzdingo vienuolės gyvenimo 
liepos 18 dieną. Teilsisi ji 
ramybėje. 

Prieš ketverius metus mirė 
Viešpatyje sesuo Krist ina, 
Motinos Conceptos jauniausia 
sesutė. J i pasižymėjo kaip 
rūpestinga lietuvių kalbos 
mokytoja, ypač aukštesnėje mo
kykloje. 

SU A.A. LAIMUTE 
GRAUŽINIENE 

ATSISVEIKINANT 
Laimutė Elena Graužinienė 

gimė kultūrininkų Marijos Pia-
seckaitės ir dr. Jurgio Šlapelių 
šeimoje Vilniuje 1906 m. rugp
jūčio 13 d. Iki 1929 m. gyveno 
lenkų okupuotame Vilniuje. Čia 
1924 m. baigė lietuvių Vytauto 
Didžiojo gimnaziją, studijavo 
Stepono Batoro universitete ir 
1929 m., baigusi teisių fakulte
tą, gavo teisių magistrės laipsnį. 

1929 m. sukūrus šeimą su dr. 
Kazimieru Graužiniu gyveno 
Kaune, vėliau 1932-1939 m., 
vyrui einant Lietuvos Charge 
d'Affaires pareigas prie Švento 
Sosto, Romoje. 1939 m. rugsėjo 
mėn., paskyrus dr. Kazimierą 
Graužinį Lietuvos nepaprastu 
pasiuntiniu ir įgaliotu minis-
teriu Pietų Amerikai, išvyko su 
šeima į Buenos Aires. Vėliau, 
1947 m., persikėlė į Montevideo. 

Graužinienė po vyro mirties 
sesers Gražutės Sirutienės pa
stangomis imigravo į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir 1968 m. 
įsikūrė su dviem dukrom San
ta Monikoje, Kalifornijoje. 
Trečioji dukra liko gyventi su 
šeima Argentinoje. Santa 
Monikoje Graužinienė kurį 
laiką mokytojavo šeštadieninėje 
lituanistinėje mokykloje ir buvo 
Kalifornijos Lietuvių Kredito 
unijos reikalų vedėja. Ji 
aktyviai dalyvavo Santa Moni
kos Lietuvių klubo bei Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. 

Pasitraukusi iš visų pareigų į 
užtarnautą poilsį, paskutiniu 
metu ji skundėsi tik silpnė
jančiu pajėgumu, nuovargiu ir 
1988 m. birželio 23 d. rytą 
ramiai užmigo amžinu miegu. 

Laimutė Graužinienė nuo jau
nystės aktyviai dalyvavo 
lietuvių tautiniame bei vi
suomeniniame darbe: Vilniuje 
— Lietuvių studentų sąjungoje, 
Romoje — Italijos lietuvių drau
gijoje, Buenos Aires organizavo 
paramą pabėgėlių vaikams 
Vokietijoje, panašų darbą ji tęsė 

šeimai persikėlus į Montevideo. 
Ir visą laiką talkininkavo svo 
vyrui diplomatui jo nelengvose 
pareigose. Ji bendradarbiavo ir 
spaudoje, rašydama visuomeni
nėm bei pedagoginėm temom: 
Vilniuje „Jaunimo drauge", 
Kaune „Motina ir vaikas" 
žurnale, Pietų Amerikoje „Ar
gentinos laike". 1933 m. Sakalo 
bendrovė Kaune išleido jos iš
verstą iš prancūzų kalbos me
dicinos daktarės Emma F. 
Angell Drake knygą: „Kas kiek
vienai jaunai moteriai 
žinotina". 

Mirus Laimutei Graužinienei, 
buvo pranešta dukrai į Ar
gentiną, giminėms Lietuvoje, 
Chicagoje, Washingtone ir 
kitur. Į laidotuves ir motinos 
pomirtinių reikalų tvarkyti bei 
pagelbėti seserims — invalidei 
Laimutei ir Reginai — atskrido 
iš Kordobos, Argentinos, jau
niausia dukra architektė Milda. 
Labai daug nelaimės užkluptai 
šeimai padėjo nekilnojamojo 
turto įstaigos Santa Monikoje 
savininkas Albinas Markevi
čius ir dviem dienom atskridęs 
iš Washingtono inžinierius An
tanas Dundzila (velionės svainio 
Aloyzo Siručio — po sunkios 
operacijos gulinčio ligoninėje — 
seserėnas) ir, žinoma, sesuo 
Gražutė Sirutienė. 

Santa Monikos ir Los Angeles 
lietuvių visuomenė pagerbė a.a. 
Laimutę Graužinienę, pašarvo
tą Santa Monikos laidotuvių 
koplyčioje. Birželio 27 d. vakarą 
Švento Kazimiero parapijoj 
prelatas V. Bartuška sukalbėjo 
rožinį. Atsisveikinimą pravedė 
Albinas Markevičius. įspū
dingai ir prasmingai atsi
sveikindamas su velione kalbėjo 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas, parūpinęs Lietuvos dip
lomatinės tarnybos vardu tau
tinių spalvų kaspinu perrištą 
gėlių vainiką. Taiklų žodį tarė 
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A. a. Laimutė Graužinienė 

istorikas Vincas Trumpa, at
kreipęs dėmesį į velionės išsau
gotą vertingą archyvą. Lietuvių 
Bendruomenės vardu atsisvei
kino Vladas Velža. Visiems 
susirinkusiems šeimos vardu 
jautriai padėkojo velionės sesuo 
Gražutė Sirutienė. 

1988 m. birželio 28 d. Laimu
tės Graužinienės žemiškieji 
palaikai po gedulingų mišių 
Švento Kazimiero parapijos 
bažnyčioje giedojo Janina Čeka-
nauskienė ir Ona Deveikienė. 
Velionė buvo palydėta ir palai
dota katalikų Švento Kryžiaus 
(Culver City, Kalifornijoje) kapi
nėse, prie Lietuvos gamtą pri
menančios pušelės. Žiupsnelis 
žemės ant velionės karsto nuo 
tėvų kapų, palaidotų Vilniaus 
Rasose, sugiedota „Marija, 
Marija" ir Lietuvos himnas — 
buvo paskutinieji atsisveiki
nimo akordai, baigiant gedulin
gas iškilmes. 

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
šeimos pakviesti su liūdinčiais 
artimaisiais pabendrauti Vitos 
ir Albino Markevičių reziden
cijoje gražiai paruoštose vaišėse. 

A. a. Laimutę Graužinienę 
prisiminsime kaip taurią lietu
vę, kultūringą visuomenininke, 
draugišką, taktišką asmenybę 
ir šeimai atsidavusią žmoną, 
motiną. 

Š. G. 

PADĖK MAN, VIEŠPATIE, 
BŪTI ŠIANDIEN GERESNE 

JURGIS JANUŠAITIS 

Tai rytinės maldos žodžiai, 
kuria savo darbo dieną pradės 
LSS septintosios Tautinės sto
vyklos Seserijos rajono „Mano 
Lietuva", vyresniųjų sesių 
pastovyklės „Žaros III" skautės. 

„Padėk man, Viešpatie, būti 
šiandien geresne negu vakar 
buvau. Amen". Kiekvieną 
dieną, kiekvieną rytą vyres
niosios sesės susikaups šioje 
maldoje, prašydamos Dievo 
išminties ir savo asmens tobu
lumui, gerumui. Gražu, kad 
mūsų skautija taip glaudžiai 
savo gyvenimą ir darbus suriša 
su Dievo palaima ir prašo 
pagalbos savo darbams. 

Krikščioniškasis auklėjimas 
žmonijai neša tik gėrį, 
džiaugsmą, meilę tarpusavio 
santykiuose ir skatina didie
siems, kilniesiems darbams. 
Tad ir mūsų skautija reikia už 
tai branginti,nes jos darbai 
kilnūs, žmoniškumą ugdantys 
ir skiepijantys Tėvynės, Artimo 
ir Dievo meilę. 

Vyresniosios sesės skautės 
darbuosis šioje Tautinėje 
stovykloj,susibūrę į „Žaros III" 
pastovyklę. 

Jos vadovės — skautininkių 
skyriaus vedėja v.s. fil. Lilė 
Milukienė, židinių sk. vedėja s. 
Vanda Zelenienė, komendante 
s. Vida Jankauskienė ir prog
ramų vedėja kasdien vis kita 
sesė. Šios skautės yra išėjusios 

skautiškąją mokyklą, tur i 
didžią patirtį, daugumoje vado
vauja skautų junginiams. Šioje 
stovykloje jos užsibrėžusios 
atlikti taip pat naudingų darbų, 
gilinti patirties žinias ir dar 
geriau pasiruošti skautijos dar
bams. 

Jų programoje randame pla
nuojamus darbus: Lietuva ir 
mes. Skautininke šiandien vie
tovėje. Ypatingos sesės prista
tymas. Kaziuko mugės. Tauto
dailės menė. Lanko brolius. Pa
galiau įvertina pastovyklės dar
bus. O po dienos darbų, artėjant 
vakaro tylai ir poilsiui, seses 
suglaudžia gretas ir prašo: 
„Sutelk mus, Viešpatie, būrin", 
savo širdyje giedodamos šiuos 
žodžius. 

Iš programoje numatytų dar
bų spręstina, kad vyresniosios 
sesės savoje „Žaroje III" palies 
esminius Lietuvai ir lietuviškai 
išeivijai bei jaunimo auklėjimui 
klausimus. Po šių studijų 
grįžusios į savus rajonus šias 
išstudijuotas problemas perteiks 
ir jaunesniosioms skautėms. Tai 
tikrai graži tautinio auklėjimo 
mokykla, kuri ypatingai svarbi 
lietuviškajai ateičiai. 

Netruks prabėgti keturiolika 
stovyklavimo darbo dienų. Nuo 
rugpjūčio 14 iki 28 d. skautės 
sąžiningai pasiryžusios dirbti. O 
kad jos dirbs, nėra mažiausios 
abejonės ir tą galima spręsti iš 

Seserijos rajono „Mano Lie
tuva" suplanuotų visom pasto-
vyklėm programų. Gražus 
„Zarosin" moto užbaigiant šios 
stovyklos darbus. „Drauge mes 
skriejame virš 70-čio laužų ir 
atnešame skautiškojo kraičio 
skrynią — pilną darbų, meilės, 
prisiminimų...'* 

Tautinėje stovykloje bus prisi
minta skautijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
70-ties metų sukaktis. Šių pri
siminimų dvasia jaučiama 
visose skautiškose programose. 
Tuo pačiu apie 800 gražaus 
jaunimėlio turės progos iš arti 
pajusti skautiškąjį ilgų metų 
gyvenimą,o taip pat arčiau 
pažinti ir savos tėvynės 
rūpesčius, siekimus ir dabarties 
lūkesčius. 

Septintoji taut inė skautų 
stovykla, sutelkusi būrin daug 
vadovų, daug darbo rankų, daug 
kantrybės ir išminties, yra dar 
vienas mūsų tautinių gyvas
tingumo įrodymų, rūpestis 
mūsų lietuviškojo jaunimo 
ateitimi. 

Tad „Žara III" — vyresniosios 
skautės, besiruošdamos ateičiai, 
ruošiasi ir ateities dideliems 
skautiškiems darbams. 

Ir toliau su ta pačia meile ir 
kantrybe dirbkite, kad mūsų 
jaunimo širdyse įdiegtumėte 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meilę. 
O kai tą įgyvendinsite, būsite 
atlikusios nuostabiai kilnius ir 
prasmingus darbus ir savo 
tėvynei Lietuvai . Šventai 
tikime Jūsų žodžiais: Budėjome, 
budime ir budėsime". 

Jungdamiesi prie sesių skau
čių darbų, pabuvokime drauge 
su jomis skautų tautinėje sto
vykloje, o kai reikia, paremkime 
ir jų darbus, leisdami į skauti
jos gretas savo atžalyną, auka ir 
talka. Budėkime ir mes kilnių 
darbų sargyboje. 

Rita Likanderytė ir Tamara Mačiulytė Tautinių šokių šventėje. 

Mielam Broliui 

A.tA. 
MEČIUI DIJOKUI 

Amžinybėn iškeliavus, GRANDIES ansamblio vete
ranui VYTAUTUI su šeima, giminėms ir artimie
siems reiškiame draugišką užuojautą. 

Tautinių šokių ansamblis GRANDIS 

Mylimai Sesutei 

A.tA. 
VALERIJAI ČIAGIENEI 

• 

mirus, broliui JONUI SAVICKUI, jo žmonai ALBI-
NUTEI ir jų šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

O. Didžbalienė ir šeima 

L 

Kas nevertina mažo dalyko, 
tas nevertina ir didelio. 

Turkmėnų patarlė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
P A U L I N A VALECKIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Mamytę, kurios netekome 
1987 m. liepos 20 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
ramybe. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje liepos 23 d. 9:00 vai. ryto. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Paulinos sielą. 

Nuliūdę vaikai 

A.tA. 
LAIMUTEI GRAUŽINIENEI 

mirus, jos seseriai GRAŽUTEI SIRUTIENEI su jos 
vyru ALOYZU, velionės dukterims LAIMUTEI, 
MILDAI ir REGINAI bei visiems artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia 

Ona ir Petras Jonikai 

A.tA. 
STASIUI MIKALIUKUI 

mirus, jo žmoną STEFUTE, sūnų SAULIŲ ir dukrą 
LAIMUTE su vyru EDVARDU nuoširdžiai užjaučia 

Tamara ir Algirdas Mačiuliai 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MOnKRNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i forn ia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
46O5-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i forn ia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQLETTE FLNERAL HOMK 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas — 47H-2345 

1410 So. 50th Av.. Cicero 
Te le fonas — 8f>3-2108 

i STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M.. J r. 

• M . 
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x Palaimintojo arkiv. Jur
gio Matulaičio šventė paskir
ta Dievo Kulto kongregacijos 
liepos 12 d. Tai yra privalomas 
palaimintojo liturginis minėji
mas, taikomas pirmą kartą 
iškilmėms prie palaimintojo 
karsto. Šventė pakeista į liepos 
12 d., prašant Lietuvos vyskupų 
konferencijai. 

x Marijonų vienuolijai 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse įsikūrimo šiemet minima 
75-rių metų (ne 70-ties, kaip 
skelbia Vatikano radijo lietuvių 
sekcija) sukaktis. „Draugo"" 
laikraštis įkurtas 1909 m., o 
Marijonų vienuolija jį perėmė 
tik 1919 m. pabaigoje. Vienuoli
jos atnaujintojas arkiv. Jurgis 
Matulatis, dabar palaimintasis, 
Marijonų vienuoliją Amerikoje 
įkūrė 1913 m. rugpjūčio mėnesį. 

x Kun. Ričardas Mikuta
vičius šį penktadienį, liepos 22 
d., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus salėje skaitys savo 
poeziją. Įžangą padarys Nijolė 
Martinaitytė. Poetas yra naujas 
lietuvių tarpe, taigi ir jo poezi
ja bus visiškai negirdėta ir nau
ja. Laukiama visų lietuvių at
silankant. 

x Elta, Information Bul-
letin, liepos 7 nr., pasiekė re
dakciją. Informacija anglų kal
ba taikoma vietos laikraščiams 
ir organizacijoms, kurios naudo
jasi tik anglų kalba. Šiame 
numeryje yra daug informacijos 
apie dabartines demonstracijas 
ok. Lietuvoje, apie kriminali
nius nusikaltimus, įvykdytus 
Stalino ir jo sėbrų, tremiant 
nekaltus žmones mirčiai į Si
birą. Taip pat daug informacijos 
apie nukentėjusius lietuvius da
bartinėje okupacijoje ir iš ten 
paleistus į Vakarus. 

x Ignas ir Dangira Budriai, 
Hopkinton, Mass., ,,Draugo" 
nuoširdūs rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo visą 
šimtinę. I. D. Budriams, mūsų 
garbės prenumeratoriams, už 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. George Volodka, 
Largo, Fla., „Draugo" nuošir
dus ir dažnas rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Dr. G. Volodkai, mūsų garbės 
prenumeratoriui, tariame nuo
širdų ačiū. 

x Antanas Marma, Chicago, 
111., lankėsi „Drauge" su viešnia 
iš Lietuvos ir ta proga įteikė 10 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Bronė Liaudanskis, Det-
roit, Mich., Vytautas Gutaus
kas, Worth. 111., pakeisdami 
„Draugo"' siuntinėjimo adresą, 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x DRAUGO gegužinei (pik
nikui) reikalingi daiktai laimė
jimams. Renginių komisija 
nuoširdžiai prašo DRAUGO 
skaitytojų bei rėmėjų paaukoti 
įvairių daiktų arba bent mažą 
piniginę premiją tam tikslui. 
Dovanos priimamos iki liepos 
22 d. DRAUGO administraci
joje. 4545 W. 63rd St., tel. 
585-9500 nuo 9 vai. ryto iki 
4:30 v. p.p. Taip pat jas galima 
įteikti renginių komisijos na
riams. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame ir kviečiame visus 
dalyvauti gegužinėje liepos 24 
d., sekmadienį. Marijonu sode 
prie DRAUGO. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x „Draugo" renginių komi
tetas smarkiai veikia, 
rinkdamas fantus laimėjimams 
„Draugo" rengiamai gegužinei. 
Gegužinė bus šį sekmadienį, 
liepos 24 d. Prasidės šv. Mi-
šiomis 12 vai. Marijonų koply
čioje. Po to bus laimėjimai, pie
tūs, muzika. „Draugo" ad
ministracija bus visiems atvira 
ir bus galima susimokėti pre
numeratas, įsigyti knygų ir 
meniškų dirbinių. Kviečiami 
visi praleisti sekmadienį Ma
rijonų vienuolyno medžių pavė
syje prie „Draugo". 

x Chicagos Lietuvos Vyčių 
delegatai, kuopų atstovai ir net 
eiliniai vyčiai vyksta į Lietuvos 
Vyčių jubiliejinį seimą Wa-
shingtone, D.C. Chicagos vyčiai 
žada sudaryti ekskursiją ir 
vykti kartu. Seimas bus Wa-
shington-Sheraton viešbutyje 
liepos 27-31 dienomis su labai 
įvairia programa, minėjimais ir 
mirusių veikėjų prisiminimu. 

x LKVS „Ramovės" Chica
gos skyriaus ramovėnai drau
ge su birutininkėmis rengia tra-
dicinę-metinę išvyką į gamtą 
liepos 24 d., sekmadienį, į 
Internat ional Fr iendship 
Garden Michigan City, Indiana, 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų eglių. Chicagos sky
r iaus ramovėnai maloniai 
kviečia vadovybes, šaules, 
šaulius, jaunimą, organizacijas 
su svečiais lieos 24 d. dalyvauti 
šioje išvykoje. Išvykos ati
darymas 12 vai. Chicagos laiku, 
pakeliant mūsų tautinę vėlivą. 

x Dr. Kęstutis Aglinskas, 
Kaneohe, HI, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su visa šimtine ir 
prierašu: „Siunčiu ,Draugo' 
prenumeratos mokestį viene
riems metams ir mažą auką". 
Dr. K. AglinskuLmūsų garbės 
prenumerator iui , rėmėjui 
lietuviško žodžio bei veiklos, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Joseph Jacobus , Fair 
Lavvn, N.J., mūsų nuoširdus 
„Draugo"' rėmėjas, su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė visą šimtinę. J. Jacobus, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Bronius Mudėnas, Wor-
cester, Mass., atsiuntė 20 dol. 
dienraščio paramai ir kartu pra
tęsė jo prenumeratą. Br. Mu-
dėną skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Kun. J. Znotinas, Temple 
Hills, Md„ pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo ir 25 
dol. auką. Kun. J. Znotiną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą savam 
dienraščiui labai dėkojame. 

x Sally Vidžiūnas, VValcott, 
Conn., atsiuntė 20 dol. „Drau
gui" ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. S. Vidžiū
ną skelbiame garbės prenume-
ratore, o už auką tariame ačiū. 

x Alfonsas Bacevičius, Pon-
te Inlet, Fla., parėmė „Draugą" 
25 dol. auka ir pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. Alf. 
Bacevičių skelbiame garbės pre
numeratorium, o už paramą 
tariame ačiū. 

x Leonard Laukaitis, Li
vorną, Mich., pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo ir 20 dol. 
dienraščio pala ikymui . L. 
Laukaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Prano Pranckevičiaus 
užeigoje. 2638 VV. 69th St., Chi
cago, liepos 22 d., penktadienį, 
7 v.v. bus rodomas Hamiltone 
įvykusios Tautinu šokių šventės 
filmas. Visi kviečiami 
pasižiūrėti. 

(sk) 

x Ieškau pirkti dviejų ar 
daugiau butų namą. Skambin
ti 425-7160. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dalis Chicagos — Lemonto „Spindulio" grupės šokėjų. Iš kaires: Kristina Likanderytė. Linas 
Eitmanas, Vida Šoliūnaitė, Joana Drūtytė, Linas Šoliūnas, Teresė Drutytė-Šoliūnienė ir Rita 
Likanderytė. 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 
PASIRUOŠIMAS BALFO 

GEGUŽINEI 

Balfo Chicagos apskrities ir 
skyrių šiais metais rengiama 
tradicinė gegužinė bus rugp
jūčio 28 d., sekmadienį, Jauni
mo centro patalpose. Tą dieną 
visos Jaunimo centro patalpos 
priklausys tik Balfui. Jeigu oras 
bus karštas, kaip iki šiol, pa
talpos bus vėsinamos. 

Balfo Chicagos apskrities 
valdybos pirm. St. Vanagūnas 
liepos 9 d. sušaukė posėdį, 
kuriame dalyvavo valdybos na
riai, skyrių atstovai ir Balfo 
darbuotojai. Šiame posėdyje 

x Mindaugas Putrimas, To
ronto, Ont.. Kanada, pratęsė 
p renumera t ą viener iems 
metams ir dar pridėjo 50 dol. 
d ienraščio s t ipr inimui . P. 
Pu t r imą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už realią 
paramą labai dėkojame. 

buvo smulkiai aptarti gegužinės 
reikalai ir pasiskirstyta darbais. 
Gegužinės pradžia 12 vai. dieną. 
Įėjimą į gegužinę tvarkys J. 
Blažys su savo padėjėjais. Įėji
mas — 1 dol. auka. Laimės 

Automobilių apsaugai bus pa
samdytas sargas. Tikime, kad 
kitos organizacijos susilaikys 
nuo gegužinių rengimo ir tą 
dieną rezervuos tik Balfui. 

Rengėjai Balfo apskrities 
šulinį sutiko tvarkyti Birutė Ja- / valdyba ir skyriai maloniai 
saitienė su savo patyrusiomis/ kviečia plačiąją lietuvių vi-

Adv. R imas Domanskis . Ltmonto 
s t e ig i amo centro valdybos 
pirmininkas. 

x Jonas Kirvaitis, Chicago. 
111., parėmė „Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. J. Kirvai
tį įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už rėmimą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x Rasa Ardytė-Juškienė. 
Elizabeth , N.J. . pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auka ir Dr. Vinco Kudirkos lit. 
šešt. mokyklos vardu užprenu
meravo vieneriems metams Liu
cijai Alinskienei, gyv. Clifton. 
N.J . R. Ardytę-Juškiene 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auka tariame nuošir
dų ačiū. 

x V. Šilėnas, Euclid, Ohio. 
pratęsė prenumeratą, užmokėjo 
už gautas knygas ir dar pridėjo 
25 dol. ,,Draugo" paramai. V. 
Šilėną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x A. Pietarienė, Kearny. 
N.J., su prenumeratos pratę
simo mokesčiu atsiuntė 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių ir 10 dol. „Draugo" 
paramai. Nuoširdus ačiū. 

padėjėjomis.Vadinamieji didieji 
laimėjimai, kuriuose yra tik 
keletas, oet vertingų dovanų. 
Juos tvarkys Cicero skyriaus 
valdybos narė Danutė Pareigie-
nė su talkininkėmis. 

Laimės šuliniui ir didiesiems 
laimėjimams reikalingos do
vanos (fantai). Taigi gegužinės 
rengėjai maloniai prašo gerašir
džių Balfo rėmėjų paaukoti 
dovanų, kurias galima prista
tyti į raštinę šiuo adresu 2558 
W. 69 gatvė. Kas negalėtų dova
nų pristatyti, prašome paskam
binti tel. 776-7582, bus paimta 
iš namų. Dar galima atvežti do
vanų, atvažiuojant į gegužinę. 
Už dovanas rengėjai iš anksto 
dėkoja. 

Virtuvės reikalus — maistą 
tvarkys parengimų vadovė E. 
Pajedienė ir S. Januškienė taip 
pat su savo prityrusiais padėjė
jais. Maistas bus gaminamas 
Jaunimo centro virtuvėje. 
Atsilankiusieji galės ne tik 
užkąsti, bet ir sočiai pavalgyti. 

Kavinę sutiko tvarkyti Brigh-
ton Parko skyriaus pirm. Gra-
silia Meiluvienė su talki
ninkėmis. Kavinė pradės veikti 
nuo 10 vai. ryto. Įvairių saldu
mynų tikimės gauti iš Baltic 
Bakery fsav. Ankai), Talman 
Delicatessen ir kitų. O jeigu 
oras nebus karštas, tai gal atsi
ras geraširdžių, kurios iškeps 
kokių nors saldumynų. Ne
reikės kęsti ir troškulio, nes 
veiks du barai su įvairiais gė
rimais. K. Rožanskas su padėjė
jais mielai ir greitai visus aptar
naus. Norintiems truputį pa-
minklinti kojas, gros Ruikio 
orkestras. 

suomenę a t s i lankyt i į šią 
gegužinę ir pagal išgales 
paremti šį šalpos darbą. Taip 
pat įvertinkime Balfo darbuo
tojų įdėtą darbą, rengiant šią 
gegužinę. 

Todėl rugpjūčio 28 d. visi 
keliai tegu veda į Jaunimo 
centrą — Balfo gegužinę! 

Ant. Repšienė 

BAIGĖ MOKSLĄ 

Gražina Daunoravičiūtė, Jū
ratės Klumbytės ir Jono Dauno-
ravičių duktė, birželio 9 d. bai
gė H.L. Richards aukšt. 
mokyklą Oak Lawn, būdama 
tarp 10^: geriausių mokinių. 

JA VALSTYBĖSE 

— Prel. Jonas Balkūnas, 
keturiolika metų išgyvenęs 
St .Petersburg Beach, Fla., 
liepos 19 d. išvyko pastoviam 
apsigyvenimui į Pu tnam, 
Conn., Nek. Prasidėjimo Mari
jos seselių vadovaujamus 
Matulaičio namus. Sekmadienį, 
liepos 17 d., Lietuvių klubo 
salėje prelatui buvo suruoštos 
gražios išleistuvės. 

— Kun. Viktorui J. Dabu-
šiui Largo, Fla., Medican 
Center ligoninėje liepos 8 d. pa
daryta sunki širdies — „open 
heart" (3-jų apėjimų) operacija. 
Operacija pavyko. Kun. V. 
Dabušio sveikata stiprėja, grįžo 
į namus ir yra dr. J. S. Vaičaičio 
priežiūroje. Kun. V. Dabušis 
dėkoja visiems bičiuliams, kai
mynams ir prieteliams už jautrų 
prisiminimą, užuojautos korte
les ir ypač maldas. Apgailes
tauja, kad visi šios vasaros 
numatyti įsipareigojimai ne
galės būti įvykdyti. 

— Lietuvių Religinės šal
pos naujo namo — priestato pas
tatymas jau baigtas. Dabar bai
giami įrengti vidaus pageri
nimai, persikraustomi reikal
ingi daiktai. Atidarymas ir 
pašven t in imas numatomas 
rudenį. 
— Mindaugas J a n n a c e , 

prof. dr. Aldonos Šlepetytės ir 
dr. Kajetono Jannace sūnus, 
baigė valstybinį universitetą 
komunikacijos srityje. Už 
pasidarbavimą buvo universi

teto senato pagerbtas ir gavo iš 
jo žymenį. Studijų metu buvo 
universiteto radijo stoties direk
torius. Daugelį kartų buvo at
spausdinti jo straipsniai. Rudenį 
tęs studijas magistro laipsniui 
gauti. 

— Apreiškimo parapija šie
met metinę gegužinę rengia 
Kultūros Židinyje, jo kieme ir 
salėse rugpjūčio 7 d., sekma
dienį. Manoma, kad į gegužinę 
susirinks ne tik iš Brooklyno, 
VVoodhaveno, bet ir iš tolimes
nių apylinkių. 

— A.a. Ona Latvėnienė, 74 
metų amžiaus, mirė birželio 1 d. 
Los Angeles, Cal. Po pamaldų 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje kūnas buvo nulydėtas ir 
palaidotas Holy Cross kapinėse 
šalia vyro a.a. Alfonso Latveno. 
Nuliūdime liko sūnus Rimas. 

KANADOJE 
— Sudbury. Ont., miesto 

savivaldybė už saugiausią au
tobusų vairavimą, mandagumą 
su keleiviais 1987 m. išrinko ir 
apdovanojo kelis autobusų vai
ruotojus. Tarp jų buvo lietuvai
tė Laima Gatautytė-Lamothe. 
Laimos tėveliai A. ir J. Ga-
taučiai buvo veiklūs lietuviai 
Sudbury, bet dabar išsikėlė į To
rontą ir apsigyveno „Vilniaus" 
pensininkų namuose. 

— Punsko tautinių šokių 
grupė „Jotva" liepos 10 d. 
pasirodė Anapilio salėje Kana
dos lietuviams su savo šokiais. 
Apie 2:30 vai. p.p. visi išvažia
vo į Islingtono požeminio 
traukinio stotį. 

Gražina Daunorav ič iū tė 

Besimokydama mokykloje. 
Gražina priklausė Honor Socie-
ty. biologijos ir ispanų klubams, 
žaidė lauko tenisą ir buvo mo
kyklos geriausia badmintono 
žaidėja. Už gerą mokslą ir 
sportą ne kartą yra gavusi pa

dėkų ir diplomų. 
Gerai moka penkias kalbas, 

yra jūrų skautė, mėgsta bu
riuoti ir slidinėti. Nuo pat 
mažens svajoja būti vaikų 
gydytoja, todėl jau dvejus metus 
dirba Christ Hospital ir šį 
rudenį pradeda studijas Illinois 
universitete. 

Drauge su tėveliais, jų ir 
Gražinos draugai bei pažįstami 
linki kuo geriausios sėkmės. 

R. B , 

REMKIME „HOME 
EQUITY" ĮSTATYMĄ 

Keičiantis Chicags miesto 
gyventojų veidui, kai kuriuose 
rajonuose krinta nuosavybių 
vertė, nes žmonės masiškai pra
dėjo pardavinėti namus ir biz
nius. Kai pasiūla yra didesnė už 
paklausą, tai ir jų vertė krin
ta. Sis reiškinys yra palietęs ir 
didžiausią lietuvių telkinį — 
Marąuette Parko apylinkę bei 
kitus rajonus. 

Norint apsaugoti gyventojų 
nuosavybių vertę, yra susidarę 
komitetai, kurie rūpinasi įsta
tyminiai šį procesą sustabdyti. 
Chicagos miesto taryba buvo 
priėmusi „Home eąuity" įsta
tymą, bet meras Eugene Sawyer 
vetavo ir trūksta balsų jo veto 
nugalėti. 

Illinois valstijos generalinė 
asamblėja Springfielde priėmė 
ir gubernatorius pasirašė ilgai 
svarstytą namų apsaugos drau
dimo programą. Kad ji patektų 
į lapkričio mėn. balsavimo 
sąrašą, reikalinga peticija, 
kurią turi pasirašyti paliestų 
rajonų gyventojai. 

Kiekvienas seniūnijos — pri-
cinkt gyventojai, norintieji, kad 
„Home Eąuity" įstatymas įsi
galiotų, turi pasirašyti po pa
ruošta peticija. Pasirašiusiųjų 
nesaisto joks įsipareigojimas nei 
atsakomybė. Parašai po pe
ticija yra reikalingi tik pra
vesti referendumą lapkričio 
mėn. rinkimuose. 

Parašai po peticija bus ren
kami šią savaitę, liepos 22, 23 
ir 24 ar kitomis dienomis, spe
cialių rinkėjų, turinčių gerai 
matomus specialius ženklus. 
Tokiems asmenims nereikia bi
joti atidaryti durų ir pasirašyti 
po peticija. 

Jei balsuotojų dauguma pasi
sakys už namų vertės apsaugos 
draudimą (Home Eąuity), įsta
tymas įsigalios ir turimų namų 
vertė, pagal komisijos apskai
čiavimą, pasiliks pastovi. Drau
dimo mokestis bus pridedamas 
prie mokesčio už nuosavybę ir 
gali siekti 10-12 centų už 100 
dol. nuo namo nustatytos 
mokesčiams apskaičiuoti vertės. 

Žmonėms, išgyvenusiems po 
20-30 ar daugiau metų tam 
tikruose rajonuose dėl gyven
tojų kaitos, turimų nuosavybių 
vertė krinta ir gyventojai turi 
nenumatytų nuostolių. Priimtas 
„Home Eąuity" draudimo įsta
tymas apsaugos nuosavybių 
savininkus nuo nelauktų 
nuostolių. 

Taigi nebijokime pasirašyti po 
peticija, kad lapkričio mėn. 
balsavimo sąrašuose būtų 
„Home Eąuity" įstatymas įra

šytas ir pateiktas gyventojų re
ferendumui. 

(aj) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

Tautinių šokiu įtės figūrų įvairenybė? Hamiltone. Nuotr J . Garlos 
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