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Žinios iš vyskupijų 
(Teainya) 

Druskininkai. Lietuvos mies
tuose kaskart vis daugėja nusi
kaltimų. Druskininku kurorte 
milicija sugavo grupę nusikaltė
liu, kurie vogė iš įstaigų, par
duotuvių, plėšė privačių žmo
nių butus ir t. t. 1978 m. spalio 
mėn. pradžioje jie apvogė Drus
kininku cerkvę. Iš ten pavogė 
cerkvėje laikomus pamaldoms nau 
dojamus indus, kryžius, keletą 
vertingu paveikslų. Pagal žemą 
įkainojimą iš cerkvės buvo pa
vogta daugiau už du tūkstan
čius rublių vertybių. 

1978 m. spalio 28 d. naktį va
gys įsiveržė pro langą į Ratnyčios 
bažnyčią ir išlaužė duris į zak
ristiją. Čia viską išvartė, — ma
tyt, ieškojo pinigų ir bažnyčios 
indų. Paėmė iš zakristijos du 
kielikus su patenomis, komuni
nę, naują mėlyną kapą, naują 
stulą ir kitų blizgančių daiktų. 
Bažnyčioje atlupo tabernakulį, 
paėmė komuninę su konsekruo
tais komunikantais, kuriuos iš
barstė po bažnyčią. Bdraskė au
kų dėžutes. Nekalbant apie Švč. 
Sakramento išniekinimą, Rat
nyčios bažnyčiai buvo padaryta 
nuostoliu daugiau negu už 1500 
rb., nors tardytojai visa įkainavo 

tik 350 rb. Tai buvo padaryta są
moningai, norint sumažinti va
gims atsakomybę. 

1979 m. sausio 4 d. naktį tie 
patys vagys atvyko į Liškiavą ir 
išlaužė buvusio vienuolyno — 
mokyklos duris, iškapojo spynas, 
sulaužė Liškiavos bažnyčios ko
ridoriaus, zakristijos duris ir at 
lupo duris į bažnyčią. Zakristijoje 
viską išvartė, išlupinėjo, ieško
dami pinigų ir vertingų daiktų. 
Pavogė vertingą kieliką ir pate
ną. Bažnyčioje sudraskė aukų dė
žutes. 

Druskininkų milicija vagis iš
aiškino. Tai buvo: Turinas, Man-

I kelevičius ir Bugelskis. Teismas 
i įvyko Druskininkuose liepos 6 

— 13 dienomis. Turiną, 22 m., tu 
| rėjusį pistoletą ir išardytą šautu

vą, nuteisė 6 metus kalėjimo. 
Mankelevičių nuteisė 3,5 metų 
kalėjimo, o Bugeiskį, kurio advo
katas teigė jį dalyvavus tik šešio
se vagystėse — išteisino, nubau 
džiant tik sąlyginai penkiems 
metams. įstatymo norma, jei gru
pinis nusikaltimas ir padaryta 

i vagystė už didesnę sumą. baudžia 
' ma nuo 5 m. iki 15 m. kalėjimo 
Į bausme. Šie vagys, valdžios ap 
j skaičiavimu, padarė daugiau ne

gu 28 tūkst. rublių vagysčių. 
(Bus daugiau) 

Neramu Naujųjų 
Hebridų salose 

Britanija atsiunti 100 jūrų pėstininkų 
Port Vila. — įtempta padėtis Britanija ir Prancūzija susitarė sa-

Sovietų Sąjungoje Togliatti mieste įvyko streikas Volgos automobilių įmonėje, kur statomi nuotraukoje matomi au
tomobiliai. Korespondentai praneša, kad šioje įmonėje veikia neoficiali darbininkų unija, kuri jau kelis kart buvo 
paskelbusi valandos ar pusvalandžio streikus, dažniausia dėl darbo sąlygų ar maisto įmonės valgyklose. Visus 
streikus sovietų valdžia greit nuramindavo, patenkindama darbininkų reikalavimus. Pripažįstama, kad Togliatti dar
bininkai geriau aprūpinti, kaip kituose miestuose. 

tebėra Naujųjų Hebridų salyne 
j Ramiajame vandenyne. Saloje 
Espirito Santo sukilėliai bando su
trukdyti lėktuvu nusileidimą vie
tiniame aerodrome. Ant nusilei
dimo tako maištininkai privežė 
daug tuščių statinių, kad neat
vyktų taikos derybų delegacija. 
Trys lėktuvai bandė nusileisti, 

tačiau turėjo grįžti į Port Vila, 
salyno sostinę. 

Maištą šiame salyne pradėjo 
vietinis Stevens, Espiritu Santo 

Irane tęsiasi 
kova dėl valdžios 

Grumiasi: Bani Sadras, Beheshti ir Rajavi 
Teheranas. — Irano "revoliu

cijos sargų" kariuomenės va
das Abu Sharif įteikė preziden
tui Bani Sadrui atsistatydini
mo pareiškimą, š i kariuomenė 
turi apie 3.000 karių ir buvo lai- į vardu. įžeidžia Alachą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šaindien Saudi Arabijos ka
ralius Khalidas, atvvkęs į V. Vo

las bendrai valdyti. Salose anks
čiau augo baldy įmonėms svar
būs sandalo medžiai, dabar saly
no ekonomikos pagrindas — kop
ros, kakavos auginimas ir salose 
kasama mangano rūda. 

Sostinė Vila turi apie 17,000 
gyventojų. Baltieji čia džiaugiasi 
labai maloniu klimatu, ramybe, 
pigiu pragyvenimu. Ekspertų ap
skaičiavimu, salos galėtų išmai
tinti 3—4 milijonus žmonių. Salo
se kuriasi nemažai australų, ku-

SIŪLO IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMŲ REFORMĄ 

Politiniai ir ekonominiai imigrantai 
Washingtonas. — Amerikos I „amerikiečiais". Toks katilas ne-

tauta yra imigrantų tauta, tačiau veikia taip lengvai kambodie 
paskutinis pabėgėlių antplūdis čių, vietnamiečių ar Pietų Ameri-
atidengė, kad valstybė nėra pa- , kos žmonių, 
sirengusi tvarkingai priimti nau-! Daug opozicijos sukelia žinios, 
ją imigrantų bangą. Kongreso kad iš Kubos atvyksta nusikaltė-
narys Carlos Moorhead, resp. iš! liai, komunizmo agentai, „gusa-
Kalifornijos, jau pasiūlė persvars- ; nos" (kirminai). Pernai didelį 
tyti naująjį „Refugee Act of j amerikiečių pasipiktinimą sukėlė 
1980", kurį jis pats padėjo su- ; Irano studentai savo demonstra-
redaguoti praėjusių metų pabai- į cijomis prieš šachą, prieš Ame-
goję. Kongrese atsiranda vis dau- j rikos politiką Irane. Didėjant be-
giau narių siūlančių nustatyti ri- , darbių nuošimčiui, baimę kelia 
bą, kiek Amerika gali įsileisti j nelegalūs imigrantai, užimą ame-
naujų imigrantų. į rikiečių darbus. Prisidėjo ir išgar-

Šias nuotaikas sukėlė apie \ sinta "abseam" byla, kurioje 
130,000 kubiečių įvažiavimas,; kongreso nariai kaltinami kyšių 
tūkstančiai pabėgėlių iš Haiti ir j ėmimu, pagalba atskiriems tur-
pastovus priėmimas po 14,000! tingiems imigrantams iš arabų 
Pietryčių Azijos žmonių kas mė- į kraštų. 
nesį. Paaiškėjo, kad vis didesnę: pabėgėliai iš Haiti kelia vy-
piliečių dalį sudaro Pietų Amen- riausybei bylas, demonstruoja, rei-
kos ir Azijos žmonės. Kada | Q g g | | ui iiiiliBiii politinių pabėgėlių 
m. imigrantai iš Europos suda- ; teisių. Vyriausybei nelengva nu-
rė 39 nuoš., dabar jie sudaro 12 statyti, kuris ateivis yra politinis 

nuoš. Azijos ir Pietų Amerikos imi-, pabėgėlis, o kuris tik atvykęs eko-
grantai sudarė 1965 m. 47 nuoš.,; n ominiais sumetimais, 
o dabar sudaro 82 nuoš. Šioje | šitoks klausimas neseniai kilo 
statistikoje neįeina nelegalūs imi- i Kanadoje, į kurią atvyksta nema-
grantai, kurių skaičius nežino- i z a j j§ Sovietų Sąjungos į Izraelį 
mas, svyruoja tarp 3 mil. ar 121 išleidžiamų žydų. Kanados žydų 
mil. ; imigrantų šalpos organizacija 

Neseniai sudarytas 16 asme- i pakvietė politinių mokslų dakta-
nų komitatas imigracijos ir pa- į r e Robertą Markus išaiškinti, kas 
bėgėlių politikai nustatyti. Mi
nėtas naujas pabėgėlių įstatymas 

tie iš Sovietų Sąjungos atvykstą 
žydai. 2ydų agentūra JCNS pra

leidžia „normalų įvažiavimą"- I n e § a JŠ Toronto, jog dr. Markus, 
po 320,000 per metus, neskaitant 
ypatingų atvejų. Senatorius Wal -
ter Huddleston. dem. iš Kentu-
cky, pasiūlė nustatyti metinę ri
bą visų rūšių imigrantams ir pa
bėgėliams, nedaugiau kaip 
650,000 per metus. 

pasikalbėjusi su 107 naujai at
vykusiais jaunais sovietų žydais 
tarp 12 ir 20 metų amžiaus, pa-
<;kolbė, kad žydų Sovietų Sąjun
goje niekas nepersekiojo ir jie ne
išvyko, kad galėtų laisvai išreikš
ti savo žydiškumą. Jie atvyksta 

Vyriausybės kritikai nurodo, j įr kuriasi Vakaruose, nes „būti 
kad nuo pernai spalio mėn. I m i - j j y j u apriboja profesines ir eko-
gracijos ir Natūralizacijos tarny- Inomines galimybes Sovietų Sąjun-
ba neturi pastovaus viršininko, 
kai atsistatydino Leonei Castillo. 

goję". Dauguma imigrantų at
vyksta iŠ sovietų miestų, vaikai 

Valstybėje vis didėja opozicija turėjo Sovietų Sąjungoje saugius 
neribotam svetimšalių įvažiavi- namus, beveik nė vienas jaunuo-
mui. Anksčiau iš Europos atvyks-j lis nebuvo tėvų klausiamas, ar jis 
tą imigrantai patekdavo į vadi-1 nori išvažiuoti. Klausiami, jie bū
namą „tirpymo katilą", tapdavo tų atsakę, kad — nenori. 

koma revoliucijos gynėjų elitu, 
i tačiau pirmadienį ajatola Kho-
i meinis savo pareiškime pasakė, 
i kad sargų tarpe gali būti isda-
j vikų. Jis ragino tuos išdavikus 
į išaiškinti ir perduoti teismui. 
; Sharifas savo rašte prezidentui 
; skundžiasi susiskaldymu, vieny-
1 bės stoka, kuri trukdanti jam 
; eiti pareigas. 

Irano laikraštis "Donyaya", 
; pasikalbėjęs su parlamento na-
i riais, rašo, kad amerikiečių įkai
tų klausimą parlamentas svar-

I s tys ne anksčiau kaip rugsėjo 
> mėnesio vidury. Jei būtų neį
manoma susitarti, ką su įkaitais 

! daryti: paleisti juos ar teisti, 
j klausimą gali spręsti gyventojų 
į referendumas. 

Londono "Financial Times" 
į paskelbė, kad Irano vyriausybė 
I išėmė iš Vakarų bankų savo 
; aukso atsargas ir perkėlė j as į 
į Teherano bankus. Auksas išim. 
j t a s iš Londono, Prancūzijos, Va-
I karų Vokietijos bankų, jo būta 
į 13.4 tonų, apie 265 mil. dol. 
1 vertės. 

Irano naftos ministeris Moin-
i f ar, atsikirsdamas Saudi Arabi-
! jos naftos . ministeriui, šeikui 
Yamaniui, kuris kaltino Iraną 
plėšiant per dideles kainas už 
savo naftą, pavadino Yamanį 
"imperializmo agentu". 

Paskutiniu metu ajatolos Kho-
meinio pareiškimai parėmė pre
zidentą Bani Sadrą, kuris laiko
mas nuosaikiu politiku. Khomei-

Jaunimas laiko save rusais, iš
didžiai giriasi, kad jie sovietų pi
liečiai, labai retas domisi savo žy-

i diška kilme. 2ydų mokyklų mo
kytojai pranešė, kad tie vaikai 
dažnai juokiasi per maldas arba 
net atvirai kritikuoja žydų reli
gines apeigas, jas pajuokia. Daug 
jaunų žydų pasitraukė iš Kanados Į 
žydų mokyklų ir nesusidraugavo 
su kitais mokiniais, paskelbė dr. 
Markus. 

Klausinėjami žydų vaikai jau
tė sovietų antisemit'šką propa
gandą, tačiau laikė, kad ji nu
kreipta prieš Izraelio ar kapita-
listinio pasaulio žydus, o ne prieš i 
juos. Naujieji ateiviai, jų jauni
mas, yra sovietų sistemos, rusiš
kai kalbąs, produktas, konstata
vo d r. Markus. 

somą nuo prancūzų ar britų. Pla
nuojama net pakeisti salos pava
dinimą. Kai kurie komentatoriai, 

i jų tarpe ir britų „Guardian" laik-
! rastis, įtaria, kad maištininkai 
j veikia su JAV „tam tikrų sluoks-
; nių" žinia ir pritarimu. Espiritu i 
! Santo saloje gyvena apie 5,000 i 

kietiją su savo užsienio reikalų, i žmonių, tačiau 1,000 jau iŠvažia-
gynybos, finansų ir pramonės mi- į V0, vengdami neramumų ir riau-

nio šeimos nar ia i : sūnus Ah- į nisteriais, planuoja aplankyti Va-į šių. 
madas pasisakė prieš iraniečių į karų Berlyną. Naujieji Hebridai — tai Ra-
skaldymą, jėgos naudojimą Ala- j — Keturi Vakarinės Afrikos; miojo vandenyno pietvakarių ar
eno vardu. J is pabrėžė, kad tie, i prezidentai: Dramblio Kaulo į chipelagas, turįs 80 salų ir apie 
kurie žudo ir muša kitus Alacho'; Kranto, Gvinėjos, Togo ir Sier-į ]00.000 gyventojų. Šias salas su-

Ajato- į ra Leone susitiko su Liberijos vai- į r ado portugalų kapitonas 1606 
džią pagrobusiu viršila Doe. Su- \ m., tačiau jas Naujaisiais Hebri-
sitrkimą organizavo Dramblio Į dais pavadino britų kapito-
Kaulo Kranto prezidentas FehV n a s Cook 1774 m. ir perdavė sa-
Houphouet-Boigny. Liberijoje iš. la s britų karūnai. Pirmieji britų 
prancūzų ambasadoriaus namų - kolonistai atkeliavo 1826 m., o 
pagrobtas A. _ Tolbert. nušauto 1884 m. kai kuriose salose išlipo 
Liberijos prezidento 

salos plantatorius. Jis bando Į rie nesitikėjo maištų, pučų ir ki-
įsteigti naują valstybę, nepriklau- j tų neramumų. Prancūzai ir bri

tai išsiuntė tvarkos prižiūrėti ka
riuomenės dalinius, britų mari
nų kuopa turi 100 karių. Neabe
jojama, kad šių jėgų užteks tvar
kai atstatyti. 

los Khomeimo žentas Shahabud-
din Eshraąi griežtai pareiškė, 
kad prezidentas Bani Sadras tu
ri Alachą savo pusėje. Žmonės 
tur i pripažinti Bani Sadro auto
ritetą, nes tie, kurie bandys 
sutriuškinti Bani Sadrą, bus pa
tys sutriuškinti. 

Stebėtojai pripažįsta, kad 
Irane vyksta kova dėl valdžios 
ir galios. Vienoje pusėje stovi 
prezidentas, kitoje — funda
mentalistų vadas ajatola Be
heshti su savo mulomis ir isla
mo respublikos partija. Kho-
meinis laikosi vidury, o prieš 
abi kovojančias puses išėjo 
marksistai, visiški bedieviai, 
vadovaujami Massaudo Rajavio, 
kuris skundžiasi, kad jo grupė 
apsupta chuliganų ir teroristų, 
jam neleidžiama naudotis spau
da, radiju, televizija. Jis pabrė
žė nesąs komunistas ar Maskvos 
agentas, tačiau kovojąs už pilną 
iraniečių laisvę. Laisvės Irane 
nėra, kalbėjo Rajavi savo rėmė
jų susirinkime, kurį puolė muš
t i musulmonai. Rajavis nusi
skundė, kad jis negali net mie
goti savo bute, bijodamas Be
heshti partijos narių atentato. 

Sen. Stevensonas 
kritikavo Izraelį 

Washingtona$. — Svarstant 
senate užsienio paramos įstaty
mą, senatorius Adlai Stevensonas 
kritikavo Izraelio politiką ir puo
lė savo kolegas senatorius, kad 
jie rinkimų metais bijo pasakyti 
tiesą apie Izraelį. Stevensonas nu
rodė, kad iš užsienio paramai ski
riamų lėšų (ateinantiems me
tams senatas skyrė 4.7 bil. dol.), 
43 nuošimčiai lėks Izraeliui, nors 
jo vyriausybė išeina prieš JAV in
teresus. Begino vyriausybė elgia
si, lyg Amerikos karinė ir eko
nominė parama būtų savaime su
prantamas, automatiškas proce
sas, pareiškė sen. Stevensonas, ku
ris daugiau nebekandidatuoja į 
senatą. 

Kiek pasaulis 
išleidžia ginklams? 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tu sekretorius Kurt Waldheim. 

sunūs, yra 
prezidento Boigny žentas. 

— Maskvoje lankėsi Vak. Vo
kietijos užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius Guenther van 
Well tartis dėl kanclerio Schmid-
to vizito darbotvarkės. 

— Britanija įteikė Sovietų Są
jungai protestą dėl 10-ties britų j 
turistų persekiojimo, K*uri buvo 
sumušti. Visi užpuolimai buvo 
aiškiai suplanuoti, sakoma bri
tų proteste. 

— Turkijos opozicijos partija 
siūlo pašalinti dabartinę vyriau
sybę ir sudaryti naują trijų par
tijų koaliciją. 

— Japonijos socialdemokratų 
partijos vadas pasiūlė sudaryti 
naują Japonijos vyriausybę iš ke
lių partijų. 

Britai paskyrė 
raketoms bazes 

Londonas. — Britanijos gyny
bos sekretorius Francis Pym pa
skelbė parlamente, j^g iš JAV 
gaunamos naujus skriejančios ra
ketos bus įrengtos dviejose vieto
vėse Britanija gaus i 60 raketų. 
Dalis jų bus laikomos Moles-
vvorth bazėje, 60 mylių į šiaurę 
nuo Londono ir kita — Greeham 
G>mmon, 60 mylių į rytus nuo 
Ix>ndono. 

Šios vidutinio nuotolio raketos, 
kurios gali skristi 1.350 mylių ir 
paniekti taikinius Sovietų Sąjun
goje bus įrengtos 1981 m. Bri
tanijoje prieš šių raketų įsigiji
mą veikia nemaža op^zY'ja, aiš
kinanti, kad Brita.iij.i taps pir
muoju sovietų raketų ta;kiniu. 

nurodė, kad pasaulis nesugeba 
išmaitinti ir aprengti visų žmo
nių, tačiau pernai ginklams iš
leido 480 bil. dol., o šiais me
tais išleis daugiau 500 bil. dol., 
nors žmonija jau turi pakanka
mai ginklų sunaikinti visą pa
saulio civilizaciją ir visa plane
tos gyvybę. Ginklavimasis pasau
liui kainuoja po vieną milijoną 
dolerių kiekvieną minutę, pasakė 

ir prancūzai. Tik 1906 metais 

Pavojus paveikslui 
Milanas. — Miesto mašinų ju-

ėjimas drebina senos Milano San
ta Maria deila Grazie bažnyčios 

| sienas. Vienoje sienoje atsirado 
nemažas, Šešių pėdų ilgio ir pirš
to storumo plyšys. Blogiausia, 
kad ant tos sienos yra nutapy
tas garsusis Leonardo da Vinci 
paveikslas „Paskutinė Vakarie
nė", dailininkas piešė šį kūrinį 
tarp 1494 ir 1499 metų. 

Didėja riaušes 
Pietų Afrikoje 

Johanneshurg. — Pietų Afrikos 
policija, malšindama rasinius ne
ramumus, nušovė 35 žmones, su
žeidė 53. Cape Tovvn apylinkėse 
kilo gaisrai, nukentėjo pačių juo
dųjų parduotuvės, įstaigos, riau
šininkai užblokavo gatves, statė 
barikadas. 

Valstybės departamentas iš
reiškė viltį, kad P. Afrikos vyriau
sybė pašalins priežastis, dėl ku
rių prasideda riaušės. Raginama 
griebtis pozityvių žingsnių į re
formas. 

Amerikoje triukšmą sukėlė Jo-
seph Churba, Tarptautinio Sau
gumo centro pirmininkas, kuris 
Pietų Afrikoje pareiškė, kad rei
kėtų atšaukti ginklų pardavimo 
Pietų Afrikai sankcijas ir įsteigti 
JAV karinę bazę Simonstown 
uoste bei stiprinti P. Afrikos jė
gas. Blogiausia, kad Churba lai
komas kariniu Ronaldo Reagano 
patarėju. Churba pasakė, kad 
Reaganas, laimėjęs rinkimus, pa
keis dabartinę JAV politiką P. 
Afrikos atžvilgiu. Reagano rinki
mų komitetas paskelbė neturįs 
jokių ryšių su Churbos kelione 
po P. Afriką ir su jo pažiūromis. 

kalbėdamas apie nusiginklavimą. Waldheim. 

Atrado gynybos 
sistemos klaidu 

Washingtonas. — Gynybos de
partamentas paskelbė, jog susek
ta priežastis, kodėl Šiaurės Ame
rikos aviacijos gynybos kompiu
teriai praėjusią savaitę pradėjo 
blykčioti ir pranešinėti, kad at
skrenda sovietų raketos. Dėl to 
aliarmo kaltas nedidelis silikono 
gabalėlis, kurio kaina 46 centai. 
Sistema bus pataisyta ir refor
muota, kad daugiau tokių aliar
mų nebūtų, paskelbė gynybos sek
retoriaus asistentas Gerald Din-
neen. 

Kaip pranešta, šis aliarmas pri
vertė strateginės oro komandos 
lėktuvus pradėti šildvti motorus. 
Iš sovietų žemės lizdų atskren-
dančios raketos turi pasiekti JAV 
taikinius per 30 min. Povande
ninių laivų raketos atskristų grei
čiau, priklauso, kur tie laivai yra. 
Kompiuterių gedimai sukėlė rū
pestį, kad visai netikėtai gali kil
ti atominis karas. Gynybos sek
retorius Brovvnas nuramino ko
respondentus, kad jok> kompiu
teriai negali iššauti JAV raketų, 
tam reikalingas „žmogaus nuta
rimas". 

Grįžta Kambodijon 
Bangkokas. — Iš Tailandijos 

pabėgėlių stovyklų, kur gyvena 
kambodiečiai, nusivylę ilgu lau
kimu, praradę viltį kur nors iš
važiuoti, į Kambodiją sugrįžo 
614 kambodiečių. Viena 83 metų 
senutė pasakė norinti mirti savo 
tėvynėje. Apie 153,000 kambo
diečių toliau gyvena dviejose sto
vyklose, tikėdamiesi išvažiuoti į 
turtingas pramonės šalis. 

Afganistane vyksta 
dviejų grupių kovos 
hlamabadas. — Kaip jau ra

šyta, Afganistane vyksta dviejų 
komunistinių grupių varžybos. 
Kovoja „liaudies masių" ir „liau
dies vėliavos" grupės. Kabule 
praėjusią savaitę grupių atenta
tuose žuvo apie 70 komunistų. 
Vietiniai pasakoja, kad kiekvie
ną naktį nužudoma apie 10 vie
nos ar kitos grupės veikėjų. 

— Pakistanas paskelbė, kad so
vietų karinis helikopteris ir keli 
lėktuvai buvo įskridę j Pakista
no erdvę. Vienu atveju net buvo 
bombarduotas Pakistano vieškelis. 

KALENDORIUS 

Birželio 19 d.: Romualdas, Ju
lijona, Andagis, Ramunė. 
Birželio 20 d.: Silverijus, Flo-

rentina, Genulis, Aiva. 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 70 

laipsnių, naktį 60 1. 
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TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Balandžio 11 d. Baltųjų rū
mų Tautinių mažumų įstaiga 

Klausimai ir atsakymai dėl už-
sionio politikos pertraukti buvo, 

sušaukė suvažiavimą ir vaišes kai atvyko prezidentas J. Carte 
Amerikos tautinių bendruome
nių vadams. Dalyvavo apie 200 
asmenų. Man teko garbė atsto
vauti Lietuvos Vyčių organizaci
ją. 

Suvažiavimo posėdis tęsėsi tris 
valandas. Jam pirmininkavo pre
zidento padėjėjas tautinių ma
žumų reikaluose dr. Stephen 
Aiello. Tautinių mažumų įstai
gą jis pavadino ryšininke tarp 

ris. Jis buvo šiltai pasitiktas. Savo 
kalboje, kuri tęsėsi apie 15 minu
čių, pasakė, kad tautinių mažu
mų bendruomenės yra Amerikos 
nugarkaulis. Jis dėkojo susirinku
siems už darbą, atliekamą jų at
stovaujamų organizacijų, ir pri
žadėjo gyvą ryšį tarp tautinėms 
mažumoms priklausančių ame
rikiečių ir jo žinioje esančios val
džios. Paskui jis pareiškė norą su 
kiekvienu suvažiavimo dalyviu as 

Svečiai kun. D. Lengvino 40 m. kunigystes minėjime Detroite Nuotr. J. Gaižučio 

DETROITO 
ŽINIOS 

valdžios ir tautinėms mažumoms į __ ~. . •«» .. • ' _, • 
.,, .v „ . . . meniskai pasisveikinti ir nusi 

priklausančių iš Europos ir Azi-' - -
jos kilusių amerikiečių. Jis pa
reiškė, kad domėjimasis jais ap
ima ne tik vidaus, bet ir tarptau
tines problemas. 

Kalbėdamasis su dir. Aiello pa 

fotografuoti. Toks jo noras pakei
tė iš anksto numatytą suvažiavi
mo dienotvarkę. 

Sveikindamasis su prezidentu, 
aš įteikiau jam vyčio ženklelį ir 

'AUŠROS" LITUANISTINĖ 
MOKYKLA BAIGĖ 
MOKSLO METUS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mich. 
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 

dėjėjomis - Victoria Mongiardo pasakiau, kad tai yra lietuviškas 
ir Natalie Sluzar — sužinojau, vertingumo ir drąsos simbolis. Pre 
kad Tautinių mažumų įstaiga z i d e n t a s maloniai pneme R ir pa 
žino apie didelį skaičių laiškų 
ir telegramų, pasiųstų preziden 
tui vyčių vardu. Mane ragino pa 
sakyti vyčiams, kaip svarbu yra ir 
toliau informuoti valdžią apie 
lietuvių problemas Amerikoje ir 
kitur. 

Po įžanginės dr. Aiello kalbos 
buvo diskusijos apie ekonominę 
padėtį. Joms vadovavo Atlygini
mų ir kainų pastovumo įstai
gos pirmininkas Alfred Kahn, pats 
tautinės mažumos pirmos genera 
cijos narys. Jo įžangines pastabas 
papildė Prekybos sekretoriaus pa 
vaduotojas Jerry Jazinovvski. Po 
to buvo klausimai ir sumanymai. 

Prezidento patarėjas krašto ap
saugos reikaluose dr. Zbignievv 
Brzezinskis kalbėjo apie Ameri
kos užsienio politiką. Amerika 
daranti pastangas prisitaikyti 
prie nuolat besikeičiančio pasau
lio ir kartu žiūrėti, kad pasau
lis tikėtų jos jėgos veiksmingu
mu. Jis kalbėjo ir apie padėtį Ira
ne ir Afganistane. Užsienio poli
tika turinti būti pagrįsta supra
timu, kad mes gyvename pašau-j Susitikau su 142 kuopos pirmi-
lyje, ant kurio negalima viešpa- j n[n^e fe^ Migonyte. 
tauti ir iš kurio negalima pasiša
linti. Pilypas SkaheiJds 

Gegužės 25 d. Grand Rapids 
lituanistinė mokykla baigė 

t mokslo metus su atitinkama 
"Aušros" lituanistinė mokyk- j programa. Mokyklos vedėjas 

la, veikianti Šv. Antano parapi- į Pr. Turūta savo žody priminė, 
mos patalpose, birželio 8 d. už-; kad ši mokykla vėl užvertė vie-
baigė mokslo metus. Mokyklos i ną istorijos lapą. Kiekvieni 
vedėjas Antanas Vaitėnas savo\ mokslo metai mokiniams atneša 
tartame žodyje pareiškė, kad mo- \ naudos ir praplečia lituanistinių 
kykloje yra dvi svarbiausios die-; žinių bagažą., jei artimai ben-
nos: pradžia ir užbaigimas. Atė- j dradarbiauja tėvai ir mokyto-

gos — Juozas Izokaitis, Lietu
va — J. Minelgos — Monika 
Jonaitytė, Neklausk — V. Stro-
lios — Mykolas Baniukaitis, 
Toli tėvynė mano — B. Barono 
— Rasa Izokaitytė ir Vasario 
16-tos aprašymas — Antanas 
Izokaitis. 

Buvo padainuotos dainelės: 
Kanapėlė — J. Bertulio, Pasė
jau linelį — A. Mikulskio, Ma
no tėvynė — Br. Budriūno ir 
Gintaro kraštas — St. Sližio. 
Dainas paruošė muzikos mokyt. 
Pr Turūta, joms akompanavo 
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išsirinko mokyklos tėvų komite- Į —Matote, kokia pažanga 
tą sekantiems mokslo metams: j nudžiugo prof. V JI. 

jus mokslo užbaigimo dienai vis- į jai. Nuoširdžiai padėkojo savo J o n a s rj^gj^ • j^į^į ^ 
kas pasilieka užmirštin. Mokyk- i bendradarbiams — mokytojams ; " 
lą baigė trys mergaitės. Mergaičių į V. Jonaičiui ir J. Puodžiūnienei, 
gi svajonė tapti modeliuotoja ar j kurie per visus mokslo metus 
kino žvaigžde. To pasiekti reikia į dirbo mokykloje . Pasidžiaugė 
daug dirbti ir mokytis. j nuoširdžiu bendravimu su tė-

Mokyklos kapelionas kun. Ka- į vais. tėvų komiteto nariais, o 
zimieras Simaitis savo žodyje pa-1 ypag s u pirm. E. Izokaitiene. 

pirm. inž. Jonas Izokaitis, nariai 
Elytė Izokaitiene ir Vytautas 
Baniukaitis. 

Be vietinių svečių, mokslo 
metų užbaigime dalyvavo toli
mas svečias L. Venckus su žmo
na iš Fennville, Mich. pfc. 

Lietuvos vyčių organizacijos pirmi
ninkas Pilypas Skabeikis. 

. • - • • " . 

sakė, kad jis turės jam didelės 
reikšmės, ir kad nešios ji su pasi
didžiavimu. 

Tą pačią dieną aplankiau JAV 
vyskupų draugijos generalinį se
kretorių vyskupą Thomas Kelly 
ir įteikiau jam Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos įžangos įrė-
muotą faksimilę, kaip buvo su
tarta praeitame vyčių seime. 

teiktais gyvenimo pavyzdžiais iš
ryškino, koks yra brangus moks
las ir kaip jis< gyvenime vertin
gas. Jūs atvažiavote į mokyklą ir 
joje išmokote daug dalykų. Mo
kykloje įgytos visos žinios yra 
naudingos ir jos praplėtė jūsų a-
kiratį. 

8 skyrius baigė ir pažymėjimus 
gavo: Natalija San John, Vilija 
Telyčėnaitė ir Vytė Šnapštytė. 
Jos dar gavo iš mokyklos paren-

kuri su dideliu atsidėjimu rūpi
nosi ir materialinėmis gery
bėmis. 

Meninei programai pravesti 
buvo pakviesta aukštesniųjų 
skyrių mokiniai: Antanas Izo
kaitis ir Julija Izokaitytė. Pa
čių mažųjų grupės Lina ir 
Larą Izokaitytės padainavo Du 
gaideliai, Lina Izoakitptė dekla
mavo Vytės Nemunėlio — Kny
gutė, eilėraščius — Lietuvoj 

girnų vadovo skt. Algirdo Vaitie- . .v ... , , . . , , . 
kalcio aplanke gražiai sudėtas ; F™™ Vaičaičio Julija Izokaity-
mokyklos gyvenimo nuotraukas 

VYČIU GEGUŽINĖ 

Chicagos vyčiai liepos 4 d. ren
gia gegužinę Vyčių salėje ir so
delyje, 2453 West 47th Street. 
Pradžia 12 vai., ir tuojau bus ga
lima valgyti pietus. Šokiams gros 

Wally Tenclinger orkestras. Vyčių 
pirmininkas Algirdas Brazis kvie
čia lietuvius atvykti į gegužinę, 
Amerikos laisvės dieną praleisti su 
vyčiais. 

RAŠYKITE KALINIAMS 
Lietuvos Reikalų komiteto pir

mininkas kun. Kazimieras Puge-
vičius prašo, kad vyčiai rašytų 
padrąsinimo laiškus tiems, kurie 
yra uždaryti į kalėjimą už gyni
mą žmogaus sąžinės laisvės. Jų 
tarpe yra ir šitie du: Henrikas Jas 

kūnas, 431120 Mordovskaja USSR, 
Zubovo-Poliansky rajon, pos. 
Sosnovka, uch. ZhKh 385(1 — 6. 
Gimęs 1927 metais. Areštuotas 
1976 m. gruodžio 22 d. už plati
nimą religinės ir patriotinės lite
ratūros. 1977 m. lapkričio 28 d. 
nuteistas 10 metų sunkiųjų dar
bu kalėjimo ir penkiems metams 
ištrėmimo. 

Povilas Petronis, Mordovskaja 
USSR, 431200 Tenguševsky Ra-

liginės literatūros. 1974 metais 
nuteistas aštuoniems metams. 

(II "L. Life Line') 

l ŽTARIA PERSEKIOJAMUS 
Didžiosios Britanijos, Federa 

tyvinės Vokietijos ir Šveicarijos 
organizacijos kovai prieš pikt
naudžiavimą psichiatrijos moks 
lu pasiuntė laišką Sovietų aukš
čiausiosios tarybos pirmininkui 
Brežnevui, ragindamos sovietų 
valdžią sustabdyti persekiojimą 
asmenų, kurie iškelia Sovietų 
Sąjungoje vykdomus susidoroji
mus su politiniais ir sąžinės ka 
liniais. Laiško autoriai atkreipia 
sovietų valdžios dėmesį į tai, 
jog prieš trejus metus Maskvo
je įsisteigusios visuomeninės 
grupės tirti piktnaudojimui psi
chiatrijos mokslu nariai yra be 
paliovos persekiojami, vargina
mi kratomis, tardomi ir suima
mi. Vien paskutinių dviejų mė
nesių bėgyje du grupės nariai 
— Viačeslav Bakhmin ir dr. 
Leonard Ternovski buvo suimti. 
Anksčiau suimtam ir Sibire da
bar bausmę atliekančiam Alek
sandrui Podrabinekrui buvo pa-

jon, pos. Baraševo, uchr. ZhKh Į grasinta iškelti naują teismo 
385(3 — 5. Gimęs 1911 metais. Į procesą. Nubausti buvo ir du 
Areštuotas 1973 m. lapkričio 19 d. į kiti grupės nariai — Vladimir 

ir mokyklos aprašymų laikraš 
čiuose kopijas. Mokyklos globėjas 
ir mecenatas Stasys Račiukaitis 
baigusiems įteikė po dovaną — 
knygą. Mokyklos tėvų komiteto 
pirm. Marijos Šnapštys iš dovano
tos knygos paskaitė "Smutkelis". 

Stasys Račiukaitis tartame žo
dyje iškėlė mokinių tuos nuopel
nus, kuriuos jie įgijo lankyda
mi "Aušros" lituanistinę mokyk
lą. Padėkojo tėveliams, kad jie 
deda visas pastangas, kad jų vai
kai nenutolstų nuo lietuvybės ir 
sudaro progą lankyti mokyklą. 
Tuo pačiu pareikšdamas, kad 
"Aušros" lituanistinė mokykla 
šiais metais švenčia ir 30 metų 
sukaktį. 

Tėvų komiteto pirmininkas M. 
Šnapštys padėkojo mokinių tė
veliams, mokyklos vedėjui A. Vai 
tėnui, kapelionui kun. K. Simai-1 
čiui, klebonui A. Babonui, paren- Į 
girnų vadovui sktn. A. Vaitiekai- Į 
čiui ir mokyklos mecenatui Sta-1 
siui Račiukaičiui ir St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkui Vin
cui Tamošiūnui. Baigusiųjų var
du kalbėjo ir padėkojo Vilija Te
lyčėnaitė. 

Parengimų vadovas sktn. A. 
Vaitiekaitis savo tartame žodyje 
ragino mokynius ir vasaros me
tu nenutolti nuo mokyklos ir to
liau mokytis ir lavintis, tarda
mas iki pasimatymo kitais 
metais! 

A.G. 

JONINIŲ LAUŽAS 
Jūrų šaulių "Švyturio" kuopa 

savo stovykloje "Pilėnai" š.m. 
birželio 21 d. 8 vai. vak. rengia 
Joninių laužą ir paparčio žiedo 
ieškojimą. Kokią premiją gaus 
žiedą suradęs — neskelbiama. 

Programoje dalyvaus: St. But
kaus šaulių kuopos p-kas V. Ta
mošiūnas, mokytojas K. Gricius, 
Šokėja B. Lungytė. Dainavimui 

tė, Tėvų nameliai — Vytės Ne 
munėlio — Petras Treška, Tėve
lių krašto Lietuva — J. Minel-

kaitis. Sesės šaulės priruoš lietu
viškų skanių valgių, o broliai 
šauliai—gėrimais. Vartai bus ati
daryti nuo pat ryto. Visi Detroi
to ir apylinkių lietuviai kviečiami 

svečiai reiškė pasitenkinimą už 
meninės programos parengimą 
gausiais plojimais mokytojams 
ir mokiniams reiškė padėką, ku
rie su šypsniais veideliuose per
davė autorių mintis. LB Grand 
Rapids apylinkės vardu N. Ba-
niukaitienė, kaip kultūrinės da
lies vadovė, pareiškė nuoširdžią 
padėką apylinkės globojamai 
mokyklai ir linkėjo eiti toliau 
tuo pačiu lietuviškumo keliu, ku
ris nustatytas Švietimo tarybos, 
o mokytojams palinkėjo ištver
mės nepailsti ir su ta pačia ener
gija teikti žinias apie mūsų 
gimtąjį kraštą — Lietuvą. Pa
žymėjimus įteikė mokyklos ve
dėjas ir'mokytojas Vyt. Jonai
tis, šiais mokslo metais baigė 
8 skyrius Antanas Izokaitis, 
kuriam buvo įteiktas mokyklos 
baigimo pažymėjimas. 

Tėvų komiteto pirm. E. Izo
kaitiene, baigdama mokslo me
tų užbaigimo programą, tėvų 
vardu mokytojams ir moki
niams įteikė dovanėles ir papra
šė baigti Jminėjimą Lietuvos 
himnu ir po visa ko pakvietė 

DIDELE PA2ANGA 
Kartą prof. V.R. egzaminavo 

studentą, kuris negalėjo atsakyti 
nė į vieną klausimą. 

— Pasakykit pagaliau, — pa
klausė profesorius, — kieno pa
skaitas ir seminarus jūs lankote? 

—Docento Mitlerio. 

—Kodėl? — labai 
studentas. 

nustebo 

— Prisimenu, praėjusį kartą 
jūs negalėjot atsakyti net ir į šį 
klausimą. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W G9th Street, Chicago, UI 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

atvykti į šaulių gražiuosius pilė
nus, juose praleisti vasaros dieną i visus susirinkusius pasivaišinti 
ir dalyvauti Joninių lauže. ' kavute ir skanėstais, kuriuos 

A. G. parengė tėvai. Vaišinantis tėvai 
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I Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA I 
Į DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS Į 
I PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-os DIENOS | 

r Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus S 
S kitus atvykti j DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už = 
= pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite E 
E didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio ar keramikos S 
E dirbinių. S 
= Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 S 
E vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. ryto iki § 
E 12 vai. p.p. E 
E (Įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra H 
5 iš 63rd St.-gatvės, prie geležinkelio). = 
E DRAUGO Administracija | 

1 DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 [ 
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I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA į 
| SOL, DANOS STANKATTYTeS I 
| (Įdainuota lietuviškai) E 

Į O P E R Ų A R I J O S I 
| Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. I 
E Dirigentas Alvydas Vasaitis E 

| GRA2L\*A AIDA, KAUKIŲ BALTUS, LIKIMO GALIA, | 
= CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

E Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: E 
1 DRAUGAS, $5)5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629. | 
= m. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. E 

už spausdinimą ir platinimą re-' Borisov ir dr. Semyon Gluzman. j vadovaus sktn, Algirdas Vaitie- -7|i.!iii!iiinniii!!iiillli:illii'ii<!H!iHiUMnutniiiiiii;iiiiliimiiliuimiimiMHmi!iiii»5 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
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Liaudies meno demonstracija ir 

TŪKSTANČIU SUSITIKIMAS 
Šalia Lietuvių operos, Dai

navos ar Čiurlionio ansamb
lių, įvairių jaunimo meninių 
vienetų pasirodymų, keletas 
parengimų būna jau visos išei
vijos mastu, — tai dainų ir 
tautinių šokių šventės. Be abe
jo, čia jau negalima laukti 
meniško preciziškumo, bet tie 
masiniai pasirodymai yra 
mums tautinio pasididžia
vimo momentai, o taip pat pui
ki demonstracija, parodanti 
amerikiečiams ir kitų tautų 
žmonėms, kad mes esame dau
giau, negu tik savo pragy
venimu besirūpiną žmonės, 
kad mes sugebam ne tik pa
demonstruoti savo meną, bet 
sugebame parodyti ir savo 
organizacinius sugebėjimus, 
sugebame patraukti aukštus 
JAV visuomenės pareigūnus, 
įskaitant net Baltųjų Rūmų 
asmenis. 

Mūsų tautinių šokių šventė 
yra mūsų organizuotumo, mū
sų meninio sugebėjimo, mūsų 
dvasinio iškilumo ir mūsų 
jaunystės demonstracija. Su
traukti porą tūkstančių šokėjų 
ir keliolika tūkstančių žiūrovų 
į vieną vietą, sugebėti juos 
atgabenti, aprūpinti vietos 
transporto priemonėmis ir ap-
nakvydinti rodo mūsų orga
nizacinį išprusimą. O pati 
šventė, patys šokiai, muzika ir 
dainos parodo, kad mes su
gebame pasirodyti net ir gana 
plačiai, o ne tik pade
monstruoti savo šokius sceno
se ar tautybių festivaliuose. 

Pati pirmoji po antrojo pa
saulinio karo šventė Ameriko
je buvo suruošta 1957 m. LB 
Chicago8 apygardos pastan
gomis. Toje šventėje dalyvavo 
per 650 šokėjų iš JAV ir 
Kanados įvairių vietų, o taip 
pat 700 Chicagos lituanistinių 
mokyklų" mokinių. Šventė pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir to
dėl buvo pradėtos jos organi
zuoti kas penkeri metai. 
Antroji šventė įvyko 1963 m., 
trečioji 1968 m., o ketvirtoji 
1972 m. Kadangi buvo norėta 
prisidėti prie JAV dviejų šim
tų metų nepriklausomybės 
minėjimo, penktoji tautinių 
šokių šventė buvo suruošta jau 
už ketverių metų, tai yra 1976 
m. Paskutinėse tautinių šokių 
šventėse dalyvavo šokėjų iš 
Pietų Amerikos ir Europos. 

Visos tos šventės praėjo su 
pasisekimu, ypač jos buvo sėk
mingos todėl, kad šventėse 
dalyvavo JAV aukštieji parei
gūnai, net JAV prezidentų 
žmonos, vieneriais metais 
ponia Nixon, vėliau ponia 
Ford. Pastarajai buvo įteikti 
tautiniai drabužiai, ją beside
rinančią nufotografavo gau
sybė fotografų ir ta nuotrauka 
buvo daugelyje Amerikos laik
raščių, ir tai buvo gana didelė 
Lietuvos reikalui reklama. 
Apie tai žinojo ir pavergtos 
Lietuvos gyventojai ir labai 
džiaugėsi. Dar tą patį vakarą 
televizijos stotys parodė ponią 
Ford, besigėrinčia lietuviškų 
tautiniu kostiumu, o laikraš
čiai išspausdino platesnius 
aprašymus , lietuviškai paci
tuodami ponios Ford pasaky
ta "labas" ir taip pat sen. Per-
cy "Sveiki lietuviai". Visa tai 
prisidėjo prie lietuviško rei
kalo iškėlimo, Lietuvos vardo 
garsinimo, prie mūsų pačių 
tautinio sustiprėjimo ir nusi
teikimo. Ir reikia tikėtis, kad 
bus taip pat ir šįmet, nes bilie
tai į tautinių šokių šventę bu
vo dar anksčiau išparduoti ne
gu praėjusiais kartais, o taip 
pat yra pagrįstų vilčių, kad 

šventėje dalyvaus aukštieji 
JAV pareigūnai, net Baltųjų 
Rūmų atstovai. 

Kaip žinoma iš spaudos 
šventės šokėjų skaičius vis di
dėja. Jeigu pačioj pirmojoj te
buvo tik per 600, tai vėliau sie
kė jau tūkstančio, o dabar 
dalyvaus per 2,000 šokėjų. Tai 
apsunkina tokios šventės pra-
vedimą, bet, iš kitos pusės, tai 
suteikia rengėjams ir džiaugs
mo. Šventės rengimo kom. 
pirm. inž. Jonas Talandis ir 
šokių vadovė Nijolė Pupienė 
pasidžiaugė, kad nebuvo gai
la rūpesčių, nes visų grupių 
vadovai kooperavo, visi šven
tei sparčiai ruošėsi, visi rū
pinosi, kad galėtų prisidėti 
prie savo kelionių apmokėji
mo. 

Iš viso dalyvaus 60 šokėjų 
grupių, 9 liaudies sansambliai 
ir chorai. I š kitų kontinentų 
atvyks Vasario 16-sios gim
nazijos šokėjų grupė ir Ra
tukas, Klumpakojis iš Mel-
bourno, Australijos, Lietuva iš 
Anglijos ir Nemunas iš Sao 
Paulo, Brazilijos. Repertuaras 
20 šokių, vaikų 3, jaunių 3, stu
dentų 11, veteranų 3. Pa t i 
šventė įvyksta liepos 6 d., sek
madienį, tačiau ji prasidės iš
kilmėmis jau šeštadie-nį Jau
nimo centre 8 v.v. Žodį t a r s 
PLB pirm. inž. Vyt. Kaman-
tas, aukurą uždegs vadovė 
Nijolė Pupienė su JAV, Kana
dos, Anglijos, Australijos, Bra
zilijos ir Vokietijos šokėjų ats
tovais. Vainiką padės prie 
žuvusiems paminklo Lietuvos 
gen. kons. Juzė Daužvardienė 
ir šventės kom. pirm. J. Ta
landis. Žodį tars Lietuvos gen. 
konsule. Po to Jaunimo centre 
vyks šokėjų susipažinimo va
karas. 

Kitą dieną iškilmingas šv. 
Mišias a tnašaus vyskupai V. 
Brizgys ir A. Deksnys, taip 
pat kun. A. Trakis. Pati tauti
nių šokių šventė prasidės 2 
vai. p.p. Amfiteatre. Iškilmin
gai įžengs garbės svečiai, bus 
įneštos vėliavos, šokėjų para
das, himnai, diriguojant muz. 
F. Stroliai, garbės svečius pri
statys inž. A. Rudis. Po to Bal
tųjų Rūmų atstovo, guberna
t o r i a u s i r s e n a t o r i ų 
sveikinimai. Bus stengiamasi, 
kad šventė pati per ilgai neuž
truktų, kad nebūtų per ilga, 
nes čia yra Šokių, o ne kalbų 
šventė. J u o labiau kad vakare 
vyks banketas. 

Iš Liet. Bendruomenės politinės konferencijos VVashingtone. Matyti dalis dalyvių: Dr. Sungaila, J . Simanavičius, V. Nakas, S. Cyvas, R. Cesonis, V. 
Kamantas, K. Miklas, V. Kutkus, dr. St. ir Ponia Bačkiai, I. Bublienė, dr. D. Krivickas, kun. K. Pūgevičius ir kt. Nuotr. Jono Urbono 

DIALOGAS SU AMERIKIEČIAIS POLITIKAIS 
Iš pasikalbėjimų su įtakingais J A V pareigūnais LB konferencijos metu 

Tūkstančių šokėjų šokiai ir 
tūkstančių lietuvių susitiki
mas nėra jau taip paprastas 
įvykis, jis pareikalauja gana 
kieto darbo, aukos tiek iš ko
miteto narių, tiek iš visų orga
nizacijų ir šokėjų. Kelionės ir 
apsigyvenimo nepatogumai, 
įvairūs šeimyniniai rūpesčiai, 
laiko suderinimas, — visa tai 
sudaro nemažą rūpesčio, ko 
kartais mes nepastebime ir 
ne įver t iname. Tūkstančių 
žmonių sukvietimas, atostogų 
suderinimas nėra lengvai iš
sprendžiamas, bet jei pavyks
ta, tai t a s laimėjimas dar di
desnis, dar daugiau sukelia 
džiaugsmo. 

Šventė jau čia pat. Daugelis 
ilgai ruošėsi šiam dideliam 
susitikimui, kuris liudys ir mū
sų visuomenės pajėgumą ir 
kultūrines pastangas. Visa 
tam t ikra prasme padės ir Lie
tuvos politiniam reikalui. 
Šventė vyks ne tik mūsų pa
čių džiaugsmui ir pramogai. 

Al. B. 

Antrąją Lietuvių Bendruo
menės konferencijos dieną 
Washingtone, birželio 9 d., 
atvyko keli amerikiečiai poli
tikai, Baltųjų rūmų štabo, 
Saugumo tarybos ir kitų insti
tucijų nariai. Su jais konfe
rencijos dalyviai vedė pokal
bius: turėjo progos išklausyti 
jų pranešimus, klausti mus 
dominčius klausimus, vesti 
ilgesnes diskusijas. Šie pokal
biai užtruko daugiau kaip 4 
valandas, taigi buvo gali
mybė viešoje auditorijoje pla
čiau pasikalbėti, o taip pat 
pasikalbėti ir privačiai. Štai 
kai kurios tų pokalbių mintys. 

Dr . D . A a r o n ka lba 
Dr. David Aaron, Z. Brze-

sinskio Štabo narys (jo parei
gų angliškas pavadinimas — 
Deputy to the National Secu-
rity Advisor to the President) 
savo pranešime kalbėdamas 
apie JAV-bių vedamą poli
tiką, pabrėžė, kad ir toliau bū
sianti tęsiama Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų okupacijos 
nepripažinimo politika. JAV-
bės pripažįsta Pabaltijo kraš
tų diplomatines tarnybas, ku
rios išsilaiko iš savo turimų 
lėšų. Joms bus padedama ir to
liau. 

Toliau jis pasakė, kad, kol 
Sovietų Sąjunga nepasitrauks 
iš Afganistano, JAV-bės nepa
laikys su ja normalių ryšių, 
prekybinių ir kitokių santy
kių. 

JAV-bės esančios pasiry
žusios Madrido konferencijos 
metu kelti žmogaus teisių 
pažeidimo reikalus ne tiktai 
Pabaltijo, bet ir kituose Sovie
tų Sąjungos kraštuose. Į 
Madridą vyksianti stipri JAV 
delegacija, kuri nusives ir rei
kalingą dokumentinę me
džiagą. 

BRONIUS KVIKLYS 

Toliau pranešėjas nurodė, 
kad JAV-bės šiais laikais turi 
daugybę įvairių problemų 
ekonominėje ir politinėje (tarp
tautinėje) srityje. Tačiau esą 
gerų vilčių, kad bendromis 
visų pastangomis jas bus gali
ma teigiamai išspręsti. 

Įdomūs paklausimai 
Diskusijų metu dr. V. Var

dys pranešėją paklausė, koks 
būtų „normalių ryšių" (santy
kių) su Sovietais pobūdis, 
jeigu jie pasitrauktų iš Afga
nistano. Dr. Aaron jam atsa
kė, kad vargiai būsią sugrįžta 
į ankstesnę detentės padėtį dėl 
įvairių priežasčių, jų tarpe dėl 
Sovietų karinės jėgos padidė
jimo, nuolatinių žmogaus 
teisių pažeidinėjimų. 

Kun. K. Pūgevičius pažymė
jo, kad kartais žodžiais sako
ma viena, o veiksmais daro
ma kas kita. Pvz., kai 
baptistai ieškojo prieglobsčio 
Amerikos ambasadoje Mask
voje, jiems amerikiečių buvę 
patarta grįžti atgal. O jeigu 
lietuviai katalikai bandytų 
taip padaryti, kas tada būtų? 
Ar ir jiems būtų patarta grįžti 
atgal? Į tai dr. Aaron pareiš
kė, kad eilėje JAV ambasadų 
bei atstovybių Sovietų žmo
nės ieško prieglobsčio teisių, 
tačiau atstovybės neturinčios 
galimybės jiems padėti. 

Dr. T. Remeikis paklausė, ar 
Amerikos diplomatija Sovietų 
klausime įvairias problemas 
sprendžia kiekvieną atskirai, 
kai jos iškyla, ar yra kokia 
nors platesnė bendra politika, 
pvz. Afganistano atveju. Dr. 
Aaron atsakė, kad tai kompli
kuotas klausimas. Tačiau 
Sovietai su invazija į Afga

nistaną per tob nuėję. Bet ir su 
jais stengiamasi kalbėtis, 
diskutuoti, prilaikyti Sovietų 
militarizmo plitimą. 

Antrasis to paties dr. Remei-
kio klausimas buvo: kokia da
bar yra JAV politika Sovietų 
tautinių valstybių atžvilgiu, 
žinant, kad Sovietai turi daug 
tokių valstybių. Dr. Aaron: 
JAV-bės gerai žino daugia-
tautybės problemą Sovietų 
Sąjungoj. Žino, kad rusai nori 
kitas tautas surusinti. Visa tai 
rodo, kad Sovietų Sąjungoj 
nėra vidinės stiprybės. Todėl 
JAV-bės stengiasi per radiją ir 
kitais būdais įvairiomis kal
bomis Sovietų tautas infor
muoti. 

Buvo keletas kitų paklau
simų. Prelegentas buvo 
užklaustas ir dėl mūsų diplo
matijos tęstinumo. Jam buvo 
atsakyta, kad JAV-bės gerai 
supranta padėtį ir toliau šiuo 
klausimu rūpinsis. Į klau
simą, ar JAV-bės padeda 
Afganistano laisvės kovo
tojams, buvo diplomatiškai 
atsakyta, kad Afganistanas 
turi daug draugų... 

Baigęs savo pranešimą ir 
diskusijas dr. Aaron, apleis
damas konferenciją, labai 
nuoširdžiai sveikino čia daly
vavusį ir atidžiai diskusijas 
sekusį Lietuvos atstovą 
Washingtone dr. St. Bačkį. 

Dr. Larrabee mums 
rūpimais klausimais 

Dr. Stepben Larrabee (jo 
pareigos angk k. — Staff per-
son — National Security 
Council, Eastern Europe offi-
ces specialist) specialaus 
pranešimo nepateikė, atsa
kinėjo į klausimus, kuriuos 

jam pateikė dr. V. Vardys, 
Alg. Gečys, Saulius Kuprys, V. 
Volertas, R. Cesonis, Arv. 
Barzdukas, dr. A. Budreckis ir 
kiti. 

Užklaustas dėl „Laisvės" 
radijo (Radio Liberty) prog
ramų, ar jos bus siaurinamos, 
prisipažino neturįs pilnų infor
macijų, bet nemanąs, kad 
informacija pavergtiems kraš
tams būtų mažinama. 

Dėl Afganistano okupacijos 
jis pasakė, kad tai esanti ilga
laikė problema, ir Sovietai 
greitai iš ten nepasitrauksią. 
Iš to visko gerai tiek, kad 
Europa pagaliau pamačiusi 
tikrą realybę. Reikahngas 
esąs Sovietams spaudimas iš 
visų pusių: ekonominis, poli
tinis, karinės jėgos didinimas 
ir kitos priemonės. JAV-bės ir 
Europos sąjungininkai dėlto 
turį kiek skirtingas pažiūras, 
bet iš esmės sutaria. 

S. Kuprio užklaustas, kodėl 
viešai ir dažnai vengiama ly
ginti Afganistano įvykius su 
Lietuvos okupacija, prele
gentas atsakė, kad įvairiom 
progom tai daroma, tačiau 
prezidentas ne visada galįs 
viską pasakyt i . Volerto 
paklaustas, kodėl JAV-bės 
dažnai leidžiasi Sovietų stu
miamos, atsakė, kad JAV-bės 
esančios pakankamai stiprios 
ir dar stiprėjančios. 

Ar Madrido konferencija 
atneš pavergtoms tautoms 
naudos, pranešėjas nebuvo 
optimistas. Vis dėlto ten 
būsiąs forumas, kuriame 
Sovietus būsią galima pasta
tyti į gynimosi poziciją. 

R. Spencer Oliver apie 
Madrido konferenciją 

R. Spencer Oliver (jo titulas 
angį. Staff Director & General 
Counsel of the Commission on 

Security & Cooperation in Eu
rope) plačiau nušvietė Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijos reikalus. 
Esą, Belgrade buvę pasiekti 
du dalykai: teisė iškelti klausi
mus ir diskutuoti specifinius 
dalykus. Madride vėl būsią 
keliami įvairūs klausimai, ku
riems reikią geros specifinės 
dokumentacijos. Taigi reikią ir 
lietuvių visuomenės bei kitų 
tautinių grupių nuomonių bei 
pasisakymų. Lietuvos klausi
mas būsiąs iškeltas įvai
riomis progomis ir daugelyje 
atvejų, pvz., kalbant apie žmo
gaus teises, tautinę kultūrą ir 
kt. 

Pasak jo, po invazijos į 
Afganistaną daugelis komu
nikacijos kanalų su Sovietais 
užsidarę. Dabar esą mažiau 
kalbama apie disidentinį sąjū
dį. Sovietai iš viso nenorį kal
bėti apie žmogaus teises ir jų 
paneigimą Sovietuose. Vis 
dėlto jie važiuosią į Madridą 
vien jau todėl, kad po Hel
sinkio konferencijos jie pa
reiškė, kad Helsinkio paktas 
esąs didelis Sovietų diplo
matijos laimėjimas. Nevyk-
dami į Madridą jie sukeltų 
nepasitenkinimą Rytų Euro
pos ir kituose kraštuose. Tuo 
tarpu europiečiai daugiau tikį 
į tyliąją diplomatiją kai JAV-
bėse daugiau viešai kalbama. 

JAV-bės norinčios iškelti 
teisės pažeidimus principiškai 
ir pailiustruoti specifiniais 
pavyzdžiais, kad atkreiptų 
pasaulio dėmesį. Pati Madri
do konferencijos dienotvarkė 
jau esanti bendrais bruožais 
paruošta. 

Amerikiečių svečių bei 
kalbėtojų tarpe konferencijoje 
dar dalyvavo ir nuoširdžiai 
lietuvius sveikino prel. Geno 
Baroni (assist. Secr. of UD), 
Mrs. Meg Donover (Staff per-
son of the Commission on 
Security & Cooperation in Eu
rope). 

(Nukelta į 5 psl.) 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

Juozas Vaičeliūnas 

ŽUDO LIAUDĮ LIAUDIES VARDU 
Triūbija melą tonu skardžiu, 
žudo jie liaudį liaudies vardu; 
Triūbija melą ir bijo tiesos — 
Tur ką slėpti nuo liaudies visos. 

Radijo bangą stengias užgniauit, 
Šviesiąją saulę apkali, 
Lūpas užčiaupti, surišti rankas, 
žirgu sauvalės ištrypti lankas. 

(lt Sibiro lietuvių poezijoa, 19&4 m.) 
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Kitą rytą daugumą mūsų pasiuntė į stovyklą Nr. 
9. Mes čia dirbome plytų fabrike, o sugriuvusi 
pastatą atstatė kitos brigados. Plytų fabrikas buvo 
primityvus. Vienoje vietoje buvo paruošiamas molis 
ir gaminamos plytos, o kitoje vietoje buvo plytų 
deginimo krosnys. Aš dirbau prie tų krosnių. 
Kadangi Norilske vyko didelės statybos, reikėjo 
daug plytų, todėl fabriko administracija spaudė 
kalinius dirbti greičiau. Bet 6 a dirbo ir daug kri
minalistų, kurie darbą sabotavo. 

1948 m. stovykla Nr. 9 buvo pavadinta Nr. 5. 
Daug kriminalistų buvo išsiųsta kitur, o čia atkelta 
politinių kalinių, nes tie dirbo geriau. Perorgani
zavus stovyklą, aš buvau perkeltas į statybos briga
dą ir dirbau prie statybų Norilske. Buvo statomi 2 jų, 
o kai kur ir 4-5 aukštų apartamentų namai. Prade
dant namo statybą, pirmiausia būdavo nuvaloma 
namui statyti skirta vieta ir ji būdavo aptveriama 
spygliuotų vielų tvora. Penkių aukštų namų pama
tams padėti reikėdavo iškasti gilius griovius, kad 
pasiekus neužšalusią žemę. Tą darbą teko atlikti su 
karka ir šiūpėle. 

Kai kur darydavo 2—2 metrų stulpus, ten reikėjo 

ir atitinkamo iškasimo. Prie tokio iškasimo dirbo 3 
kaliniai: vienas kasė, kitas pylė į krepšį, o trečias 
viršuje tą krepšį ištuštindavo ir vėl nuleisdavo 
žemyn. Taip reikėjo dirbti 10 valandų su pusės 
valandos pertrauka. Viršuje dirbantis dirbo 40 
laipsnių šaltyje, o dirbantieji duobėse dažniausia 
dirbo švarkus nusimetę, kad išpildytų kvotą. Kai 
būdavo pasiekiama neužšalusi žemė, tuojau pildavo 
cemento mišinį, padarytą kalinių rankomis. Kai 
buvo baigti lieti stulpai, pradėdavo sienų statybą. 
Cia visą darbą kaliniai atlikdavo rankomis ir 
kojomis: maišė cementą, nešiojo plytas, lentas net į 
5-tą aukštą. Kartais toks pastatas žiemos metu 
būdavo pastatomas per 3 mėnesius. 

Prie tokios statybos buvo daug ir nuostolių: da
lis plytų suduždavo prie jų išvertimo, trečdalis 
cemento nudulkėdavo, kai jis būdavo išpilamas iŠ 
sunkvežimių. Kaliniai į tai nekreipė dėmesio. Kar
tais jau paruoštą lentų medžiagą kambarių įren
gimui sunaudodavo kūrenimui, kad būtų galima 
pasišildyti. Darbas buvo sunkus ir valandos ėjo 
palengva. Kai eidavome į darbą ar grįždavome iš jo 
per Norilsko centrą, žmonės žiūrėjo į mus su užuo
jauta, bet mes negalėjome sustoti ir su jais pasi
kalbėti. 

Stovykloje Nr. 5 buvo geriau, negu prieš tai. Cia 
daugiausia buvo patalpinti politiniai kaliniai, kurie 
savo būdu ir išsilavinimu labai skyrėsi nuo krimi
nalistų. Cia vėl turėjau progos atlaikyti šv. Mišias, 
kai jas buvau laikęs tik Dudinkoje. Vėl kun. Kaspe-
ras buvo mano "angelas". Jis atvyko iš Dudinkos ir 
laikė pamaldas lenkams, lietuviams, latviams ir ki
tiems katalikams. Jie mane 6a vėl surado ir paprašė 
paramos. Greitai aš perėmiau vieną jo „parapiją". 

Lenkas Viktoras buvo mano "parapijos" organi
zatorius. Jis buvo mokytojas. Čia dirbo kaip knygų 
įrišėjas. Jo įstaiga buvo stovyklų administradįos 
pastate. Aš pamaldas laikiau jo įstaigos raštinėje 
prie pat komendanto nosies. Dausiausia šv. Mišias 
laikydavau Rytų apeigomis. Reikiami indai buvo 
padaryti vieno kalinio. Gaudavome vynuogių 
vyno.Plotkelių iškepdavo vienas latvis, kuris dirbo 
stovyklos virtuvėje. 

Viktoras į pamaldas ateidavo kiekvieną vakarą 
ir eidavo prie komunijos. Ateidavo ir rusas Smir
novas, kuris Mišių eigą žinojo atmintinai ir garsiai 
atsakinėjo kunigui. Sunku buvo sutalpinti visus, no
rinčius patekti į pamaldas. O žinios apie pamaldas 
greitai sklido. Paskui sugalvojome pamaldas turėti 
barake, kur buvo daug lietuvių, lenkų. Ir pats bri-
gadierius buvo religingas žmogus. Kartais išpažin
čių tekdavo išklausyti per pasivaikšdojimą lauke. 
Sven6ausiojo nepalikdavome kitai dienai, kad 
nebūtų kokių nors kratų ir tuo nesusilauktume pa
vojų bei Švenčiausiojo išniekinimo. Pamokslus kar
tais pasakydavau pasivaikš6ojant grupėmis kieme, 
nes ir šiaip buvo kalinių, kurie grupėmis vaikščiojo 
kieme ir kalbėjosi. 

1948 m. vasarą išgirdome, kad prie Norilsko bus 
statomas vario apdirbimo fabrikas. Kartą pamačiau 
ant sienos sąrašą kalinių, kurie turėjo pasiruošti 
etapui. Mano pavardė buvo tame sąraše. 

Stovykla Nr. 4 s ta to var io fabriką 

Paskirtųjų kalinių grupė buvo pervesta į stovyk
lą Nr. 4, kuri yra už dviejų mylių nuo stovyklos Nr. 5, 
ir perduota jos administrarijai. Čia pastatai buvo 
mūriniai ir dviejų aukštų. 

« (Bus daugiau) 

y 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 19 d. 

I5MIMYBBE PAREIGAI BUVO JOS GYVENIMO 
KELRODIS 

A. a. Aldonos Dirmantaites - Šimaitienės mirties 
metines minint 

A, a. Aldona Dirmantaitė-Ši-
maitienė buvo viena iš tyliųjų, 

darbščiųjų ir pareigingųjų 
žmogiškųjų bitelių atstovė, vi
są gyvenimą išlikusi ištikima 
darbui, šeimai ir pasiruoštam pe
dagogės — lituanistės pašauki
mui, nepažinojusi "Kas tai yr 
tingėti". Gimusi iš grynakraujų 
žemaičių tėvų, paveldėjo gyve
nimui rimto pasiruošimo sam
pratą^ pagarbą tėvams, ištikimy
bę ir meilę savo šeimai ir lietu
vių tautai. 

Tėvai ir ju namų dvasios 
paveldėjimas 

Aldonos tėvas — Stasyi Dir-
mantas, vaistininko sūnus, rasei
niškis žemaitis, gimė 1887 m. Tai 
buvo pavaizdus S. Daukanto, D. 

dienas. Čia ji pradėjo pirmuosius 
žingsnius \ mokslo šviesą. Čia 
septyniolikmetė 1932 m. labai ge
rais pažymiais baigė "Saulės" 
mergaičių gimnaziją. 

1932 m. rudenį Aldona įstojo į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulte
tą lituanistikos studijuoti, pagrin
dine šaka pasirinkdama lietuvių 
literatūrą, o šalutinėmis — lietu
vių kalbą ir pedagogiką. Taigi 
iš karto be svyravimų ėmėsi ruoš 
tis būsimai mokytojos lituanistės 
profesijai. 

Su Aldona kartu į Humanitari
nių mokslų fakultetą įstojo ir 
dvi tos pačios gimnazijos klasės 
draugės: Giedrė Juodvalkytė ir 
Elena Reklevičiūtė, visos vienaam 
žės, neperskiriamai susigyvenu-

Poškos, S. Stanevičiaus lietuvis- \ šios. Jos tuomet šiame fakulte-
kosios kultūros, žemaitiškųjų te jauniausios studentės. Iš šios 
tradicijų, gilaus patriotizmo trijulės koridoriuose pertraukų 
puoselėtojų palikimo paveldėto metu skardėjo traškios įspūdžiais 
jas. Anų pranokėjų žemaičių 
romantizmo sukeltoji garbingos 
Lietuvos praeities bei jos kultūros 
tyrinėjimo meilė buvo jo pras- Į ar prie sti 
mingo gyvenimo veiklos pagrin
das. 

Pradinį ir vidurinį mokslą jis 
įsigijo Skaudvilėje, Šilalėje, reali
nę gimnaziją baigė Vilniuje, o 
aukštąjį profesinį mokslą — Geo 
dezijos institute Maskvoje. I di
džiajam karui prasidėjus, 1914 
m. buvo mobilizuotas ir pasiųs
tas į karo mokyklą. Ją baigęs, ar
tilerijos karininku rusų kariuo
menėje ištarnavo iki 1918 m. Grį 
žęs Lietuvon, stojo savanoriu jos 
organizuojamon kariuomenėn. 
Karinėje nepriklausomos Lietu
vos tarnyboje pasiekęs brigados 
generolo laipsnio (pustrečių me
tų buvo krašto apsaugos minis-
teriu), o mokslinėje srityje — 
universiteto profesoriaus titulo, 
gyvenime išliko visada papras
tas, nuoširdus, labai darbštus ir 
pareigos žmogus. 

Motina — Domicėlė Olšaus-
kaitė-Dirmantienė, kilusi iš Bur-
baičių km., Plungūs vis., švie
sių ūkininkų šeimos dukra, gi
mė 1883 m. Pradinį ir vidurinį 
mokslą gavo Lietuvoje. Brolio 
prel. Konstantino remiama, to
liau mokėsi Varšuvoje. Kurį lai
ką buvo atvykusi i JAV ir čia 
įstojusi į anais laikais populiarų 
Valparaiso universitetą. Tačiau, 
nepritapusi prie amerikietiško 
gyvenimo grįžo Lietuvon, ištekė
jo už geodezijos mokslus baigu
sio inž. Stasio Dirmanto. Antrą 
kartą Amerikon atvyko 1950 m. 
balandžio 4 d. kartu su vyru ir 
iš jos daugiau nebegrįžo. Ilgo> li
gos iškamuota mirė 1968 m. Po 
ilgos ir daug išgyventos gyveni
mo kelionės jos kūną priglaudė 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinės. 

ši tyli, kantri ir pavyzdinga 
motina buvo svarbiausia dukros 
Aldonos charakterio ugdytoja. 
Tą iš motinos paveldėtą bran
gią dovaną Aldona perteikė ir sa
vo vaikams. 

Meilė, dėkingumas ir pagarba' 
tėvams iš seno Žemaičių kraš
te per kartų kartas buvo skiepi
jama šeimose. Si tarpusaviu šei
mos santykių išraiška ypač pa
vyzdingai buvo laikoma Aldonos 
tėvų namuose. Ta pati tradicija 
buvo įgyvendinta ir jau tapus jos 
vyro Vlado Simaičio šeimos dva
sios formuotoja. Aldona i: jos vy
ras Vladas su senais jos tėvais 
pavyzdingai santaikoj ir meilėj 
savuose namuose drauge išgyve
no iki jų mirties. 

Aldonos kelias \ gyvenimą 
Gimė 1915 m. sausio 30 d. Kau

ne 1 didžiojo karo baimės ir pa
vojų įtampoje. Tėvas — artile
rijos karininkas buvo mobilizuo- \ 
tas rasų kariuomenėn. Motina 
su dviem kūdikiais — sūneliu Ka
zimieru ir dukrele Aldona sau
giai išgyveno visus grėsusius pa
vojus. 

Kaune Aldona praleido savo 

dalijimosi šnekos, nerūpestin
gas jaunatviškas juokas. Jos 
mums, vyresniesiems, įpusėjusiem 

idijų baigmės besiarti-

A. a. Aldona Šimaitienė 

nantiems, studentams dėl savo 

lo draugė Kaune ir Grenoblyje — 
Eugenija Kučinskaitė. Jos tėvas 
buvo Marijampolės notaras, o 
brolis Aleksandras Kučiūnas, stu
dijavęs teisę, bet vėliau pasuko 
muziko keliu. Be to, pirmaisiais 
Aldonos darbo mėnesiais Mari
jampolėje tebebuvo ir jos būsima
sis vyras Vladas Šimaitis. 

Karo eigoje išvijus iš Lietuvos 
komunistus, 1941 m. laiknosios 
Lietuvos vyriausybės švietimo mi 
nisterija Aldoną Dirmantaitę bu
vo paskyrusi Kauno "Aušros" 
gimnazijos mokytoja. Tačiau, ne 
ilgai Čia pabuvusi, ji vėl grįžo 
Marijampolės Rygiškių Jono gim-
nazijon. Čia išdirbo iki 1944 
m. pavasario, kai, komunistinei 
okupacijai grįžtant, teko pasi
traukti į Vakarus. 

Be dukrelės Aldonos, Dirman-
tai išaugino ir sūnų Kazimierą, 
pirmgimį jų šeimoje. Dar gim
nazijoje jam tebesimokant, pasi
reiškė plaučiuose įsitvirtinusios 
džiovos šaknys, sutrukdžiusios to
limesnę Kazimiero mokslo eigą. 
Didelių pastangų dėka liga ii 
goką laiką bzuvo aprimusi.Sustip-
rėjęs vedė Br. Mazuraitytę ir susi
laukė dviejų vaikų: sūnaus 
Džiugo ir dukros Vilmos. 

Atsidūrus Vokietijoje, sunkio
se ekonominėse sąlygose džiova 
iš naujo pabudo ir pakirto jauno 
vyro gyvybę. Jis mirė ir palaido
tas Reutlingene. 

Nuo pirmos pažinties iki 
Dievo altoriaus 

1932 m. rudenį teisių mokslo 
studentas Vladas Šimaitis po va
saros atostogų sugrįžo pradėti 
antruosius studijų metus. Vieną 
dieną Teisių fakulteto rūmų ko
ridoriuje kitų studentų būryje 
netikėtai susitiko ir susipažino 
pirmametę jaunutę studentę hu
manitarę Aldoną Dirmantaitę. 
Čia užmegztoji pažintis virto dvie 
jų jaunų žmonių kuklia ir pa
tvaria meile, privedusia prie Die
vo altoriaus ir ištvėrusią iki Al
donos mirties. 

Vladas Šimaitis gimė 1911 m. 
birželio 18 d. Ožnugarių km., 
Batakių vis., Tauragės aps. Tai
gi žemaitis, kaip ir Aldona. 1928 
baigė Eržvilko vidurinę mokyk
lą. Būdamas gabus, kaip ir Aldo
na, peršokęs klasę, jper trejus me
tus — 1931 m. — baigė Kražių 

vo iki priartėjusios antrosios bol
ševikų okupacijos ir dėl jos pasi
traukimo į Vakarus. 

Balandžio septintoji 

Ši diena, pasirodo, yra ypatinga. 
Ji ne tik Aldonai ir Vladui, bet ir 
daug kam yra tapusi reikšminga 
istorine data, įamžinusia lai
mingus ir pragaištingus įvykius. 
Balandžio septintąją 1942 m. is
torinėje Vytauto bažnyčioje, Kau
ne, buvo apvainikuota ištisą de
šimtmetį trukusi graži ir ištikima 
meilės draugystė, Aldonai ir VIa 
dui sukūrus darnią Šimaičių šei
mą. 

Tai buvo vokiečių okupacijos 
metais. Pasinaudodami Velykų 
atostogomis, kada patogiausias 
metas atitrūkti nuo tarnybinių 
pareigų, Aldona ir Vladas iš 
Marijampolės atvyko Kaunan, 
kur tuomet gyveno artimieji gi
minės. Čia juodu buvo sujungti 
amžinais meilės ir nenutrūksta
mos ištikimybės ryšiais šeimos 
gyvenimui. 

Ir tikrai tie meilės, pagarbos ir 
ištikimybės ryšiai per 37-rius me 
tus jųdviejų bendro gyvenimo 
metus ne tik nenutrūko, bet iš
liko nesusvyravę ir pasigėrėtinai 
gražūs. 

Išeiviu keliais 

1944 m. vasara. Bolševikinio 
tvano lava ritosi iš rytų į Lietu 
vą. Po skaudžios 1940 — 41 m. pa 
tirties, kas tik galėjo, traukėsi į 
Vakarus su vilties kibirkštėle iš
likti. Tame besitraukiančiųjų 
sraute buvo ir jaunoji Šimaičių 
šeima, globojanti Aldonos tėvus 
Dirmantus. 

(Bus daugiau) 

C L A S S I Fl ED G U I DE 

patrauklaus gyvastingumo buvo; "Žiburio" gimnaziją ir tų pačių 
tapusios tam tikro dėmesio cent-1 metų rudenį atvyko Kaunan į 
ru ir bent pirmaisiais jų studijų j Vytauto Didžiojo universitetą tei-
metais turėjo "vaikų darželio" i sių mokslo studijuoti. Studijas 
v a r d ą 5 baigė 1936 m. Tų pačių metų 

rudenį buvo priimtas į Karo mo
kyklą ir, baigęs kariūnų aspi
rantų kursą, 1937 m. buvo pa
keltas į ats. j . leitenanto laipsnį. 

1938 m. buvo paskirtas į Mari
jampolę teismo kandidato parei
goms. Per metus pavyzdingai at
likęs praktiką, 1939 m. paskirtas 
Marijampolėje prokuroro padėjė
jo pareigoms, kuriose išbuvo iki 
bolševikų okupacijos. 

Komunistų atleistas iš proku
roro padėjėjo pareigų, 1941 m. 
sausio mėn. paskirtas notaru į 
Valkininkus. Netrukus iš čia toms 
pareigoms perkeltas į Kaišiado-
rius, o po trumpo laiko — j Tra
kus. Taigi per pusmetį teko kraus 
tytis į tris vietas. 1941 m. vasarą 
išvijus iš Lietuvos okupacinę ko
munistų valdžią, laikinosios Lie
tuvos vyriausybės teisingumo mi-
nisterio patvarkymu Vladas Ši
maitis vėl sugrąžintas Marijam
polėn į ankstyvesnes prokuroro 
padėjėjo pareigas, kuriose išbu-

ORLAND CUSTOM UPHOLSTERY 
5138 W. 95th St. — TeL 424-1466 

Baldai apmušami. Nemokamas 
apskaičiavimas. 

Prieinamos kainos. 

ummiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiii! 
DAŽAU NAMUS 

R LArKO IR IŠ VIDAUS 
Darbą atlieka gražiai ir sąžiningai. 

Nemokami apskaičiavimai. 
JONAS KLEINAITIS 

TEL. — 429-0772 
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimimm 

EILĖRAŠČIAI 
IŠ VILNIAUS 
KALĖJIMO 

Tačiau šis JŲ jaunatviškasis 
čiauškėjimas teišsiliedavo tik per
trauku metu. Profesorių paskai
tose ir studijinėse pratybose, se
minarinius darbus nagrinėjant, į 
nagrinėjamas problemas kibo iš 
peties. Studijų metu nuo pat 
pradžios Aldona priklausė ateiti
ninkų meno draugijai "Šatrijai". 
Šios draugijos idėjiniam keliui ji 
liko ištikima iki savo žemiškosios 
kelionės pabaigos. 

1939 m. pavasarį, baigus stu
dijas Vytauto Didžiojo universi
tete, Aldona su būreliu savo stu
dijų draugių: Birute Sinityte. Eu 
genija Kučinskaite, Birute Sku
čaite išvyko vieneriems metams į 
Prancūzijos Grenoblio universi
tetą prancūzų kalbos studijuoti. 
Grįžo Lietuvon 1940 m. prieš pat 
didžiąją tėvynės nelaimę — ko
munistinę okupaciją. 

Pati rimtai pasiruošusi, Aldo
na išeina skleisti į lietuviškąją 
šviesą gimnazijos jaunimui. Jai 
buvo lemta pradinius jaunos j ymiiHimimiiimimimmimiiiimi mimiimimimiiimimiiiimmimmimii> 
mokytojos žingsnius žengti pir- « 
maišiais Lietuvos pavergimo me- j 
tais, kai kiekvienas mokytojo 

P A R E I G O J A 

B E A L K S T A T E 

Savininkas parduoda 2 jų butų 
med. namą ant kampinio sklypo. 
1 miegamas apačioj, 2 mieg. kamb. 
viršuj. Nėra garažo. Namui rei
kalinga truputį remonto. Arti 
69-os i r Artesian. $26,900. 

Skambint — 484 3297 

SUTAUPYSITE DOLEAIUS 
GRAŽIAJAME LEMONTE 

Pamatykite šiuos gražius naujus Bi-
puošimai. 2 maš. garažas. Pėsčia nu-
level ir "randi" stiliaus namus — 
tvirto mūro. Ąžuolo grindys ir pa
einama į bažnyčias ir mokyklas. 

711-13 Houston Street 
Skambint 779-8436 

Maitjuette P a r k o ir Apylinkių 
NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 

GREITAS I R SĄŽININGAS 
Aptarnavimas 

K r e i p t i s į 
DANGUOLĘ VALENTINAITĘ 
Century 21 — Beacon Realty 

3215 W. 63RD STREET 
Tel. 436-7100 arba 434-0935 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšild. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. men. 

Puikiausio muro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietu
viškai a r angliškai ir paduoti savo 
telefoną bei pavardę, kada jums 
patogu namus apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
Į 2644 W. 69th Street 
Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dė! ligos reikia skubiai par-
Juoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

Lietuvoj nužudyto poeto Kazio 
Jakubėno rankraštinis paliki
mas, persiųstas j Vakarus ir iš
leistas Chicagoj. Rinkinys gau
namas „Drauge", 4545 W. 63rd 
St, Chicago, EL 60629. Kaina — 
3 dol., su persiuntimu — 3 dol. 
ir 60 centų. 

L A I S V Ė T A I P P A T 
i r 

Ar mes atliekame laisvės pareiga gavo tautai? 
5 Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nerjnkiai atlikti, būtent 

žingsnis ir žodis klasėje ir uži 
gimnazijos sienų atidžiai buvo £ 
sekamas. 1940 m. rudenį paskir-
ta į Marijampolės Rygiškių Jono . . . „ 
(buvusia vien berniukų — ko- = Pnde<*ami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei-

a ,•„ , m o ,„ a i tA. S k 5 s ' ^ f c y " " u* pasirinktas knygas ra trečdaliu nuolaidos, munistų sumaišytą su mergaite- • 
mis) gimnaziją. Žemaitukė atsi- r Klubas siunčia gavo nariams Informacijas apie naujai iš
dūrė Suvalkijos centre. Cia jai te- | leidžiamas knygas. 
ko būti budriai ir atsargiai, sau- E Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, 
gojantis ne tik nuo politiniu, bet i r mes gaiime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS-
ir nuo tarties sekliu pamokose. 12 VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkti vi-
Bet, turėdama įgimtą takto ir a t - | | BUS B u b o l e i d m i u a trečdaliu pigiau, 
sargumo dovaną, per pavojingą
sias kliūtis laimingai peržengė. 

Marijampolėje, patekusi į ne
pažįstamą aplinką, vis dėlto pasi
juto ne vieniša. Ton pačion gim-

We'M heip you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6800 S. Puteski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

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

PACKAGE EXPRESS AtiENCY 
MARIJA HOBEBUES* 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas 1$ Europos sandeliu. 
2608 \V. «» St., Chicago, 1L 80629 

TEL. — WA 5-2787 

niiiimiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 
TeL 376-1882 arba 376-5996 

llllllllllllllllllllllllllilIlIUUlUUlIlIIIIlUII 

VYRAI I B MOTERYS 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

ti i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiimiii i i i i i iuii 

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

NOTARY P I B L I C 
4259 So . Maplewuod, tel . 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiuHHiiniumuiuiiiiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, OL 60632, teL 927-5980 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

iimiiiiMimimiimmiimiiiiiiininiiunii 
!; Įvai r ių prekių, pasirinkimas n e 

brangiai i£ mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, DL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
Hiiiiiiiuiiiiiiiuiimiiumujiiiiiiimuiiiii 

miiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiit 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIilIlIlIUIIIUIlUIIIIHI 

IIIIHIilHIHIIIIlHlllllllllllllllllIUIlUlUItlt 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Issnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iimmiimmiminiiiiiiiiiiiiiimmmnuin 

H E L P W A N T E D 
T E L L E R 

Full Time — Typktg Reguired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 

CLEANING 
Commercial properties suburbau area. 
Day and night available. Car helpiul. 
Good starting wage. 

C A L L - _ 724-5189 

HELP WANTED — MOTERYS 

HOUSEKEEPER/COMPANION 
For Eldery Woman 

Live in. Room and board pius small 
saiary. Will consider coupte Call 
vreek days 8 A.M. to 3 P.M. 

8 4 1 - 8 4 7 0 

Woman Wanted 
Experienced Hair Ventilator Wanted 
For Men's Hair Piece Salon. 

Wifi Consider Training. 

TEL. — 283-7020 

HELP W ANTED — VYRAI 

EXPERIENCED 
CABINET MAKER WANT£D 

IMPERIAL WOOD V/ORKING 
COMPANY 

310 N. Woodwork Lsne 
Palatine, 111. — TeL 358-8820 

IEŠKO NUOMOTI 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdraudę nuo ugnies i r automo
bilio p a s mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

3208 Vi West 95t t Street 

Viengungis pensininkas ieško 
3-jų kamb. buto, be baldų. Pir
mame aukšte. Brighton Parke 
ar Marąuette Parke. Nuo lie
pos 1 d. Skamb. 523-5486. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. 3 kambarių butas pastogėje 
vienam asmeniui — be vaikų. Mar
ąuette Pke. $165.00 j mėn. Užstatas 
2-jų mėn. nuoma. Jokių gyvuliukų. 
Skambint po 5 v. v. telef. 767-3278. 

išnuomojamas 2-jų didelių kambarių 
ir virtuvėlės butas. Apstatytas gerais 
baldais. Visas butas išklotas kilimais. 
Pageidaujama vyresnio amžiaus vien
gungis, negeriantis. Ramiam asmeniui 
pigiai. Skambint 778-2922. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Rašykite prie pirmos progos: 

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBU 
4A45 W«rt 6Srd Street 

Okasp. nilaoto 9062* 

vaikystės ir gražiausias jaunystės į nazijon buvo paskirta ir jos moks-, ŠilillliiiiiililliHlIllllllllllllim 

iiimiiimimiHiiiiuiiiiiimimHiiimmm 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2238 
'IIIIIIIIHIIIIUtllUItlIUlUUlllUUUlllUlIUU 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiniM 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-

l vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėnų. 

Apsilankykite } "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugama 

TJraago*' adresas: 4545 Wes* 
6Srd S t . CMeago, OL 60629 
iiiniiiiiimiiifiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiH 

iiiiiiiUiiiiiuiiJUUHuunnifiiiciiinmiiinniiiuHii 

imiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiimmiimuuH 
A U Š R A 

(Nr. 11) 51-15/55/ 

LIETUVA 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasario 

Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m 260 pusi Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 

iiiiimiimiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiimmiiimti 

Perskaitė "Draugą" duokit* 
Jį kitiems pasiskaityti 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

• 

Vizitinių kortelių naadoftmaa yra 
gražus paprotys. Biznieriai jai pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją rlsais psniiiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

— j • M — M • •*:•• M t i t 
Apsimoka skalbtis disn. DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas li*» 
tuvių dienrašti*, gi skalbimų kai
nos yri visiems prieinamos. 

I I 



MOSU KOLONIJOSE 
Dayton, Ohio 

DAYTON, O H I O 
RETA ISTORIJA 

Prieš 5 ar 6 metus Daytono 
mieste atsirado paslaptingas gy
ventojas, bet jis skyrėsi nuo kitu 
savo apsirengimu. Jo rūbai tai sku 
durai susiūti ar sukabinti iš dau
gelio nudėvėtu gabalų, tiesiog 
sunku nusakyt a r aprašyti kaip 
jis atrodė. Daytoniškiai jį prami
nė "Rags", gi lietuviškai — skar
malius. Nieks nežinojo, iš kur jis 
atsirado, kokia jo misija, gal jis 
yra išgyvenęs didelę gyvenimo l 
nelaimę, gal atgailauja, gal mili- ! 

jonierius, krauna kur turtą pas- į 
laptingai, nes jis vengė su žmo
nėmis apie save kalbėti. Daugelis 
praeivių siūlėsi jam pagelbėti — 
jis atsisakydavo. Jis visą laiką 
vaikščiojo ir vaikščiojo Daytono 
gatvėmis. Truput; pamiegojęs ant 
suolų gatvėse ar sodeliuose,;'; o 
naktį kur rasdavo kampelį trum
pam poilsiui, nes kambario netu
rėjo, vėl eidavo ir eidavo. 

Jis neelgetavo, nepriimdavo pi
nigu, o kas jį pasveikindavo, jis 
atsakydavo šypsniu. Buvo labai 
ramaus būdo. Kartą paaugliai jį 
apmėtė plytgaliais. Po'to paklaus
tas, ar užgavo — nelabai ir vėl 

i kapinėse.Erdvi Jėzaus Širdies baž
nyčia buvo pilnutėlė. Stv. Mišias 
koncelebravo kun. C. HoUencamp 
kuris jį paruošė kelionei į amži
nybę, kun. R. Griese — parapi
jos klebonas ir kun. V. Katarskis 
iš lietuvių .parapijos. Vietos kle
bonas pakvietė ir lietuvius daly
vauti laidotuvių apeigose ir sugie
doti keletą lietuvišku giesmių. 
Juliui Raštikiui vargonais paly
dint, grupė lietuvių su balsingu 
svečiu kun. Valdemaru Cukuru 

Balfo skyriaus susirinkimas, ku
riame dr. Elena Armanienė nu
švies Niado Rastenio nuopelnus 
Balfui. Tolimesnėj susirinkimo 
eigoj bus valdybos pranešimai, 
naujos valdybos rinkimai ir kiti 
skyriaus veiklos klausimai. Po su
sirinkimo bus kuklios vaišės. 

J. S. 

Melrose Park, 111. 
VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI 

laimės rato savo laimę galės iš
bandyti maži, jaunimas ir suau
gusieji. 

Pikniko rengėjai kviečia vie
tos ir iš tolimesnių kolonijų lie
tuvius gegužinėje dalyvauti su šei 
momis ir atsivežti savo svečius. 
Kas galite prašome pasiimti ir 
sulankstomas kėdes. Vietos yra 
daug, aikštė plačiausia, j aun imui 
bus vietos pasportuoti ir palenk
tyniauti. Gegužinės •vietą supa 
gražus miškas ir pro šalį teka Des 
Plaines upelis. Gegužnė įvyks ir 
blogam orui esant. T a d a gegu
žinė bus perkelta iš aikštės į 
Eagles salę, 147 N . Broadmay, 
kuri dar vadinama ir 19 gatvės 

pagiedojo Mania, Marija ir Je . 
• <. - w / ^ -~~V,AJ Praėjusi savaitgali visiems te-

zau, pne manęs ateiki . Giesmes , ' . , . . . 1 LA- iML. „• • „ , i , „ - ^ ko susikaupti ir pasiruošti pa-nuskambejo d.dingai ir atkreipė i . . r - » ,^ 
visu dėmesį I v e r S t o s Lietuvos genocido 40 me 

,r- • i - -• • • i I tų sukaktį. Meldėmės Chicagos 
Visos apeigos bažnyčioje ir ka-1 *, . , *.. . . . . . 6 . . . i r-i - „ „ • -r\/1 arkivyskupijos katedroje, l.etuvių pmese buvo filmuojamos visų i V *~ *, J „ , . '.', . * , , . . 

! stočių. Praėjusi sekmadienį bir- ' Pa raP*Ju bažnyčiose, išklausėme i vardu. Visi kviečiami ir laukiami. 
I želio 8 d., CBS parodė visai Ame- , s a l ė s e k*1 , b a s ' S ^ T T - ^ | ^ S £"** da?f U ; n f ^ ^ ' u 

rikai mūsų paslaptingąjį lietuvį,! Jos ir į * a t e i t l f ^isvinimo ko- skambinkite 
jo gyvenimą ir gražias l a ido tu - i v C m s - ^savai tgal i tenka atsikvep-

ives. Šios programos metu girdėjo- \ f* ***** " S * " * kur nors 
I si ir lietuviškoji giesmė. Žmonės ' i m ^ P ^ e p u o t i grynu oru, 
Įtvirtino, kad tai buvusios į spū-'Pasidžiaugti gamtos malonumais. 
! dingos laidotuvės. Po pamaldų Melrose Parko LB apylinkes val-
žmonėsdar ilgai kalbėjosi a p i e ! dyba ir Lituan^tines mokyk'los ko 
Barauską, kuris skurdų ir pas-1 " ^ f 5 ' nujausdamas atgaivos 
laptingą gyvenimą nusinešė į ka-1 reikalingumą birželio 22 d. ruo-
pus. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 19 d. 

A. t A. Dr. JONUI JUOZEVICIU! mirus, 
dideliame skausme likusiems žmonai DR. ALDONAI, duk
ter ims RAMUNEI ir JŪRATEI su šeimomis, sūnui JO
NUI ir broliui KUN. JUOZUI JUOZEVTCIUI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Albina Prunskienė ir sūnus Jonas 
Teresė ir Algis Kazlauskai 

telefonu: 
0125 A. Sinkevičiui. 

K. T . 

BRANGSTA 
PRAVAŽIAVIMAS 

Važiuojantieji Chicagos Sky-
way greitkeliu nuo liepos 24. d. 

į šia linksmą gegužinę Mayvvood į vieton 75 centų t u r ė s mokėti 

tuviška, bet lietuviškai pasveikin 
tas nieko neatsakydavo. Jis pasi-

nuėjo. Jo pavardė Buraukas, laik- j darė Daytono ddžiausia paslap-

Velionis mylėjo paukščius i r ! G r O T e N r - J P r i e Lf k e i r P a 
juos dažnai maitindavo. Jo laido-!*105 Sat !Vlu k a m P°> Maywood, II-
tuvių pamaldų metu irgi įvyko l m o i s -
kažkas paslaptingo. Pačioj pra- j Veiks bufetas, bus dovanų pa-
džioj pamaldų bažnyčion įskrido j skirstymas bus galima laimėti 
karvelis ir nutūpė didžiajam lan- mažą televizijos aparatą. Sa
ge. Laibai ramiai ištupėjo per vi-jvings Bond 25 dol. ir radijo bei 

raščių iškraipyta, atrodė lyg lie-

DIALOGAS... 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

P r e z i d e n t o a s i s t e n t ė 
domis i p o g r i n d ž i o s p a u d a 

Labai malonų žodį lietu
viams tarė Miss Victoria Mon-
giardo (Deputy to Special 
assis tant to the President for 
Ethnic Affaires). J i ypatingai 
susižavėjusi lietuvių pogrin
džio veikla okupuotoje Lietu
voje. Esant i be galo laiminga, 
galėdama turėti savo rankose 
Nijolės Sadūnai tės laiško 
originalą, stebėti jos ir kitų 
laisvės kovotojų nuotraukas, 
LKB Kroniką ir kitus pogrin
džio leidinius. „Lietuvių tauta 
turi didelį ir l aba i vertingą tur
tą, kurios kitos tautos neturi" 
— pasakė ji. Dėkojo „Draugo" 
redakcijai, kad tokią brangią 
dokumentaciją atvežė ir pa
rodė. Mrs. Meg Donovan šia 
proga paprašė pateikti kai ku
riuos dokumentus ir nuot
raukas, kurias ji panau
dosianti Madrido konferen
cijos ruošai. 

R. R e a g a n o d ė m e s y s 
k o n f e r e n c i j a i 

tis. 
Gegužės 5 dienos rytą prie val

gyklos jį ištiko širdies priepuolis, 
ir tuoj buvo nugabentas ligoni
nėn be jokių gyvybės ženklų 

sas pamaldas. Joms pasibaigus 
karvelis vėl išskrido per atvirą 
langą laukan. Visi Daytono iri 
apylinkės laikraščiai labai smul-j 
kiai aprašė jo gyvenimą Dayto- ' 
ne ir laidotuvių apeigas. Pamoks | 
lininkas užsiminė kenčiančią Lie- j 

daug smulkesnių dovanų. Prie 

90 et. 

K-C 858-1932 
DAŽYMAS IR DEKORAVIMAS 

Iš vidaus ir i š lanko 
POPIERUOJAME SIENAS 

Nemokamai apskaičiuojame. Reko
mendacijos pageidaujant. Nesirūpin
kite! Mūsų kainoa priein-amlausios. 

Po kiek laiko jis-, ėl atsigavo, ku-1 tuvą nuo pavergėjų okupacijos, 
daugelis dietuvių tapo"skar 
maliais". Tegu jo nusidėvėjusios 
kojos randa poilsį, jo nuo vėjų, 
šalčių išplaktas kūnas — at
gaivą, o jo dvasia — prieglaudą 
pas Gerąjį Dievą, t 

Daytonietis 

l konferenciją, jai jau 
b a i g i a n t i s , a t s i l a n k ė R. 
Reagano išrinkimo prezidentu 
štabo narys generolas leite
nan tas (dabar jau atsargoje) 
Graham. Savo kalboje džiau
gėsi turįs lietuvių tarpe nema
ža pažinčių. Prašė paremti R. 
Reagano kandidatūrą, kaip 
„stipresnės politikos vyrą". 
Konferencija jį šiltai priėmė, 
tačiau jai vadovavęs Alg. 
Gečys pareiškė, kad JAV LB 
neindorsuojanti kandidatų. 
Indorsavusi tik vieną kartą ir 
tai buvusi klaida, kurios neža
da pakartot i . 

N e t e n k a l a u k t i 
g r e i t o i š v a d a v i m o 

Be šių oficialių pokalbių, dar 
buvo ir daugiau, neoficialių, 
tiek konferencijos metu, tiek 
prieš ją. Susidarė įspūdis, kad 
Amerikos politikų tarpe mes 
turime gerų draugų, kurie 
pasiryžę mums padėti. Deja, 
greito Lietuvos išlaisvinimo 
nė vienas jų nežadėjo ir 
Amerika dabar šiuo reikalu 
negalinti mums padėti, nes tu
rinti labai daug savų rūpesčių 
ir ne visada galinti sau pagel
bėti. Lietuvos laisvės reikalas, 
kaip matome, yra tolimas, bet 
jis yra realus ir nėra bevil
tiškas. Reikia ruoštis ilgai ir 
sunkiai kovai, o kovos vėliavą 
ir vadovavimo kovos vairą 
nesibijoti perduoti jaunes
niems vadovams. 

nigas suteikė jam paskutinį baž
nyčios patarnavimą, mirė tos pa
čios dienos vakare. Jam mirus bu
vo kreiptasi VVashingtonan ir FBI 
suteikti žinių. Už poros savai
čių paaiškėjo, kad ijis yra Elias 
Joseph Barauskas, 60 metų am
žiaus, augęs, lankęs mokyklas ir 
Sv. Juozapo bažnyčią VVaterbury, 
Conn, Antrojo pasaulinio karo 
metu atliko karinę prievolę Ame 
rikos armijoje. Taip pat surasti 
du jo broliai: Alfonsas — Sheldon, 
CT, ir Leonas — Tampa, Florida. 

Atlikęs karinę prievolę, įstojo Jė
zuitų seminarijon — Tampa, Fl. 
kur 4 metus ruošėsi m'isijonieriaus 
darbui. Atostogų metu sutiko 
mergaitę, kuri jam labai patiku
si. 

Ką pasirinkti: misionieriaus 
darbą ar vedybinį gyvenimą. Tuo 
laiku miršta jo motina. Jo nervai 
neatlaikė. Kada jis pradėjo sun
kų klajjoklio gyvenimą, tiksliu 
žinių neturima. Laidotuvės įvy
ko iš Jėzaus širdies bažnyčios, ku
rią jis karts nuo karto lankydavo. 
Kaip veteranas turėjo kariškas lai
dotuvių apeigas, o įo palaikai bu
vo priglausti Daytono veteranu 

Baltimore, Md. 
BALFO SEKMADIENIS 

Baltimorėje jau kuris laikas 
rkJfo skyrius rodė mažai gyvybės. 
Bet šiam veiklos sezonui baigian
tis, skyrius staiga sujudo. Skyriaus 
pirmininkas sako, kad .pagyvinti 
skyriaus veikimą raginęs amžiną 
atilsį skyriaus steigėjas Nadas 
Rastenis. 

Balfas atbudo ir štai šį sekma
dienį .birželio 22 d., baltimorie-
čiai kviečiami susirinkti į lietu
viškas pamaldas Sv. Alfonso baž
nyčioje 8:30 v. r. pasimelsti už 
a. a. Nadą Rastenį ir visus miru
sius Balfo veikėjus. Parapijos kle
bonas kun. Antanas Dranginis 
maloniai sutiko antrąją sekmadie
nio rinkliavą paskirti Baliui. 

Tą pat dieną 3 vai. p. p. Lietu
viu svetainėje įvyks visuotinis 

A. t A. Dr. JONUI JU0ZEVICIU1 
m i r u s , 

DR. ALDONAI JUOZEVICIENEI, broliui KUN. JUOZUI , 
DUKROMS, marčiai JŪRATEI ir RAMUNEI R A Č K A U S 
KIENEI bei jų šeimoms ir sūnui JONUI reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime 

P. ir O. Norvilai 

MA. 
VALERIJAI SABONAITIENEI 

mirus, jos dukterims VANDAI PETCUVTENEI, BIRU
TEI PODJENEI ir PRAUPJMEI RAGJENEI i r jų ŠEI
MOMS nuoširdžią užuojautą reiškia 

Stasė Tamašauskienė i r šeima 

<F KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Edmundai KuodU ir Janas Girljetu įdainavo 27 popukiariąaia* 

harmonizuotai liaudie* dainas su poakių įvairių instrumentu palyda. 
lileido dr. Jokūbas Stukai, Lietuvai atsiminimų radijo programos 

vedėjr:, gyv. Watchung, N. J. 
Dviejų plokštelių albumą* su pershmtinni kainuoja $14.96. m. gyv. 

prideda 70 c. valstijoa mokenSo. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «Srd St., Chicago, O. «0«2» 
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I Įsigykite šią populiarią plokštelę § 
1 RADVILA PERK t N AS - LA OIOOONDA • T08OA I 
= TT'RANDOT - AIDA - LA JLTVE - ANDREA CHENTER f 
| CAR^fEN - MANON - LESCAITT - PAGLIAOC1 1 

f S T A S Y S B A R A S , tenoras I 
= Stuttgart 'o Simfoninia orkestrą* = 
= Dirigentas DARIUS LAPINSKAS f 
= Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti- = 
I mu $7,30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: § 
1 DRAUGAS, 4645 W. 6Srd S t , Cfcieajco. r* 00429 | 
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A.fA. 
JUOZAS KUZMICKAS 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė birželio 16 d., 1980 m. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgy

veno 16 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Vitalija Gudauskienė su 

vyru Alfonsu ir šeima, kiti giminės, draugai ir paž|stami. 
Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei. 
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 144 So. 50th 

Avenue, Cicero, Illinois. 
Lankymo valandos trečiadienį nuo 6 iki 9 vai. vakaro, ketvirta

dieni nuo 2 vai. popiet iki 9 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 20 d. Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas j Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti čiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Pussesere ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus — Tel. OL 2-1003. 

JL4JL 
A. t A. INDREI DAMUSYTE1-CEPUL1ENE1 

mirus, jos VYRUI, tėvams JADVYGAI ir dr. A D O L F U I 
DAMUŠIAMS, broliams SAULIUI ir VYTENIUI, sese
riai GINTEI ir visiems aidimiesiems gilią užuojautą 
reiškia 

Dainavos Jaunimo Stovyklos Talkininkai 

Mylimai mamytei 
A. + A. 

VALERIJAI SABONAITIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia dukterį PRAUTUMĘ 
RAGIENZ, jos vyrą DR. LEONIDE RAG£ ir kitus 
šeimos narius. 

Chicagos Lietuvty Styginis Ansamblis 

A. t A. INDREI DAMUŠYTEI-CEPULIENEI 
mirus. v\-rui RIMVYDUI, tėvams JADVYGAI I R dr. A. 
DAMUŠIAMS, broliams VYTENIUI ir SAULIUI, seseriai 
GINTEI ir visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Jūra tė ir John Mafer 
F>na ir Kostas Jokiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So. California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-<?852 

4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e t o n a ^ — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBII I \ M S STATYTI 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 19 d. 

. X Dr. Violeta Kelertienė li-
• tuanistikos seminare, kuris bus 

Loyola of the Lake prie Akro-
no, Ohio, rugpiūčio 3-17 d. duos 
plačias apžvalgas apie vertimus 
ir modernų priėjimą prie litera
tūros vertimų praktikoje. Ji nu
rodys ir pavyzdingo vertimo 
darbus, kaip vertimai turėtų bū 
ti daromi. Studentai, norį litua
nistiką studijuoti, turi iš anksto 
registruotis. 

x Sofijos Oželienės, DLK Bi
rutės dr-jos vėliavos kūmos, pa
vardė buvo praleista po nuo
trauka antradienio "Drauge" 6 
pusi. Ji stovi tarp N. Norienės 
ir M. Tumienės. Atsiprašome. 

x Linas Rimkus ir draugai 
gros gitaromis per Mišias už 
jaunimą ir šeimas liepos 2 d. 6 
v. v. Jėzuitų koplyčioje. 

X Į Korp- Neo-Lithuania su
buvimą ir į tautinių šokių šven
tę iš Los Angeles atvyksta apie 
20 neo-lituanų, jų tarpe ir bu
vę čikagiškiai Ramunė Jurkū-
naitė-Vitkienė ir Edvinas Bal-
ceris, kurie šiuo metu Los An
geles labai aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje. 

X Prano Čepėno "Naujųjų 
d., trečiadienį, po 6 valandos i , a i k u s i e t u v o s istorijos" antra-

X Marytė Gaižutienė duos po 
kalbį apie keramiką Šv. Kazi
miero seserų centrinio namo 
salėje birželio 26 d. 1 vai. popiet 
į pensiją išėjusiems. Susidomė
ję yra kviečiami ateiti pamatyti 
skaidrių amerikiečių ir lietuvių 
puodžių ir pavyzdžius įvairių ke 
ramikos kūrinių. Bus proga dau 
giau susipažinti su keramikos 
procesu ir po to dar pasisvečiuo 
ti. Bus užkandžiai, kavutė ir 
žaidimai. 

X Bern. Žukauskas, teisinin
kas, po operacijos išėjo iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės ir sūnaus 
inž. Algio ir marčios dr. Genės 
globoje stiprėja. 

X Kun. Vyt. Bagdanavlčius 
ryšium su Šokių švente ruošia
mame seminare kalbės apie šei
mos sampratos raidą Senajame 
Testamente iki Kristaus. Jis 
ypač sustos prie Giesmių Gies
mės knygos ir pranašo Ozėjo 
knygos. Paskaita bus liepos 2 

Mišių Jaunimo centre. 
X Lietuvių Teisininkų drau

gijos centro valdybos sekreto
riui Jonui Talalui ir valdybos 
nariui Felicijonui Gaudušui mi
rus, o iždininkei Onai Tamule-

liai lietuviai Rusijoje karo me 
tu, vokiečių okupacija Lietuvo
je, Vokietijos aneksiniai ir ko-

vičienei dėl sveikatos iš pareigų ion|zaciniai planai, lietuvių po-

IŠ ARTI IR TOLI 

VI-sios Tautinių Šokių šventes banketo komitetas. Pirmoje eilėje iš kaires: daiL Marija Ambrazaitienę, Sofija 
Džiugiene, pirm., ir Nijolė Diminskyte - Beamer, antroje eilėje: Joana Krutulienė ir Bronius Juodelis. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DĖMESYS JAUNIMUI 

Šį penktadienį, birželio 20 d., 
7:30 v. v. Jaunimo centre bus 
vakaronė — darbymetis jauni
mui. Kas bus vakaronėj? Vaka-

pasitraukus, centro valdybą nuo 
birželio 16 d. sudaro: pirm. Me
čys Mackevičius, vykd. vicepir
mininkas Algirdas Budreckas, 
vicepirm. Vytautas A. Račkaus 
kas, ižd. dr. Petras Jokubka ir 
sekr. Jonas Vasaitis. 

X Joan Rusinskas, šv. Kry
žiaus ligoninės greitosios pagal 

sis tomas atiduotas spausdinti 
Mykolo Morkūno spaustuvėn. 
I-XXI skyriuose dėstoma: Pir
masis Pasaulinis karas, pabėgė j r o n ė j e b u s RaSašoliūnaitė, "Ar

vydas 2ygas, Darius Polikaitis, 
Rimas Kamantas, Aldona Zails-
kaitė, Aušra Mikutaitytė ir ti
kimės jūsų visų. Ką darysime? 
Pristatysime problemą, priimsi
me pasiūlymus, juos įvertinsim. 

litinė veikla okupacijos metu, 
Rusijos revoliucinimas, Lietu-

tarnautoja, gavo bos skyriaus 
šv. Kryžiaus ligoninės rėmėjų 
stipendiją 500 dol. Taip pat dar 
po tokią stipendiją gavo Mari
jos aukšt. mokyklos mokinė 
Therese Ertman ir greitosios pa 
galbos skyriaus tarnautojas Per 
ry Graham. 

x LB Brighton Parko apylin 
kės šventė įvyks lapkričio 22 d. 
Jaunimo centre. Apylinkės val
dyba jau dabar jai ruošiasi — 
atlieka planavimo darbus. 

X BALF'O gegužinė rengia
ma ateinantį sekmadienj — bir
želio 22 d. 12 vai., Jonynų sody
boje, Chesterton, Ind. Ą. Stel-1 birželio 21 d., šeštad. Pamaldos 
moko muzika, laimės šulinys ir'; 9 valandą ryto Švč. M. Marijos 
kt. Norintieji važiuoti specia-' Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
liais autobusais registruojasi', Parke. šv. Mišias atnašaus kan. 
pas: Dr. Br. Motušienę 656- V. Zakarauskas. Giedos sol. 
6155, F. Sereičiką YA 7-0619,' Prudencija Bičkienė. Po pamal-
Vl. Navicką 523-9354 ir Balfo j dų paminklo šventinimas Šv. 
centre 776-7582. Kelionės kaina Į Kazimiero kapinėse. Šeimos 
S5.00. Gegužinė įvyks ir blogam j pranešimas, (pr.) 
orui esant — yra salės. Visi da
lyvaukime — paremkime Balfą 

vos Brastos taika, Lietuvos e t - i T i k i m ė s p r i e i t i p r f e v i s f e m a ri 
nografmes sienos, Lietuvos lai- i m t i n o s p r e n d i m o , ^ u p n ) b_ 
kmosias vyriausybės, pirmoji l e m a v e r t a m ū s ų d ė m e s a o ^ l a i . 
sovietų Rusijos invazija į Lietu- k o ? M ė g i n s i u j ą ^ t į į^ . 
vą, Lietuvos karas su sovietų 
Rusija, tolesni Lietuvos laikino 
šios vyriausybės darbai, lietu
vių emigrantų vaidmuo kovo
jant dėl Lietuvos laisvės, tai
kos konferencija Paryžiuje, ka
rinės ir diplomatinės misijos 
Lietuvoje, Pabaltijo valstybės, 
Vokietijos karinė avantiūra 
Pabaltijo valstybėse, Vii 
nius ir jo problema, Lietuvos 
Steigiamasis seimas, Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas, 
Mažoji Lietuva. Šios istorijos 
pirmasis tomas labai vertina-

dinti: kun. A. Saulaitis, kun. T. 
Kasputis ir ses. J. Golobickytė 
sutiko pakalbėti — pravesti pa
šnekesius su jaunimu minikon-
grese trečiadienį, liepos 2 d., 6 
v. v. ir penktadienį, liepos 4 d., 
10 v. r. Kad pašnekesiai būtų 
aktualūs, reikia jiems žinoti, 
kas jums rūpi, ką norite nagri
nėti, apie ką norite, kad jie pra 
vestų pašnekesius. Šitame mini-
kongrese turėtų dalyvauti visas 
Chicagos jaunimas ir tie, kurie 
atvažiuoja iš Los Angeles, Det-
roito, Clevelando, New Yorko, 

mas ir dažnai cituojamas tautie j B r a z i l i ; j o s . ^ g e r a 

" " :'" "* " P * ? * * ! * * ! i savo "gyvenimo šokį". 
Per šią vakaronę mes norim pra 
dėti ruoštis prieš Šokių šventę 
minikongresui. Jei susirinksim 
Jaunimo centre šį penktadienį, 
padarysim iš šito suvažiavimo 
prasmingas dienas liepos 2 ir 
liepos 4. Iki pasimatymo! V. T. 

dabartinėje 
dar galima gauti ir "Drauge' 

X A. a. Aldonos Šimaitienės 
mirties metinės bus minimos 

Kviečia: 
Balfo Chicagos apskrities 
ir skyrių valdybos 

(pr.) 
x Visi gamtos mylėtojai 

kviečiami į Cicero Medžiotojų 
ir Zuvautojų klubo tradicinį Jo
ninių pikniką ir laužą birželio 
21 d., šeštadienį, prie Antioch, 
111., R.oute 173 ir Deep Lake 
Road. Pradžia 1 vai. popiet. 

(pr.) 
X Nepriglrdintiems — Ne

mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vaJ. popiet, adr.: 3042 W 63 
St., Chicago, m. Tel. 776-3189. 
Parduodomi ir tašomi visų fir-

X Chicagos Anglijos - Brita
nijos Lietuvių klubas rengia 
linksmą subuvimą — pikniką -
gegužinę birželio 29 d., sekmad.. 
Vyčių sodelyje ir salėje. Pra
džia 12 vai. popiet. Maloniai 
kviečiame svečius ir narius atsi
lankyti. Klubo valdyba 

(pr.) 
X JAV LB Vidurio apygar

dos valdvbos ruošiamos Chica-

X lietuviu filatelistų draugi
jos "Lietuva" ruošiama filate
lijos paroda įvyksta spalio 25-
26 dienomis Jaunimo centro apa 
tinėje salėje. Ji bus skirta Vy
tauto Didžiojo 550 metų mir
ties sukačiai paminėti. 

X Lionė Stasiūnienė, čikagiš-
kė, nuoširdžiai parėmė mūsų 
spaudos darbus, įteikdama 20 
dol. auką. Maloniai dėkojame. 

X Viktoras ir Erna Danėnai, 
čikagiškiai, lankėsi "Drauge", 
domėjosi spaudos darbais, pail

gos Lietuvių Dienos įvyks birže-1 ko auką savo dienraščiui stip-
lio 28 ir 29 dienomis. Atidary- į rinti. Ačiū. 
mas šešetadienį Jaunimo centre', x Vytautas Juodišius, čika, 
su trumpa programa ir šokiais j gišfcs, įteikė 8.50 dolerių auką 

"Draugo" knygų leidimo reika
lams paremti. Labai ačiū. 

X Kun. Kazimieras Kuzmins
kas, o ne kun. Jonas Kuzmickis, 

SUSmKIME LIETUVIŲ 
DIENOJE DB ŠVENTĖJE 
Lietuvių diena Chicagoje bus 

šių metų liepas 5 d., šeštadienį, 
Lithuanian Plaza Court (69-ta 
gatvė) tarp Washtenaw ir Ar-
tesian gatvių ryšium su VI Tau 
tinių šokių švente. Atidarymas 
bus 10:30 vai. ryto, šeštadienį 
prie Washtenaw, ir dalyvaus 
įvairūs valdžios pareigūnai. Pro 
gramą bus įvairi ir įdomi: meno 
parodos, muzika ir orkestrai, 
maisto būdelės bei gėrimai, fut
bolo rungtynės bei kiti įvairūs 
užsiėmimai tęsis iki 11 vai. va
karo. Festivalio metu 69-ta gat
vė bus mašinom uždaryta nuo 
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro. 

Visi Marąuette Parko ir apy
linkės parduotuvių, restoranų, 
barų ir kitų prekybų savinin
kai bei visos lietuviškos organi
zacijos yra kviečiamos ir ragi
namos įsijungti. Sėkminga Lie
tuvių diena įrodys, kad lietuviai 
dar vis stipriai reiškiasi Chica
goje. Ji yra ruošiama Mar
ąuette Parko prekybininkų pa
stangomis, remiant Jonui Talan 
džiui (VI šokių šventės rengi
mo komiteto pirinininkuj), sena 
toriui Savickui, aldermanui 
Brady ir Ethnic Community 
Services. Tikimės, kad Lietuvių 
diena Chicagoje bus sėkmingas 
ir malonus pobūvis Chicagos lie 
tuviams bei svečiams. Visi savi
ninkai, organizacijos bei pavie
niai asmenys, norintieji pasista
tyti būdeles, pardavinėti savo 
prekes, prisidėti prie progra
mos ar meno programos, pra
šomi kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 346-7367, šiokiadieniais 
tarp 9 v. r. iki 4 v. p. p. Cs. 

PAAUKŠTINIMAS IR 
MOKYKLOS BAIGIMAS 

Laimutė Gaigalaitė - Kisielie
nė, dirbanti UI. State Depa-t-
ment of Children and family 
services, Central Intake super-
visor pareigose, nuo šių metų 
gegužės 1 dienos gavo didelį pa 
aukštinimą. Dabartinės jos pa
reigos yra Child "VVelfare Ad-

and Family Services. 
Laimutė Kisielienė yra baigu

si Illinois universitetą bakalau
ro laipsniu ir Lojolos universi
tetą magisro laipsniu iš psicho
loginių ir socialinių mokslų. Be 

I. A. VALSTYBĖSE 
— Ohio LB apygardos meti

nis suvažiavimas įvyko birželio 
1 d. Dalyvavo atstovai iš Cleve 
lando, Akrono, Cincinnati ir Ro-
chesterio. Buvo padaryta infor
macinė veiklos apžvalga. Nagri
nėtas klausimas, kaip pakelti li
tuanistinių mokyklų mokinių 
skaičių (tuo reikalu Clevelando 
apylinkė sudarys specialią ko
misiją), pripažintas reikalas iš
leisti Ohio apygardos lietuvių 
informacinį leidinį, nutarta 
1982 m. Clevelande surengti ra
joninę dainų šventę. 

— LB Clevelando apylinkės 
metiniame susirinkime, įvyku
siame gegužės 18 d. Dievo Mo
tinos parapijos salėje, buvo per 
rinkta ta pati valdyba, kuri va
dovavo ir praėjusiais metais. I š 
susirinkimui pateiktos apyskai
tos matyti, kad metai subalan
suoti $24,514. Įdomu, kad du 
didieji tais metais buvę parengi
mai, pareikalavę tūkstantinių 
sumų, dar davė ir šiek tiek pel
no. Emilijos Platerytės pastaty 
me gauta $8,187, o išlaidų tu
rėta $7,972. Ąžuolyno - Žibučių 
koncerte pajamų gauta $4,143, 
o išlaidų buvo $3,464. 

DID2. BRITANIJOJ 
— Nottinghame Tautos šven

tė ir tradicinis sąskrydis. Jau 
to, atlikusi praktiką Lojolos uni j ^ ^ ^ ^ § v e n t ė s 
versiteto medicinos klmiKOse. . ... . z,,„„:n^^ 

. . . . . . , , . ~. mineįimą paprastai jungiame 
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m. amžiaus buvo susirišęs su 
arkliu ir balnu. Karinę tarny
bą atliko 1912 m. caro gvardi
jos gusarų pulke. Už narsą 
kare, išlaikius egzaminus kava
lerijos karo mokykloje, buvo 
pakeltas į karininkus. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, da
lyvavo jos kovose, pradžioje 
kaip eskadrono vadas, vėliau 
pulko iždininkas ir kaip asisten
tas prie pulko vėliavos. Už il
gą ir sąžiningą pareigų ėjimą 
buvo jam išreikštos padėkos, 
ir palaipsniui pasiekė kapitono 
laipsnį. 1926 m. baigė D.L-K 
Vytauto IV-tos laidos aukštųjų 
karininkų kursus. Vėliau tar
navo 2-trame ulonų D. L. K. 
Birutės pulke. Kariuomenėje 
ėjo įvairias pareigas. 10 m. L ic 
tuvos nepriklausomybes paskel
bimo proga buvo apdovanotas 
D.L.K. Geb!imino TV-to laipsnio 
ordinu. 1940 m., jam pačiam 
prašant, buvo paleistas į kava
lerijos specialybės karininkų at
sargą ir pensiją. 

KANADOJE 
— Snaigė Valiūnaitė-Šileūde 

nė, jaunosios kartos dailininkė, 
pradeda plačiau reikštis su sa
vo kūryba. Jos raižinių paroda 
šį mėnesį vyksta Runnymede 
bibliotekos patalpose. Ji yra 
baigusi Toronto universitete 
anglų kalbą bei literatūrą. Dailę 
pradėjo studijuoti Central Tech 
mokykloje pas dail. Telesforą 

mokyklą, o š. m. gegužės 31 d. 
baigė Kr. Donelaičio aukšt. lit. j 
mokyklą. Nuo rudens ruošiasi 
stoti į Pedagoginį lit. institutą 
Jaunimo centre. Reikia pažymė
ti, kad Dalytė yra tik 14 metų. 
Ji priklauso Kernavės skaučių 
tuntui ir šoka tautinių šokių 
grupėje. L. S. 

KVIEČIA BALFAS 
Vėl džiaugiamės vasara. At

ėjus ir šiai vasarai dar daug 
kas prisimena Balfo gegužines. 
Ypač praeitos vasaros gegužinė 
atsilankiusiems paliko malonių 
įspūdžių. Šiais metais Balfas ir 
vėl rengia tokią pat pramogą 
savo rėmėjams. Balfo gegužinė 

| Anglijos lietuvių sąskrydžiu 
Pagal DBLS suvažiavimo nuta
rimą tas didysis sąskrydis šiais 
metais bus Notinghame rugsė
jo 6 d. 

— Mirė kap. S. Maliauskas. 
Balandžio 3 d. Lady Well ligo
ninėje mirė kpt. Steponas Ma
liauskas, sulaukęs SO m. am
žiaus. Velionis gimė 1890 m. 
rugsėjo 26 d. Telšiuose. Nuo 12 ! laidoje. 

kėši garsioje Paryžiaus mokyk
loje Ecole des Beaux Arts. Pa
ryžiuje buvo surengtos pirmo
sios jos kūrinių parodos, kurio
se buvo išstatyti jos raižiniai. 
Šiuo metu dailininkė dirba šioje 
srityje Toronte, kuriame yra ir 
gimusi. Apie jos parodą ilgo
ką rašinį išspausdino "Bloor 
West Villager" gegužės mėnesio 

CHICAGOS ŽINIOS 
UŽLIPINO BURNA 

Portorikiečių teroristų teisme 
įvyks ten pat, gražioje Jonynų j Chicagoje pirmadienį kaltinamie 

jaunimui, o sekmadienį geguži
nė Ottawa Woods parke, kuris 
yra 4300 ir 4700 S. Harlem 
Ave. (pr.) 

x Naujai įsikūrusi meno kū- kaip per klaidą paskelbta vakar 
rinių parduotuvė "Galerija"' i dienos "Draugo" vedamajame, 

mų Klausos aparatai. Baterijos į v e i k i a kiekvieną dieną, išsky- Į >Ta Lietuvos Katalikų Bažny-

sodyboje, birželio 22 d. Po žie
mos ir pavasarinių renginių ir 
kitokių pramogų salėse bus tik
rai malonu praleisti dieną gra
žioje gamtos aplinkoje, tyrame 
ore. 

Gegužinėje veiks Balfo mote
rų paruoštas bufetas ir baras 
3U įvairiais gėrimais. Taip pat 
atsilankę galės laimėti ii vertin 
gų dalykų. Bus ir kitokių įvai
rių pramogų. Gegužinėje laukia
mi visi. Savo atsilankymu pa-
remsime Balfo veiklą ir jo kil
nius darbus vargstančių šalpo
je. Juk žinome, kad dar tūks
tančiai mūsų brolių kenčia 
mums neįsivaizduojamą prie
spaudą ir skurdą okupuotoje tė 
vynėje. Ypač baisiajame Sibire, 
komunistiniuose kalėjimuose ir 
bepročių ligoninėse. Mes ir va
saros maloniose nuotaikose pra 
leistu laiku jiems padėsime. 
Laisvėje gyvendami, ne nusimi
nimu, bet darbu, gera nuotaika 
ir pasiryžimu galime palengvin
ti jų sunkią dalią. Tai ligi susi-

ministrator Central Intake, K. tikimo Balfo gegužinėje. 
State departament of Children P. Venclova 

už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land * Associates, 950 Lake 
St., Oak Park, m. Atdara tik 
pirmadL, ketvirtad. ir šeitad. 
Tsl. 848-7125. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais ^mokėjimais :r priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal Savings, 2212 
vvest Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak) 

rus sekmadienį, nuo 11 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Susipažinimas su 
"Galerija" bus birželio 20 d.. 
penktadienį, nuo 5 vai. vak. 
"Galerijos" adresas: 744 N. 
We41s St., Chicago, n . 60610. 
Tel : 280-1149. sk.) 

x GINTARO VASARVIE
TĖJE reikalingas jaunuolis į-
vairiems darbams. Skambin
kite vakarais telefonu - -

618—469-8288. (sk.) 

čios kronikoms leisti s-gos va
dovas. Už klaidą atsiprašome. 

X "Esu laiminga , galėdama 
per "Draugą kiekvieną dieną pa 
tirti apie tai, kas vyksta visa
me lietuviškame pasaulyje, oku 
puotąją Lietuvą įskaitant. Ypač 
įdomi skelbiama pogrindžio 
spaudos medžiaga, nuotraukosrt 

— rašo mums Ona Karoli iš 
New Yorko, siųsdama, jos žo
džiais, "kuklią pensininkės au
ką". Dėkojame. 

ji ėmė šūkavimais įžeidinėti teis 
mą. Du nubausti už teismo nie
kinimą, o teroristui Carbs Tor-
res buvo užlipinta burna. 

PABAUDA 50,000 DOL. 

The American Brick bendro
vė sutiko sumokėti 50,000 dol. 
pabaudos už oro taršą ir suti
ko savo fabrike Daltone įrengti 
valytuvus, kad nebūtų teršia
mas oras. 

TIRIA FESTIVALI 
Chicagos festivalio finansinę 

apyvartą tiria Illinois prokuro
ro įstaiga. Norima sušokti, ar 
neįsimaišęs kriminalinis sindi
katas. 

NEAIŠKIOS MIRTYS 
Gailestingoji sesuo Linda 

Kurie, 24 m., atleista iš Good Sa 
maritan ligoninės ryšium su ne
aiškiomis mirtimis dviejų jos 
slaugytų pacientų. 

MILIJONAI KELIAMS 

Illinois valstija paskyrė 14 
mil. dol. naujam U. S. 51 greit
keliui, kuris eis nuo Chicagos į 
Kansas City. 
GYVENIMIŠKOS DRAMOS 

Prie didžiausios dramos mo
kyklos Chicagoje veikiantis St. 
Nicholas teatras, esąs miesto 
šiaurėje, pirmadienių ir antra
dienių vakarais stato keturias 
trumpas vienaveiksmes rašyto
jo Tennessee Wiliams dramas: 
Heilo from Bertha, 27 "VVagons 
Full of Cotton, I Can't Imagine 
Tomorrow ir The Case of the 
Crushed Petunias. 

PIGLAU, BET NEILGAM 

KOLEGIJOMS 153 MIL. 
Chicagos miesto kolegijų 

1981 m. biudžetas bus 8.3 mil. 
dol. didesnis ir sieks 153 mil. 
dol. Numatoma, kad bus padi
dinti nuosavybių mokesčiai. 

NEGRŲ KARALIENĖ 
Nauja Amerikos negrų gro

žio karaliene Jamaikoje buvo iš 
rinkta Sharon VVright Ji buvo 
išrinkta 1980 m. Chicjgos neg
rų "karaliene". 

Hartfordo "Švyturio" mokyklos abiturientai. R kairės j deSinę- Steponas 
ZabuMs — tevtj komiteto pirmininkas, Vida Liaukute. Vitas Jalinskas. Da
nutė Ratkevičiūte, Darius Kapecka*, Milda Simonaitytė, Jonas Ma£i 
Virkutyte. Edmundas Neaortaa ir Lioo« Stoonaitiene — vedėja. 

:v Rūta 

imiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiHiiiiiHtiim 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 

iiumimiitiimiiititmiiiiuiimiimiiimiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

iiiiiiiiiiiiiiiimminiiiiiiimiiiimmiiinti* 

LIK S V E I K A S 
Atlieka Raiša URBONIENE 

įvairių žanrų muziką, kurią su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Chicagoje dėl konkurencijas j Užsakymus siųsti: 
truputį sumažėjo gazolino kai-! DRAUGAS, -45^5 W. 6$rd St., 
nos, bet neilgam. Numatomas Chicago, IL 606Ž9 
gazolino kainų naujas kilimas iiiimHittimmtiiiciiHmimMtMUHMMMM 


