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LKB Kronika Nr. 50 

KGB terorizuoja jaunimą. 
Vilniun. 19*1 m. rugpjūčio 

mėn. buvo pradėta rinkti 
parašus po skundu Lietuvos 
TSR generaliniam prokurorui 
dėl jaunimo, kuris buvo netei
sėtai suimtas prie Molėtų eže
rų Kindūnų kaime (žr. „LKB 
Kronika" Nr. 49), terorizavi
mo ir neteisėtų milicijos ir 
saugumo veiksmų. Po protestu 
pasirašė apie 600 tikinčiųjų. 
Nors jau praėjo keli mėnesiai 
po įvykio, nežiūrint tikinčiųjų 
protestų, jaunimas pastoviai 
terorizuojamas ir toliau. 

1981 m. rugsėjo 22 d. j Vil
niaus m. Pramprekybą „Nauji
ninkų" parduotuvės direktorė 
Dagienė išsikvietė vyr. parda
vėją Valdą Ryliškytę, vasarą 
poilsiavusią su jaunimu prie 
Molėtų ežerų. Pramprekyboje 
Valda rado skyriaus vedėją 
Stelingienę ir dar vieną mote
rį. Jos tardė Valdą nuo kada ji 
pradėjo tikėti ir melstis, ste
bėjosi ir juokėsi iš jos, kad ji — 
ltt metų mergina dar tiki Die
vą ir lanko bažnyčią, kai visi 
laikraščiai ir vadovėliai rašo, 
kad Dievo nėra... Grasino, kad 
ją išmesią iš komjaunimo, į 
kurį mergaitė buvo priversta 
įstoti, kai ji lankė technikumą. 

* 

1981 m. rugsėjo 2 d. Vil-
n.aus 24 vid. mokyklos VIII kl. 
mok. Gaivą Belevičiūte mokyk
los direktorius Stasys (Jie-
s iūras barė už tai, kam ji, 
baigiantis vasarai, kartu su 
grupe tikinčio jaunimo suaugu
siųjų priežiūroje kelias dienas 
praleidusi Molėtų rajone. Min
dūnų kaime. 

Rugsėjo 3 d. mokymo dalies 
vedėja Katininkienė nuvedė 

mokinę Gaivą Belevičiūte pas 
vaikų kambario inspektore 
Štemberg, o ši įtraukė mer
gaitę Vaikų kambario įskai-
ton. Belevičiūtei paklausus „už 
ką?", inspektorė Štemberg 
atsakė: ,,Tu esi nepilnametė ir 
po 22 vai. buvai be tėvųl" 

Rugsėjo 16 d. mok. Bele
vičiūte buvo verčiama eiti į 
susitikimą su ateistu Stankai
čiu. Lektoriui neatvykus, 
„paskaitą" skaitė mokyklos 
direktorius S. Ciesiūnas. Direk
toriui pradėjus šmeižti Bažny
čią, Gaiva pakilo ir bandė išei
ti, tačiau auklėtoja privertė ją 
pasilikti. 

Rugsėjo 1 d. mokyt. R. 
Navickas ir sekretorius Šim
kus stengėsi įtikinti dešimtokę 
Loretą Vorobjovą, jog „eiti į 
bažnyčią ir melstis guli tik ne 
komjaunuoliai". Vorobjovai 
paaiškinus, kad daug komjau
nuolių ir mokytojų lanką 
bažnyčią, mokinė buvo verčia
ma išduoti jų pavardes, bet ji 
tarybiniams pedagogams 
paaiškino, kad dar esanti pilno 
proto ir žmonių neišdavinės. 
Nežinodamas, ką daryti , 
auklėtojas Navickas uždraudė 
Loretai susitikinėti su Daiva 
Belevičiūte. 

Rugsėjo 10 d. prie Loretos 
priėjo sekretorius Šimkus ir 
pasakė norjs su ja pasikalbėti. 
Nusivedęs į komjaunimo 
kambarį, pradėjo merginą 
tardyti, kokiu tiksiu buvusi 
Molėtuose, ką ten veikė, kas 
daugiau dalyvavo? \ klausi
mus tardomoji neatsakė. Lore
tai prisipažinus, kad ji tikinti, 
o į bažnyčią ėjo ir eis, sekre
torius Šimkus pagrasino, jog ji 
bus išmesta iš komjaunimo. 

(Bus daugiau) 

Užsienio spauda 
apie ok. Lietuvą 

Šiaurės Airijos katalikų 
laikraštis „The Ulster Herald" 
ilgu straipsniu paminėjo Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
praėjusiais metais išleistą 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos rinkinį anglų kalba. 
Straipsnis yra atspausdintas 
antrašte „Prieš ateizmą kovo
janti Lietuvos katalikų Bažny
čia". Pirmoje straipsnio daly
je airių katalikų laikraštis 
supažindina skaitytojus su 
Lietuvos istorija, nuo senovės 
laikų iki dabartinio meto, ypač 
iškeldamas lietuvių pastan
gas amžių bėgyje apsaugoti 
tautinę tapatybę ir tikėjimą. 
Antroje straipsnio dalyje iške
liami Lietuvos Bažnyčios ir jos 
tikinčiųjų persekiojimo faktai, 
remiantis Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos pateikia
momis informacijomis. Ateis
tinė valdžia Lietuvoje, rašo 
a i r ių l a i k r a š t i s , s i e k i a 
nuslopinti Kronikos balsą, 
s t i p r i n a n t į t i k ė j i m ą ir 
skelbiantį pasauliui tiesą apie 
Lietuvos tikinčiųjų dabartinę 
,u;\kią būklę. Bet sunku 
nuslopinti tiesą, kai yra 

Meksikoje išeinantis meno 
žurnalas vieną numerį specia
liai paskyrė Lietuvai. Šešioli
kos puslapių žurnalo numerį, 
kuris buvo atspausdintas trijų 
šimtų tūkstančių egzempliorių 
tiražu, sudaro į ispanų kalbą 
išversti lietuvių prozos kūrinių 
fragmentai, lietuvių meninin
kų darbų reprodukcijos. Prozos 
kūrinius iš lietuvių į ispanų 
kalbą išvertė ispanų litera
tūros ir kalbos profesorė Madi-
son amerikiečių universitete 
dr. Birutė Ciplijauskaitė, 
kurios pastangų dėka Meksi
kos meno žurnalas vieną savo 
numerį paskyrė Lietuvai. 

Egiptas parduoda 
ginklų Irakui 

Bagdadas. — Irakas paskel
bė, jog Sirijos karo lėktuvai 
dažnai pažeidžia valstybinę 
sieną, įskrenda į Irako teritori
ją. Šitokiais veiksmais Sirija 
bandanti padėti Iranui. 

Po paskutiniojo Irako 

Įtemptos derybos 
vyksta toliau 

Falklando (Malvinų) salų okupavimas sukėlė 
Argentinoje žmonių entuziazmą. Nuotraukoje: 
prie kariuomenės naujokų centro laukianti jauni

mo eilė Buenos Aires mieste. Tūkstančiai jaunuo
lių stoja į kariuomenę pasiryžę kovoti su britais. 

Sovietai plečia 
įtaką Argentinoje 
Londonas . — Britų spauda 

pabrėžia Amerikos vyriausy
bės bešališkumą Britanijos-
Argentinos konflikte. Straips
n i u o s e n e s l e p i a m a s 
nusivylimas, kad tokia sena ir 
ištikima JAV partnerė kaip 
Britanija lyginama su dikta
torių, generolų, kurie varžo 
žmogaus teises ir flirtuoja su 
Sovietų Sąjunga, valdoma 
Argentina. 

Washingtone Britanijos am
basadorius Sir Nicholas 
Henderson pareiškė spaudos 
atstovams priešpiečių proga, 
jog Sovietų Sąjunga tyliai ple
čia, gilina savo įtaką Argen
tinoje. Jis nurodė, kad praėju
sią savaitę sovietai susitarė 
parduoti Argentinai 220 sva
rų urano ir visą toną „sunkio
jo vandens" argentiniečių 
branduolinei p rogramai . 
Argentina nėra pasirašiusi 
branduolinių ginklų neplati
nimo sutarties ir gali panau
doti branduolines žaliavas 
bombų gamybai. 

Praėjusį ketvirtadienį Ar
gentina ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė naują sutartį dėl 
vėžiukų gaudymo Pietiniame 
Atlante, [steigtos dvi jung
tinės bendrovės, kurios leis so
vietų laivams gaudyti vėžiu
kus prie Falklando salų. 
A m b a s a d o r i u s p a r e i š k ė 
nenustebsiąs, jei salose sovie
tai gautų pastovią bazę. 

Neseniai sovietai pardavė 
Argentinai naftos ieškojimo ir 
eksploatavimo įrengimų už 
500 mil. dol. Argentina užmo
ka sovietams javais. Apie 80 
nuoš. Argentinos kviečių ir 
kitų grūdų eksportuojami į 
Sovietų Sąjungą. Per metus 
Argentina parduoda sovie
tams ir apie 90,000 tonų jautie
nos. 

A m b a s a d o r i u s paš i epė 
sovietų vyriausybę, kad ji rado 
Argentinoje, kuri slapstė 
Hitlerio nacių vadus ir kuri 
persekioja komunistus, tokią 
gerą bičiulę. Priėjo prie to, kad 
sovietų d ip lomata i gina 
Argentiną Jungtinėse Tauto
se, nors žmogaus teisių komi

sija ir Amnesty International 
skelbia, jog Argentinoje tarp 
1975 ir 1981 metų apie 20,000 
žmonių „dingo be žinios" 
A r g e n t i n o s k a l ė j i m u o s e . 
Argentina tapo svarbiausias 
sovietų prekybos partneris 
Vakarų pasaulyje, pabrėžė 
ambasadorius Heįtderson. Jo 
nuomone, Amerikai tektų 
panaudoti savo finansinę 
galią prieš Argentinos chun
tą, kaip Amerika panaudojo tą 
galią prieš Britaniją 1956 
metais Suezo krizės metu. . 

Parduos Taivanui 
lėktuvų dalis 

W a s h i n g t o n a s . — Antra
dienį JAV vyriausybė oficia
liai kreipėsi į Kongresą , 
prašydama patvirtinti lėktuvų 
dalių pardavimą Taivanui. 
Kongresas gali sustabdyti 
pardavimą iki gegužės 13 d. 

Valstybės departamentas 
pabrėžė, kad dalys Taivanui 
tikrai reikalingos, tai nėra 
naujų ginklų pardavimas, 
todėl šis biznis derinasi su 
Amerikos pažadais Pekino 
vyriausybei. 

Kinija įteikė griežtą protes
tą dėl ginklų dalių pardavimo 
ir grasina pažeminti diplo
matinius, politinius ryšius su 
JAV. Manoma, kad bus 
a t š a u k t a s a m b a s a d o r i u s 
Washingtone ir pasiuntinybei 
paliktas vadovauti žemesnio 
rango diplomatas. 

T R U M P A I 
IŠ V ISUR 

— Kongresas paskyrė 
Pakistanui 60 mil. dol. žemės 
ūkio reikalams. Pakistanas iš 
viso gaus iki 1986 metų 1.625 
bil. dol„ kas jį padaro trečiu 
didžiausiu JAV paramos gavė
ju po Izraelio ir Egipto. 

— Prancūzija paskelbė, kad 
birželio mėn. pabaigoje 
prancūzų astronautas pakils į 
erdvės orbitą su dviem rusų 
kosmonautais. 

— Lenkijos katalikų Bažny
čia paskelbė siūlymus vyriau
sybei, kaip atstatyti socialinę 
t a i k ą . R a p o r t e s iū loma 
paskelbti amnestiją internuo
tiems Solidarumo veikėjams, 
sugrąžinti išmestus iš darbų, 
palengvinti cenzūrą. Solidaru
mo veikėjai raginami „supras
ti istorinę realybę". 

— Britanijos parlamento ne
paprastoje sesijoje opozicijos 
vadas Michael Foot klausė 
vyriausybės, kodėl dėkoti 
sekretoriui Haigui, kuris nepa
laiko britų pusės, o bando 
vaidinti nešališką tarpininką, 
nors Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba aiškiai Argentiną 
pasmerkė. 

— Kalnuotoje rytinėje Tur
kijoje sudužo JAV karinės 
aviacijos lėktuvas, žuvo 27 
amerikiečiai. 

— Port Huron, Michigano 
teismas apkaltino 16 metų 
jaunuolį penkių asmenų 
šeimos nužudymu. 

Musulmonų 
protesto streikas 

VVashingtonas. — Valsty
bės sekretorius Haigas antra
dienį sugrįžo iš Londono į 
Washingtoną, vakar pain
formavo prezidentą Reaganą 
apie savo keliones į Buenos 
Aires ir Londoną. Kores
pondentams jis pareiškė, kad 
yra „naujų idėjų", kurias 
reikia apsvarstyti. 

Argentinos aviacijos virši
ninkas, chuntos narys gen. 
Basilio Lami Dožo pareiškė, 
kad Argentina pasirengusi 
kovoti dėl Malvinų salų. 
Argentinos žinių agentūra 
paskelbė, jog vyriausybė atme
tė JAV pasiūlymą pavesti 
Falklando (Malvinų) salų 
administravimą trijų valsty
bių: Argentinos, Britanijos ir 
JAV komisijai. Kitas spau
doje minimas planas siūlo Bri
tanijai ir Argentinai parinkti 
po dvi valstybes, kurios salas 
laikinai prižiūrėtų, kol būtų 
susitarta dėl jų ateities. Spėlio
jama, kad Argentina pakvies
tų Venecuelą ir Peru, o Brita
nija — JAV ir Kanadą. 

Bolivijos karinė vyriausybė 
paskelbė, kad ji mobilizuoja 
savo aviacijos jėgas ir Argen
tina gali, jei jai reikės, prašyti 
Bolivijos p a r a m o s š iame 
konflikte. Bolivija padės Ar
gentinai nugalėti britus. 

Britų karo laivams pamažu 
plaukiant į Falklando salas, 
argentiniečiai skuba prail
ginti saloje prie Stanley mies
to esantį nusileidimo — pakili
mo taką, kad jame galėtų 
nusileisti ginklų ir amunicijos 
pakrauti Argentinos transpor
to lėktuvai. Kariniai ekspertai 
neabejoja, kad britų laivynas 
yra daug stipresnis ir geriau 
ginkluotas už seną Argen
tinos laivų rinkinį, tačiau 
Argentina turi stipresnę avia
ciją, negu britai šioje pasaulio 
dalyje, 8.000 mylių nuo savo 
namų. 

JAV žvalgybos žiniomis, 
Argentinos vyriausybė gauna 
sovietų žvalgybos raportus 
apie britų laivyno judėjimą ir 
apie tai. kas vyksta pusiau-
kely tarp Britanijos ir Falk
lando salų — Ascension saloj. 
Sovietai stebi britų veiksmus 
iš savo erdvės satelitų ir 
gauna pranešimus iš pietų 
Atlante p laukio janč ių 34 
prekinių, šnipinėjimo apara-

Egiptas nelaužo 
sutarties sąlygų 

tais aprūpintų laivų. Ilgų 
distancijų žvalgybos lėktuvai 
iš Kubos ir Angolos irgi stebi 
britų jėgų artėjimą. 

Ascension saloje verda kari
niai pasiruošimai. Salos avia
cijos bazėje paskutinėmis die
nomis reguliariai nusileidžia 
britų C-130 Hercules transpor
to lėktuvai. Ši sala, su 1,400 
gyventojų, yra 34 kvadratinių 
mylių ploto, tačiau Britanijos-
Argentinos karo atveju ji gali 
tapti labai svarbiu tiekimo 
punktu. Saloje gyvena ir keli 
šimtai amerikiečių. Cia erd
vės satelitų ryšių centras ir 
minėtas aerodromas. Pasku
tinėmis dienomis į salą atvy
ko nemažas būrys britų 
karininkų. 

Konfliktas dėl Falklando sa
lų prasidėjo nekokiu metų 
laiku. Argentinoje yra ruduo, 
ateina žiema. Salų regione 
pradeda pūsti vis šaltesni 
vėjai, dažnėja audros. Iš 
Antarktikos į šiaurę pradeda 
plaukti ledų kalnai. Britų 
kariai prieš išvykdami gavo iš 
tiekimo sandėlių šilčiausius 
britų kariams išduodamus rū
bus. Tačiau audringoje jūroje 
karo laivai gali sutikti nenu
matytų sunkumų. Stipriau
sias britų ginklas tokiose sąly
gose būtų b r a n d u o l i n e 
energija varomi povandeni
niai laivai. 

Sovietų laivai 
prie Falklando 

L o n d o n a s . — B r i t ų 
žvalgybos žiniomis. pieti
niame Atlante, netoli Falk
lando salų. plaukioja du sovie
tų povandenin ia i laivai, 
atsiųsti iš Indijos vandenyno. 
Tie laivai gali susekti, kur 
slapstosi keturi britų povan
deniniai laivai ir gali perduoti 
informaciją argentiniečiams. 
Nato sluoksniuose Briuselyje 
kalbama, kad sovietai tyčia 
pakeitė kai kurių savo žvalgy
bos satelitų orbitas, kad sateli
tai galėtų stebėti Falklando 
(Malvinų) salas. 

Britų spauda, komentuo
dama sovietų draugystę su 
fašistine Argentinos vyriau
sybe, primena, kad sovietai, jei 
jiems naudinga, gali drau
gauti su pačiu velniu, kaip 
Stalinas prekiavo ir draugavo 
su Hitleriu. 

Be i ru tas . — Saudi Arabijos 
karalius Khalidas kreipėsi į 
viso pasaulio nusulmonus, 
ragindamas paskelbti vienos 
dienos generalinį streiką, kuris 
įvyko vakar, protestuojant 

San Sa lvador . — Salvado- prieš Jeruzalės šventovės — 
re vis nevyksta sudaryti nau- Uolos mečetės išniekinimą. 
jos vyriausybės, paskirti naują Arabų valstybėse buvo uždary-

Salvadoro grupės 
dar nesusitarė 

pasiryžusių už ją kovoti vyrų ir pralaimėto mūšio Irane, Egip-
moterų, kurie savo įsitikini- tas sutiko parūpinti 
mus gina rizikuodami laisve, o karinės medžiagos už 
kartais net gyvybe. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika, 
rašo airių laikraštis, liudija 
heroišką kovą mažos kata
likiškos tautos, kurios nariai 
savo širdyse ir protuose siekia 
išlaikyti gyvą tikėjimą. 

Irakui 
1.5 bil. 

dol. Už sovietų gamybos gink
lus, mašinų dalis ir amuniciją 
sumokės Saudi Arabija ir kitos 
naftos valstybės. Karinė 
medžiaga jau kraunama > 
Egipto ir Saudi Arabijos lai
vus. Ši Egipto parama Irakui 

sukėlė draugišką reakciją ara
bų šalyse, kurios buvo Egiptą 
pasmerkusios už taikos sutartį 
su Izraeliu. Egipto prezidentas 
Mubarakas pasiuntė savo 
asmeninį pasiuntinį pas Oma
no sultoną Quabus bin Saida, 
įraukiama, kad Egipto ryšiai 
su arabų šalimis vis gerės. 

laikinąjį prezidentą. Dešiniųjų 
partijų vadai kaltina rinki
minės komisijos pirmininką 
Jorge Bustamante. kad jis 
vilkina reikalą ir nesušaukia 
išrinkto steigiamojo seimo. 

Dešiniųjų partijų blokas 
pasiūlė daugiausia balsų gavu
siai krikščionių demokratų 
partijai tik dvi vietas vyriau
sybėje: užsienio reikalų ir 
finansų ministerijas. Krikščio
nys demokratai atmetė Šį 

tos darbovietės, uostai, aero
dromai. Sirija uždarė įstaigas 
ir mokyklas. Kaip žinoma, 
sekmadienį ginkluotas izrae
litas. Amerikoje gimęs pami
šėlis, įsibrovė į musulmonų 
mečetę ir pradėjo ten šaudyti į 
maldininkus. 

Maroko karalius Hassanas 
Jungtinėse Tautose reikalavo 
pasmerkti Izraelį už teroro 
veiksmus prieš okupuotų 
žemių arabus. Izraelio amba-

pasiūlymą ir kaltina dešiniųjų sadorius pakartojo, kad viso 
gTupes. kad jos siunčia savo pasaul io žydai pasmerkė 
„mirties komandas" grasinti 
išrinktiems seimo nariams. Sie 
turi slapstytis, nes jiems gresia 
mirtis. 

J e ruza lė . — Izraelio gyny
bos mmisteris Sharonas pasa
kė, kad Izraelis vykdys savo 
pažadus ir pasitrauks iš Sina
jaus, kaip numatyta Camp 
David sutartyje. Izraelis tačiau 
galėtų pakeisti savo nutarimą, 
jei bus laužomos sutarties sąly
gos iš Egipto pusės. 

Egipto užsienio reikalų 
ministeris Kamai Hassan Ali. 
pasitaręs su prezidentu Mu-
baraku, pareiškė spaudai, kad 
Egiptas nelaužo Camp Davido 
sutarties, kaip tvirtina Izraelio 
spauda ir vyriausybės nariai. 
Egiptas savo atgautose Sina
jaus zonose laiko tik du trečda
lius ten leistų laikyti jėgų. 
Egiptas neleidžia vežti ginklų į 
Gazos pakraš t į , pare iškė 
ministens Ali. pridėdamas, 
kad Izraelis niekad neprotes
tavo, nekėlė jokių klausimų 

Vyskupas Romoje 
R o m a . — Balandžio 14 d. iš 

ok. Lietuvos per Maskvą į 
Romą atskrido vyskupas Liu
das Povilonis, Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos apaštalinis admi
nistratorius. Jį pasitiko aero
drome Vatikano ir Romos lie
tuvių a t s tova i . Vysk. L. 
Povilonj atlydėjo kaip sekre
torius Kauno kunigų semina
rijos vicerektorius kun. Vla
das Michelevičius. 

K A L E N D O R I U S 
Balandžio 13 d.: I^auras. 

Nastė. Vilnius. Vaidote. 
Balandžio 16 d.: Urbonas, 

Bernadeta. Giedrius. Didjana. 

Saulė 
&30. 

teka 5:13, leidžiasi 

pamišėlio veiksmus, o Izraelio susitikimuose su Egipto parei-
vyriausybė negali imtis gūnais. o dabar Egiptas skaito 
atsakomybės už vieno sergan- apie priekaištus Amerikos 
čio žmogaus veiksmus. spaudoje. 

ORAS 

Saulėta, temperatūra 
70 1.. naktį 45 1. 

dieną 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1982 m. balandžio mėn. 15 d. 
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„GYVENIMS NAJŪKAA" 

Lietuvos Vyčių choras 
C h i c a g o j e d ž i a u g i a s i ir 
didžiuojasi, kad jo ilgametis 
dainininkas Apolinaras P. 
Bagdonas pasirodo kaip kūrė
jas — rašytojas jau su ketvir
tąja knyga: „Gyvenims na-
jūkaa". Joje telpa keturiolika 
apsakymų, daugiausia apie 
žemaičių kaimo gyvenimą; 
miesto — bent kiek mažiau. 
Tai yra pirmoji beletristinio 
pobūdžio knyga, parašyta 
autoriaus gimtąja žemaičių 
dūnininkų tarme. Iš trijų anks
čiau pasirodžiusių poezijos 
knygų tik pirmoji buvo parašy
ta netarmiškai — lietuviškai. 
Šeši tokie eilėraščiai yra 
įtraukti j 1975 m. išleistą eilė
raščių rinkinį „Tretieji vaini
kai". 

Apolinaras Petras Bag
donas Lietuvos Vyčių chorui 
priklauso arti 20 metų, nors ir 
su pertraukomis. Chicagos 
universitete įsigijęs magistro 
laipsnį iš klasikinių kalbų, 
keletą metų dėstė lotynų kalbą 

vienoje iš Alabamos kolegijų. 
Dabar yra choro valdyboje, 
korespondento pareigose. 

Balandžio 16 d., penkta 
dienį, Jaunimo centro vaka
ronės metu yra ruošiamos kny
gos „Gyvenims najūkaa" 
sutiktuvės, kuriose bus galima 
įsigyti šią knygą. Bus įvairi 
programa ir pasivaišinimas 
kava. Džiugu, kad Apolinaras 
P. Bagdonas, kuriam š.m. 
birželio 4 d. sueina septynias
dešimt metų, yra toks dar 
jaunatviškas: veiklus Lietuvių 
Istorijos draugijoje, Lietuvių 
Fonde, gieda Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
chore, tyliai rašo platesnio 
masto veikalus scenai ir per 
tiek metų liko ištikimas Lietu
vos Vyčių chorui. Linkėtina, 
kad į knygos sut ik tuves 
atsilankytų plačioji Chicagos 
visuomenė ir daugelis Lietu
vos Vyčių choro narių, tuomi 
pagerbdami tą kuklųjį kultū
rininką, savos organizacijos 

Faustas Strolia 

A p o l i n a r a s B a g d o n a s , k n y g o s „ G y v e n i m s na jūkaa '* au to 
r i u s ir C h i c a g o s v y č i ų choro p i r m i n i n k ė S a b i n a Kla t t a p s u p 
ti d a l i e s c h o r i s t ų ir c h o r o v a d o v o m u z . F a u s t o S t ro l ios . S t o v i 
i š k.: G. J a n u l a , muz. F . S t r o l i a , M. N o r v a i š i e n ė , 0 . 
N a u r e c k i e n ė . A. M a t u l i s , U t a r i e n ė , P . Gag le , E . Z ibas i r V. 
U r b o n i e n ė . Sėd i : A . B a g d o n a s ir S. K l a t t . 

Nuo t r . G. J a n u l i e n ė s . 

Š V E N T Ė 
AMSTERDAME 

110-tos vyčių kuopos nariai 
kovo 7 d. dalyvavo Mišiose Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Amster
dame. Jas laikė kun. Robertas 
Bal tch. Malda i vadovavo 
Juozapas Šatas . 

Po Mišių buvo priešpiečiai 
Smeaton House restorane. 
Jiems vadovavo pirmininkas 
A n t a n a s Radzevičius, o 
invokaciją sukalbėjo kun. An
tanas Grigaitis. 

Kuopos dvasios vadas kun. 
Baltch buvo pagrindiniu tų 
priešpiečių kalbėtoju. J is trum
pai papasakojo apie Lietuvos 
ir vyčių globėją šv. Kazimierą. 
Jis buvo gimęs 1458 m. spalio 3 
d. kara l i škuose rūmuose 
Krokuvoje. Jo tėvas buvo 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
ir Lenkijos karalius Kazimie
ras Jogailaitis, motina — aust
rė Elzbieta Habsburgaitė, 
impera tor iaus Albrechto 
Antrojo duktė. Kun. Baltch 
taip pat pasakojo, kaip jis 
neseniai aplankė Šventąją 
Žemę. Keliavęs 24-rių žmonių 
grupėje, kurioje buvę dar kiti 
du kunigai. Tie trys kunigai 
laikę Mišias Karmel švento
vėje Haifoje, kur pranašas 
Elijas aukojo aukas Dievui, 
Betliejuje, Taboro kalne ir 
Nazarete. Visa ta turistų grupė 
pamačiusi Mirties jūrą, Galilė
jos ežerą, kuris esąs 13 mylių 
ilgio ir 7 mylių pločio, ir Raudų 
sieną. Apvaikščiojusi Kry-

K n y g o s „ R y t ų L i e tuva" ' s u t i k t u v i ų a k a d e m i j ą 
p r a d e d a K u l t ū r o s k l u b o p i r m . A . M u s t e i k i s . G a r 
b ė s p r e z i d i u m e i š k.: S t . Š i m o l i ū n a s , P . C e s n u l i s , 

J A V LB D E T R O I T O 
APYL. M E T I N I S 
S U S I R I N K I M A S 

JAV LB Detroito apyl. meti
nis susirinkimas įvyks gegu
žės 9 d., 12 vai., Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kultūros 
centre. Darbotvarkėje: valdy
bos ir kontrolės komisijos pra
nešimai. Valdybos, kontrolės 
komisijos ir atstovų į Michi-
gano apygardos suvažiavimą 
rinkimai ir kiti reikalai. Visi 
Detroito apylinkės lietuviai 
kviečiami susirinkime daly
vauti. 

Jonas Urbonas 
Detroito apyl valdybos 

pir-kas 
• • 

J A V LB T A R Y B O S 
IR P L B SEIMO 

ATSTOVŲ RINKIMAI 

Rinkimai į JAV LB X-tosios 
Tarybos ir atstovų į Vl-tąjį 
PLB Seimą vyks gegužės 8-17 
dienomis. Michigano apygar
doje kandidatai į Tarybą yra: 
Saulius Anužis, Vytautas Kut-
kus, Algis Rugienius ir Jonas 
Urbonas. Kandidatai į PLB 
Seimą: dr. Adolfas Darnusis, 
Vytautas Kutkus, Vytautas 
Petrulis, Algis Rugienius ir Jo
nas Urbonas. 

žiaus kelius, kuriais ėjo pats 
Kristus. 

Ritualų komiteto pirminin
kė Marija Stanionytė pranešė, 
kad penki vyčiai bus keliami į 
pirmą laipsnį, o trys į antrą. 
Kun. Baltch į pirmą laipsnį 
pakėlė Bronę Avižaitę, Motie
jų La Torre, Valterį Sargalį, 
Valterį Vilkevičių ir ponią 
Vilkevičienę. Į antrą laipsnį 
buvo pakelti Leonas Druzia-
kas, Beatričė Jasevičienė ir 
Eduardas Wolan. 

Buvo ir oficialus kuopos susi
rinkimas. Per jį iždininkė Sofi
ja Olbie pranešė apie įvykusį 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Vicepirmininkė 
Genovaitė Gobytė perskaitė 
kongresmano Samuel S. Stra-
tton laišką, kuriame jis pasi
sako vasario 23 d. dalyvavęs 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime, įvykusiame Atsto
vų Rūmuose. 

Komitetą tiems priešpie
č i ams organizuot i sudarė 
Berry Kuzmich, Judita Kastra-
veckienė ir Elena Wojcik. Jam 
vadovavo Stanionytė. 

Gene^ieve Gobis 

Motina: „Petreli, kiek kartų 
aš tau draudžiau žaisti su 
svetimais vaikais gatvėje. 
Dabar ne tik tavo nosis kruvi
na, bet ir be dviejų dantų 
likai". „Ne, mama, atsako 
vaikas, „tie du dantys dar 
mano kišenėje". 

Michigano apygardos, kurią 
sudaro visi Michigano vals
tijoje gyveną lietuviai, rinki
minės komisijos pirmininkas 
yra inž. Česlovas Staniulis. 
Nariai: Stepas Smalinskas ir 
Antanas Janušis. Komisijos 
adresas: 1540 Ledbury Drive, 
Bloomfield Hills, MI. 48013. 
Telefonas - (313) 852-7684. 

Detroito apylinkės rinkimų 
komisijos pirmininkas yra 
Edvardas Skiotys. Nariai An
tanas Mičiūnas, Juozas Duo
ba, Vladas Simutis, Kazys Ra-
žauskas ir Linas Mikulionis. 
Komisijos adresas: 30217 Aca-
cia, Livonia MI. 48134. Telefo
nas — (313) 261-8373. 

Grand Rapids apylinkės rin
kimų komisijos pirmininkas 
yra Kęstutis Stapšys. Nariai: 
Jonas Paovys ir Juozas Lu
kas. Komisijos adresas — 1322 
Hamilton N.W., Grand Ra
pids, MI. 49504. 

Michigano apygardą apima 
visą Michigano valstiją. Bal
suoti turi teisę visi lietuvių kil
mės amerikiečiai, sulaukę 18 
metų. Detroite balsavimo būs
tinės veiks prie visų trijų lie
tuviškų parapijų: Šv. Petro, 
Šv. Antano ir Dievo Apvaiz
dos. Balsavimo valandos bus 
paskelbtos spaudoje ir per Det
roite veikiančias "Lietuviško 
Balso" ir "Lietuviškų Melodi
jų" radijo valandėles.Balsuoti 
galima asmeniškai arba paš
tu. Balsuojant paštu, balsavi
mo lapelius ir kita9 instruk-

Gyvename demokratiniame 
krašte, kur kiekvieno piliečio 
balsas yra svarus, jeigu jis 
naudojamas. Anksčiau skelbė
me apie kandidatų siūlymą. 
Juos siūlyti galėjo pozicija ir 
opozicija. J ie jau pasiūlyti. Da
bar belieka balsuoti. Nuo bal
suojančių skaičiaus priklauso 
kiek Michigano apygarda tu
rės atstovų į VI-tąjį PLB Sei
mą. Jei kas turi neaiškumų dėl 
rinkimų, jums mielai paaiš
kins rinkimų komisijų nariai, 
Detroito apylinkės valdybos 
nariai ir, žinoma, kandidatai. 
Kviečiu visus, pasinaudoti lie
tuvio pilietine teise ir atlikti 
tautinę pareigą - balsuoti. 

Jonas Urbonas 
JAV LB Detroito 

apylinkės valdybos 
pirmininkas 

PARAMA DAINAVAI 

Stasė Laniauskienė, mirus 
vyrui Simonui, vietoje gėlių 
suaukotus pmigus, pridėjusi 
savo auką 680 dol., iš viso 1000 
dol. atsiuntė Dainavai. 

i 

Ona Rutkauskienė, mirus 
vyrui Juozui,- įteikė 200 dol. 
Simonas Laniauskas buvo di
delis jaunimo stovyklos rėmė
jas. Pirmininkaudamas Cle-
velando jaunimo stovyklos 
komitetui, jis sutelkė didelę su
mą pinigų. Prieš savo mirtį, 
jau negaluodamas, Dainavos 
25 m. sukakties proga, jis 
surinko ir atsiuntė 1000 dol. 
J a m mirus, vietoje gėlių Dai
navai aukavo: Anthony Alkai-
tis, Kęstutis C. ir Ingrid Ci-
vinskai, Roman ir Aldona 
Zorska, Irede A. Lavinga, And
rius R. Briedžius, Julius ir Da
lia Staniškiai, Daniel Verne, 
DDS, David J. ir Mary Anne 
Hickok, V.W. ir Beatriče Gy
vas, Edward C. ir Bernardine 
M. Perko, Viktoras ir Aldona 
Palūnai, Stasė Laniauskienė 
— 680 dol. 

Juozui Rutkauskui atminti, 
vietoje gėlių, aukotojų sąrašas 
iškabintas Dainavos jaunimo 
stovyklos skelbimų lentoje. 

S. G-kas 

B. Saplys, kleb. kun. A. Babonas, V. Kutkus ir St. 
Sližys. 

Nuotr. K. Ražausko. 

Ba l so" programos. Sten
giamasi padėtį pagerinti, ta
čiau dar nesiseka. Ne tik lietu-
v i a m s , b e t ir k i t o m s 
tautybėms. Net ir suorgani
zavus tautybių radijo stotį, 
vargu ar jai bus leista veikti di
desniu spinduliu. 

Sekmadieninę "Lietuviško 
Balso" radijo programą ilgą 
laiką vedė ALB radijo klubo 
pirmininkas Kazys Gogelis. 
Pradedant š.m. balandžio mėn. 
18 d., programas ves Jonas 
Kriščiūnas. Jo telefonas — 1— 
459-6017. Adresas: 43525 Lyme 
Ct., Canton, Mi. 48187. Jonas 
Kriščiūnas yra šios radijo 
valandėlės veteranas, arti 30 
metų su pertraukomis redaga
vęs programas. Gera tarsena ir 
taisyklinga lietuvių kalba per
duoda programas. 

"Lietuviško Balso" radijo 
valandėlės išlaikymu rūpinasi 
ALB radijo klubas. Gausios 
paramos susilaukia iš me
cenatų, rėmėjų ir nuoširdžių 
talkininkų, kas užtikrina šiai 
radijo valandėlei lėšas ir ilges
nį gyvenimą. ALB radijo klu
bo metinis visuotinas susirin-
k i m a s y r a n u m a t y t a s 
balandžio 25 dieną. 

TALKA DAINAVAI 

Kiekvieną pavasarį talkos 
būdu vykdavo jaunimo sto
vyklos paruošimas vasaro
jimo sezonui. Šių metų talka 
yra numatyta balandžio 24-tos 
ir 25-tos dienų savaitgalį. Tal
ką vykdys Vacius Lelis. Tal
kininkai prašomi atvykti ba
landžio 24 d. rytą. Kas galėtų, 
yra prašomas talkinti sekan
čią dieną. Bus galima pernak
voti Dainavoje. Informacijos 
talkos reikalu suteiks Vacius 
Lelis - telf. 268-7309. 
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• Administracija dirba kas
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GUBERNATORIAUS 
DĖMESYS L B 

ŠVENTEI 

LB trisdešimtmečio minėji
mo akademijoj balandžio 17 d. 
dalyvaus Michigano vice-
gubernatorius James H. Brick-
ley. Ta proga jis atveš ir gy-
berna tor iaus William G. 
Milliken proklamaciją, kuria 
balandžio 16-18 d. skelbiamos 
Lietuvių Bendruomenės die
nomis. 

Iškilmingoji akademija pra
sidės 3 vai. po pietų Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
centre. 

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

4t>00 W. 103 St . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 

Y.!landos pagal susitarimą. 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
( „ M n TOI-\S IR LHIRURGAS; 

4255 VV. e-3rd St. 
Val.pat>a! susitarimą: pirm ir ketv 12—-t 

o- 8 j'ntf )2 - o; pe'nkt. 10 - 12, 1 - p . 
DR. K. G. BALUKAS 

Akušeri ja ir moterų l igos 
Gineko log inė Ch i ru rg i j a 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

j T e l . ofiso HE 4-5849, rez . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
2434 VVest 71st S t r e e t 

Vai.: pirm., an t r . ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popiet. 

D r . A n t . Rudoko kabinetą pe rėmė 
DR. EOMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ii 
7-9 antr , ir penkt 10-4; šeštad 10-3 vai 

Tel. ofiso ir b u t o : OLympic 2-4J59 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak 
skyrus treč. $ešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. Slst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

I N F O R M A C I J A RADIJO 
BANGOMIS 

Lietuviškosios radijo valan
dėlės, šalia mūsų spaudos, yra 
svarbūs informacijos šalti
niai. Džiaugiamės Detroite tu
rėdami dvi radijo valandėles. 
Tai "Lietuviškas Balsas", vei
kiantis sekmadieniais ir "Lie
tuviškos Melodijos" girdimos 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais. Radijo valan
dėlių transliacijos FM bango
mis pasiekdavo labai tolimas 
apylinkes. Deja, dabar reikia 
pasitenkinti tik AM ban
gomis, todėl kai kuriose už
miesčio vietose radijo progra-

cijas galime gauti iš komisijų mos jau nebegirdimos. Žymiai 
narių prie minėtų parapijų. toliau pasiekia "Lietuviško 

AMERIKOS BALSO 
VADOVAS L B 

Š V E N T Ė J E 

Ernest Eugene Pell, aukštas 
Amerikos Balso pareigūnas, 
dalyvaus JAV LB trisdešimt
mečio minėjimo bankete 
balandžio 17 d. 7 vai. vak., 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre. E.E. Pell yra 
Amerikos Balso (Voice of 
America) žinių ir einamųjų 
įvykių departamento direk
torius (News and Current 
Affairs Director). 

E.E. Pell — tarptautinio gar
so radijo ir televizijos žur
nalistas. Anksčiau jis yra bu
vęs NBC televizijos tinklo 
politiniu korespondentu Mask
voje. Asmeniškai lankėsi Kau
ne ir Vilniuje. Jam yra tekę 
būti Lietuvoje prie Lenkijos 
pasienio tuo metu, kada buvo 
šventinamas pop. Jonas Pau
lius II, ir stebėti, su kokiu įdo
mumu lietuviai klausėsi iš 
Lenkijos transliuojamų radijo 
pranešimų ir žiūrėjo lenkų 
televizijoje rodomas šventini
mo iškilmes. Jam taip pat ge
rai žinoma A. Sacharovo ir ki
tų disidentų veikla. 

Bankete dir. E.E. Pell pa
darys pranešimą lietuvių vi
suomenei svarbiais klaus-
simais. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service; 8S5-45C6 — Pace «0605S 

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirm., antr ketv. ;r penkt. 

3 ik; 7 v. p.p. Tik susitarus 

. : - > _ 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą. 

Te l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai : 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 
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KGB lizdas Amerikoje — 

TEISMO PARODIJA 
Prie JAV-bių Teisingumo de

partamento 1979 m. buvo įkur
ta Speciali tardymo įstaiga 
(angį. Office of Special Inves-
tigations, trumpai — OSI), ku
riai paskirtas uždavinys trauk-
t i t e i s m a n J A V - b ė s e 
gyvenančius tar iamus vokiš
kų nacių koloborantus. Šiam 
reikalui iš JAV-bių iždo kas
met skiriami milijonai dolerių, 
pasamdyta dešimtys tarnau
tojų, teisininkų bei advokatų. 
Si įstaiga per savo veiklą yra 
surinkusi medžiagą gal apie 
300 bylų, kurių apie 150 y ra jau 
pradėtos. Tam tikra jų dalis 
dabar yra teisminiame proce
se. 

Mes neturim sąrašo lietuvių, 
kuriems bylos iškeltos a r ke
liamos, bet iš amerikiečių 
spaudos pranešimų matyti , 
kad vienu ar kitu būdu yra 
"traukiami teisman" bei tar
domi šie mūsų tautiečiai: Liu
das Kairys, Kazys Palčiaus-
kas, Jurgis Juodis, Juozas 
Kungys, Mečys Paškevičius, 
Stasys Cenkus, Juozas Navi
kas, gal yra ir daugiau. 

Akcija prieš tariamuosius 
"karo n u s i k a l t ė l i u s " pra
sideda tokiu būdu. Pirmiausia 
sovietinėje spaudoje okup. Lie
tuvoje pasipila šmeižtai ir pa
mazgos prieš bet kurį asmenų 
Šmeižtus pakartoja "lietuviš
kajai išeivijai" skir tas "Gim
tasis kraštas", kiek vėliau ta 
pati medžiaga kažkokiu keliu 
atsiduria JAV-bėse ir skelbia
ma šio krašto laikraščiuose. 
Kažkokiu būdu ir kažkieno ins
piruoti "investigaciniai žur
nalistai" čia su randa liečia
m u s a s m e n i s , j u o s 
fotografuoja, filmuoja, daro 
pasikalbėjimus su ka imynais . 
Visa ši ir iš Maskvos gautoji 
medžiaga panaudojama kal
tinamųjų suniekinimui. Kai 
jau tokiu būdu bylai paruoštas 
kelias, Investigacijos įstaiga 
formaliai pradeda bylos eigą. 

* 

SUNNY HILLS... - IR AŠ TEN BUVAU 
Reportažas iš Floridos, ten apsilankius 

Prieš teisiamuosius pasam-
domi geriausi advokatai , kurie 
toliau "renka medžiagą". Cia 
;,?ms labai aktyviai talkina 
C svietų Sąjungos ir Izraelio 
valstybės agentai, o taip pa t 
Sovietų ambasada Washing-
tone: atvežama daugybė falsi
fikuotų "dokumentų" nuora
šų, patvirtintų paties Sovietų 
ambasadoriaus Dobrynino pa-
yašu. Kaip žinia, Sovietai y ra 
didžiausi ir geriausi dokumen
tų falsifikatoriai visame pa
saulyje, jų žvalgybos įstaigos 
turi didžiausią šioje srityje pa
tyrimą. Taigi ir tokiais doku
mentais jie "gali įrodyti" vis
ką, ką tik jie nori. 

Panašiai yra ir su liudinin
kais. Tiek Sovietai, tiek Izra
elis jų gali surasti tiek, kiek 
pageidauja. Ir visi jie, iš anks
to gerai paruošti, tardymo ir 
teismo metu liudija, ką jiems 
liepia. Tačiau patys bolševikai 
gerai žino, kad ne visada gali
ma jų pačių liudininkais pasi
tikėti. Gali atsirast i vienas ki
tas, kuris, kai jam už nugaros 
nestovės kagėbistas , liudys 
kiek kitaip, kaip j am įsakyta. 
Taigi jie sugalvojo naują triu
ką: atsisakė savo liudininkus 
siųsti į JAV-bes ir pareikala
vo, kad iš JAV-bių į Sovietų S-
gą atvažiuotų teisiamojo kal
tinamieji ir gynėjai. Mums yra 
žinoma, kad OSI įs taiga su to
kiu pasiūlymu mielai sutiko ir 
jau keliais atvejais "liudinin
kų" apklausinėjimai vyko So
vietuose. Vieno teisiamojo 
lietuvio " l i u d i n i n k ų " ap
klausinėjimas įvyko pr. me
tų lapkričio mėn. pabaigoje 
okupuotos Latvijos sostinėje 
Rygoje. Buvo apklausti keli 
"liudininkai", parinkti išimti
nai Sovietų įstaigų. Jie, žino
ma, "liudijo" taip, kaip jiems 
buvo įsakyta. Tiksliau pasa
kius, "liudijimus" skaitė iŠ 
anksčiau jiems KGB paruošto 
rašto, kagėbistams visa tai ste
bint. Kai bylos gynybos advo

katai pareiškė norą taip pat 
apklausinėti "liudininkus", 
jiems buvo suteiktos tik labai 
ribotos galimybės. Šiems už
protestavus, kad nesilaikoma 
teisinio kodekso, kagėbistai 
atsakė, kad "čia veikia ne 
JAV-bių, bet sovietinės Lat
vijos kodeksas"... Vėliau išaiš
kėjo, kad "liudininkų" tarpe 
buvo ir "profesionalinių liu
dininkų", ne vieną kartą liu
dijusių panašiose vokiečių na
cių bylose, todėl savo amate 
įgudusių. 

Kuo gi "kariniai nusikaltė
liai" kalt inami? Procesas toks. 
Pirmiausia stengiamasi įrody
ti, kad jie, važiuodami į Ame
riką ar čia pildydami piliety
bės gavimo dokumentus, yra 
ką nors ne taip parašę ar nu
slėpę. Taigi reikalaujama teis
mo keliu atimti JAB-bių pilie
tybę, o tai padarius, sektų 
nauja ištrėmimo "į gimtąjį" 
kraštą byla, kur "nusikaltėlis" 
jau būtų "tikrai teisiamas" ir, 
žinoma, nubaustas pagal KGB 
potvarkius. 

Nėra abejonės, kad mūsiš
kiai tautiečiai yra iš tiesų ne 
JAV-bių teismo įstaigų, bet 
praktiškai Sovietų KGB puo
lami. Lietuviai, Amerikai ar 
kam ki tam jie nenusikalto. Lie
tuviai, latviai ir estai kalti tik 
tuo, kad kovojo prieš jų valsty
bių panaikinimą ir prieš tau
tos žudikus — sovietinius ru
sus . K a d a n o r s is tor i ja 
nepagirs Amerikos įstaigų už 
sudarymą Sovietams sąlygų 
teisti politinius emigrantus pa
čioje Amerikoje, dargi pačių 
amerikiečių lėšomis. 

Bet nereikia per daug kaltin
ti Amerikos, kad ir mes, lietu
viai, šioje srityje labai nedaug 
ką darome. Iš trijų mūsų pa
grindinių "politinių veiksnių" 
šiame krašte du šiuo reikalu 
neparodė beveik jokios inicia
tyvos. Tik JAV Liet. Bendruo
menės krašto valdyba šiuo rei
kalu kai ką daro. Turime prieš 
akis nuorašą gerai paruošto 
memorandumo, kurį Visuome
ninių reikalų tarybos pir
mininkė Aušra Zerr 1982.1.13 
pasiuntė Teisingumo depar
tamentui . J ame yra keli sky
riai, kuriuose trumpai ir aiš
k i a i n u š v i e č i a m i tok ie 
klausimai: Sovietų falsifikuoti 
dokumentai, jų "liudininkai", 
Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės 1941 m. veiklos galimy
bės ir jos santykiai su Lietuvą 
okupavusiais vokiečiais, lietu
vių — žydų santykiai nuo se
nų laikų ligi dabartinių dienų. 
Nurodyti ir atitinkami šalti
niai. 

LB yra padariusi ir daugiau 
kai kurių žygių teisiamiesiems 
apginti . Teisiamuosius daž
niausia gina jų pačių pasisam
dyti advokatai, kurių, tarpe yra 
ir lietuvių. "Chicago Lavvyer" 
(1981.VI, Vol. IV, Nr. 6) prane
šė, kad žinomą čikagiškį Liu
dą Kairį gina garsi "Kirkland 
and Ellis" teisinė gynybos ins
titucija. Tačiau, kaip žinome, 
visi teisiamieji yra neturtingi 
ir jų turimos santaupos yra 
išsibaigusios, nes teismo išlai
dos šiame krašte ir teisininkų 
patarnavimai labai brangūs. 
Taigi nereikia sakyti, kad jie 
reikalingi ir lietuviškosios išei
vijos bei jų institucijų pa
ramos. Ir ne vien piniginės. 

Mūsų rašinio pradžioje mi
nėta OSI įstaiga yra teisinė, 
įstatyminė institucija. Taigi ne 
ta ip lengva jos darbų kryptį 
pakeisti. Vis dėlto, rodos, yra 
atėjęs laikas daryti spaudimą 
per JAV-bių kongresą, kad pre
zidento R. Reagano vyriausy
bė, kuri jau iš pirmųjų savo 
valdymo dienų parodė gerus 
norus kovoti su bolševizmu bei 
jo agentais, KGB agentų su
suktą lizdą OSI institucijoje 
panaikintų ir kad tuo būtų 
baigta JAV-bių teismo paro
dija. 

(Pabaiga) 
Beveik skersai bulvarą nuo 

šv. Teresės — didesnė grupė la
bai patrauklių mūrinių namų 
(statybos Sunny Hills visur tik 
mūrinės). Vienas iš jų — ka
talikų klebonija. Ten tuo tarpu 
gyvena trys kunigai, jų tarpe 
vienas lietuvis. Už lygiai dvie
jų mylių nuo 77-to kelio pri
v a ž i u o j a m e A m b a s s a d o r 
Court. Šios gatvės dešinys ga
las veda prie nežinau kokį var
dą turinčio ežerėlio. Cia vėl 
grupė gražių mūrinukų. J ie 
beveik visi apgyventi ir visuo
se tik lietuviai. Mes gavome 
raktą prieš keliolika mėnesių 
pastatyto namo, kurio savi
ninkas dar tebepluša New Yor-
ke, artėdamas prie pensininko 
amžiaus. Visą savaitę čia tik
rai jautėmės kaip namie. 

Tiek iš Chipley pasileidę my
lias skindami, tiek į Sunny 
Hills bulvarą pasukę, iš karto 
gerokai nusivylėm. Skaitėme, 
kad čia tik pušynai, o pušys 
medžių tarpe tesudarė gal 
dešimtą nuošimtį. Dominavo 
už išlakias pušis gal per pus 
trumpesni medžiai, kurių pli
kos šakos panėšėjo į mūsiškių 
kriaušių, gal vyšnių šakas. 
Tad banguojančios kalvos ne 
tiek žaliavo pušimis, kiek sken
dėjo plikų šakų pilkume. Bet 
antrą dieną perlaužę vieną ki
tą pilką šakelę, radome sultis ir 
gyvybę. Už keturių dienų ėmė 
formuotis, brinkti pumpurai. 
Išvažiuojant visur jau skleidė
si gelsvai žalsvi, gležnučiai la-
peliukai. Vietiniai mums pasa
kojo, kad dar už savaitės 
pilkoji spalva visiškai dings ir 

ALFONSAS NAKAS 

viską užvaldys gaivalinga pa
vasario žaluma. Be to, visada, 
dieną ir naktį, jutome pušų 
kvapą. O tarp tų dar plikų me
delių (sakė mums, kad tai kaž
kokie laukiniai ąžuoliukai) ir 
tarp pušų šen bei ten ėmė žydė
ti mėlynos, kaip Lietuvoj žibu
tės. Tik žiedeliai čia daug di
desni. 

Mums ten viešint, kiekvieną 
dieną temperatūra sukosi apie 
81-83 laipsnius F. (TV prane
šinėjo, jog tomis dienomis Mia-
mi būta po 85-87 laipsnius). 
Nematėme nei vieno saulėte
kio, nes kiekvieną rytą buvo 
apniukę, o porą rytų tvyrojo ir 
tirštokas rūkas. Saule pasiro
dydavo tik apie 9 - 1 0 - 1 1 va
landą ir jau tuomet, tarp debe
sų skeveldrų nardydama, 
tikrai floridiškai užkaitinda
vo. Nei vieną dieną nelijo. Anei 
lašo! Nei apniukusiais rytais, 
nei vidudienio kaitroj nejuto
me drėgmės. Kai 80 laips. F. 
Detroite, drėgmė daug labiau 
juntama. Kai kitą savaitę atsi
dūrėm Miami Beach. prie 
8o laips. F. nuo drėgmės jau 
gerokai kentėjome. Vietiniai 
mums pasakojo, kad nevar
ginanti jų drėgmė nei liepos, 
nei rugpjūčio mėnesiais. Na, aš 
dar ten nuvažiuosiu vidur
vasarį ir pabūsiu mėnesį. Tuo
met tai jau žinosiu ir kitiems 
papasakosiu. 

"Mūsų" namo didžiulė, tink
leliais nuo vabzdžių apsaugo
ta veranda — į ežerėlio pusę. 
Keletą rytų ten sėdėdamas 
skaičiau Czeslavvo Miloszo 

"The Issa Valley". Ji man bu
vo baisiai sunki, o vietomis ir 
nuobodoka, kur rašo apie tas 
nesibaigiančias medžiokles. 
Bet skaityti padėjo... paukš
čiai. Skaitinėjau, kaip ten įsos 
apylinkėse jiems spendžia pa
salas ir šaudo, o čia jie čirškė
jo, ūkavo, švilpčiojo, ulbėjo, suo 
kė, kranksėjo, klegėjo, mekeno, 
dainavo šimtais balsų. Mūsų 
rabinai ir žvirbliai Birming-
hame taipgi drąsūs, jie irgi ke
lia pavasarinius koncertus, bet 
išgirdę, kas kovo rytais dedasi 
prie Sunny Hills ežerėlio, susi-
gėdę bemat nutiltų. Tokių kon
certų, prisipažinsiu, nei Lietu
voj n e b u v a u g i r d ė j ę s . 
Gailėjausi neatsivežęs mag
netofono. Džiaugiausi, kad Ro
mualdas, Tomas ir kiti Mi
loszo knygos herojai šitų 
paukščiukų man nenutildys... 
Ežerėly esama nemažų vėžlių, 
taip geros vyro kepurės dy
džio. Jie čia laikomi pagarboj 
ir aplink gyvenančių lietuvių 
pamaitinami. Nežinau, kiek il
gai jie gali laikytis be van
dens, bet matėm vieną kitą žy
giuojančius į lietuvių kiemus, 
vieną vakarą tokį drąsuolį nu-
kėlėm nuo Ambasador Court 
asfalto vidurio, vieną mačiau 
rėpliojant net Sunny Hills 
bulvaru, tad apie ketvirtį my
lios nuo ežerėlio nužygiavusį. 

Ežerėlių, kaip tas, prie kurio 
lietuviai apsistatę, ten esama 
daugybės. Daltonos žmonės jų 
ežerais nelaiko ir nevadina. 
Jiems tai tik kūdros, ponds, 
nors yra versminės kilmės, nie
kad neišdžiūsta. Vis dėlto už 

Vokietijos LB krašto valdyba. Iš kairės: iždi
ninkas Vincas Bartusevičius, vicepirm. Živilė Vil-
činskaitė, sekretorė Marija Dambriūnaitė - Šmi

tienė, narė Ramunė Bulvienė, pirm. Vingaudas 
Damijonaitis. 

Nuotr. A. Smito 

Dainavos Spyglį jie didesni. 
Mums rodė ir vieną tikrą eže
rą, gal kelių šimtų akrų ploto, 
tikrą žvejų palaimą. 

Sunny Hills žemė smėlėta, 
tik su labai plonutėliu į juodže
mį panašiu paviršium.Kur di
desnė koncentracija pušų ir tų 
keistųjų ąžuoliukų, ten nugulę 
sluoksniai spyglių ir lapų miši
nio. Pasakojo, kad ten esama 
apsčiai grybų, net šilbaravy-
kių. 

Panama City, apie šimto 
tūkstančių gyventojų miestas, 
oficialiai nuo Sunny Hills bul
varo už 30 mylių. Mes į jį 77-tu 
keliu nuvažiavom per 25 mi
nutes. Iki priemiesčio, žinoma. 
Nebuvo jokių kliūčių, nei vie
no šviesoforo. Cia tai jau ir ke
lios ligoninės, ir teatrai, ir gra
žiausias, balčiausio smėlio 
paplūdimys, besitęsiąs, kaip 
visi floridiniai, keliolika ar ke
lias dešimtis mylių. I tą mau
dymosi rajoną įvažiuojant ma
tėme didžiules reklamines 
lentas, šaukiančias, jog vyks
tame į gražiausias, geriausias 
pasauly maudynes. "Visam 
pasauly" nesimaudžius. sun
ku patikrinti, kiek čia teisy
bės. Bet kiek kur Europoj ir 
JAV mano prie vandenų sty
pinėta, tai tikrai "niekur nieko 
panašaus neteko išgyventi: čia 
ne tik smėlis veik sniego baltu
mo, bet didokos bangos mums 
braidžiojant neišmetė ir jokios 
žolelės, jokio šapelio, nekal
bant apie Miami "portugalų 
karius" ar dervos gumulus. 
Antra vertus, neužgrūdin
tiems maudytojams apie tris 
mėnesius Panama City paplū
dimiuos esą peršalta. Mums 
braidžiojant, vanduo jau buvo 
įšilęs ir besimaudančiųjų ma
tėme nemažą būrį. 

Mums buvo aiškinta ir pla
nuose rodyta, kad lietuviai jau 
išpirkę septynis šimtus skly
pų, kad daugiau kaip keturios 
dešimtys šeimų jau įsikūrę, 
kad du šimtai rengiasi greitai 
statytis. Kad sklypus pirku-
siųjų pavardės ne fiktyvios, 
mačiau man rodomuose pla
nuose. Daugel j "sklypininkų" 
arba asmeniškai pažįstu, arba 
žinau iš spaudos. Ir tai žmo
nės iš keleto JAV didmiesčių, 
ypač iš New Yorko, Chicagos, 
Detroito. Su tais, kurie čia įsi
kūrė, teko susitikti vienose vai
šėse, šiaip sau bevaikštant ir 
besivažinėjant ir pagaliau 
parapijos šv. Patriko šokiuose. 
Sutiktųjų pavardžių aš nemi
nėsiu, nes ne tokių sensacijų 
gaudyti ten važiavau. Tik pa
sakysiu, kad atmosfera ten la

bai draugiška ir kad tai vie
nintelė vieta, kur negirdėjau 
kitų Floridos telkinių nieki
nant... 

Ak, vis dėlto vieną pavardę 
turiu paminėti. Tai Vytauto 
Belecko. Amerikoj gimęs, Ry
tų Aukštaitijoj užaugęs, iš Nevv 
Yorko su žmona ir studentu sū
numi Čia atkilęs, Vytautas 
Beleckas turi beveik fantastiš
ką viziją. Jis tiki, kad iš 42 
tūkstančių Deltonos suplanuo
tu rezidencinių Sunny Hills 
sklypų bent porą tūkstančių 
geriausiose vietose nusipirks 
lietuviai ir sukurs didžiausią 
(kompaktinę) koloniją. Šia vi
zija jis stengiasi ir kitus įti
kinti. 

I Sunny Hills važiavau su di
deliu smalsumu, bet ir labai 
skeptiškai nusiteikęs. Pietie
čių unisonas apie vienišiausią 
Amerikos užkampį negalėjo 
likti be atgarsio. Savaitę pabu
vus, daugely taškų nuomonė 
pakito Sunny Hills naudai. 

Beje, antrą atostogų savaitę 
leidau Miami apylinkėj ir pa
keliavau Atlanto pakraščiu. 
Sutikau visą eilę puikių žmo
nių, net jaunystės ir vaikys
tės metų bičiulių, bet, apie juos 
pradėjęs, turėčiau rašyti da r 
kelis tokius reportažus. Var
dais suminėsiu tik du: Jupiter 
Beach laikinai įsikūrusį idėjos 
draugą ir mielą bičiulį Joną 
Mildažį; Daytona Beach pami
lusią ir kiaurai pažįstančią Si
gitą Skirgailaitę - Ramanaus
kienę, Ph.D. Pas pirmąjį vieną 
parą viešėdami ne tik turėjo
me progą pajusti, kaip gyve
nama pasiturinčiųjų getuose, 
bet ir aplankyti keletą Juno 
Beach apylinkės žinomiausių 
lietuvių šeimų. Antroji, psi
chologijos daktarė, kolegijos 
dėstytojos darbą beiškeičianti į 
nekilnojamo turto (real estate) 
prekybos karjerą, du pusdie
nius mus kantriai vežiojo po 
Daytona Beach apylinkę ir iš
rodo viską, ką vaizdžiai ap
rašinėja savo reportažuose ko
lega Jurgis Janušaitis. Pas 
Joną viešint paaiškėjo, kad jo 
apyiinkėj kurtis mes gerokai 
pavėlavę. Priešingai, ponios 
Sigutės valdose, plačioje, pa
trauklioje Daytona Beach apy
linkėje, kaip ir Sunny Hills, 
kurtis dar ir didesnių santau
pų neturintiems nevėlu. Tarp 
kitko, abi šias vietoves jungia 
labai geri. duoklių nerenkan-
tieji tarp valstijimai (Inter
state) greitkeliai (95, 295 ir 10 
numeriais pažymėti), o nuoto
lis ne ką didesnis kaip ta rp 
Detroito ir Chicagos. nes tik 
apie 354J mylių. Spėju, kad atei
ty Sunny Hills ir Daytonos lie
tuviai glaudžiausiai bendra
darbiaus. 

EPIZODAS PRIE 
ŠVENČIONIŲ 

ANSLAVS EGLITIS 
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Gimtadienio šventė gerai nusisekė. Buvo pakvies
tos gražiausios Švenčionių merginos. Buvo kepta 
žąsis, lenkų dešros, marinuota žuvis ir įvairūs 
pyragai ir daug ledų. Kazimiros senelė buvo puiki 
virėja Valgių patiekimas buvo žavingas. Stalas buvo 

padengtas gera olandiškų linų staltiese, buvo bran
gus Drezdeno porcelianas, senamadiškas ir sunkia
svoris sidabras iš senų, garbingų lenkų šlėktos dienų. 
Pulkininkas atvyko viso savo štabo lydimas. Jis ir aš 
sėdėjome kairėj ir dešinėj gražios parengimo šeimi
ninkės. Pulkininkas nebuvo išieškotų manierų, bet šį 
kartą jis išlaikė šaunią senos mokyklos mandagumo 
rolę. Jis gėrė saikingai, nuoširdžiai džiaugėsi 
parengimu. Kazimirą mokėjo sukti vyrais. 

Sėdėdamas šalia jos ir mano viršininko elgesio 
paveiktas, aš irgi elgiausi kaip įstengiau mandagiai. 
Kazimirą buvo graži, žavi ir sąmojinga. Galbūt iš 
tikro ji kilo iš geros šeimos? J i buvo žavi bendra-
kalbė. Aš vaidinau, tartum nieko nemalonaus mūsų 
tarpe nebuvo. Viską ji suko jai reikalinga kryptimi ir 
irzliose juodose akyse buvo pasitenkinimas. 

Po vakarienės svečiai išsibarstė, susiskirstė 
mažomis grupėmis. Kazimirą pakvietė mane į savo 
kambarį- Cia mudu pavartėme kelis albumus — jos 
puikaus ir prabangaus gyvenimo prieškarinėje 
Varšuvoje nuotraukos. J i parodė man savo juvelyri
nius papuošalus, kaip ji sakė, iš daugelio turėtų, kurie 
buvo išgelbėti cigarų dėžėj. Ir nūn ji laikanti juos toj 
pat dėžėje, lyg norėdama nepamiršti vokiečių „rite

riškumo", kurį vokiečiai parodė invazijos į Lenkiją 
metu. Jų rūmai buvo nusavinti. Jos tėvai suimti. 

Aš nesu juvelyrų pirklys, o gi ir pasaulis dabar 
pilnas įvairių imitacijų. Bet ji pastebėjo, kad aš seku 
gamybos ženklus ant vienos auksinės sagos ir iššau
kiančiai pasakė: 

— Šie daiktai yra neįkainuojama antika. Jie 
tinka muziejui. Gerais senais laikais, kada juos 
gamino, gamybiniai ženklai dar nebuvo vartojami. 

J i dėjosi sena aristokrate prieš mane, prieš kaimo 
vyruką. Aš žvilgterėjau į jos dėžę ir pasakiau: 

— Tu tvirtini, kad tai yra šeimyninės brangeny
bės, bet aš matau du kariškus devyzus. Kuris tau 
priklauso? 

Tai buvo užuomina, kad brangenybės galėjo būti 
įsigytos įtartinais karo meto būdais. 

— Mano pavardė Ridz-Chruščiovska. Dvi 
pavardės ir du ginklų devyzai. 

— Aš matau ir trečią devyzą, — atkakliai pakar
tojau. 

— Jis mano motinos. J i gimė Rackevičius-
Montvila pavarde. Jos pirmas vyras artimai gimi
niavosi su mūsų pirmuoju prezidentu ir pianistu 
virtuozu Ignu Paderevskiu. 

Aš jutau, kad ji buvo supykusi, nors stengėsi 
laikytis mandagiai. Nusišypsojusi man, ji nunešė 
savo dėžę. 

Šalia jos kambario buvo mažesnis kambarys, 
kuriame buvo ugnynas. Ties židiniu, senuose ir gau
siai ornamentuotuose paauksintuose rėmuose buvo 
turbanuoto Vidurio Europos pono portretas. Tai buvo, 
pasakė Kazimirą, jų šeimos rembrandtas. Be noro 
rūstinti Kazimirą, bet savo profesijos, antikos 
rinkimas, paveiktas, aš pastačiau kėdę prie židinio ir 
palypėjau, norėdamas iš arti įsižiūrėti į paveikslą. 
Darbas priminė vėlesnės epochos Rembrandto kūrinį, 
bet teptuko potepiai buvo įtartini. Tai nebuvo 
originalas, bet vidutiniška kopija. Aš pastebėjau taip 
pakeistą potepį prie portreto vyro gerklės. Nulipęs 
nuo kėdės, nutariau susilaikyti nuo komentarų. Bet 
iššaukiančiai, ironiškai Kazimirą paklausė: 

— Ką gi atradai? Prieš kurį laiką kitas ekspertas 

dar atidžiau tyrė paveikslą. Jis net bandė, kokio 
stiprumo drobė. 

Tada ryžtingai pasakiau: 
— Tai nėra originalas. Tai pakankamai gera 

kopija. 
Kazimiera iš karto užsidegė. 
— Tu nieke apie tai nežinai. Tu nieko nežinai nei 

apie paveikslus, nei apie arklius. Jeigu m a n o 
rembrandtas yra gera kopija, tu pats esi bloga jojiko 
kopija. Žiūrėk, kaip tu nešioji pentinus! Apverstai! Kaip 
kablius! 

Aš pasijutau nejaukiai. Tikrai, aš nežinojau ka ip 
užsidėti tuos lenkiškus pentinus. Aš nebuvau kava
leristas. Tai buvo kvailoka ateiti į šventę su pen
tinais ant batų. Tuo aš ketinau išsisukti nuo šokių, 
jeigu mane pakviestų šokti. 

O vis dėlto, kad ir tie pasiginčijimai, t a rp 
mudviejų nusistatė santaika. Ji man padūkusiai 
patiko. Būdama žvali, Kazimirą tai matė. Dėl kai 
kurio požiūrio ir aš ją dominau. Aš jutau, kad tereikia 
tiktai mažo akstino, ir mudu apsikabinsime. O sargy
binis sugriovė šventę: lenkų part izanai apiplėšė 
kaimą, kuris buvo mūsų saugojamas, ir tebeplėšia, ir 
tebešaudo žmones. 

Pulkininkas supyko. J i s nenorėjo klausytis nei 
pasiuntinio, nei manęs. J i s priekaištavo: 

— Mes sutarėme, kad tai tavo dalykas tvarkyti 
lenkų reikalus. Eik ir ištirk, kas ten vyksta. Juk čia 
nėra nė vieno blaivaus karininko, kuris pajėgtų vado
vauti būriui. 

Greitosiomis surinkau dalinį ir dviem šarvuotais 
Steyro automobiliais paryčiu, skęsdami dulkėse, 
atbildėjome į lenkų plėšiamą kaimą. l a n k a i jau buvo 
pasišalinę. Ant namų sienų buvo iškabinti pra
nešimai apie mirties bausmę, lenkų kaltinimai kai
miečiams. Visas kaimo Doliciios dalinys, šeši vyrai, 
nušauti gulėjo kaimo turgavietėje. Juos nuteisė lenkų 
karo tribunolas, š is linčo pobūdžio teismas buvo 
paremtas vietos žmonių parodymais. Policininkai 
lietuviai buvo apkaltinti neteisėtais veiksmais prieš 
lenkus. 

(Bus daugiau • 

• 
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BOSTONO 23NIOS 
P A M I N Ė J O LIETUVOS 

K A T A L I K U BAŽNYČIOS 
K R O N I K O S SUKAKTI 

Laisvės Varpas, vedamas 
Petro Viščinio, kovo 28 d. ir 
b a l a n d ž i o 4 d i eną , pla
čiai paminėjo "Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos" 10 
metų sukaktį. Jis pabrėžė, kad 
sukaktis sudaro nesugriauna
mą liudijimą, kokiu idealizmu, 
atsidėjimu, ištvermingumu ir 
tobulu organizuotumu vykdo
m a s pasipriešinimas okupan
tui ir kaupiama medžiaga apie 
okupanto daromas lietuvių 
tautai skriaudas. Toji medžia
ga yra labai reikšminga lais
vajam pasauliui informuoti ir 
istorijai, kuri turės nušviesti 
ateities kartoms lietuvių tau
tos kančias ir atsparumą oku
pacinei politikai. Kaip pati 
Kronika nurodo: "Šiandien 
Kronika — Tautos sąžinė, ko
vojančios Bažnyčios balsas ir 
visą pasaulį apskriej antis pa
galbos šauksmas. Kronikos ne
būtų be plumpų, nijolių, lapie
nių, be taurių lietuvių aukos... 
Kronika būtų silpnutis kūdi
kis, jei nebūtų šimtų lietuvių, 
rizikuojančių la isve , bet 
kruopščiai renkančių žinias, 
platinančių ir skaitančių tuos 
paprastus, bet skausmu ir he
roizmu persunktus puslapius. 
Kronika be galo dėkinga bro
liams ir sesėms vakaruose, nes 
be jų kruopštaus triūso tiesos 
Žodis atsimuštų į geležinę už
dangą ir aidu sugrįžtų, nepa
siekęs pasaulio... Kronika gy
va, ir ji nemirs, nes Tauta 
gyva, nes gyvos maldai sudė
tos rankos! (Kronika Nr. 37). 
Laisvųjų lietuvių uždavinius ir 
pareigas Kronikos atžvilgiu 
taikliai yra priminęs ateitinin
kų kongresas: "Tai šauksmas 
drąsių žmogaus ir tautos tei
sių gynėjų, nesibijančių nei ka
lėjimų, nei Sibiro taigų trem
ties, net psichiatrinių ligoninių 
nužmoginimo. Jų didi auka 
kiekvieną lietuvį įpareigoja ne
likti nuošalėje nebyliu ir ne
veikliu, bet rūpintis, kad per
sekiojamųjų ir kalinamųjų 
balsas, siekiąs laisvąjį pasaulį 
pogrindžio spauda ir kitais ke
liais, kuo plačiau pasklistų vi
suose kraštuose, visose tauto
se". 

DAINOS SEKSTETAS 

Kiekvienas Laisvės Varpo 
renginys organizuojamas vis 
nauju šūkiu. Dažniausiai tai 

būna šūki8:"Pažinkime ir rem
kime savo talentus". Sių metų 
Laisvės Varpo pavasarinio 
koncerto šūkis: "Neužmirški-

RinkeviCius, MI, J. Rudinskas, MI, J. 
Rudminas, MI, V. Ruseckas, AZ, E. 
Sabalis, C A, J. Sajonas, FL, J. Saka
las, NB, L. Sakalauskas, NB, J. Šarka. 
N B, J. Šarūnas, FL, P. ir O. Savickai, 
MI, M. Samel, LKJ, T. ir I. Serapinas, 
IL, V. Simanavičius, IL, P. I. Slapšins-
kas, FL, U. Stankienė, AZ. P. Starevi-
čius, CA, J. ir O. Statkus, FL, M. ir E. 
Stočkus, CA. A. Subačius, N J, P. 
Sulas, IL, A. ir V. Šuopys, IL, J. 
Šuopys, MI, J. ir O. Taraila, MA, R. 
Taunys, CT, B. Tomkauskas, CA, J. ir 

SA s ' 

THf M t f ' N G PLACE 
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me savo menininkų ir meno 
v i e n e t ų " . S i o Š ū k i o p a g r i n d u Jį T™škauskas. CA, J Tūbehene, FL 
programai atlikti pakviestas 
kompozitoriaus Juliaus Gaide
lio vedamas Bostono vyrų 
sekstetas, kuris visu atsidėji
mu ruošiasi koncertui. Tai vie
nas iš nedaugelio mūsų dainos 
meninių vienetų, dažnai kvie
čiamas net į tolimiausias lie
tuvių kolonijas, kaip Los An
geles, Chicagą ir. t. t. Vietos 
lietuviai labai mėgsta jo atlie
kamas dainas, bet ne taip jau 
dažnai jį girdį. Paprastai kon
certams ir kitų renginių pro
gramų atlikimui kviečiami me
nininkai iš toliau, siekiant 
sudaryti nematytą ir negirdė
tą naujovę. Laisvės Varpas pa
kvietimu, o plačioji visuomenė 
gausiu atsilankymu parodys, 
kad mes ne tik ieškome naujo
vių, bet taip pat aukštai verti
name savo meninius vienetus, 
kurie negaili nei darbo, nei lai
ko lietuviškosios dainos puo
selėjimui. 

Laisvės Varpo pavasarinia
me koncerte sekstetas atliks 
įvairią ir įdomią programą. 
Koncertas vyks balandžio 25 d. 
3 vai. po pietų So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje tre
čiame aukšte. Tai bus Lais
vės Varpo jau 45 kultūrinis 
renginys. 

Savo atsilankymu ne tik pa-
remsime Laisvės Varpą, bet 
taip pat pasidžiaugsime ir mū
sų vyrų sekstetu.Kai daug kur 
dainos junginiai retėja, tai 
Bostono vyrų sekstetas yra 
toks pat stiprus, koks jis buvo 
ir daugiau nei prieš dvidešimt 
metų. i 

M. Ugėnas, FL, M. LTėnienė, NY, 1. 
Ulpaitė, MA, V. Urbonienė, IL, H. 
L'rlu-kas, MA, St. Vaičiūnas, NJ, K. ir 
S. Vaičius, FL, P. ir E. Vainiūnas, FL, 
J. Valkauskas, CT. A. Variakojis. FL, 
F. Variakojis, FL, S. Velbasis, FL, A. 
Verbyla, FL, St. Vidmantas, IL, kun. 
J. Vilčiauskas, CT, F. Vilkienė. CA. S. 
Virbickiene, CA, P. Visvydas, CA, A. 
Vosylius, CA, R. Zabita, NJ, a.a. J. 
Zarauskas, NY, J. Žebrauskas, FL. 

P o 4 dol . J. Garasimavičius, MO, 
St. O. Ilevičius, FL, Kondratas, FL, dr. 
A. Laucis, IL, S. Radžiūnas, N'B. 

P o 3 dol . M. Antanaitienė, I, Z. T. 
Dabrila, MA. S. Dovtortienė, MI, kun. 
A. Crauslys, IL, J. Jakštys, FL, A. 
Navazelski, MA. S. Dūda, CA. 

P o 2 dol.' V. Narkus, NB, V. Radzi-
vanas , NY, W. ir L. Rinkin, FL, R. 
Rudis, MA, Simonevičius, FL, M. 
S ims, MI, J. Spirauskas, C A, T. Tu-
monis , FL, J. Vaisvil, FL, S. Vizgir 
das . CA, Ses. Palmyra, CT. 

P o 1 t o l . V. Baltutis, AZ, V. Ma
tulis, IL, P. Narutis, IL. 

(Bus daugiau) 

Kviečiame visus a ts i lankyt i ! 

• • t Sunday, April 18 
1:00-4:00 pm 

For high school/community college students, parents, and individuals interested in 
beginning or continuing college in regular day programs, eyening programs, the 
Weekend College, or in graduate programs in education or nursing. 

Saint Xavier College 
3700 West 103rd St./Chic.ago, IL 60655 (312) 779-3300 

A Spebial Information Sėssion will be held at 1 PM 
for adults over 23 who wish to pursue a degree prcgram 

RENGINIAI 

Lietuvių Moterų Federa 
cijos Bostono klubas šaukia 
savo susirinkimą balandžio 24 
d. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos kambary už baro. Pre
legente bus prof. Jan ina Bud-
reikienė, kuri dėsto Mounth 
Ida junior kolegijoje. Paskai
tos tema: Šių dienų mitybos 
metodų trumpa apžvalga. Bus 
įdomi paskaita. Kviečiami ir 
svečiai. Pradžia 2:30 vai. p. p. 

Mot inos d i enos minė
jimas — įvyks gegužės 2 d. 
Tautinės sąjungos namuo
se, 484 E. 4th St. So. Bos
tone. Rengia LMF Bostono 
klubas. 

Finally you unlimited long 

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
METAIS 

1981 

(Tęsinys) 
7.50 dol . L. Krolius, IL. 
P o B dol.: S. Augunient>. FL, E. ir S. 

Mineika. MA. K.A.S.. NJ. A.^Stokas, 
CA. M O. Sumantas, CA, L. Švelnys, 
MA. 

Po 5 dol . A. Abraitis. IL, P. 
Adamoms, NB, J. Agurkis, NB, J. 
Apanavičius, OH, O. Apolianskas, FL, 
V Bacevičius, OH, V. Bačiulis. OH, dr. 
O. Bakaitis, IL, J Bakan. MA, L. Bal
kus. MI, Ant. Balsys, CT, M. Banenė, 
IL, M. Banionienė, CA, M. Banionis, 
CA, Ed. Barėnas, FL, A. Bitenas. NJ, 
T. BoguSien.. MA. H. Brazaitienė, OH, 
T. Bnčkaitis, IL, Bubvinas. FL, J. Bud
rys. MI, J. Burdulis. MA. M. H. But
kus. C A, A. Čėsna. I L, S. Cesnavičius, 
IL, E. Daidynas, NY. A. Daivis, NJ, J. 
Ualbokas. CA, S. Dryžienė, MI, S. 
Dunckas. FL. S. G. Everlinas. AK. J. 
Gabns. IL, A. Gaihušis. PA, P. Gai
žutis. MA. P. Gaputis. FL, V. D. Gar 
bonkai, AK, V L. Gedmintas, FL, kun. 
V. Gidžiūnas, NY. V. Gilys, CA, J. Gri
galiūnas. FL, M. Gureckienė, CT, A. 
Gylienė, CT, L. P Heiningas, MI. M. 
V. Jamavičienė, NJ. K. Jankauskaitė, 
IL. E. Jankauskienė. NY, T. ir I. Janu-
kenas. MA, E Jasaitienė, IL, J. Jokub-
ka, IL, V. Jomantiene, FL, S. Jovai 

šiene, FL, E. Juciūtė. MA, J ir I. 
Juodišius, OH, B. Jurevičienė, FL, M. 
Jurkšas, FL, W. Kalic, CT. A. ir A. 
Karaliūnas, IL, J. Kasakaitis, IL, V. 
Kazavinis, CA, A. ir J. Kazėnas, OH, 
S. Kiaulėnienė, IL, J. Kirtiklis, FL, M. 
Klimas, CT, J. Klimavičius, NY, A. 
Kovienė. MA, A. Kraučanka, IL, V. 
Kutlys, FL, V. ir V. Kuzmickai. CT, H. 
B. Kvedar, MD, kun. D. Lengvinas, 
Kanada, a.a. N. Leskauskas. IL, T. 
Liutkus, FL, J. Mackevičius, IL, P. R. 
Maineliai, OH. A. Marma, IL, S. Mar 
tinkus, NB, A. Matienė, CT, J. Matiu 
kas, N Y, L. ir S. Matvekas. M I, A. 
Mažeika, NY, M. ir A. Mažeika, FL, L. 
Medelis, CA, B. Michelevičius, FL, J. 
Miežaitis, FL, J Mikai. MA, O. Minė
tas. FL, A. Misiūnas, CA, A. Narkeliū-
nas, CT, J. Naujokaitis, CA, T. Nico, 
IL, S. ir A. Nutautas, NY, C. Oren-
tienė, MI, A. ir J. Ožinskas, OH. E. 
Pajaujis, CA, M. Pakštys, CT, A. 
Paleckis, FL, K. ir A. Paliulis, CT, Pas
iukas, IL, V. A. Pesys. MI. R. Petro 
menė, MA. F. Ponelis, FL, V. Požėla, 
NB. V. J. Prunskis. IL, A. Prunckus, 
FL, J. Rackevičius, N B, A Radzevi 

dus , MI, S. Radžioms, IL, V. Rakaus 
kas, IL, A. Rastauskas, OH, V. Roževi 
čius. MA, B. Razgys . FL. V. 

calls f rom any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings. 
• As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toli free number 
that may be used from any telephone in the United States. (Includes pay and out of tovvn 
telephones). ; 
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give 
the operator the number you wish to talk with Anyvvhere in the United States. 

UNLIMITED USAGE: 
Make as many Long Distance calls as you vvant using the 800 CLUB's high quality lines. 
Service is available 24 hours a day, seven day s a week. 
• No limit on calls you make. 8 
• No limit on how long you talk on each call. 

-The Cost to Participate: 

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų specialybė s t a tyba i r 

namų permodel iav imas 
įrengiame 

Vi r tuves — Vonias — Poi l s io kambar iu s 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 63rd S t r ee t 

Tel . 436-1900 arba 349-0612 

AL SASNAUSKAS 

$99 a month 
for Residential Unlimited Usage 

$199 a month 
for Unlimited Business Usage 

NO OTHER FEES OR COSTS 
How to Start Service: 
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month's fee. 
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toli Free and 
sign up NOVV. 
• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD. 

I 
I 
I 
I 
I 

CALL NOW TOLL FREE 
1-800-824-7888 

| I n Cal i fornia 1-800-8S2-7777—ask for Operator 73 į 

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information. 

Your 800 Club Service vvill begin in a matter of days 
after receipt of payment. 

THE 8OO CLUB, 1 7 1 0 C o n n e c t i c u t A v e n u e , N .W. 
W a s h i n g t o n , D.C. 20009 

The 8 0 0 Club. Ine . a long distance sharing group 
'Now legal under Federal Communicat ions Commiss ion Tarriffs 

CLASSIFIED ADS 
M B M M 

M I S C E L L A N E O U S_ B E A L E S T A ^ * 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

VEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary PubB« 
2951 West 63rd St. — Te*., 436-787* 

Hlllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

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

NOTARI PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU ISkvletlmal. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

šitokio blankai. 
HiiimrnnnnTniiniiuiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiii 

i 

l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l i l l l l l i i l l l l l l l l i l l l l l l i l 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio. 

COSMOS P A B C E L S E X P B E S 6 
2501 W. 69U> S t , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiuiiiiiniii 

V A L O M E 
KILIMUS Ui BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rusių grindis. 
BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Lkensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

nmniiiiinimiimiwmii;»iiiiHH<imwwi*» 
BUTC N t O B W 5 M A S 

Draudimas — %'sMymM 
Namu pirkimas — Fajrdavtro^ 

INCOME TAX 
Notariatas — Art imai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUIlIlilIUlllttUttlNM 

Atdari apžiūrėjimui šeštad. ir sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. vak. 
3906 W. 63 STREET 

Nauji 2-jų mieg. "condominiiun". Ąžuo
lo spintelės virtuvėje. Centr oro vėsi

nimas. Kilimai. 12 %% "fuced" morgi-
čius. Vz bloko iki banko, autobuso, 
mėsos krautuvės ir kepyklos. Skubėkit. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vai. 
6740 W. 63 STREET 

Naujas 3-jų butų namas po 3 miega
mus, l Vi vonios 12%% palūkanos. 
Priedai. Skubėkite. 

— o — 
3-JŲ BUTŲ — 62-ra ir KOLIN 

3—3—2 miegami. Moderniška, virtu
vė su spintelėmis. Pilnas rūsys. 2 maš. 
mūr. garažas. Aukštos nuomos. 2emi 
išsimokėjimai. Arti autobusų ir krau
tuvių. Skubėkite. 

CBRDEN FAMILY REALTY 
TEL. 434-7100 

SERAPINAS 636-2960 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
Kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef . — WA 5-8063 

iiiiimiiiiimiiiiHMiiiimiiiitiimiiimiiiii 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Ftereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
MI GL IN AS TV 

2846 W. 69 St., tel. 776-1486 
iiHinninmmiiiHHinHiiiiiniiimiuiiiiit 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
iiniiiiiiimiiiiiimiiimmtiiimiiuiiiiuiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
a i apdrauda aiiu ugnies ir automo
biliu pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

I Š N U O M O J A M A — F O R K E N T 

IŠNUOM. apšild. 4 kamb. butas Mar-
ąuette Parko apyl. šaldytuvas i r -pe

čius. 250 doL mėn. Skamb. RE 7-7720 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

CHILD CARE — HOUSEKEEPER 
Live i n. Western Springs, Illinois. Cali 
9 to 5 — 938-1900, ExL 531. 

I E Š K O D A R B O 

Karpenteris ieško darbo 
Beismentų - ofisų įrengimai. Langų, du
rų, virtuvės kabinetų, vonios plytelių 
pataisymai ir visa kas jums reikalinga. 

Tel. 925-2456 

H E L P W A N T E D V Y R A I 

A U T O M E C H A N I C 
Journeyman mechanies needed in our 
busy shop. Mušt have GM exp. on en-
gines and auto transmissions. Contact 
Ray Gk>w. Rogers Pontiac, 2720 So. 
Michigan, tel. 225-4300. 

N O R I P I R K T I 

PACKAGE U t P R E S S AGE^'OY 
MARIJA NORE1KIEN* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rttStea 

prekes. Maistas iŠ Europos sandelių. 
2f>08 \V. r,9th St, Chicago IU. 6062t 

Tel. 925-2787 

WANTED TO BUY LITHUANIAN 

CLUB IN CALIFORNIA 

Write to 
Miss D. Barkauskas, P.O. Box 35, 

Collegevilie, Pa, 19426 

DĖMESIO! ' 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudoj nas yra 
gražus paprotys . Biznieriai j a s pw» 
."iai naudoja. Bet t inka ir v isų luo 
mų a t s tovams turėti graž ias vizi 
t inęs korte les . 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją v i sa i s panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų pa tamav; 
DU 

flIlIHIlHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIfMIITIIUimillll 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
ne j jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

lUI lHI l l l lUl IUI I I I l l l l l lUI I I I I I I IK. i l in i l l l l i 

(iimiiimiiimimiimimimiiiiMiiiiiimiii 
LEONAS BALTRUS, 

tenoras 

Jo įdainotoje plokštelėje yra 
garsių lietuvių kompozitorių 
kaip Šimkaus, Tallat-Kelpšos ir 
Dvariono kūriniai: Kur bakūžė 
samanota, Ne margi sakalėliai, 
Žvaigždutė, Liepė tėvelis. Be to, 
Puccini-La Boheme, Madam But-
terfly, Verdi-Rigoletto, Dorrizet-
ti-L'Elisir d'Amore ir kiti. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5J,5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 
iiiiiiiiiimiimiiimiiHiimiiitiiiiiiiiitttiti 



40 METU KUNIGYSTĖS IR DARBO PIETŲ 
AŠIGALYJE 

LAIŠKAI "DRAUGUI" posmus. Bet gi d a r kartą kar- i 66 MIL. DOL. N E T E I S Ė T A I 
tojų. visi tokie asmenys nebuvo ATVYKUSIEMS 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1982 m. balandžio mėn. 15 d. 

NEREIKALINGAS 
PATIKSLINDLAS 

įgaliotosios delegacijos nariai* \ 
ir aname str. nebuvo reikalo 
juos minėti. 

i Illinois p rokuro ras T. 

Šiais 

Fahner paskelbė, kad valst i ja 
per metus išmoka apie 66 mil. I 

metais kun. Mečislovas i joje Bolivijoje, Pietų Amerikoje, j Paskaičiusi -Drauge" s t r . j 4. Vanda Stasaitienė tvirt ina.! dcl. nedarbo pašalpom:-; t iems 
Pusčius, salazietis, mini 40 me- : Tačiau ir čia ncprigijau, nes man'; apie Lietuvos Nepriklausomybės! kad Antano Venclovos -^da Mas- j asmenims, kurie y r a neteisėtai 
tų kunigystes ir darbo Pietų Ame- širdyje vis knietėjo ne mokslo sri- j grabnešius, Vanda Stašaitienė < kvoje nebuvo. Tvirtinimas drą-1 a tvykę iš kitų kraštų. 
rikos iškyšuluje — Mageliane į tis, bet apleistas jaunimas. Ir vis | balandžio 7 d. -Drauge" atsilie- i sus, bet neteisingas. Kaip toje! 

pė savo patikslinimu, jog neno-|pasakoje turiu vėl kartoti: bu-— Punta Arenas mieste, Čilės i ateidavo į galvą mintis, jog bū-; 
valstybėje. Ta proga jis pasida- \ čiau geriau padaręs studijuoti 
lino trumpa savo gyvenimo apy-1 taip dabar madoje §v. Raštą ir 
braižą, kurią čia ir pateikiame! meilės teologiją, kaip šv. Jonas 
ne vien susipažinti, bet kartu ir'Bosko jau tais laikais apibūdino: 
pasigėrėti juo, kad tarpe sveti- apaštališkąją meilę ir salezietiš-
mųjų neužmiršo savo gimtosios; ką dvasingumą, 
kalbos, ją net puoselėjo, !kaip jis Taip šio šimtmečio ketvirtos 
pats savo laiške rašo savo vien-i dešimties pradžioje po 45 dienų 

SENLMAs PRIEMIESČIUOSE 

minčiui K. A. S-kui. 

Štai trumpais bruožais mano 
gyvenimas. 

Gimiau Šiauliuose 1909 m. bir
želio 25 d. Mano tėvas Antanas 
buvo žemaitis iš Mekių kaimo, 
o mano motina Elena Murzaitė 
iš Radviliškio apylinkės. Augau 
ir savo jaunystę leidau keturių 
seserų ir vieno brolio šeimoje. 
Pirmojo pasaulinio karo audra 
mus nubloškė į Rusijos gilumą, 
ku r teko patirti visas karo, bol
ševikų revoliucijos ir bado pasė
kas. Į Lietuvą grįžome tik 1922 
metais. Čia radome apgriautus 
savo namus, kuriuos atsiremon-
tavome, padedant giminaičiams. 
Aš tuomet buvau 13 metų ža
liukas be rašto, be geresnio lie
tuvių kalbos pažinimo, nes Rusi
joje nebuvo įmanoma lankyti mo
kyklos. Turėjau gerokai pasitemp-1 
ti geriau išmokti savo kalbą ir, 
paskubomis privačiai pasiruošus, i 
stoti į pirmąją gimnazijos klasę.! 
Gimnaziją baigiau 1930 m. 

Esu dėkingas Aukščiausiajam, 
kad tuo metu pažinau gerą drau
gą — J. Jokūbėną, kurio įtaigo
tas ir a.a. kun. J. BružJko pa
mokslų paveiktas, atradau Kris
tų, kurio malonė mane vedė siek
ti aukštesnių idealų. Mano jau-

ispanų laivu plaukimo aplink 
Cabo de Hornos —Pietų Ameri
kos iškišulį — pasiekiau Buenos 
Aires, Argentiną, o iš ten buvau 
paskirtas darbuotis saleziečių mi
sijose Magelane —Punta Arenas 
mieste, į Don Bosco mokyklą, 

rčtų sutikti, kad į Maskvą tevy-\ vo. buvo, kaip nebuvo . . . š ta i I Pagal naujausius gyventojų 
ko t ik 20 grabnešių, kad nepa-' iš jo biografijos trumpa ištrau-1 surašinėjimo duomenis Chica-
minėtas Antanas Sniečkus, jo kėlė: "Kaip Liaudies Feimo Įga- j gos priemiesčiuose Cook apskri-
būsima žmona, Justo Paleckio liotosios komisijos narys 1940. j ty gyvena 2.248,594 žmonės. Jų 
sūnus, gen. V. Vitkausko žmo-: VIII. 3 dalyvavo TSRS AT VII i 1 5 ' , yra vyresni ka ip 60 metų 
na. E.Venclovienė, o Antano sesijoje". ("Mažoji Lietuviškoji į amžiaus, š i e duomenys iš 30 
Venclovos Maskvoje nebuvo ir Tarybinė Enciklopedija", III t., | Chicagos priemiesčių. 
kad į Maskvą vyko 36 žmonių , Vilnius. 711 p a t ) ; -
grupė. To viso išsiaiškinimui gal tuo I itiMMiiiiiUHtfllillKiinitllilimiiUliiirili 

Ką gi, reikia atsiliepti ir dar 
kar tą prie tos temos grįžti. 

tarpu i r pakaks. 
L. Kenilis 

Mes Dievo prašome, kas mums 
patinka, o Dievas mums duoda 

1. Savo s t r . rašiau t ik apie ko
munistų part i jos sudarytą, "liau
dies seimo'' Įgaliotą ir j Maskvą į tai, ko mums reikia 
pasiųstą 20 žmonių delegaciją j 
su • 'prašymu" įjungti Lietuvą į i 
Sov. Rusijoa sudėtį. V. Stašai-
tienė rašo apie pašalinius asme
nis. Tad joks patikslinimas čia j 
netiko. 

Kai 
sušildo 
dies. 

savo 

Leon Bloy 

meldžiasi, Dievas 
rankas prie jo šir-

J. Masefield 

S O P H I E BARČUS 
RADIO SriMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Translioįaria iš nuosavom studijos 

Marauette Pke., vedėja Aldona Dauku-
7159 So. Maplewood Ave.. 

Chicago, IL 60629 
Te!. — 778-1543 
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Misijonierius kun. M. Pusčius 

kur ei'lę metų ėjau įvairias mo
kymo, parapijos darbo ir ligoni-

2. Antanas Sniečkus, "liaudies Į 
seime" pasiūlęs priimti nutari- . 
mą, kad Tarybų Lietuva įeitų į 
TSRS sąjunginės respublikos Į 
teisėmis, į Maskvą važiavo ir į 
t en į rusų kalbą vertė "deputa- > 
t o " P. Pe t rausko kalbą, bet j is j 
kažkodėl neįėjo į įgaliotos dėle- j 
gacijos sudėtį, todėl mano t ame 
s t r . nebuvo nė paminėtas. 

3. Be oficialios delegacijos 
I t ikrai da r važiavo ir palydovų iš 
i komunistų partijos centro narių, 
j enkavedistų, raštininkų, gal ir 
i delegatų šeimos narių, jų t a rpe 
j ir V. Stašaitienės paminėti. Ta-
! da vyko ir Chaim Vic-Vicas, bu-

politru-į nės kapeliono pareigas, y p a č I vęs "Tarybų Lietuvos 
i tarp jaunimo ir darbininkijos Be i k a s i r ' k a i * Knmhaas tribūnos 
I to, ilgą laiką teko dirbti tikybos I A v i š k a i kalbėjo J. Paleckis, 
'•mokytoju mergaičių aukštesnėje!^ 3 J° k a l b a - v e r t e * ™ » k a l b ą ' 

nystės atsinaujinimas Kristoje,! m o 'K ykloje, įvairiuose jaunimo j T e n P a t k a ž k o k s Zenkevičius 
ateitininkų organizacija, 'laisvo- j klubuose ir saleziečių oratorijo- i P e r ska i t ė išverstos į rusų kalbą 
sios tėvynės Lietuvos visose sri 
tyse spartus kilimas, giliai jau
čiamas pavasario gamtos atgimi
mas žavėjo mano jaunatvišką šir-
dj ir uždegė aukštesnių idealų 

se. Šiandien mano buvę mokiniai 
jau yra sukūrę šeimas, augina 
prieauglį ir su pražilusiomis gal
vomis. O kiek per tą laiką lan
kytų ligonių buvo nulydėta į ka-

S. Nėries "Poemos apie Staliną' 

ryžtingumu. Gimnazijoje besimo- pus?__ T o k i u b ū d u j a u č i u 0 5 a tH 
kydamas turėjau progą pamilti i ^ s a v 0 kunigiškąją misiją, nors 
Lietuvą, jos žmones, jos pakelė- , i r svetimame krašte, ir niekas ne-
se stūksančius kryžius bei rūpin-1 kliudė manajai pastoracinei veik-
tojėlius, kaimo idiliją, gimtosios: iaį_ 
salios klonius, upes ir ežerus. Vis' 
dėkojau Dievui, kad išnešiau 
sveiką kailį iš karo ir iš bolše
vikų revoliucijos audrų ir turė
jau progos pamilti Lietuvą ir jos 
praeities kovas už laisvę. Apgai-

nau mirti nė kiek nepamiršęs sa
vos kalbos, nors ir neturėjau pro
gos sekti jos pažangą ir išsivys
tymą. Iš gaunamų liet. laikraš
čių iš JAV ir iš Kanados galėjau 
sekti mūsų išeivijos pastangas už 
Lietuvos 'laisvės atstatymą, už lie
tuvybės išlaikymą ir nenutauti-
mą svetimųjų jūroje. Nors aš as
meniškai jaučiuosi neturįs nuo
pelnų tose srityse, tačiau, kiek 
galimybės m a n leido, stengiausi 
platinti Liet. Bažnyčios Kronikas 
čiliečių ir kitų tarpe. O tų kitų 
čia yra gana apsčiai, nes Punta 

Gal manęs k:ausi,ką veikiu da
bartiniu metu ir kokie lietuviš
ki jausmai plazda mano, čia vie
nišo lietuvio, širdyje? 

Šiandien jau esu atsipalaidavęs 
lestavau, jos, vos baigus gimna- nuo daugelio eitų pareigų ir tu-
ziją, turėjau užtraukti liūdną Iriu pakankamai laiko pailsėti ir | Arenas šiandien yra tapęs tarp-
(bent 'laikinai) dainą: Sudie Lie- fiziškai pasimankštinti dirbda-1 tautiniu miestu. Čia yra gan di-
tuva, man linksma buvo gyvent į mas darže ir dažnai pavaduoda- dėlė jugoslavų kolonija, daug ita-
tavoj šalelėj... !mas jaunesniuosius katekizacijoj lų, vokiečių, šveicarų,prancūzų. 

1930 metais išvykau Italijon Mr pastoracijoj. Turiu laiko pasi-i ispanų kilmės žmonių ir čilėnu, 
pas saleziečius, 'kurie lietuviams! skaityti gaunamus lietuviškus atvykusių iš salyno, vadinamo 
kandidatams turėjo atskirą įstai- į laikraščius, pasiklausyti čilėnų! Chiloe. Los chilotes —tai ispa-
gą Perosa-Arg. prie Torino mies-1 muzikos ir pan. Dar tebeinu l i -mų su indėnais susikryžiavusių 
to. Mano draugas J. Jokūbonas goninės kapeliono pareigas. Dė-į karta, ispanų su kitų tautybių 
nepasiliko pas saleziečius, bet.j'koju Dievo apvaizdai už mano j mišinys. Patys Magelano indėną: 
grįžęs į Lietuvą, stojo į seminari-j gyvenimo vairo pakreipimą į Ma-!jau veiik visiškai išnyko. Salezie-
ją ir šiandien yra Šiauliuose Šv. I gelaną. Čilė yra mano antroji tė- čiai savo misijose bandė tą mirš-
Jurgio parapijos klebonu. O ka-įvynė, yra nuostabus kraštas savoįtančią rasę gelbėti, tačiau jiems 
dangi mano pradžios gyvenimo! gamta, o jos žmonės gan malo-i tai nepavyko. Indėnai išmirė 
'keliai buvo susiję su sunikiomisį nūs ir pažangūs. Magelanas —Į nuo plaučių ligų ir nuo alkoholi-
aplinkybėmis bei vargais, aš pasi* 
ryžau stoti į Don Bosko įkurtą
ją saleziečių vienuoliją ir pasi
švęsti neturtingojo ir apleistoje 
jaunimo auklėjimui ir, tam pasi
ruošus, grįžti j Lietuvą. Italijoje, 
atlikęs savo as>pirantatą bei novi-

tai saleziečių misijonicrių senas 
ir pamiltas kraštas. Čia visur pa
stebima ir matoma misijonierių 
statytos bažnyčios, koplyčios, mo
kyklos. I Magelaną iš kitų kraš
tų atvyko didelis skaičius salezie
čių misijonierių, tarp kurių, kar-

crjatą, tolimesnėms studijoms bu-! tojų, tik aš vienas lietuvis. Čia 
vau pasiųstas į Romą, kur, įsigi-; sutikau daug broliškos meilės, 
jęs filosofijos licenci'jatą, turėjau i nors niekuomet nesu priėmęs 
laimės aplankyti Lietuvą, savuo-1 šios šalies pilietybės. likdamas 
sius tėvelius, seseris, gimines iri pilnai ištikimas savajai tėvynei, 
pažįtanrus. Ir tai buvo mano Čia arti pietų ašigalio praleidau! 
paskutinė viešnagė gimtojoj že-! didelę savo gyvenimo dalį tarp į 
mėje. | vargšų, neturtingų ir esu 

Iš Romos atsidūriau Kuboje jkintas, nors gana dažnai ir ne
mokyti saleziečių seminarijoje, j mažai prisėjo pakentėti dėl kli- Į 
Tačiau šiaurės krašto gyvento- į mato atšiaurumo, dėl sveikatos! 
jui tropinis klimatas netiko svei- i sušlubavimo ir dėl ilgesio savo! 
katai, nors šiaip buvau pamėgęs < tėvynei, kurios tiek metų nema
to krašto įvairiaspalvius žmones, čiau ir kurios jau manau nebe-
gamtą ir vaisius. matysiu. Per visą tą laiką, kurį 

Iš Kubos keleriems metams Į gyvenu Punta Arenas mieste, 
dar buvau grįžęs teologinėms stu-j stengiausi nuolat gaivinti savo 
dijoms į Italiją, 'kur, įgijęs teolo-, širdyje lietuviškus jausmus, skai-
gijos licencijatą ir įsišventinęs įjtydamas lietuvišką spaudą. Už-
kunigus, atsidūriau profesoriauti i tat jaučiuos nenudžiūvusi lietu-
saleziečiams palestoje seminari- viškojo kamieno atžalėlė ir ma

nių gėrimų besilaiko vartojimo. I 
Jų čia teliko tik mažas žiupsnelis.! 

Magelane jau ryškiai matoma 
šv. Jono Bosko sapnų išsipildy
mas: Patagonijos —Ugnies Že
mės pažanga ir suklestėjimas Tai 
pasiekti padėjo įvairių rasių bei 
kultūrų junginys. Kiekviena iš 
minėtų tautybių įnešė į krašto 
gyvenimą daug naujovių ir page
rinimo. 

Punta Arenas miestas ir uostas 
>u savo Zona Francą kyla ir ple-

, čiasi savo baltojo, geltonojo ir 
Į juodojo aukso dėka. Net paėia-
l me Magelano kanale jau yra at

rasta žibalo versmės. Su pasigė
rėjimu visa tai stebiu ir esu pa-
IrrtiilHMl patekęs į šią tarptau
tinę aplinką, kur tebęsipildo šv. 
Jono Bosko matymuose regėta 
ateitis ir kur galėjau atlikti man 
skirtąją misiją, nors ir ne savo 
jaunystėje svajotoje tėvynėje Lie
tuvoje. 

Kun. Mečius Pusčius, SDB 
Magelano misijonierius 

A. t A. Marija Juozėnienė 
ŽOSTAUTAITĖ 

Gyveno Chicago, 111., Brighton Parko apyl. 
Mirė balandžio 14 d., 1982 m., 7 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 32 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Gražina ir Birutė 

Apke. žentas Edvvard, 2 anūkai — Aleksandras ir Audra, 
giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė bįyo našlė a.a. Alfonso. 
Kūnas bu*pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. p.p., Petro Bieliū

no koplyčioje,'4348 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, bal. 16 d. Iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydyta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys , žentas ir anūka i . 
Laidotuvių direk. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 1982 m. 
kovo 25 d.. Kudirkos Naumiestyje amžinybėn iškelia
vo Waterburyje gimusi, Sibiro tremtinė 

A. f A. 
Anele Valuckaite - Barkauskiene 
Liūdintys pasiliko vyras , 

duktė ir sūnus su šeimomis. 
mokytojas Pe t r a s . 

Elena Ivanauskaitė-Lembergienė 

Los Angeles, California 

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
Founded 1959 

MEMBER 0F ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL 
Presents 

BALTIC-AT-LEISURE TOURS 
Coordinated by Jonas Adomėnas 

• CHOICE o' 3 ITINERARIES 

• Reasonabie All-lnclusive Costs 

• First-Class Services. Hotels 

• Escorted from USA via Finnair 

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days 
Tour II Vilnius — Moscovv — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days 

Feafures Include Group or APEX airfares with departures startmg Apnl. three 
meais datly, cenprenens/ve sightseemg. fransfers, gu>des. theatre visits, air 
transportation on tour. baggage handled, each group escorted by American 
Lithuanian spea*mg tour leader. visa handlmg Oeposit only $100 per person 
From iust $1099 fo $1769 per person m double oceupancy 

For F̂ ee Brochj'e Folder. Contact: 

Jonas Adomėnas 
Orbitair International. Ltd. 
20 East 46th Street. New York. NY 10017 
Tel.: NY (212) 9 8 6 1500. (800) 223-7953 
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ANTANAS (Anton) GEDGAUDAS 
j Gyveno 2s05 — 24th Avenue, Kenosha. Wisconsin. 
Į Mirt- balandžio 13 d.. 1982 m., 3:30 vai. popiet, sulaukęs 83 m. 
j Gimė Lietuvoje. Kražių parapijoje. Paplustis kaime. Amerikoje 
1 išgyveno 33 metus. 
i Liko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga (June Adomavičiūtė). 
1 2 sūnū^ \Vaner (Kenoshoje) ir Ignas (Arlington Heights, 111). mar-
1 čios ir 5 anūką:, broiis Stanl-y Kenoshoje ir Lietuvoje 3 seserys: 
1 .'uzefa Jagminienė. Jadvyga Paulaviiienė ir Sofija Majauskienė. kiti ! 
1 giminės, draugai ir pažįstami. 
Į Velionis buvo tėvas a. a. Nijolos ir brolis a. a. Igno, Jane Kazi-
I tenas ir Elzbietos Gedgaudaitės. 
1 Priklaus L. B. Kenosha Apylinkėj. ! 
1 Kūnas bus pašarvotas penktadienį. 5 vai. vakaro Lendman- ; 
1 Mischler koplyčioje. 708 — 57th Street. Kenosha. Wisconsin. 
1 Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 17 dieną. Iš koplyčios 
1 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Petro parapijos bažnyčią, kurioje 
1 įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 

1 Nuliūdę: Žmona ir sūnūs su šeimomis. 
1 Laidotuvių direkt. Paul Lendman — Tel. (414)—657-3811. 

A. f A. ELVYRAI KARKLIENEI 
taip netikėtai iškeliavus amžinybėn, gilaus 
skausmo valandoj vyre Juoze, sūnų Rimą ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi 

JANINA IR ANTANAS MAČIULIAI 
Belmont, California 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V i y D I R E K T O R I A I 

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

T R Y S 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. C a l i f o r n i a A v e n u e 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2424 W. 69th STRKET Te4. REpubUc 7-1213 
11028 Šouftw*>st Highway. Palo* ffiUs. m. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tei. LAfayetto 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET Tel. YAids 7-L911 

VASAIT1S - BUTKUS 
1446 SO. 5©th AVE.. CICERO. ELL. Tel OLjvpic 2-10O3 

• • 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. balandžio mėn. 15 d. 

X Viktoras Marumas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarybos vicepirmininkas, 
laureatams premijų įteikimo iš
kilmėse balandžio 18 d. Detroi
te padarys įžangą apie kultūri
nės veiklos dirva. 

X Irena Kriauoeuūiuenė, Jau
nimo centro valdybos pirminin-

X John E. Pakel, Chicago Sa-
vings and Loan Association 
b-vės prezidentas, praneša, jog 

kė, su dukra doktorante Jolita | n u o šių metų pradžios atidary
ta 50 nuoš. daugiau individualių
jų pensinių sąskaitų (JUA), ne
gu per visus praeituosius 1981 
metus, šio tipo taupomosios 
sąskaitos padidėjusio populiaru
mo priežastis — naujas vyriau
sybės potvarkis, leidžiantis to
kią mokesčių mokėjimo atžvilgiu 
naudingą sąskaitą užsivesti vi
siems dirbantiesiems (ne, kaip 
anksčiau, tik kai kurioms pasta
rųjų kategorijoms). 

balandžio 12 d. išskrido į Flo
ridą. Jos abidvi ten pasilsės, 
dalyvaus D. Bobelytės su dr. 
Degėsiu vestuvėse, o Jolita 
Kriaučeliūnaitė bus dar ir ves
tuvių pamergė. 

X Julija ir Juozas žičkai nuo
latiniai "Draugo" skaitytojai, 
gyveną 6035 So. Naragansette 
Ave., Chicagoje, šį mėnesį šven
čia 45 m. vedybinę sukaktį. Jų 
intencija šv. Mišios bus šv. 
Symphorosos bažnyčioje balan
džio 17 d., o vaišės vyks sek
madienį jų dukters Dianos ir 
Algirdo Masokų šeimoje. Kita 
jų duktė — Marija Ona gyvena 
Chicagos šiaurėje, o jų sūnus 
Pranas tarnauja kariuomenėje 
Alabamoje. 

X "Dainuojanti jaunystė", 
dvidešimt trečiasis Chicagos 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos metraštis, jau spaustuvė
je. Metraštis leidžiamas tėvų ir 
lietuvių visuomenės aukomis. Tė
vai prašomi aukų lapus grąžinti 
šį šeštadienį, balandžio 17 d., 
kad aukotojų pavardės dar ga
lėtų patekti į metraštį. 

X Zarasiškių klubo valdyba 
praneša, kad narių susirinkimas 
vyks šį sekmadienį, balandžio 18 
d., 2 vai. popiet Vyčių salėje 
(2455 West 47th St.). Klubo 
nariai kviečiami susirinkime da
lyvauti. Yra svarbių reikalų ap
tarti. 

X Dr. Ona ir Adolfas Baliū-
nai, žiemą praleidę Floridoje, 
ateinančią savaitę grįžta namo į 
Chicagą, kur jie nuolat gyvena. 

X Malvina Veleckis, Chicago, 
HL, J. Diamentis, Princeton, 
Wisc., prie prenumeratos mo
kesčio kiekvienas pridėjo po 10 
dol. aukų. Labai ačiū. 

X Jonas Staskauskas, Rock-
ford, UI., pratęsė "Draugo" pre
numeratą, užsisakė naujausių 
leidinių ir dar pridėjo auką. La
bai ačiū. 

X Liucija Kurkuhenė, Roche-
ster, N. Y., mums rašo: "Dėko
dama už kalėdines korteles ir 
kalendorių, atsilyginimui siun
čiu 12 dol.". Labai dėkojame už 
auką. 1 

x V. Paulioms, atsiuntė 3 dol. 
Po 2 dol.: Juozas Bagdonas, P. 
Jurkynas, S. Klimas, J. Jurai-
tis. Ačiū. 

X Kazys Skripkus, Lockport, 
m., pratęsdamas "Draugo" pre
numeratą, paaukojo ir 17 dol. jo 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū. 

X Feliksas Valaitis, Chicago, 
UI., atsiuntė mokestį už dvi pre
numeratas su 10 dol. auka. La
bai dėkojame. 

X Vytauto Virkau ir Henrie-
tos Vepštienės ex Hbrių paroda 
atidaroma "Galerijoje" šį penk
tadienį. Svečiavimasis nuo 5 iki 
9 vaL vak. Visi kviečiami. 

(pr.). 
X Gen. T. Daukanto jūrų šau-

Bų kuopos pavasarinis, plaukio
jimo sezono atidarymo, parengi
mas įvyks š. m. balandžio 24 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak., šaulių na
muose. Programoje — trumpa 
meninė dalis, vaišės ir B. Pakšto 
orkestrui grojant šokiai Kvie
timų dar galima gauti paskam
binus V. Utarai telef. 847-0864 
ar A. Maletienei telef. 523-7489. 

(pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais fa" priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
lfcrtual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI 7-7747. (ik.). 

IŠ ARTI IR TOLI 

X Mokytojų ir jaunimo studi
jų savaitės, kuri vyks rugpiūčio 
1-8 dienomis Dainavoje, vakari
nių programų vadove pakviesta 
ir sutiko būti Raminta Pemkutė, 
Northwestern universiteto stu
dentė, neseniai baigusi Pedago
ginį lituanistikos institutą. Mo
kytojai ir jaunimas kviečiami 
šioje savaitėje dalyvauti 

X Mokytojas Pranas Razmi
nas vadovaus Apolinaro Bagdo
no žemaitiškos knygos sutiktu
vių programai balandžio 16 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Pabaigoj bus ir kavu
tė. Kviečiami visi. 

Komitetas, suruošęs Velykų pusryčius, prie stalo Jaunimo centre. Iš kaires (sėdi): N. Balzariene, M. Stašaitienė, M. 
Jonušienė, pirmininkė R, Kučienė, B. Jasaitienė, prieky — Bu.okienė; (stovi): E. Motušienė, N. Kaveckienė ir J. 
Daunorienė. * Nuotr. Rūtos Musonytes 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALIAS CHICAGOS SKYRIAUS K. Burbos 30 m. veiklos apžval- vizijos komisiją. Sekantis susi-
VLSUOTDOS SUSIRINKIMAS Į ga — 102 dal. Golfas ir pikni-

j kas Biskių sodyboje. Susirinki-
Balandžio 2 d. Amerikos Liet. į mas L. Taut. namuose su dr. R. 

Kulienės paskaita "Senų žmonių 
problemos Amerikoje" — 33 dal. 

Lapkričio 26-20 d. ALIAS -
PLIAS suvažiavimas, paroda ir 
simpoziumas. Išrinkta nauja 
centro valdyba iš Californijos 
skyriaus narių tarpo. Pirm. — 
Rimas Mulokas. 

Skyriaus valdyba turėjo 18 po
sėdžių ir buvo pasiųsta knygų į 
Lietuvą. Moterų pagelbinis vie
netas vaidino žymią rolę mūsų 
veikloje. 

Revizijos kom. narys A. Par-
gauskas pranešė apie finansinį 
stovį: knygos vedamos tvarkin
gai. Sąrašuose turime 120 na
rių ir jiems visiems yra siunti
nėjami pakvietimai į susirinki
mus, kas ir sudaro didžiąją iš
laidų dalį. 

Viktoras Jautokas, "Techni
kos Žodžio" redaktorius, prane
šė, kad sekantieji du numeriai 

inžinierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Chicagos skyriaus pir
mininkė arch. Bronė Kovienė 
atidarė visuotinį susirinkimą, 
kuriame dalyvavo 27 ALIAS ir 
pagelbinio moterų skyrių nariai. 
Susirinkimas vyko Lietuvių Tau
tiniuose namuose ir turėjo būti 
išrinkta nauja Chicagos sky
riaus valdyba. Tai padaryti bu
vo pavesta inž. Kostui Burbai. 

K. Burba tuojau pristatė Bro
nę Kovienę padaryti skyriaus 
dvejų metų veiklos pranešimą. 
Br. Kovienė pasakė, kad sausio 
26 d. susirinkimas turėjo iš
rinkti naują valdybą, tačiau dėl 
ypatingai blogo oro tik šeši na
riai pasirodė ir rinkimai buvo 
atidėti šiam vakarui. Br. Kovie-
nės vadovaujama valdyba buvo 
išrinkta 1980 m. vasario 8 d. ir 
iki šios dienos pasireiškė tokia 
veikla 

patalpins daugumą simpoziumo 
Kun. V. Bagdanavičiaus pa-Į technikos paskaitų: pirmas nu

skarta "Modernioji architektūra Į meris jau yra pilnai paruoštas, 
ir Pikasas" — 60 dalyvių. Gin- j o sekantis 
taro vasarvietėj golfas, sumušti- Į daguoti. Finansinis žurnalo Sto
nių '.tepimas, bendra vakarienė, i vis nėra blogas, nors ir turima 

rinkimo dienatvarkės punktas bu 
vo diskusijos apie ateities sky
riaus veiklą. K. Burba pirmiau
siai pakvietė Br. Kovienę pa
reikšti savo mintis t a tema. 
Br. Kovietė nusiskundė, kad 
nors skyriaus sąrašuose yra 120 
narių, bet dauguma yra labai 
pasyvus: visai nemoka nario 
mokesčio, beveik niekada nesi
lanko susirinkimuose ir visai 
neparodo visuomeninio bei socia
linio susipratimo. Chicagos sky
rius turėtų savo sąrašus peržiū
rėti, išsijoti i r nustoti siųsti 
pranešimus tiems "nariams", 
kurie neprisideda prie skyriaus 
veiklos. Tokie susirašinėjimai 
skyriui daug kainuoja ir nedera 
tas išlaidas užkrauti ant tų na
rių pečių, kurie moka nario mo
kesčius ir lanko susirinkimus. 
Mes turime sukurti sąlygas ne 
tik skyriaus nariams, bet ir vi
siems lietuviams, suinteresuo
tiems technikine mūsų pažanga 
ir veikla susirinkti, pasiinfor-
muoti, pabendrauti, pakeliauti 
ar ne t papiknikauti bei pasivar-

J, A. VALSTYBĖSE 
— Skauto stovyklavietės Ram-

byno metinis balius, pavadintas 
"Pavasaris Kaune", vyks gegu
žės 22 dieną, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Los Angeles parapijos 
salėje. Įdimią programą atliks 
pagarsėjęs estradinis ir šokių 
muzikos vienetas iš New Yorko 
"Jinai ir trys gintarai". Sis 
vienetas pirmą kartą atvyksta į 
Los Angeles ir prižada nuotai
kingai palinksminti. Jų reper
tuaras susideda iš liaudies dai
nų, estradinių melodijų ir tarp
tautinės populiarios muzikos, 
kurią atlieka lietuviškai. Gražiai 
išpuoštoje salėje svečiai bus vai
šinami šilta vakariene ir vynu. 
Bilietus ir staliukus reikia užsi
sakyti iš anksto skambinant A. 
Venckienei 393-2803, S. Abelkie-
nei 714^523-2066, J. Ugianskie-
nei 789-1347 ar R. Žemaitaitic-
nei 664-166L j 

— A. a Emilija Statkienė mi
rė kovo 2 d. 'Santa Monicoj, 
Calif. Buvo 61 metų amžiaus. 
Kovo 4 d po gedulingų šv. Mi
šių šv. Kryžiaus kapų bažnyčio
je velionė buvo palaidota, daly
vaujant dideliam būriui žmonių. 
Nuimdime liko vyras Kazys 
Statkus, sūnus Rimantas ir du
kros Vita ir Gražina. 

— Gintė Damušytė, Lietuvių 
Informacijos centro pareigūnė 
New Yorke, kovo 29 d. buvo pa
kviesta dalyvauti televizijos pro
gramoje "Perspektives" Atlan
toje, Ga. Ji buvo keturių asme
nų apklausinėta apie dabartinę 
padėtį okupuotoje Lietuvoje ir 
Bažnyčios persekiojimą. Jos at
sakymai buvo taiklūs ir gerai 
paruošti. 

— Patricijos Kiškytės ir Ri
čardo Jocn sūnus buvo pakrikš-
Los Angeles Šv. Kazimiero baž
nyčioje vasario 27 d., krikšto 
tėvais esant Vaidilutei ir Algiui 
Mikuckiams. Krikšto apeigas 
atliko kun. Algirdas Olšauskas. 
Tėvų namuose Thousand Oaks, 
Calif., buvo jaukios krikštynų 
vaišės, dalyvaujant šeimos arti
miesiems. 

X Audra Jakubauskaitė, kuri 
studijuoja meną St. Xavier Col-
lege, visu uolumu daro savo kla
sės projektą, šį sekmadieni, ba-1 a~jT 
landžio 18 d., nuo 1 iki 4 vai. p. 
p. galima aplankyti ir susipa
žinti su kolegijos meno skyriu
mi, laboratorijomis, muzikos 
skyriumi ir kt. Tai vadinamas 
"Open House", kai ne tik stu
dentų tėvai, bet ir svečiai gali 
lankyti šią mokslo įstaigą (3700 
W. 103 S t , Oak Lawn, EI.). 

šokių vakaras, dail. V. Petravi
čiaus paroda ir Elgies Vilutienės 
programa — 50 dalyvių. Vieša 
vakaronė Jaunimo centre su 

problemų išrenkant prenumera
tos mokesčius. 

Pirm. Br. Kovienė pridėjo, 
kad ALIAS-PLIAS suvažiavimo 

Algimanto Tamošausko I m e t u mūsų garbės narys inž. An-
paskaita "Chicagos architektu- j t a nas Rudis pasveikino susirin 

X Kun. Simonas Morkūnas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas. Sioux City, Iowa, mūsų nuo
širdus ir dosnus rėmėjas, pra
tęsdamas "Draugo" prenumera
tą, atsiuntė 100 doL čekį Kun. 
S. Morkūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už lietuviš
ko žodžio verlinimą ir auką ta
riame nuoširdų ačiū. 

X Dr. Šaunus «J. Matas, To-
panga, Cal, visuomenininkas, 
kartu su prenumerata atsiuntė 
ir 20 dol. jo stiprinimui. Dr. S. 
Matą skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Dr. Irena K yrąs, dantų gy
dytoja, nebus ofise nuo balan
džio 13 d. iki balandžio 24 die
nos, (pr.) 

X Dar yra laisvų vietą Vely
kų stalo pobūviui, kuris įvyks 
18 balandžio, 2 vai. p. p. l ie tu
vių Tautiniuose namuose, 6422 
So. Kedzie Ave. šį tradicinį ren
ginį jau daugelį metų organizuo
ja LMF Chicagos klubas. Sta
lui užsisakyti malonėkite skam
binti J. Ivašauskienei telef. 
925-6193. (pr.). 

ra" — 150 dalyvių. Ekskursija 
autobusu susipažinti su Chica
gos architektūra ir pietūs John 
Hancock 95-me aukšte — 50 
dalyvių. Golfas ir piknikas Kęs
tučio ir Meilutės Biskių sody
boje. Susirinkimas Liet. Tauti
nių namų salėje su dr. T. Remei-
kio paskaita — 35 dal. ir 3 bos-
toniškiai. Susirinkimas su dail. 
Valeškos paskaita 'Lietuvis dai
lininkas - ekspresionistas Pranas 
Domšaitis" — 47 dal. Ekskursi
ja į Yucatan — 20 dal. Susirin
kimas iš 38 dalyvių išklausė ke
lionės įspūdžius į Yucatan, Mex. 
30 metų ALTAS veiklos minėji
mas : mišios Jėzuitų koplyčioje ir 

kusius ir Chicagos skyriaus var
du paaukojo University of Illi
nois lietuvių katedrai vieną tūk
stantį dolerių. Šis čekis buvo 
pasiųstas Vyt. Kamantui, PLB 
pirmininkui. 

K. Burba pranešė, kad penkių 
narių valdyba bus renkama dve
jiems metams, čia išstatomi 
kandidatai ir viešu balsavimu 
išrenkami valdybos nariai: Al
binas Smolinskas, Vytautas Bu-
drionis, Stasys Jurjonas, Gedi
minas Biskis ir Donatas Stukas. 
Nauja valdyba perims savo pa
reigas iš senosios bendrame 
abiejų valdybų susirinkime. 

Leonas Briedis, gyvenąs 
| Los Angeles mieste, gavo liūdną 

kad ten 
žyti įvairiose sporto šakose. 

_ . - .— - Tam reikalinga naujų idėjų, nau-l j . o k Ue^vos 
jų ir jaunų pajėgų Mes turime " g hro]h ^ ^ s u l a u k ę s 
patraukti savo dukras ir sunūs ^ ^ ^ P a l a i d o t a s 
papildyti ir pagyvinti mūsų e i - , ^ ^ 
les. Mūsų pareiga yra palaikyti i 
ryšius su Lietuvoje likusiais in- j — • • 
žinieriais ir leisti jiems žinoti, 
kad mes jų neužmiršome, kad, 
kaip jie, ta ip ir mes esame lie
tuviai ir laisva Lietuva yra mū
sų visų bendras tikslas. 

pietūs bei iškilmingas posėdis į Vyt. Mažeika, Pov. Vaičekaus-
Liet. Taut. namų salėje su inž. į kas ir Aloyzas Eiva sudarys re-

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

AUSTRALIJOJE 
— Bronius Žalys, ilgus metus 

vadovavęs Australijos lietuvių 
skautų rajonui, baigęs kadenciją 
iš savo pareigų pasitraukė. 
Nauju rajono vadu išrinktas ki
tas žymus skautininkas ir visuo
menės veikėjas Albinas Pocius, 
skauto įžodį davęs 1930 m. Klai
pėdoje; aktyvus lietuviškoje vei
kloje, keturias kadencijas vado
vavęs Melbourno lietuvių ben
druomenei, jos garbės narys. 

— Kun. Kazimieras Pugevi-
čius, atkviestas iš New Yorko į 
Australiją, gavėnios metu gra
žiai pravedė rekolekcijas lietu
viams keliose kolonijose. Susi
domėjimas ir dvasios pakilimas 
buvo nemažas. Kartu svečias 
rodydavo filmą ir tarėsi lietuvių 
religinės veiklos klausimais. 

— Mirė a. a, Ona Veremčiu-
kienė. Liko dukterys Talia Lau
kaitienė (a. a. Viktoro Laukai
čio žmona) ir Liusia Samso-
nienė. 

— Melbourno lietuvių namuo
se IV. 9 buvo suruoštos lietuvių 
jaunimo studijų dienos. Paskai
t a s skaitė ir pranešimus patei
kė : Henrikas Antanaitis, Danu
tė Baltutienė, Birutė Prašmutai-
tė, Elena Karazijienė, Jūratė 
Tender. Daugiausia kalbėta ir 
diskutuota apie šeimą, dvikal-
biškumą, jaunimo kongresus ir 
veiklą. 

— Lietuvių moterų Sociali-
globos draugija Melbourie su
ruošė nuoširdžias vaišes — prieš-
velykinį subuvimą lietuviams 
seneliams. 

KANADOJE 
— Montrealio "Gintaro" an

samblis jau paruošė dainos, mu
zikos ir žodžio plokštelę, kuri 
atiduota jos pagaminimui. Nu
matoma, kad plokštelės sutiktu
vės bus gegužės 8 d. Andre Lau-
rendeau Cegep salėje ir "aplais
tymas" tą pačią dieną Aušros 
Vartų parapijos salėje. Ta pro
ga iš Toronto atvyks ir bendra
vardis "Gintaro" ansamblis. 

— Muz. Aleksandras Stanke
vičius - Stankey, jaunosios kar
tos muzikas, išleido jau antrą 
savo muzikos plokštelę. Muzi
kas savo kūryba garsėja vieti
nių kanadiečių tarpe, bet jis yra 
ir Aušros Vartų parapijos choro 
dirigentas. 

— w - ~rr~ g S 

Amerikos Liet. Inžinierių ir architektų sąjungos Chicagos skyriaus naujai iš
rinkta vaklyba. IS kairės: Albinas Smolinskas, Donatas Stukas, Vytautas Bu-
drionis ir Gediminas Biskis (nėra Stasio Jurjono). 

Buvo pasiūlyta išsijoti orga
nizaciją nuo tokių "narių", kurie 
niekad nelanko susirinkimų, ne
moka nario mokesčio, bet atei
na į visuotinį suvažiavimą, uži
ma garbės vietas ir pasisodina 
save nuotraukos centre. Valdy
ba turėtų palaikyti glaudesnius 
ryšius su visais nariais, panau
dojant paštą, telefoną, spaudą ir 
asmeninį kontaktą. Valdybų ir 
visuotiniai susirinkimai turi būti 
užprotokoluoti, susirinkimuose 
paskaitomi ir narių atmetami, 
pakeičiami arba patvirtinami. 
Turėtume apsvarstyti, ar never
ta paekskursuoti po Ameriką 
arba net už vandenyno. 

Moterų pagelbinio vieneto pir
mininkė Regina Smolinskienė 
pranešė, kad balandžio 25 d. šau
kiamas susirinkimas pas Budrio-
nius, kur nauja valdyba bus iš
rinkta ir ateities veikla bus ap
tar ta . Moterys irgi turi pana
šias problemas. Siame susirinki
me dalyviai turės progą susitik
t i ir išgirsti Birutę Pūkelevičiū-
tę. Taip pa t ji pasiūlė, kad nau
j a ALIAS Chicagos skyriaus 
valdyba ten pat galėtų perimti 
savo pareigas. 

Po užsitęsusių debatų visi da
lyviai toliau ginčijosi prie ka
vutės su pyragaičiais. 

Petras Kiršina* 

Balandžio 15 d. 
1689 m. Prancūzijos Liudvi

kas XIV paskelbė karą prieš Is
paniją. 

1959 m. Kubos premjeras Fi-
del Castro atvyko į Washingto-
ną, kur pradėjo "geros valios 
kelionę" po JAV. 

1968 m. du sovietų "Sputni-
kai" be astronautų susijungė 
erdvėse. 

1974 m. Nigerijos kariuome
nė nuvertė prez. Hamani Diori 
valdžią. 

1981 m. "The Washington 
Post" laikraštis atsisakė Pulitze-
rio premijos, kuomet paaiškėjo, 
kad premijuotas Janet Cooke 
straipsnis buvo sufabrikuotas. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, HEaofe 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 Iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Strce* 
Chicago, III- 60829 

Tel 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

SeStad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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DR. THOMAS REMETKIS 
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei-

kis. Šiame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. i r tinka 
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