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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Šiauliai. 1981 m. rugsėjo 29 
d. Šiauliuose pas kun. F. 
Baliūną, gyvenantį Kom
jaunimo 17-1, buvo padaryta 
krata. Kratoje dalyvavo 4 
čekistai ir 2 kviestiniai. Kratą 
pradėjo 9 vai. ryto ir baigė 17 
vai. Iškrėtė kunigo kambarį, 
automašiną ir motociklą. Kra
tos metu paėmė rašomąją 
mašinėlę' „Optima", „Tiesos 
Kelio" 12-tą nr., „Laiškai sesu
tės", Z. Ivinskio „Lietuvos 
istorija" 2 egz., eilėraščių 
rinkinius „Kraujas ir ašaros" 
bei „Erškėčiams žydint", 35 
magnetofono kasetes, įvairius 
užrašus ir adresus. Po kratos 
kun. F. Baliūną nuvežė į 
saugumą ir valandą tardė — 
reikalavo paaiškinti, iš kur 
gauti kratos metu paimti daik
tai. 

Šiauliai. 1981 m. rugsėjo 1 d. 
buvo padaryta kra ta pas Siau
bų pedagoginio instituto dėsty
toją Alminą. 

* 

Prienai. 1981 m. liepos 2 d. 
pas Kazimierą Buzą, gyvenan
tį Prienų raj. Bačkininkų 
kaime, atvyko civiliai apsi
rengęs asmuo (manoma, kad 
naujas Pr ienų raj . KGB 
bendradarbis) ir du milicinin
kai. Atvykusieji neprisistatę 
pareikalavo pasų. Kadangi 
Buzas yra medžiotojas, vienas 
iš milicininkų įsakė parodyti, 
kur laikomas šautuvas. Kiek 
vėliau pasisakė, jog tikrins ir 
elektros laidų izoliaciją. Nuo 
kada čekistai ir milicininkai 
tikrina elektrą? Prisidengę 
„elektros" ' tikrinimu, apėjo 
kambarius, kitas patalpas, 
akyliai stebėdami ten esan
čius daiktus. 

Tą pačią dieną „elektra" 
buvo patikrinta dar pas du 
kaimo gyventojus. 

Tai naujas kratų darymo 
būdas. 

* 
Krakės. (Kėdainių raj.) 1981 

m. rugsėjo mėn. buvo tardomi 

Kėdainių raj. prokuratūroje 
Krakių parapijos vaikai, kurie 
ruošėsi priimti Pirmąją Komu
niją. Šalia kitų klausimų buvo 
klausimas, kas jiems davė 
katekizmus, maldaknyges, 
rožančius, medalikėlius. Kai 
kurių vaikų buvo klausiama, 
kodėl jie davę rožes kunigams 
Pirmos Komunijos dieną? 

Šilalė. 1981 m. spalio 13 d. 
pas rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoją 
Petrą Bagušką buvo iškvies
tas Šilalės klebonas kan. 
Feliksas Valaitis. Dvi valan
das P. Baguška ir Šilalės 
saugumo viršininkas Ališaus
kas puolė kan. F. Valaitį dėl 
„netvarkos" Šilalės bažny
čioje. Atseit, kodėl nesutvarko 
Šilalės vikaro V. Skipario, 
kuris labai antitarybiškai 
nusiteikęs, kodėl bažnyčioje 
buvo leista kalbėti Nijolei 
Sadūnaitei? Jie taip pat išreiš
kė savo nepasitenkinimą ir 
kitu Šilalės vikaru kun. Aloy
zu Lideikiu, kuris, anot jų, 
pasiduodąs blogai kun. V. 
Skipario įtakai. 

Vilnius. 1981 m. rugsėjo 26 
d. ryte pastebėta, kad išplėštas 
Jono Sadūno rūsys ir išnešti, 
tarp kitų daiktų, visi Nijolės 
Sadūnaitės laiškai iš lagerio. 
Jonas Sadūnas dvi dienas 
prašė miliciją atvykti į 
nusikaltimo vietą, o ši atvyko 
tik trečią dieną. 

Spalio 5 d. 11 vai. į Jono 
Sadūno butą paskambino 
tariamai iš milicijos ir kvietė 
ateiti į skyrių surašyti vagys
tės akto. Namuose buvusi 
Jono žmona atsisakė vykti, 
todėl pareigūnas pažadėjo 
vakare pats ateiti. Po 15 minu
čių Jonui Sadūnui skambino 
iš Švedijos. Tariamas milici
ninkas nepasirodė; tikriau
siai, norėta sutrukdyti tele
foninį pokalbį su užsieniu. 

(Bus daugiau) 

Paskutinė Britanijos karinio laivyno naikintuvo 
„Sheffield" nuotrauka. Jis jau guli vandenyno dug
ne. Tuo pačiu metu statyti kiti du visiškai pana

šūs naikintuvai yra Argentinos karo laivyne: 
„Hercules" ir „Santisima Trinidad". 

Britai stiprina 
jėgas prie salų 
Rekvizuota daug privačių laivų 

Popiežiaus kelionė 
Europos lietuvių vyskupas 

Antanas Deksnys gegužės 
mėnesio pradžioje kreipėsi į 
savo tau t ieč ius Vakarų 
E u r o p o j e , k v i e s d a m a s 
atitinkamai paminėti lietuvių 
tautos paaukojimo nekalčiau
siajai Marijos Širdžiai meti
nes gegužės 13 dieną. „Gegu
žės tryliktoji, — rašo vyskupas 
Deksnys, — yra sukaktuvinė 
diena. Tą dieną tremtyje gyve-
ną L i e t u v o s v y s k u p a i , 
vadovaujami arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko, paaukojo 
lietuvių tautą Nekalčiausios 
Mar i jos Š i r d i e s g l o b a i . 
Pasiaukojimo akte buvo 
p a s i ž a d ė t a t ą i s t o r i n ę 
Š v e n č i a u s i o s M a r i j o s 
apsireiškimo Fatimoje dieną 
atnaujinti savo pažadus — 
daryti atgailą, aukotis ir 
melstis už Lietuvą ir jos lais
vės atgavimą bei įgyvendi
nimą teisingos taikos pasauly
je. Popiežius Jonas Paulius II, 
prieš kurio gyvybę buvo 
pasikėsinta kaip tik tą dieną, 
šiemet gegužės tryliktąją 
v y k s t a į F a t i m ą , kad 
apsireiškimo vietoje galėtų 
padėkoti Švenčiausiai Marijai 
už grąžintą sveikatą ir paves
ti Bažnyčią bei visą žmoniją 
TOS I T l f t ' n ,Si- rlnKe 

Dieną prieš popiežiui at
vykstant į Portugaliją, čia 
įvyko autobusų vairuotojų 
streikas. Vienas žmogus buvo 
užmuš tas , j į pervažiavo 
nestreikuojantis vairuotojas. 

Iš V a t i k a n o sugr įžęs 
Britanijos katalikų primas 
kardinolas Basil Hume pasakė 
spaudai, kad istorinis po
piežiaus vizitas į Britaniją, 
turėjęs prasidėti gegužės 28 d., 
gali būti atšauktas, jei iki 
ateinančios savaitės vidurio 
nesustos kovos Falklande. 
Popiežius nevažiuos į Britani
ją, kur žadėjo aplankyti 9 
miestus , ,,jei mes toliau 
skandinsime vieni kitų laivus 
ir žudysime vieni kitų karei
vius", pasakė kardinolas. 

Stebėtojai aiškina, jo£ po
piežiui lankyti valstybę, kuri 
kovoja su Argentina, bus labai 
nepatogu, nes Argentina galė
tų susidaryti įspūdį, kad popie
žius pritaria britų pozicijai. 
Beveik pusė pasaulio katalikų 
gyvena Pietų Amerikoje. Iš 
kitos pusės, popiežiaus kelio
nės atšaukimas galėtų parody
ti, kad konflikte kalta yra 
Britanija. Tai galėtų sužadin
ti dar didesnę šiam vizitui 
npozirija ta rn k a n n į ^ r i 

L o n d o n a s . — Falklando sa
lų krizė atnešė netikėtą pelną 
britų privačioms laivų bendro
vėms. Vyriausybė, rekvizuo
dama keleivinius, prekinius ir 
žvejų laivus, perėmė tų laivų 
operavimą, g a r a n t u o d a m a 
laivų uždarbius. Sakoma, k a d 
„Queen Elizabeth 2" , liuksu
sinį keleivinį laivą išlaikyti 
kainuoja kasdien po 224,000 
dol. Kiti du laivai: „ U g a n d a " 
ir „Canberra" pigesni. J ų 
operavimas kasdien kainuoja 
po 175,000 dol. 

„Queen Elizabeth 2", kuris 
žinomas, kaip plaukiojantis 
liuksusinis viešbutis su septy
niais gėrimų barais, keturiais 
plaukiojimo baseinais, su loši
mų sale, jau baigiamas įrengti 
ti kariuomenės t ranspor to 
reikalams. Cunard bendrovė 
iškraustė porcelano lėkštes, 
kristalo taures, išvežė puodus 
su „fikusais" ir „palmėmis" . 
Išvežta 17,000 butelių šampa
no ir pusė tonos Kaspijos jūros 
eršketų ikrų (kaviaro). Nuo 
sienų nuimti brangūs meno 
kūriniai, supakuotos lininės 
staltiesės. Laive įrengtos 
hel ikopter iams n u s i l e i s t i 
platformos. Tūkstančiai lakš
tų fanieros apdengė brangius 
kilimus, kad jų nedraskytų 
pakaustyti jūrų pėstininkų ir 
parašiutininkų batai. 

Reguliari laivo įgula visa 
nebus reikalinga, tačiau tie, 
kurie savanoriškai keblaus į 
Pietinį Atlantą, praplaukę 
ekvatoriaus liniją pradės gaut i 
150 nuoš. algą. Nors kelei
viai bus kareiviai, laivui toliau 
v a d o v a u s jo k a p i t o n a s 
Alexander Hutcheson. 

Be minėtų trijų keleivinių 
laivų Britanijos vyr iausybė 
rekvizavo daug kitų laivų, jų 
tarpe keturis tolimųjų nuoto
lių žvejų laivus, kuriuos karo 
laivynas planuoja panaudot i 
kaip minų gaudytojus. Šį 
kartą laivų įrengimai, kurie 
pastebi jūroje žuvų nerštą, 
bandys surasti minas ar stebė
ti priešo laivus. Rekvizuoti 
vilkikai, prekiniai laivai . 
Vieni bus kariniai transpor
teriai, kiti — laivai ligoninės, 
kaip „Uganda". 

Kaip jau rašyta, išdegęs bri
tų naikintuvas „Sheffield" 
neramioje jūroje j au nusken
do. Britų laivyno prie Falk
lando vyr iaus ias v a d a s 

protestantų, kurie jau seniai 
organizuoja demonstracijas 
prieš popiežių. Britanijoje yra 
tik penki milijonai katalikų. 

Pietų Afrika 
paleido šnipą 

Cape T o w n . — Pietų Afri
kos vyriausybė paskelbė, kad 
su Sovietų Sąjunga buvo pasi
keista politiniais kaliniais. Už 
vieną sovietų KGB agentą, 
majorą Aleksejų Michailovi-

admirolas Woodward buvo 
pirmas to naikintuvo kapi
tonas 1976-1978 m. Įdomu, kad čių Koslovą sovietai paleido 
dar laivo statybos metu jis jau Pietų Afrikos karį Johan van 
buvo susipažinęs su Argen- der Mescht, kuris buvo suim-
tina. Anglijos Barrow in-Fur- tas komunistų valdomoje 
ness laivų dirbtuvėse vienu Angoloje ir dar 8 Vakarų 
metu buvo statomi try8 visai žvalgybos tarnautojus, kurių 
panašūs naikintuvai. Ivyku- tautybė ar pavardės neskel-
siame sprogime buvo sužalota b i a m o s . A p s i m a i n y m a s 
būsimo „Shefnfed" laivo dalis, kaliniais įvyko Europoje, 
Britams skubant užbaigti tačiau neskelbiama — kur. 
laivą, Argentinos vyriausybė 
mielai sutiko, kad sužalota F a l k i d f l d O kdfO 
laivo dalis būtų paimta iš 
greta statomo Argentinos pdVOJUS bdDCjin idmS 
naikintuvo „Hercules". Taip ir 
buvo padaryta . Minėtas „Her
cules" ir trečias to tipo naikin
tuvas „Santisima Trinidad" 
d a b a r y r a m o d e r n i a u s i 
Argentinos laivyno laivai, o 
„Sheffield" ilsisi nepertoliau-
siai nuo Argentinos krantų. 

Kur plaukioja 
britų „Canberra"? 
B u e n o s Ai re s . — Argenti

nos vyriausybė paskelbė, kad 
bet kurie britų laivai ar lėktu
va i , pas i rodę P ie t in i ame 
Atlante, bus laikomi grėsme 
Argentinai ir atitinkamai 
sutinkami. Sakoma, kad dėl 
tos priežasties didelis britų 
keleivinis laivas „Canberra" 
dar plaukioja netoli Dangun 
Žengimo salos. J is yra 44,897 
tonų ir veža apie 3,000 britų 
kareivių. Kitomis žiniomis, 
„Canberra" jau priartėjo prie 
kovos zonos. 

Premjerė Thatcher pasmer
kė britų BBC žinių tarnybą, 
kad ji skelbia valstybei nenau
dingas žinias. *Ji ragino pilie
čius rašyti BBC vadovybei 
protestus. Kai kurie laikraš
čiai tiesiog paskelbė, kad BBC 
yra išdavikė. 

BBC vadovybė pareiškė, 
kad jos uždavinys nėra propa
ganda, bet — informacija. Ne 
jos uždavinys esąs kelti karei
vių moralę ar piliečių patrio
tizmą. 

— Žemės ūkio sekr. John 
Block pasakė, kad jei visą 
J A V vyriausybės sandėliuose 
laikomą sūrį, sviestą ir pieno 
miltelius sudėtum į traukinį, 
ta i jis būtų labai ilgas, siektų 
nuo New Yorko iki Washing-
tono, D.C. 

— Turkijoje iškelta dar 
viena byla prieš buv. premje
rą Ecevitą, šį kartą už 
pareiškimus norvegų spaudo
je. 

Londonas . — Britanijos ka
ralienės vyras princas Pily
pas yra Pasaulinio gamtos 
apsuaugos fondo prezidentas 
J is apgailestavo, kad kovose 
prie Falklando salų žūva daug 
banginių. Nelaimė tame, kad 
bang in ia i v isa i panašiai 
atspindi karo laivų sonaro 
bangas, kaip atspindėtų ir 
priešo povandeniniai laivai. 
Ka ro l a i v a i , pas tebėję 
vandenyje tokį kūną, palei
džia torpedą, kuri banginį 
sunaikina. 

Gynybos departamentas 
pastebėjo, kad princas Pily
pas savo kalboje perdeda 
pavojų banginiams. Karinės 
vadovybės žiniomis, tokiose 
aplinkybėse žuvo tik vienas 
banginis. 

Britų laivai 
apsupo salas 

L o n d o n a s . — Britų karo 
laivai visiškai apsupo Falk
lando salas ir net plaukioja 
sąsiauryje, kuris skiria Rytinę 
Falklando salą nuo Vaka
rinės. Cia antradienį buvo 
apšaudytas Argentinos skys
to kuro tanklaivis, kuris, 
manoma, nuskendo. Šį britų 
pranešimą paneigė Argenti
nos kariuomenės vadovybė, 
sakydama, kad sąsiauryje, 
kuris yra apie 12 mylių pločio, 
britų laivai geriau tegu nepasi
rodo, nes pakrančių artilerija 
juos tuoj nuskandins. 

Vakar Jungtinėse Tautose 
visos diplomatinių derybų 
pusės kalbėjo apie naują 
„pažangą", apie „pesimizmo 
sumažėjimą". Laukiama, kad 
konfliktą pavyks išspręsti 
taikiomis priemonėmis. 

Amerikos žydai 
nusivylę valdžia 
Vadai ragina stiprinti opoziciją 

— Prie Japonijos salos buvo 
toks tirštas rūkas, kad susi
dūrė 14 laivų, trys jų nusken
do, žuvo 8 jūreiviai. 

VVashingtonas. — Valsty
bės sekretorius Alexander 
H a i g n e s e n i a i p a s a k ė 
korespondentams, jog jis neti
ki, kad Izraelis nepuls pietinio 
Libano. „Daugiau negalima 
tikėti Izraelio pažadais, nes jis 
žadėjo neprijungti Golano 
aukštumų, o prisijungė", 
pasakė Haigas, pridėjęs, kad 
Izraelio elgesys kilęs iš 
paranojiškos baimės. Izraelis 
sulaužė pasitikėjimą. Izraelis 
tvirtina, kad į Libano pasienį 
sutraukta kariuomenė yra 
gynybos tikslams, tačiau 
nebegalima tikėti Izraelio žo
džiais, pasakė Haigas. 

Susirinkime buvc ir Izraelio 
, , H a a r e t z " l a i k r a š č i o 
korespondentas, kuris Haigo 
pareiškimą paskelbė savo 
laikraštyje. 

Stebėtojai pripažįsta, ir 
patys Amerikos žydai nesle
pia, kad Reagano vyriausybės 
santykiai su Izraeliu galėtų 
būti geresni. Nors Begino 
vyriausybė yra dešiniausio 
konservatorių sparno, pana
šiai, kaip ir JAV dabartinė 
konservatorių respublikonų 
vyriausybė, daug kas skiria 
Amerikos Viduriniųjų Rytų 
pohtikos veiksmus nuo Izrae
lio planų. Izraelio spauda 
mano, kad Amerika, palaiky
dama nafta turtingų arabų 
šalių interesus, pasirengusi 
pažeisti Izraelio interesus. 

Grossinger, N.Y. neseniai 
vyko Amerikos 2ydų kongreso 
suvažiavimas. Pagrindinė jo 
tema buvo: „Kokios Amerikos 
mes norėtume?" Pagrindinis 
ta tema kalbėtojas buvo 
Clevelando rabinas Arthur 
Lelyveld. Jis pasakė, kad 
dabartinės JAV administraci
jos vidaus ir užsienio politika 
yra bandymas pasukti laikro
dį atgal į tas dienas, kurios 
charakterizuojamos neseniai 
mirusio filmų aktoriaus John 
Wayne ir jo „laukinių Vaka
rų" filmų. Kalbėtojas pabrėžė, 
kad dabartinės vyriausybės 
šykštumas ir savanaudiš
kumas yra visiškai prie
šingas pagrindinėms žydų 
vertybėms. Rabinas nuro
dė, kad valdžia siekia su
žaloti civilinių teisių progra
mas, siekia išplėšti gamtos 
turtų atsargas ir panaikinti 
sieną tarp Valstybės ir Bažny
čios, svarstydama mokesčių 
lengvatas, iš kurių laimėtų 
privačios ir parapinės mokyk
los. Amerikos užsienio poli
tika siekia apginti didžiųjų 
korporacijų interesus. Ta 
politika siūlo paramą valsty
bėms, kurios laužo žmogaus 
teises, kurias mes brangi
name, pareiškė rabinas Lely
veld. Jis ragino Amerikos 
žydų organizacijas kovoti už 
politiką, kuri aukščiausia 
vertybe laikytų žmogaus gyvy
bę, kuri gerbtų individo teises 
ir nebūtų palaidota bejausmė
je biurokratinėje struktūroje. 

Dar stipriau prieš dabarti
nės vyriausybės politiką pasi
sakė Kiamesha Lake, N.Y. 
vietovėje suvažiavę konser
vatyvūs rabinai. Jų asamblė
jos prezidentas rabinas 
Seymour Cohen prašė konser 
vatyvius rabinus, kurių visa
me pasaulyje yra 1,200, o 
tikinčiųjų — apie 1.5 mil., 
sumobilizuoti opoziciją prieš 
tokius kaip senatorius Jesse 
Helms, prieš Moralinę Daugu
mą (Morai Majority) ir pana
šias jėgas, kurios bando 
užminuoti Aukščiausiojo 

Teismo sprendimus tokiuose 
k laus imuose , ka ip va ikų 
vežiojimas, abortai ir maldos 
mokyklose. Rabinas Cohen 
nurodė, kad sen. Helms jau 
pasiūlė apie 20 įstatymų 
projektų, kurie atimtų iš 
federalinių teismų sprendimų 
galią ir pervestų ją į valstijų 
teismus. 

„Mes buvome pirmose kovos 
eilėse 1963 m., kada buvo 
sprendžiamas maldų viešose 
mokvklose klausimas, o ta ip 
pat kada buvo sprendžiamas 
Biblijos skaitymo klausimas. 
Mes kovojome už civilines tei
ses 1960 dekados mūšiuose. 
Kovokime ir vėl! — pasakė 
rabinas Cohen. 

Billy Grahamo 
„imtynės su kiaule" 

Maskva . — Sovietų suorga
nizuota pasaulinė religinių 
darbuotojų konferencija virto 
politinių debatų arena. Konfe
r e n c i j a i p i r m i n i n k a v ę s 
Minneapolio liuteronų vysku
pas David Preus apeliavo į 
da lyv ius nepavers t i šio 
suvažiavimo p ropagandos 
prieš JAV tribūna. J i s pasakė, 
kad daugelis pasakytų kalbų 
yra politinės kalbos, kurios 
geriau tinka Jungtinių Tautų 
Asamblėjai. 

Kitas amerikietis delegatas, 
New Yorko reformuotos bažny
čios sekretorius Arie Brouwer 
pasakė, kad nors amerikiečiai 
dvasiškiai savo nusiginkla
vimo pastangas koncentruoja į 
J A V vyriausybę, lygia i 
apgailėtinas ir Sovietų Sąjun
gos bei kitų valstybių daly
vavimas ginklų lenktynėse. 

Konferencijoje yra įvairiau
sių tikėjimų delegacijos: 
musulmonų, budistų, įvairių 
krikščioniškų grupių. Dauge
liui nepriimtini tik Amerikos 
branduoliniai ginklai, o Sovie
tų Sąjungos, kuri apmokėjo jų 
keliones ir išlaikymo išlaidas, 
atominiai ginklai — visai tvar
koj. 

Evangelistas Billy Granam 
kalbėjo, kad reikia visiems 
laikytis Jungtinių Tautų ir 
H e l s i n k i o s u s i t a r i m ų 
garantuotų religijos laisvės 
nuostatų. Graham aplankė 
JAV ambasadą ir ten nuo 1978 
m. prisiglaudusius šešis sovie
tų sekmin in inkus . Vienas 
vėliau išreiškė nusivylimą 
Graham nepažadėjo jokios 
pagalbos, tik ragino melstis. 

„Chicago Tribūne" savo 
vedamajame: „Billy Graham 
and pig-wrestling" kritikuoja 
amerikiečių dalyvavimą šioje 
konferencijoje. Sovietų orto
doksų bažnyčia yra, neper
dedant, religinė KGB agen
tūros sekcija. La ik raš t i s 
palygina Grahamo dalyvavi
mą su senu ūkininkų posakiu 
apie imtynes su kiaule. 
„Kiaulei imtynės patinka, 
tačiau nesileisk į jas, nes liksi 
purvinas, kaip kiaulė". 

KALENDORIUS 

Gegužės 13 d.: Servatas, 
Gliserija, Gardevutis, Alvyde. 

Gegužės 14 d.: Motiejus, 
Justė, Gintaras, Milda. 

Saulė 
8:00. 

teka 5:34, leidžiasi 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 1., naktį 65 1. 



' 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 13 d. 

MŪSŲ 
ABITURIENTAI 

G I N A O N A 
R U G I E N I Ū T Ė 

V. Memenąs, ruošia ir stengia
si, kad vakaras būtų gražus, 
įspūdingas ir linksmas ne tik 
to vakaro garbės svečiams — 
abiturientams, bet ir visiems 
svečiams. Vakaro pradžia 7 
vai. su kokteiliais, o 8 vai. 
programa — susipažinimas su 
abiturientais. Programoje bus 
ir grakščioji publikos mėgia
ma „Sadutė", kurią ruošia G. 
G o b i e n ė . Š o k i a m s gros 
smagus R. Kaspučio orkestras 
„Romantika", kuris įrašė ir 
greit išleis savo plokštelę. 

„Kartą pavasarį" vakaras 

Detroito "Žiburio" lituanistinės mokyklos mokiniai Nuotr. VI. Stoškaus 

l i t u a n i s t i n ę m o k y k l ą . 
T a r p u s a v i s bendrav imas , 
ž inoj imas tėvų g imtos ios 

gausiame pavasarinių subuvi- kalbos sustiprins mūsų jauni
mų tarpe žiba visuomeniš- m o tautinį susipratimą, 
kūmo idėja, j a u n a t v i š k a Visiems, kurie rūpinosi 
dvasia, nuotaika ir šešiolikos mokyklos reikalais ir jai padė-
pavasarių tradicija. Abitu- j G laike paskutiniųjų mokslo 
rientai ir rengėjai kviečia ir m e t ų — nuoširdžiai dėkoju. 

XLnXBirWv<D8 

Liudos ir Algio Rugienių 
dukra šiais metais baigia 
Cousino gimnaziją su garbės 
pažymėjimu. Kartu baigia 
„ Ž i b u r i o " a u k š t e s n i ą j ą 
mokyklą. Gina priklauso 
, ,Gabi jos" tun tu i , Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
chorui, sporto klubui „Kovui". 
Tris metus buvo Cousino 
mokyklos tinklinio koman
doje, išrinkta kapitone ir savo 
lygoje „Most Valuable Play-
er"; taip pat išrinkta į „All-
County" ir „All-State" koma 

laukia savo draugų, giminių 
bei gausios Detroito visuome
nės bendrai atšvęsti gimna
zijos baigimo ir vilties į ateitį 
šventę. 

Danguolė Jurgutienė 

„ 2 I B U R I O " 
MOKYKLOS 

ŽINIOS 

Mokyklos vedėja 

A.A. S. BUKSAITĖ 

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

Jaunystės dienose Detroite 

pianinu. Debiutuos „Kartą 
pavasarį" baliuje. 

RONALDAS PAULIUS 
C E R E K A S 

„ Ž i b u r i o " l i t u a n i s t i n ė 
mokykla 1981-82 m. užbaigs 
sekmadienį, gegužės 16 d. 
Mokslo metų užbaigimo iškil
mės prasidės organizuotu 
mokyklos j aun imo daly-

das. Keletas universitetų" 8 ^ ^ a v i r n u
 A

10 :3° 7 * š v ' M i š i o s e 

stipendijas žaisti tinklinį jų £ i e v ° ^ ^ P " * 1 ^ 
komandose , t ač iau Gina f o šv. Mišių tėvų komitetas 
apsisprendė studijuoti Wayne kviečia visus j svetaine, kurio-
«to+^ .»«^«—«t^» *„ u- Je svečius pavaišins kava ir 
otate universitete „iasnion -„-, 1 ttM0mt •, . w«nn.yo«;o v ^ n u ^ I ^ U U I K 
merchandising". J i taip pat P ^ g ^ ^ 8 - 1 2 : 3 0 vai prasi- d v i g e s u t ė s _ g e s e l ė J o s e . 
mėgsta muziką ir skambina įf- , T ° m e t ? *a*a}?os phine ir Stelytė Bukšaitės - iškilmes su menine dalimi, 

kurią atliks mokyklos moki
niai: dainuos choras, vado
vaujamas mok. P. Zarankos ir 
tautiniai šokiai, paruošti mok. 
V. Skiotytės-Zambo. 

Šiais metais išleidžiame iš 
mokyklos devynis abiturien
tus: M, Abarių, E. Baltrušai
tytę, P. Doveinį, D. Gilvydytę, 
A. Kriaučiūną, A. Matvėkaitę, 
D. Orentaitę, R. Orentaitę ir G. 
Rugieniūtę. Sveikiname juos ir 
džiaugiamės, kad ilgus metus, 
p r a l e i s t u s l i t u a n i s t i n ė j e 
mokykloje, apvainikuos bran
dos atestatais. 

Mokykloje šiais metais dirbo 
šie mokytojai: B. Baraus
k i e n ė , B. G r a ž u l i s , M. 
Jankauskienė, K. Jankutė, S. 
Juzėnas, A. Jurgutytė, kun. V. 
Kriščiūnevičius, A. Milman-
tienė, D. Navasaitienė, O. 
Sabaliūnienė, V. Skiotytė-

Danutės ir Algimanto Cere- Žambo ir P. Zaranka. Tėvų 
kų sūnus šį pavasarį baigia komitetui vadovavo A. Rusis. 
Cousino gimnaziją. Studijuos j a m talkino V. Bulotienė, G. 
ekonomiją Macomb kolegijo- Janušienė, I. Korsakienė, J. 
je. Ronaldas groja gitara, Maier ir A. McDonald. 
skambina pianinu ir labai Uoliai mokykloje dirbo 
mėgsta klausyti muzikos, mokytojai, tėvų komitetas, 
Dalyvaus „Kartą pavasarį" p a dėjo ir tėvai. Gaila tik, kad 
baliuje. 

AR DALYVAUSIME? 

Šį šeštadienį, gegužės 15 d., 
Detroito gražus jaunimas švęs 
gimnazijos baigimo šventę. 
Jau šį šeštadienį įvyks tradici
nis abiturientų balius „Kartą 
pavasarį". Visus, kurie tarp 
gausių pavasario linksmybių, 
dar neapsisprendė paremti šį 
mūsų j a u n i m o vakarą , 
ska t i name skambin t i A. 
Klimienei (626-1357) ir padary
ti rezervacijas šiltai vaka
rienei bei vietoms prie stalų. 
Visuomenės moralinė parama 
dalyvavimu yra reikalinga, 
kad jaunimas jaustų dėmesį 
bei šilumą, kad nebūtų to 
garsiojo „generacijų plyšio" 
tarp jaunimo ir vyresniųjų. 
Tūkstančiai žodžių ir kalbų 
neatstos asmeniško dalyvavi
mo! Skautų tėvų komitetas, 

kurį sudaro: Š. Mingėla, R. 
Gilvydienė, L. Kizlauskienė, 
A. Klimienė, St. Matvekienė ir 

mokinių ska ič ius kasmet 
mažėja. Šiais metais ją baigia 
devyni mokiniai. Vargu ar į 
darželį arba pirmą skyrių 
rudeniui atėjus, įstos tiek pat 
naujų mokinių. Visi, visomis 
jėgomis ir būdais raginkime 
tėvus leisti savo prieauglį į 

d a ž n a i d a i n a v o d u e t u s 
l ietuviškuose renginiuose , 
vaidino veikaluose Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Seselė Jose-
phine taipgi ėjo vargoninin
kės pareigas. Jai išvažiavus 
seselių pranciškiečių vienuoly-
nan, tas pareigas perėmė jos 
sesutė ir ištesėjo daugelį metų. 

Stelytė priklausė Vyčių ir 
Moterų sąjungos organizaci
joms. Lietuvišką parapiją 
rėmė gausiomis aukomis, už 
mirusius pasiųsdavo Mišių 
korteles. Visų buvo mylima ir 
gerbiama. 

Daugelį metų i šd i rbus i 
McKesson Pharmeceut ica l 
kompanijoj svarbiose parei
gose kompiuterio skyriuje, 
prieš šešerius metus išėjo 
pensijon. Jos troškimas buvo 
dar aplankyti tolimesnes šalis, 
kol sveikata leidžia. Tos kelio
nės jai buvo didelis malonu
mas. 

Pr ieš dvejus metus jos 
sveikata pradėjo silpnėti. 
Balandžio 3 d. ji buvo skubios 
pagalbos išvežta ligoninėn 
tyrimams. Iš Detroito seselei 
Josephine skambino greit at
vykti. J i skubiai išskrido ir 
prie savo sesutės buvo apie 
keturias dienas. Šeštadienį 
prieš Velykas 2 vai. ryte sese
lei skambino, kad jau užgeso 
jos sesutės širdis... 

Visų lietuviškų parapijų 
klebonai atvyko su Stelytė 

36-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

36-ta vyčių kuopa veikia 
Chicagoje, Nekalto Prasi
dėjimo parapijos ribose. J i yra 
davusi veiklių ir garsių žmonių 
Lietuvos vyčių organizacijai. 
Balandžio 26-tą buvo jos mėne
sinis susirinkimas, kurį pradė
jo pirmininkas Jonas Paukš
tis. Dvasios v a d a s kun . 
Fabijonas Kireilis sukalbėjo 
maldą. Sekretorė Ona Marija 
Kaselienė perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą. 

Susirinkime dalyvavo centro 
valdybos pirmininkė Loreta 
Stukienė. Gyvendama Chi
cagoje, ji buvo tos pačios 36-
tos vyčių kuopos narė. Sakėsi 
nebeatpažįstanti Vyčių salės, 
tokia graži ji pasidariusi. Ir 
kuopos susirinkimai anksčiau 
nebūdavę tokie gausūs. Esanti 
šį vakarą laiminga, kaip savo 
namuose., Praeitą savaitę su 
k e l i a i s I l l i n o i s - I n d i a n a 
apygardos vyčiais važiavusi į 
Saint Louis miestą organi
zuoti ten vyčių kuopos. Saint 
Louis mieste esanti graži 
bažnyčia, ir lietuviai nori ją 
išlaikyti, kad nepatektų į 
kitataučių rankas. Bet išlaiky
ti ją lietuviai tikisi tik per 
vyčių organizaciją. Taip ir 
išdygo nauja vyčių kuopa St. 
Louis mieste. Esą ten daug 
Amerikoje gimusių lietuvių, 
kurie mielai stoja į vyčius. 
Neatsilieka nė naujieji atei
viai. Pirmininkė sveikino 
čikagiškius ir linkėjo, kad 
I l l inois-Indiana apyga rda 
augtų ir stiprėtų. Kvietė atvyk
ti į seimą, ruošti jam rezoliu
cijas. 

Apygardos pirm. Vincas 
Samoška pranešė, kad biule
tenis jau išspausdintas ir 
greitai pasieks skaitytojus. 
Ragino vyčius da lyvaut i 

Detroito „Žiburio" lituanistinės mokyklos mokytojai: Iš k.: 
Birutė Barauskienė, Asta Jurgutytė, Kristė Jankutė, Dana 
Doveinienė — vedėja, Aldona Milmantienė, Marija Jan
kauskienė. II eil.: Valerijus Gražulis, Stasys Juzėnas, Vida 
Skiotytė, Ona Sabaliūnienė, Dalia Navasaitienė ir Pranas 
Zaranka. Nuotr. V. S t a š k a u s 

ats isveikint i S tepanausko 
šermeninėj. Jos buvę darbovie
tės draugai ir įstaigos vedėjas 
jautriai pergyveno atsisveiki
nimą. 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
buvo giedamos lietuviškos 
giesmės. Kun. Walter Stanevi
čiaus pamokslo tema buvo jos 
kilnūs darbai Dievui, lietu
viškai parapijai ir žmonėms. 
Ji taip pat ir seselei Josephine 
buvo labai dosni, ypač jos 
l ietuviškiems re ikalams. 
Daugelį metų vis atnaujino jai 
laikraščio „Draugo" prenume
ratą. 

Seselė Josephine jautriai 
pergyvena savo sesutės 
iškeliavimą amžinybėn — ten, 
kur nėra atsiskyrimo kančios. 
Iš nuoširdžios, lietuviškos 
Bukšaičių šeimos liko tik sese
lė Josephine. 

A.D. 
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kėgliavimo turnyre gegužės 15 
d. Ragino įsigyti knygą apie 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį. 
Pavergtų Tautų komitetas 
pakvietė vyčius dalyvauti 
lenkų nepriklausomybės minė
jimo eisenoje. Lietuvos vėlia
va būsianti nešama eisenos 
priekyje. Liepos 17 d. būsiąs 
Pavergtų Tautų paradas, ku
riame vyčiai irgi turėtų daly
vauti. Jau esąs laikas dele
gatams registruotis seimui. 

Po susirinkimo arti trys 
dešimtys vyčių buvo pakelti į 
aukštesnius laipsnius. Pakel
tuosius prisaikdino dvasios 
vadas kun. F. Kireilis. 

E. Pakalniškienė 

PAKĖLIMAI 
Chicagoje į pirmą laipsnį 

pakelti šie vyčiai: Bronislava 
Zemgulienė, Terry Owens, 
Rosalie Braxton, Robertas 
Gavryla, Anita Bosienė, Mari
ja Kinčiuvienė, Sue Susky, G. 
ir C. Vertelkos, Alina Vadeišie-
nė, Ona ir Antanas Kaspučiai, 
Eleonor Summers, Pranas 
Zailskas, Jonas Derbas, Regi
na ir Mykolas Simokaičiai, 
Alice Kent, Jonas ir Lilijana 
Paukščiai, Frank Schipplick, 
Sharon S. Martinaitis, Bruce 
Neberieza, Vytautas Abraitis, 
Elena Meižienė, Rasa ir Don 
Forsberg, Vladas Kalvaitis, 
Alice Hochsprung, Antanina 
Jozaitienė, Petras ir Elena 
Vilkeliai, kun. Daugintis ir 
Eduardas Šumanas. 

I antrą laipsnį: R. Vertelka ir 
kun. Fabijonas Kireilis. 

Ona Marija Kaselienė 

A T H O L -
GARDNER 

Mūsų kuopa paminėjo savo 
patrono šv. Kazimiero šventę 
kovo 7 d. Athole, Šv. Pranciš-
k a u s bažnyč io je . P u s ę 
vienuoliktos prasidėjo šv. 
Mišios. Vyčiai įžengė į bažny
čią vedami klebono kun. Justi
no Steponaičio. Klebonas 
pasakė šventei pritaikintą 
pamokslą. Visi dalyviai 
priėmė šv. Komuniją. Dovanas 
prie altoriaus nešė Kazys ir 
Bronė Senaičiai. Po Mišių arti 
20 vyčių keliavo į Worcesterį, į 
Maironio Parką, dalyvauti šv. 
Kazimiero minėjime, kuriame 
buvo arti 400 asmenų. Mūsų 
kun. Steponaitis sukalbėjo 
maldą prieš pietus. Po pietų 
visi buvo sužavėti vyrų ir 
mišraus choro p rograma. 
Programoje dalyvavo ir 
parapijos mokyklos mokiniai. 

Mūsų k u o p o s n a r i a i 
dalyvaus pavasar in iame 
apygardos suvažiavime Anso-
nia mieste. O gegužės 5 d., 
prieš mėnesinį susirinkimą, 
d a l y v a u s p a m a l d o s e už 
kenčiančią Lietuvą. 

Koresp. 

T U R N Y R A S 
C H I C A G O J E 

Šį savaitgalį Chicagoje bus 
Vidurio-Vakarų kėgliavimo 
turnyras. J ame dalyvauti 
atvyksta vyčiai iš Clevelando, 
Daytono, Detroito, Pittsbur-
gho ir DuBois. Prasidės prieš 
pietus, šeštadienį, Oak Lawn 
Hotel Inn patalpose. Vakare 
bus pasilinksminimas Vyčių 
salėje. Sekmadienį 10 vai. šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. j # 

Neryžtingumas 
sia liga. j . 

— didžiau-
W. Goethe 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVPORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
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SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
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Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
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Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 
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Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
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DR. ALGIS PAULIUS 
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CHIRURGIJA 
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DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
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DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 
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DR. A. JENKINS 
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Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

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

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm , antr , ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak 

Treč ir šešt. uždaryta 

DR. IRINA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

.Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr , treč., ketv. ir šeštad 

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — ii anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CNIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr , treč. 
ketv 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. — 778-3400 



LKM Akademijos 

XII SUVAŽIAVIMAS 
i 
•» 

"lietuvių Katalikų Mokdo bais gyvai reiškiasi dar visa 
Akademija nuo pat savo atsi- eilė gerų mokslininkų, jų tar-radimo yra gerai supratusi 
.mokslo kolektyvizmo svarbu-
3ną. J i žinojo, kad vienas 

pe: prof. J. Eretas, dr. P. Rabi
kauskas, kun. dr. A Liuima 
(dabartinis pirmininkas), kun. 

Tuo metu, kai okup. Lietu
voje katalikai, parafrazuojant 
poeto, i vysk. Ant. Baranausko 
žodžius, "anei rašto, anei dru-
ko" turėti negali, katalikai 
mokslininkai išeivijoje kurią ir 
leidžia nemirštamus Lietuvos 
mokslo kūrinius. Ne šio raši
nio uždavinys išskaičiuoti 
LKMA išleistas knygas — stu
dijas. Užteks, kad keliolika jų 
paminėsime: LKMA Suvažia
vimo darbų 8 tomai, LKMA 
Metraščio 5 t., D.L.K. vysku
pų reliaciajos — 2 t., istoriko 
dr. A. Avižonio rinktinių raš
tų 2 t., kalbininko A. Salio raš
tai, Z. Ivinskio "Lietuvos is
torijos" I tomas, kun. J . 
Reitelaičio studija apie Kal
variją, A. Baltinio paruošta 
knyga apie vyskupą kankinį 
V. Borisevičių, J . Ereto knyga 
apie K. Pakštą, dr. J. Gri
niaus "Veidai ir problemos lie
tuvių literatūroje" I ir II t., dr. 
Ig. Skrupskelio "Lietuviai 
XVIII a. vokiečių literatū
roje", dr. Pr. Gaidos ir kt. 
"Nemarus mirtingasis" (kny
ga apie ark. T.. Matulionį) ir 
kt. 

Tai vis darbai, kurie išliks 
amžiams, kol bus gyva lietu-

PABALTIJO LAISVĖS DIENA 
Reikia skubių pastangų ir suderinto darbo 

mokslininkas, kaip ir vienas dr. J. Vaišnora, prel. dr. L. Tu-
Jcareivis karo lauke, ne ką laba, prel. V. Balčiūnas, dr. J. 
tereiškia. Ja i buvo aišku, kad Girnius, kun. P. Jatulis, kun. 
jei, apskritai, yra vargas žmo- R. Krasauskas (ilgametis aka-
gui vienam, tai dar didesnis demijos reikalų vedėjas ir kny-
vargas mokslininkui, kai jis gų redaktorius), dr. A. Darnu-
pasijunta paliktas pats sau šis, kun. St. Yla, S. Sužiedėlis, 

^vienas. Dėlei to L.K. Moksli- dr. A. Maceina, dr. J . Pikū-
-ninkų Akademija pirmąja sa- nas , VI. Kulbokas, Ver. Kul-
_vo pareiga ir palaikė lietuvių bokienė ir kiti. 
mokslininkų subūrimą į vieną * 
mokslo kolektyvą". 

• Tai vieno iš didžiausių 
"LKMA iniciatorių — šviesaus 
• atminimo Aleksandro Dam

brausko, prelato, mokslinin
ko, poeto, žodžiai, pasakyti I-jo 
LKMA suvažiavimą at i
d a r a n t 1933.11.27 Kaune, 
Metropolijos kunigų semina
rijos salėje. Beveik prieš 50 
metų pasakyti žodžiai tinka ir 
šiuo metu gal dar labiau kaip 
tada. 

Apie LKM akademiją rašo
me ne eiline proga — artėja 
šios mokslo institucijos 60 me
tų sukaktis. Liet. Enciklopedi
jos žiniomis, ji buvo Lietuvos 
draugijų registre Kaune įre
gistruota 1922.VIII.12. Stei
giamasis susirinkimas įvyko 
X.22 Pirmąją valdybą sudarė: 
vysk. J . Skvireckas (pirm.), Pr. 
Dovydaitis, St. Šalkauskis, M. 
Reinys, L. Noreika, A. Sen-
nas . 1926 -1938 (ligi savo mir-

-fies) akademijai vadovavo 
preF. Al. Dambrauskas. Jį pa-

• keitė prof. St. Šalkauskis. Bet 
1940 m. bolševikai akademiją 
uždarė. 

Nepriklausomybės metais 
labai daug dirbo prof. dr. Juo
zas Eretas, kurio rūpesčiu bu
vo sušaukti 3 Lietuvos kata- vių tauta. Jie vertingi ir rei-
likų mokslininkų ir mokslo kalingi ne tik okup. Lietuvai, 
mėgėjų suvažiavimai — 1933, bet ir lietuviškajai išeivijai. 
1936 ir 1939 m., išspausdinti Yra didelė laimė turėti tokius 
dviejų pirmųjų Suvažiavimo LKMA vadovus, kaip kun. A. 
darbų tomai. LKMA rūpesčiu Liuimą, kun. R. Krasauską ir 
buvo išspausdinta nemažas kitus, kurie atlieka labai di-
kiekis mokslinių studijų, dar delį istorinės medžiagos tel-
daugiau jų buvo paruošta ar kimo, taisymo ir išleidimo dar-
ruošiama. Buvo rūpintasi ka- bą. Tačiau jie vieni ne viską 
talikų mokslininkų paruoši- gali atlikti. Reikia pagalbos, 
mu ir jų sutelkimu, skiriamos ypač finansinės. O čia jau vi-
stipendijos ruošiant naujas sos išeivijos uždavinys . 
mokslines pajėgas. Gabesnieji 
jaunuoliai buvo sunčiami į už
sienį pasitobulinti jų mokslo 
srityse. 

LKMA centras yra Romoje. 

• 
Šiuo metu LKMA turi dau-

* giau kaip 200 narių, kurių tar
pe keliolika mokslininkų. 

Po II pasaulinio karo ne- Organizacine prasme dides-
buvo galima nė galvoti apie n ė s e lietuvių kolonijose yra 
LKMA atkūrimą okup. Lietu- įsteigusi savo skyrius, LKMA 
voje. Atkurti LKM akademiją židiniais vadinamus. Naujau-
išeivijoje pirmasis iškėlė min- s į a s židinys buvo įsteigtas 
tį 1952 m. Lietuvos diplo- i981.X.17 St. Petersburgo lie-
matas dr. Stasys Backis. 1954 tuvių kolonijoje, Floridoje, tai-
m. Romoje sudarytas reor- gį tik prieš nepilnus metus. J is 
ganizacinis komitetas, vysk. n e r a gausus narių skaičiumi, 
V. Padolskio vadovauja- tačiau pakankamai veiklus, 
mas. 1956 m. koresponcenci- gyvas. Židinio vadovas prel. 
niu būdu išrinkta akademijos Jonas Balkūnas, žinomas 
vadovybė: vysk. Padolskis JAV-bių senosios išeivijos vei-
(pirm.), prof. Z. Ivinskis, kun. fcėjas, JAV Liet. Bendruo-
dr. J. Vaišnora, kun. A Liui- m e n ė s vienas kūrėjų, garbės 
ma, prel. L. Tulaba ir prel. V. pirmininkas. Sekretorė — isto-
Balčiūnas. 1957 m. Romoje su- „ k ė Veronika Kulbokienė. 
šauktas LKMA VHI-sis suva
žiavimas. Nuo to laiko su
važiavimai buvo ruošiami 

Jų ir kitų židinio narių rū
pesčiu, susitarus su LKMA 

. p i l i n i n k u kun. dr. A. 
kas 3-4 metai JAV-bėse Vokie- U u i m a š m laĮ>kriiio 24_ 
tijoje, Kanadoje. Paskutinis XI ffl d i e n o m i s S t p e tersburge 
suvažiavimas jvyko 1979 m. g a u k i a m a s x n . s i s mokslinin-
Chicagoje. k u s u v a ž i a v i m a s su kūrybinga 

Bėgantis laikas gerokai pra- moksline programa. Jau pa
retino LKMA mokslininkų ei- kviesti paskaitininkai. Su
les. Be mirusių ar žuvusių Lie- daryta suvažiavimo išlaidų 
tu voje, išeivijoje į amžinybę s ą m a t a , siekianti 15,000 dole-
iškeliavo: profesoriai — K. n U , Bg to, reiks vėliau sutelkti 

— Amer ikos Baltų La is 
vės lyga JAV-bių K o n g r e 
se veda akciją p r aves t i 
įs ta tymą, k a d A m e r i k o s 
p r e z i d e n t a s k a s m e t b i r 
želio 14-ją skelbtų P a b a l 
tijo ia i svės d iena . Kokio 
t iks lo š i a akci ja s i ek iama? 
— pirmas klausimas Baltų 
Laisvės lygos pirm. Antanui 
Mažeikai. 

— Rusams 1940 birželio 15 
d. okupavus Pabaltijo valsty
bes, tuometinis Amerikos vals
tybės sekretoriaus pareigas ei
nąs Sumner Welles 1940 liepos 
23 d. vyriausybės vardu pada
rė oficialų pareiškimą, kuriuo 
pasmerkė sovietų agresiją ir 
išreiškė okupacijos nepripaži
nimą. Vėliau susiorganizavu
si Amerikos Lietuvių Taryba 
ir kitos organizacijos daug pri
sidėjo prie to, kad Amerikos 
visos kitos vyriausybės to sa
vo nusistatymo nepakeitė. Ta
čiau pasyvi nepripažinimo 
politika Pabaltijo valstybių 
laisvės bylą užkonservavo. 
Mūsų rūpestis šiai bylai gra
žinti gyvybę. Skelbdamas 
Pabaltijo laisvės dieną, Ameri
kos prezidentas išreikštų 
A m e r i k o s a k t y v ų sus i 
domėjimą tų valstybių laisve. 

JAV-bės Lietuvą de jure pri
pažino 1922 liepos 28 d. Pra-
vedus Pabaltijo laisvės dienos 
įstatymą, būtų antras atvejis 
istorijoje, kad Amerika įsta
tymiškai pasisakytų už Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvę. 

— Ar iš sovietų pusės 
p a s i r o d o kokių reakci jų dėl 
š ios Paba l t i jo Laisvės ly
gos p a s t a n g ų ? 

— Sovietų nervingumas 
begalinis. Nė vienos užsienio 
pabaltiečių institucijos nei 
projekto sovietai nėra taip pik
tai puolę, kaip dabar puola 
Pabaltijo Laisvės lygą. Mask
vos ir Vilniaus radijai ir už
sieniui skirta jų spauda mūsų 
pastangas bando suniekinti ir 
pajuokti. Ilgai tylėjęs, nebeiš
laikė ir "Gimtasis kraštas" . 
Naujausiai Amerikoje gau
tame numeryje paskelbė sovie
tiško skonio "feljetoną", pa
vad in ta "Se rgan t i ems — 
Hannafordo 'greitoji pagal
ba ' " (Gimtas is k r a š t a s , 
1982.IV.22). Sovietų nervingu
mas pilnai suprantamas: pra-
vedus šį įstatymą, Amerika 
aiškiai pasakytų pasauliui, 
kad Pabaltijo valstybių bylą 
tebelaiko dar neišspręstą. O 
tai ją gąsdina. Anot prof. Vy
tauto Vardžio, Pabaltijo vals
tybių okupacija sovietams bū
tų sunkiausiai apginama byla 
tarptautiniame forume. 

— Kok ia š i u o metu Ba l tų 
la i svės d i e n o s rezoliucijų 
būk lė S e n a t e i r Ats tovų r ū 
muose? 

— H. J. Res. 386 rezoliuciją 
Atstovų rūmams pateikė kong-
resmanas Henry J. Hyde ir 
jau susilaukė per 80 ko-spon-
sorių. Senate lygiai tokią pat 
rezoliuciją, S. J . Res. 172, patei
kė senatorius Jesse A. Helms, 
kuriai jau atsirado per 20 ko-
sponsorių. 

Atstovų rūmų rezoliucija yra 
pasiųsta į dvi kongresines 
komisijas: Pašto, ir Civilinės 
tarnybos ir taip pat į Užsienio 
reikalų, o Senato rezoliucija — 

į teisių komisiją. Kad rezoliu
cijos gautų eigą, skubiausiu 
laiku turime gauti 218 rėmėjų 
Atstovų rūmuose ir 35 Senate. 
Rezoliucijos pravedimui jau 
gauti du reikšmingi užtikrini
mai: Valstybės departamen
tas yra davęs savo pritarimą 
ir iš komisijų pirmininkų gau
ti užtikrinimai, kad rezoliu
cijos bus pasiųstos svarsty
mui tuoj pat, kai atsiras 
reikiamas skaičius ko-sponso-
rių. 

— Girdė t i ba lsų , kad ši 
rezol iuci ja , k a i p p rae i ty je 
k i to s , t u r ė s t ik p a t a r i a m o 
s ios r e i k š m ė s , o n e į s t a 
t y m i n ė s ga l ios? 

— "Joint resolution" tampa 
įstatymu, kai tik prezidentas 
ją pasirašo. Nėra abejonės, 
kad prezidentas ją pasirašys, 
nes, kaip minėjau, jau gautas 
p i l na s Va lks tybės depar
tamento pritarimas. 

— Bal tų La isvės lygai t a l 
k i n a H a n n a f o r d f i rma . Lie
t u v i a m s p e r m e t u s j i k a i 
nuo ja ap ie 6 0 , Č C ^ doler ių. 
Kai k a s t v i r t i n a , kad už 
20 ,000 dol . p a s a m d y t a s l ie
tuvis ga lė tų t a i a t l i k t i , ką 
d a b a r p a d a r o H a n n a f o r d 
f i rma. 

— Kiekvienas tvirtinimas 
turėtų kokiu nors būdu būti 
įrodytas. Visi mūsų veiksniai 
operuoja maždaug 100,000 
metiniais biudžetais. Galėtų 
sumesti į krūvą po 5-6,000 do
lerių ir pasamdyti tokį eksper
tą. Per 40 metų nuo Lietuvos 
okupacijos niekad nėra to įvy
kę. Ar dar turime laukti 40 me
tų? Eilę metų Jungtinis Baltų 

Lietuvių Bendruomenės ir Amerikos Pabaltie
čių Laisvės lygos atstovai prie Baltųjų rūmų 
Washingtone, D.C. Iš kairės: Vyt. Kutkus, Vyt. 

Kamantas, Aušra Zerr, kongresmanas H. Hyde, 
Ant. Mažeika, Alg. Gureckas ir Kolejo Poo (es
tas). 

komitetas Washingtone tokį 
tarnautoją turėjo. Ar daug kas 
žino, ką jis yra atlikęs? 

— Tai ką H a n n a f o r d fir
ma konkrečiai y r a pa
dar ius i Baltų la i svės die
nos rezoliucijos r e i k a l u ? 

— Ji paruošė rezoliucijos 
tekstą ir atliko kitus formalu
mus, kad rezoliucijų auto
riams nereiktų eikvoti savo 
laiko ir naudoti tarnautojų. 
Turėdama artimus ryšius su 
vyriausybės ir Kongreso įta
kingais pareigūnais, greitai iš
gavo Valstybės departamento 
rezoliucijai pritarimą ir Kong
reso komisijų pirmininkų mi
nėtus užtikrinimus. Turint gal
voje, kad tai yra ne patariamoji 
(concurrent), o įstatyminės ga
lios (joint) rezoliucija, reikia 
laikyti beveik stebuklu, kad 
per tokį trumpą laiką jai su
rado per 100 ko-sponsorių 
(Senate ir Atstovų rūmuose 
kartu). Šiomis dienomis Baltų 
Laisvės lyga Hannaford tar
nautoją Leslie Dutton autori
zavo vykti į Washingtoną 
rezoliucijos pravedimo eigą 
paskubinti. 

— Kaip kiti ve ik sn i a i ? Ar 
Baltų laisvės d i enos rezo
liuciją remia? 

Atrodo, kad remia. Vliko 
"Eltos" biuletenio balandžio 
mėn. numeris apie rezoliuciją 
palankiai informuoja. JAV 
LB-nė8 30 metų sukaktuvinio 
minėjimo Detroite rezoliucijos 
labai entuziastiškai Baltų lais
vės dienos akciją remia. 

— Ar nėra s v a r b i a u pats 
d a r b a s ir darbo rezul ta ta i , 
negu "kredi tų" sk i r s ty 
mas? 

Tai tiesa. Bet aš čia nekeliu 
nei kreditų, nei garbės reika
lo. Juk tas visas darbas nėra 
iš dangaus nukritusi malonė. 

; Kažkas turi nešti darbo ir 
j finansinę naštą. Jei darbo 
j naštą pagrindinai prisiėmė 
! iniciatoriai, tai finansine naš
ta turime dalytis visi kartu. 

1 Jei iš tikro būtų pilna bendra-
5 darbiavimo dvasia ir Lietuvos 

interesai būtų statomi į pirmą 
I vietą, pripažinę rezoliucijos 

reikšmę, veiksniai galėtų tuoj 
| pat paraginti savo rėmėjus 

ateiti į finansinę talką Baltų 
Laisvės lygai. Šiuo metu sun
kiai kovojome su finansiniais 
nepritekliais. 

— Iš kur p a g r i n d i n a i 
a t e ina finansinė p a r a m a ? 

— Kalbant apie organizaci
jas, iki šiol daugiausiai yra pa
rėmę latviai, kalbant apie 
atskirus asmenis — lietuviai. 
Kai kurie, — kaip Brinkis, Ki
sieliai, Razmai — jau parėmė 
2000 dol. sumomis. Yra auko
jusių po pusantro ir po tūKs-
tantį. Evangelijos matu ma

tuojant , gal didžiausiom 
sumom (po 1000 dol.) parėmė 
Pumpučiai iš New Yorko ir Gi-
niočiai iš Chicagos. Tai žmo
nės, turį labai ribotas paja
mas. Išeivijai būtų gėda, o 
Maskvai džiaugsmas, jei dėl 
finansinių trūkumų visą šią 
akciją reiktų nutraukti. 

— K o k i o s t a l k o s iš v i suo 
m e n ė s Baltų la i svės d ie 
n o s r e i k a l u d a r page idau 
t u m ė t e ? 

— Skubiai rašyti laiškus, 
siųsti telegramas ar skambin
ti savo kongresmanams, pra

šant tapt i H. J . Res. 386 ko-
sponsoriais, ir tais pačiais 
būdais kontaktuoti savo vals
tybių senatorius, kad taptų ko-
sponsoriais S.J. Res. 172. Bent 
du mėnesius paskelbkime vie
ni kitiems paliaubas ir susi
koncentruokime į Baltų lais
vės dienos pravedimą. 

— A r t i k r a i t i k i t e , k a d 
Baltų l a i svės d ienos r e z o 
liucija J A V K o n g r e s e g a l i 
p r ae i t i ? 

Noriu atsakyti politinių 
mokslų profesoriaus dr. Vy
tauto Vardžio žodžiais: "Rei
kia bandyti. Nebandę, nežino
sime, kaip toli galima nueiti". 
Aš esu įsitikinęs, kad ši rezo
liucija, jei finansiniais nepri
tekliai nesustabdys, nueis į 
Baltuosius rūmus ir bus pasi
rašyta prezidento Ronald Rea-
gano pavergtųjų ir laisvųjų lie
tuvių džiaugsmui. J. Kj. 

Estų žurnalas 
pasiekia Vakarus 
Vakarus pasiekė penki nu

meriai estų savilaidinio žur
nalo Laisva idėjų ir žinių tėk
mė Estijoje. Vienas numeris 
(1981) paskirtas Sibire numa
rinto estų patrioto Jurio Kukko 
atminimui. Penktas numeris 
(1979) aprašo akciją prieš 
Molotovo — Ribbentropo pak
tą. Straipsnyje „Prieš 40 me
tų" tvirtinama, kad 1940-ais 
metais estai turėjo nepasi
duoti Sovietams, bet kovoti, 
kaip kovojo suomiai: „Jei So
vietų Sąjunga būtų ginklu 
užpuolus Estiją, mūsų pareiga 
būtų buvusi ginti savo tėvynę 
— paskelbti generalinę mobi
lizaciją ir pasiųsti diplomatus 
tarptautinės paramos ieškoti". 
Rašoma, kad estai buvo tar
domi apie Antaną Terlecką ir 
Julių Sasnauską. Endel Ratas 
neatsakė nei į vieną KGB tar
dytojo Matulevičiaus klau
simą. Erik Udam, kuris pasi
r a š ė p a b a l t i e č i ų 
memorandumą prieš Moloto
vo — Ribbentropo paktą, 
pareiškė tardytojams, jog me
morandume nėra nei vieno 
„šmeiž to" , kaip t v i r t i n a 
sovietai. (Eita) 

• 

Pakštas, Steponas Kolupaila, 
dr. J. Grinius, A. Salys, prel. 
M. Krupavičius, vysk. V. 
Padolskis, arkiv. J . Skvirec
kas, dr. Z. Ivinskis, prel. K. 
Razminas, J . Graurogkas, A. 
Sennas ir kt. Tai vis žymios 

apie 10,000 dol. Suvažiavimo 
darbams išleisti. Lituanistas 
Vladas Kulbokas ruošia 
LKMA narių mokslo darbų 
(leidinių) parodą. 

Planai, kaip minėjome, gra
žūs, remtini. Taigi visi lietu-

lietuvių katalikų mokslo pajė- yiai įprasminkime pastangas, 
gos, tačiau mūsų tarpe savo kurios tiek dabar, tiek ypač 
raštais išlikusios. Jų neteki- ateityje pasitarnaus atkursi-
mas labai nuostolingas, skau- m 0 s nepriklausomos Lietuvos 
dus akademijai, tačiau jos ne- mokslui. 
palaužė, nes šiuo metu 
akademijoje savo mokslo dar- b. kv. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
6 

Susipažinimas su žemaičiu Jonu Stonkum man 
vėliau priartino eilę malonių valandų. Tekdavo 
kartas nuo karto jų šeimoje apsilankyti, pietauti ir 
vaišintis jų bute 49-je gatvėje virš kepyklos šalia 
Pareigių parduotuvės. Tada tik ką buvo gimusi jų 
pirmoji dukra Živilė. Prisimenu, kaip mudu su Kaziu 
Gandrimu ją nešiojom kūdikio vystykluose esančią. 
Tuo tarpu rašant šiuos užrašus, ji jau yra žinoma 
advokatė San Francisco mieste. Stonkai vėliau iš 
Cicero persikėlė į Marųuette Parką, gražiai ir pasi
turinčiai įsikūrė, ir vėl būdavo progos su tais mielais 
žemaičiais pabendrauti. 

Domas Sabaliauskas, tas tylus, flegmatiškas 
jurbarkietis, anksti atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Gerai 
atsimenu, kai jo kūną išlydėjom iš Petkaus koply
čios Cicero. Jo našlė vėliau ištekėjo už muziko Anta
no Skridulio, Cicero lietuvių Sv. Antano parapijos 

vargonininko, didžiai simpatingo asmens. Kai ret
karčiais atsiranda proga vasaromis nukilti į Michi-
gano ežero pakrantes Micbigano valstijoje, tai, 
žiūrėk, netyčia susiduriam ir su Skriduliais. 

Inžinierius Nikodemas Laurinavičius, tas 
nuoširdus, spalvingas ir įdomus vyras, ilgainiui 
visai dingo iš mano akiračio. 

Vaclovas Bagdonas, labai šiltos širdies išsi
mokslinęs Zarasų krašto sūnus, stambus, plačių 
pečių vyras, per anksti mirė Cbicagoje. 

Įdomus buvo jūrų kapitonas Bronius Kriš-
topaitis. Neilgai mudu su juo dirbom tame pačiame 
„Hotpoint'o" įmonių pastate vienoje pamainoje. 

Tačiau prisiminimai apie tą džentelmeną liko tikrai 
malonūs. Kai 1979 metais Chicagoje jis išleido savo 
jūrinio gyvenimo atsiminimų knygą „Jūrų keliais", 
ją su dideliu įdomumu perskaičiau du kartus, nes Br. 
Krištopaitis ne tik dokumentavo savo, kaip Lietuvos 
prekinio laivo kapitono, pergyvenimus jūrose ir 
kartu plačią iškarpą Lietuvos prekybinio laivyno 
gyvenimo, bet taip pat žavėjo ir jo rašymo stilius, 
aprašymų vaizdingumas ir puiki atmintis. Todėl 
nenuostabu, kad knyga skaitytojuose rado didelį 
pasisekimą, o ateities istorikams tai bus nepamai
nomas autentiškų žinių bei Lietuvos prekybinio 
laivyno kapitono pergyvenimų dokumentas. Radijo 
bangomis tą knygą pristatėm ir Lietuvai. 

Kpt. Br. Krištopaičio knygos paveiktas, ne kartą 
raginau ir Washingtone gyvenantį karo laivo „Prezi
dentas Smetona" paskutinįjį kapitoną Povilą Laba
nauską, turintį gerą atmintį ir mokantį įspūdingai 
pasakoti, parašyti savo atsiminimus. Tačiau 
nežinau, a r Povilas tai padarys? 

Iš „Hotpoint'o" laikų su malonumu prisimenu ir 
dar vieną bendradarbį — Stasį Gasiūną, kurį pava
dinčiau „kietasprandžiu atžalyniečiu", nes jis dar 
Hanau stovykloje, V. Vokietijoje, kiek žinau, buvo 
tiesiog stebuklingas teatrinio vieneto „Atžalyno" 
administratorius. Vėliau apie Stasio didelius darbus 
man nemažai pasakojo buvęs „Atžalyno" teatrinio 
vieneto režisorius Jurgis Blekaitis. Vieneto nariams 
vėliau emigravus į Jungtines Amerikos Valstybes ir 
įsikūrus Chicagoje, Stasys Gasiūnas vėl su tokiu pat 
užsidegimu po įtempto darbo fabrike tvarkė „Atža
lyno" administracinius reikalus, nors pačiam „Atža
lynui" Chicagoje ir nebuvo lemta ilgai gyvuoti. 

O ką apie Kazį Gandrimą pasakyti? Sekėsi jam 
darbe, nes boseliai jį mėgo dėl draugiško būdo, dėl 
retai patrauklaus charakterio. Be to, jis ir angliškai 
jau pusėtinai kalbėjo ir gal nemažiau sekė amerikie

čių literatūrą, nes kada Kazį aplankydavau kukliam 
ruselyje 49 gatvėje Cicero, dažniausiai vakarais jį 
rasdavau su kuria angliška novelių knyga ar 
romanu rankose. Akt. K. Gandrimas bent mano 
laikais darbovietėje gaudavo lengviausius darbus, 
nors dažnokai švęsdavo „mėlynus pirmadienius" ir 
darbe nepasirodydavo. Netrukus sustreikavęs skilvis 
ir kartu kildavę skausmai versdavo jį atitrūkti nuo 
darbo net po kelias dienas. Visa tai darbovietėje 
neišeidavo jam į gerą, nors Kazį ten supo tik drau
gai. Po kurio laiko jis to darbo neteko. Ir vėliau viso
kiais vingiais slinkęs jo gyvenimas nebuvo lengvas. 
Paskutines dienas šioje žemėje praleido Lietuvos 
Dukterų draugijos narių globojamas ir draugijos 
lėšomis bei rūpesčiu palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje. 

Chicagoje susipažinus jau su amerikinio 
„Atžalyno" aktorium K. Gandrimu ir administra
torium Stasiu Gasiūnu, mane kažkaip dar labiau 
sudomino artistai, kaip žmonės, ir aplamai, saky
čiau, jau tikrai profesinis-novatoriškas teatras. 
Pirmas toks teatras Amerikos lietuvių istorijoje, su 
kurio pastatymais ir aktoriais mano bičiulis Aloyzas 
Baronas jau buvo gerai susipažinęs Hanau stovyk
loje, o su vieneto meno vadovu režisorium J. Blekai-
čiu kartu gyvenęs viename kambaryje. Tad, saky
čiau, Aloyzas kažkaip organiškai buvo suaugęs su 
„Atžalynu" ir kartu neoficialiai išėjęs J . Blekaičio 
teatrinę mokyklą. Todėl ir apie „Atžalyno" pastaty
tus veikalus rašė iš esmės ir gana palankiai. 

Man jau atvykus į Chicagą, „Atžalynas" pastatė 
A. Škėmos „Živilę" dviem aktorių sudėtimis: Barčai-
te ir Nivinskaite, Valiuku ir Kelečium, Gandrimu, 
Škėma ir Juodka. Po to „Anna Christie" su Nivins
kaite, Juodka, Valiuku, Venclauskaite. Koncertinėje 
formoje B. Sruogos „Milžino paunksmėje" su Gan
drimu, Škėma ir kitais. 

(Bus daugiau) 
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jon jeina: Algis Dūda, Marija 
Strazdienė ir Juozas Petuška. 
A. Lipčienė lieka apyg. vald. 
pirmininke. 

JONAS P U Z I N A S 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

Detroite įvykusio 30 metų (1875-1939) 
LB minėjimo proga keliolikai jo visuomeninė, kultūrinė ir 
Connecticuto lietuvių skirti mokslinė veikla 
specialūs žymenys už lietu- Eleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
viską veiklą. A. Lipčienė ir leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
dr. J. Kriaučiūnas žymenis at- spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 

kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St~ 

CLASSIFIED ADS 
HJSLP VVANTED — MOTERYS 

REIKALINGA SEIMININKĖ prižiūrėti 
senyvo amž. žmogų. Gyventi vietoje. 
Kambarys, valgis ir atlyginimas. Mar-
ąuette Parke. Skambint 925-0033. 

Connecticut LB apygardos atstovų suvažiavimo dalyviai New Havene 

M O Š Ų K O L O N I J O S E 
Hartfordas 

D A R B Š Č I O S 
M O T E R Y S 

LMF Hartfordo klubas šiemet 
suruošė tradicinius Velykų 
pusryčius Sv. Trejybės para
pijos salėje. Klubo veikliai pir
mininkei St. Gečiauskienei va
dovaujant, o v i s o m s narėms 
mielai talkinant, Velykų sta
las buvo nekasdieninis . Klubo 
narės dirbo sutartinai steng-
damosios padaryti velykinių 
pusryčių stalą patrauklų, kad 
tik svečiams būtų gražu, ma
lonu ir skanu. Ir tai m u m s pa-

- vyko. Žmonių prisirinko pilna 
salė , ne tik vietinių, bet ir iš 
apylinkių. Po pirmininkės 
įžanginio žodžio klubo narė 
Sofija Alienė padeklamavo 
progai pritaikintą eilėraštį. 
Klebonas kun. J. Matutis po 
invokacįjos palaimino valgių 
stalus. Po valgių palaimini
mo svečiai mušė margučius ir 
pradėjo pusryčiauti. Taip pa
kilioje nuotaikoje buvo pra
leista keletas malonių valan
dų. Klubo tikslas — išlaikyti 
taut ines tradicijas, šiuo atveju 
buvo pasiektas. 

LMF Hartfordo klubo ant
ras renginys skirtas Putnamo 
sese lėms paremti — madų pa
roda, kuri įvyko balandžio 
mėn. 18 d. Veterans Memorial 
Clubhouse, E. Hartford, Ct. 
Prieš pasirodant klubo na
rėms su savo sukurtais drabu
žiais . Laima Š imanskytė pa
grojo akordeonu. Modeliavo 
pačios narės: mamytės , jų duk
ros ir net anūkės. Visi drabu
žiai buvo pačių siūti arba 
megzti . Pranešėja, modelių 
apibūdintoja buvo Ada Ustija-
nauskienė. Model iavimo me
tu muziką tvarkė Alfonsas 
D z i k a s . Su s a v o s i ū t a i s 
a r b a m e g z t a i s d r a b u ž i a i s 
pasirodė: Stasė Gečiauskienė, 
Dal ia Dzikienė su dukra Ri
m a , Marija Hesi in su dukra 
Julyte , Gintarė Tijūnėlytė ir 
Birutė Zabulienė su dukra Re
g ina . Visų modeliuotojų dra
bužiai buvo pasigėrėtini, net 
seselė Margarita dėkodama 
pabrėžė sakydama: "Nors ir 
m a ž a Hartfordo kolonija, bet 

nuo Chicagos neatsilieka". 
Madų parodon Putnamo se

selės buvo atvežusios s a v o ga
mintos lietuviškos duonos, ku
ri greit buvo išpirkta. 

Gretimoje salėje buvo išsta
tyti klubo narės a. a. Antani
nos Guntulienės šiaudinukų 
paveikslai. Darbas gražus, 
tautiniai motyvai skoningai 
suderinti, patrauklūs. 

Dovanų paskirstymą sėk
mingai pravedė Zita Dresliu-
vienė. Laimikius aukojo: Al
d o n a S a i m i n i n k i e n ė , A. 
Vitkienė, Gr. Aleksandravi
čienė ir V. Nenortas. 

Po parodos klubo narės sve
čius vaiš ino savo suneštais su
muštiniais, skaniais pyragais 
ir kava. 

K. N. 

New Haven, Conn. 
L B C O N N E C T I C U T 
A P Y G A R D O S 
S U V A Ž I A V I M A S 

Balandžio 25-tos dienos po
pietėje New Havene Šv. Kazi
miero parapijos salėje vyko 
LB Connecticuto apygr. me
tinis suvažiavimas. Suvažia
vimą pradėjo apyg. vald. pirm. 
Albina Lipčienė, sekretoriavo 
Antanas Paliulis. Pradžios 
maldą sukalbėjo parapijos kle
bonas kun. Albertas Karalis. 
Praėjusio metinio suvažiavi
mo protokolas perskaitytas ir 
priimtas. 

Apyg. vald. nariai padarė 
pranešimus apie veiklą. Pir
mininkė išreiškė nepasitenki
nimą, kad kai kurie apygar
dos LB tarybon išrinkti nariai 
nepakankamai domėjosi tary
bos darbais, vienas nedalyva
vo jokioje sesijoje, bet pačios 
valdybos darbai pakankami. 
Valdybos nariai ir apylinkių 
atstovai aktyviai reiškėsi vi
suose LB vadovybės šauktuo
se suvažiavimuose, konferen
cijose ir pan. Detroite LB 
30-čio minėjime dalyvavo du 
vald. nariai. Švietimo ir kultū
ros reikalams narys dr, Juozas 
Kriaučiūnas pranešė, kad apy
garda buvo atstovauta kultū
rininkų suvažiavime Cleve-
lande . J is kė lė Lietuvių 

m 
I -B Connecticuto apygardos išrinktieji valdybon. Iš kairės: Jo
nas Šaulys, dr. Juozas Kriaučiūnas, ses. Palmyra Kavaliaus
kaitė. Juozas Kazlauskas, Albina Lipčienė — pirm., Antanas 
Vasaitis ir Viktoras Vaitkus, abu kandidatai. Trūksta: Sigitos 
Banevičiūtės - Krakauskienės ir Ginto Žemaičio. 

Nuotr. J. Kriaučiūno 

Nuotr. J. Kriaučiūno 

Enciklopedijos papildymų to
mo išleidimo reikalingumą ir 
kvietė visose apylinkėse rink
ti knygai prenumeratą. Seselė 
Palmyra Kavaliauskaitė pra
nešė darbus socialinėj srityje. 
Darbai ribojosi patarimais ir 
sergančiųjų sveikinimo laiš
kučiais, linkėjimais pasveikti, 
kartais sergančių aplankymu. 
Iždininko Jono Šaulio ir Revi
zijos komisijos pranešiai buvo 
trumpi ir priimti. 

Apylinkių vadovybių prane
šimai pateikti trumpai. 

Hartfordo apylinkė yra gau
siausia ir aktyviai reiškiasi 
lietuviškos kultūros kėlimo bei 
Lietuvos laisvinimo baruose. 
Veikia dramos būrelis, tauti
nių šokių grupė, turi šeštadie
ninę mokyklėlę, yra skautų bū
relis, lietuviškas klubas, turi 
radijo valandėlę ir kt. Cia su
ruošta ir Rytinio pakraščio 
Tautinių šokių šventė praėju
sią vasarą. 

Waterburio apylinkė taip 
pat reiškiasi, ypač kultūros kė
limo srityje: suruošdama tau
todai lės parodas ir pan. 

Stanfordo apylinkės negau
sūs lietuviai kantriai vežioja 
savo vaikus į lituanistinę mo
kyklą, esančią už 65 mylių. 
Veiklios ir kitos apylinkės, 
nors niekuo išskirtinu nepasi
žymėjo. Piniginiai vajai lais
vinimo veiksniams, švietimo 
ir kultūros reikalams bei kito
kiems reikalams visose apy
linkėse pravedami sėkmingai. 
Apygarda ir apylinkės jau pa
siruošusios atstovų j tarybą ir 

seimą rinkimams. 

Svarbiausias punktas buvo: 
apygardos valdybos ir revizi
jos komisijos narių rinkimai. 
Valdybon išrinkti: Sigita Ba
nevičiūtė — Krakauskienė, 
Juozas Kazlauskas, dr. Juo
zas Kriaučiūnas, Albina Lip
čienė, seselė Palmyra Kava
liauskaitė, Jonas Šaulys ir 
Gintas Žemaitaitis; kandida
tai: Viktoras Vaitkus ir Anta-

siėmė Detroite. Kitiems žyme
nys parvežti ir dalyvavusiems 
šiame suvažiavime įteikti, o 
nedalyvavusiems — žymenis 
įteiks apylinkių vadovybės. 
Žymenimis apdovanoti, be 
dviejų aukščiau minėtų, yra: 
Alfonsas Dzikas, Henrikas 
Dapkus, Algirdas Dūda, Jo
nas Karys, Stasys Miknius, 
Juozas Petuška, seselė Palmy
ra (Kavaliauskaitė), Jonas 
Šaulys, dr. Petras Vileišis, 
Viktoras Vaitkus, Steponas 
Zabulis ir Gintas Žemaitaitis. 

Chicago, DU. 60629 
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Jaunimas ir šiandien 
ieško Kristaus. 

AB GALI ATEITI JAM 
PAD&EI? 

WANTED BABYSITTER. Fuil time. 
Vic. Diversey Pkwy & Lake Shore Dr. 
References reąuired. 

Gali — 248-1219 

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

B E A L I 8 I A I I 

Svarstytas tarybos narių, išt iesta pagalbos ranka neša 
vykstančių į sesijas, bent dali- 3 ™ džiaugsmo. A r nori ištiesti 
mskehomų kompensacijos rei- n j ^ j ^ ^ ^ v a p d u ? . . . 
kalas, bet jokių nutarimų ne- J e i n o r ė t u m ė t g ^ ^ ^ u 
padaryta. LB Ujoguno 30-čio N e k a l t a į p 1 F | l ^ 
minėjimai pavesti ruošti pagal , , . . „ . 2 , . 
norą apylinkių valdyboms ^ Į * S?*n*> p r a Š O m e *"* 

i t i s šiuo adresu: 
Susirinkime dalyvavo 30 as- -.. _ _ _ _ _ 

menų. Susirinkimas - šuva- 8ESU0 * MARGARITA 
žiavimas baigtas Lietuvos tmmaculate Conception Convent 
himnu. Sekė bendra v i sų va- Pvtnam, CT. 06260. USA 
karienė. Sėkmės naujai apy- ^<g<a*ya*g<g»<g<SKg<a*g<s»<3<s^ya* 
gardos vadovybei. 

J. Kr. 

KARAS 
AFGANISTANE 

Sunkiomis žiemos sąlygo
mis Afganistano sukilėliai 
tęsia pasipriešinimą, užpuldi-
nėdami sovietų garnizonus, 
sunkvežimių kolonas ir 1.1. Kai 
p r a e i t ų m e t ų p a b a i g o j 
Afganistane lankėsi sovietų 
krašto apsaugos vieemin. 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
N«w Jersey. Ncw York ir Connecticut 
lietuviams '. 

K u *«ttjuii«&4 i i WSVX> Stotie* 
N*w York* nuo 8 Iki 9 vai. vakaro, 
• 7.9 aaoc. FM. Tmippat klausykit** 
"Mušte of Llthuania" prosramoe kas 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, i i Seton Hali Universiteto i to-
ttee. II . i FM. (WSOTJ) 

Dtrekt DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Driva 

Watchung, N. J. 07000 
TaL — (201) 753-5030 

Sokolovas, jį lydėjo tankų j iiiliiiiiiiliiiiiiiiuillillliilliliiiilillUHHiU1 

kolonos ir m a l ū n s p a r n i ų 
eskadrilės. Kabule nuo afganų 
taikliųjų šaulių (snaiperių) jį 
saugojo tūkstančiai karių ir 
karininkų. Jo vizito metu buvo 
pravestas dujų antpuolis ant 
vieno afganų partizanų dali
nio, tačiau vėjas pakeitė kryp
ti ir dalis sovietinių karių 
turėjo būti išvesta iš rikiuotės. 
Traukdama per chemikalais 
užnuodytas vietas, sovietų 
kariuomenė naudoja specia
lias TMC 65 ir APC 12 auto
m a š i n a s su g i g a n t i š k a i s 
ventiliaroriais. 

Iki šiol Vakarai neaprūpina 
Afganistano pasipriešinimo 
sąjūdžio pakankamu ginklų 
bei šaudmenų kiekiu. Per dve
jus metus gauta šiek tiek 
sovietinių ginklų iš Egipto; už 
juos sumokėjo Saudi Arabija 
ir JAV. Ne taip seniai po 
Vakarų Europos šalis keliavo 
Amin Vardak, kurio vado
vaujami daliniai kontroliuoja 
rajonus tarp Kabulo ir Gaz-

iiniiiiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiimi nio. Jis visur kalbėjo, jog jam 
reikią apginkluot i 80,000 

iiimiiiiimiiiimimiimiimiiiiiiuiminiii 
S O P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marguette Pke., vedėja Aldona Daukus. 
7159 So. Maplewood Ave„ 

Chicago, IL 60629 
Tel — 778.1543 

-iiimumiiiiiiiHiiiiimimiiuiiiiiiiumiiii 

vęs. Amin Vardak pareiškęs: 
„Visų pirma m u m s reikalinga 
laisvė. Jąją i š s ikovot i mes 
galime tiktai su g inklu ranko
je. Ginklai m u m s labiau 
r e i k a l i n g i u ž d a k t a r u s , 
medikamentus ir maistą". 
Jisai nurodė, kad sukilėliai iki 
šiol yra bejėgiai prieš okupan
to malūnsparnius MI-24 ir iš 
dalies prieš tankus . „Jei kas 
duotų mums priešorinių rake
tų (po 11,000 dol. už kiekvie
ną) ir pakankamai prieštanki
nių raketų (po 800 dol. už 
k iekv ieną) , m e s s o v i e t i n į 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NORE3KIENS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
MOS W. 69tb St, Chicago, HL SOC2S 

TF.I.KF. 925-2787 

iiiiimiiiuiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

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

nmtimiiiinniiiinimiiiiimninflHHHM»= 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymai 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 

•iiitiiiiiiiiiniiiiiiMuiiiiiiiiiimui 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 876- 1882 arba 876-5996 
ftauuiiiujiiiiiiiifiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiJiiuiii 

karių, kurie net šautuvų rietu- o k u P a n t ą iš Afgan i s tano per 6 
rį. Visur jam siūlę maisto ir; m ė l *es ius išvarytume", pasakė 
medikamentų, bet pinigų gink-į Vardakas. 
lams ir technikai niekas neda-1 V.. 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol. 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis {teikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St. Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1 50 valstijos mokesčio. 
• ttMMIlIMHIIIlMtlHMIlMMmilIUMHH'i"" 

0RBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
Founded 1959 

MEMBER 0F ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL 
Presents 

BALTIC-AT-LEISURE TOURS 
Coordinated by Jonas Adomėnas 

• CH0ICE of 3 1TINERARIES • First-Class Services, Hotels 

• Reasonable, All-lnclusive Costs • 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 starting April, three 
mea/s daily, comprehensive sightseeing, transfers, guides, theatre visits, air 
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American 
Lithuanian-speaking tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person. 
From just $1099 to $1769 per person in double oceupancy. 

For Free Brochure Folder. Contact: 

Jonas Adomėnas 
Orbitair International, Ltd. 
20 East 46th Street. New York, N Y 10017 
Tel.: NY (212) 986-1500; (800) 2 2 3 - 7 9 5 3 

VALOM E 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maS. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REALTI 
2951 West 63rd Street 

itiiiiiiiiiiimiimiiiiiimimiiiiiiiiimiiiii! 
M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART P U B U C 
4299 S. Maplevvood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIIJETTBfiS PRAŠYMAI ir 

cltokU blankai. 

niiiimimniinniinifiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii 

luiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiniiiiiiiii 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARCEL8 EXFRES6 
3901 W. «9th St, Chicago. IL 90629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lyiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuuiiiiiuiuuiiiiiiniii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDA3, 4089 A r c t e Arenu* 
Chicago, Di. 60632, teL 927-5980 

NEW BUFFALO, MICH1GAN 
parduodamas kampinis namas ir skly
pas priešais 3-jų gatvių — 75 p. pločio 

ir 420 p. ilgio. Privačiam ar komerci
niam naudojimui. Gazu apšildomas. 
Peščia nueinama prie ežero ir j krau
tuves. $25,000.00. 

SKAMBINT 616—469-3259 

(VIICHIANA—NEW BUFFALO, MKŽT 
Didelis "log cabin" stiliaus namas, 
pilnai apstatytas — 4 miegami, poil
sio kamb. Židinys. 3 sklypai su me
džiais, plius privatus paplūdimys. Prie 
Stop—39. $98,500. Skambint teL — 
(616)—469-0996. 

72-os ir Whipple apylinkėje — 
4 kamb. mūr. namas. 2 kamb. 
ir vonia viršuj. Garažas. 

Skambint 776-5076 

DĖMESIO! 

itsassr*: 

Master Plumbing 
Intured 

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

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 

Teief. — WA 5-8063 

10% — 30<$ — 30% pigiau mnkeaU 
oi apdrauda ntiu uteuiea (r automo
bilio pas mos. 

FRANK Z A P 0 U S 
3208b Wert 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiiniiiiniiiiimiimiiiiujiniiJiiuir 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. Mir. 

į knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologine, ji dėt jon
inių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gaustos istorinės medžiagos tinka pa 
ii skaityti kiekvienam lietuviui bes: 
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
jovėmis Knyga didelio formato, 44Q 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
'Drauge**. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimimiiittfn 
VANDA 

FRANKTENE - VAITKEVIČIENE 

PASAKŲ PASAULIS 

Gyvasis nykštukas, Saulė mo
tulė. Voverė Pūkutė. Cimukaa. 
Strikutis Velykis. 

J A V L B Švietimo Tarybos lei
dinys 1980. Viršelis ir iliustra
cijos Ados Korsakaitės - Sutku
vienės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė, 80 pusi. Kaina su 
persiuntimu $3.85-

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, IL 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHii 

aifaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMffiiE;;',:.. i am 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
oed jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

lllllIllHIMIb^ 

I 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 

iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiirnimiiiimiiii' 

L I K S V E I K A S 
• 

Raiša URBANIENE atlieka 
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

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

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 

i iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimMMHn 
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A . A . V I N C Ą K U L I E Š I Ų P A L A I D O J U S j DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 13 d. 

•"Grandinėlės" šokis — vestuvės jaunoji, Lidija Balčiūnaitė — pamergė. 

GRANDINĖLĖ NUSTEBINO CHiGAGA 
Clevelando Grandinėlė šešta-;švedo), Kupolinį (Lingio, muz 

. dienį, gegužės 8 d., sutraukė | Dvariono). Kupolinyje buvo I punktualumas ir organizuotu-
gausybę žiūrovų į Marijos aukš-, nauja staigmena — berniukų j mas. Nors programa buvo gau-

Chicagoje kovo 20 d- mirė a. 
a. Vincas Kuliešius. Jis buvo su
laikęs 77 metu, buvo palaidotas 
kovo 24 d. Šv. Kazimiero kapinė
se. 

Velionis buvo gimęs Lietuvo
je, Kirdeikių apylinkėje, Utenos 
pskr. Tai gražus Lietuvos kampas. 
Vincas Kuliešius, gimęs ir augęs 
toje apylinkėje, gavo švelnų chet-
rakterį, turėjo poetinių ir litera
tūrinių gabumų ir tą panaudoda
vo kultūrinėse "Sodybos" pažmo-
nių programose. Kaune 1937 m. 
jis baigė elektrotechnikos mokyk
lą ir dirbo Lietuvoje aukštesniu 
pašto tarnautoju- Amerikoje ver
tėsi daugiausia privataus statybi
ninko amatu, taisydamas elektrą 
ir kitus namų remonto darbus. 

Kas pažino Kuliešių, pripažins 
jį kaip gerą lietuvį, kataliką ir 
sąžiningą žmogų. Jis rėmė ir skai
tė lietuvių katalikišką spaudą. 
Minėdamas savo 50 metų amžių, 
paliko savo rašytą autobiogra-

Publika šiuo Grandinėlės pa - | f i « . k u r i Pasideda: "Ačiū Tau, 
sirodymu buvo meniškai pra- geriausias 
turtinta. Buv-> atsilankiusių ir 
iš tolimesnių kolonijų. Girtinas 

Nuotr. J. Garlos 

kovo 15 d. gydytojo buvo patik
rinta sveikata, paguldytas į Loret-
to ligoninę, kur po 5 dienų šir
dies smūgiu mirė. 

Daugelio draugų ir pažįstamų 
buvo lankomas Petkaus laido
tuvių koplyčioje, gausi automobi
lių vilkstinė palydėjo jį į kapie-
nes. 

Jonas Prunskis 

tesniosios mokyklos salę. Gran- Į elektriniai žiburiai, tarpais su-
dinėlė stebino savo programos i statomi į laužą, per kurį buvo 
išradingumu. Čia buvo jungtis \ šokama. 
vaizdų iš Lietuvos skaidrėse, 
solistės ir šokėjų dainų, kapelos 
muzikos ir naujumas — šokių 
senumu pirmoje programos da
lyje. 

Solistė Aldona otempužienė -
Švedienė yra išskirtinio sugebė
jimo lietuvių liaudies dainų in-
terprctatorė. Jai dainuojant 
"Vai tu eglala", ekrane keitėsi 
vaizdai, nunešę publiką, į Lietu
vos kaimą, prie sodybų, prie 
pakelės kryžių, prie parapijt; 
šventovių, prie darbų laukuose. 

Tautiniais drabužiais pasipuo-
•- • se šokėjai atkūrė seniausius 

.šokius — Ylakių "Paukšciukėli". 
Rietavo "Marcelę". Nuskambė
jus liaudies dainai "Plauk laive
li", šokėjų gretos pasirodė su 
liaudies žaidimu "Našlys". Čia 
vėl liaudies dainos 'šio naktį" 
interpretacija ir žemaitiškas 

"• r\?udaužtinis Jonkelis". Gran
dinėlės jaunimo šokių figūros 
keitėsi sklandžiai, skardėjo jų 
dūžiai grindyse. Ir vėl nuskam
bėjo solistės Stempužienės se-
novišlai perteikiama "Močiute, 
noriu miego". Pirmos, dalies 
užbaigai šokėjai pasirodė su 
vikriu Gervėčių kadrilium. 

Pirmoji dalis rėmėsi įvairių 
apylinkių senais liaudies šokiais, 
o antroje dalyje išryškinta j lie
tuviškus šokius gabių kūrėjų 
įvedama stilizacija. Grandinėlės 
atstovė suglaustai nusakė kiek
vieno šokio istoriją, išvardir.da-
rr.a jų kūrėjus, šokių tarptauti
ni sušvytėjimą Londono, Pary
žiaus tautinių šokių festiva
liuose. 

Pubiika sekė figūras Blezdin
gėlės (choreografija Baronai
tės, 1941 m.), Jonkelio (Vokie-
taitytės, 1937). kubilo (Rūgy
tės ir Juškevičiūtės. 1935), Ma
lūnėlio (Marijošienės, 1996), 
Oželio (Baronaitės 1945), Auš
relės (Marijošienės, 1945). Šokį 
lydėjo jaunimo daina. 

Trečioji programos dalis — 

Visa programa buvo įdomi, 
atlikta su dideliu įgudimu, do
minanti istoriniais duomenimis. 
Reikia stebėtis Grandinėlės va
dovo L. Sagio choreografijos 
sugebėjimais, tautinių šokių is-

si, su dviejomis pertraukomis, 
bet baigėsi per porą valandų. 

Be minėtų, Grandinėlės vado
vybėje yra A. Sagienė — reika
lų vedėja, garbės vadovas — 
Br. Nainys, garbės rėmėjas — 
J. Balbatas. Grandinėlė turi 30 
šokėjų. Turi ir savo muzikan
tų orkestrą, kurį sudaro R. 

tori jos pažinimu, pedagoginiu į Klionenė (dirigentė, elektriniai 
talentu pilnai įvesti jaunimą į j /argonėliai), akordeonas — O. 
sudėtingų figūrų atlikimą. Olegnik, klarnetai — J. Rynes 

ir Ch. Donovan, trompetė — I. 
šokių pritaikyme ir paruoši- K u p r e v i č i ū t ė . ^ ^ ^ 

me pasižymėjęs L. Sagys turi , B a n k a i t ^ ė > b ū b n a s 
gerų talkininkų: R. Klionenę — J 0 i e y n i k 

M. 
M. 

Vincas Kuliešius 

Grandinėlės valdybą sudaro j m ė s i a i m i n g i a u s i u 
ateiti į šį pasaulį ir būti šios že-

žmogumi. 
muzikos, dainų orkestracijos 

Z S S f ^ E S S E Z i * P 3 f e m y t ė - D ' f < £ ™ £ Garbinsiu T a n i k i mirties uz man 
KO.,s~iLaci,a ungio, *. įsa- S k r m s k i e n ė A . širvaitis, V.1 

jor-o, K. Marijošienės, šviesų' 
efektai — J. Darlingo. rūbų 
siuvėjom — M. Kazlauskienė ir 
A. Vrano. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

"Saulės" lituanistinė mokykla į 
šiuos mokslo metus baigia bir-1 
želio 12 d., šeštadienį, mokyk- i 
los patalpose. Visi mokiniai at-} 
liks programą — Motinos dienos 
prisiminimui montažą, "Vaini-
kas Mamytei". Sveikins, dekla- j 
muos, šoks ir dainuos. Linkėji- i 
mai tėveliams, mokytojoms ir 
mokiniams atostogų metu. 

Mokiniams bus įteikiami moks 
lo įvertinimo pažymėjimai ir LB 
dovana —skaitinių knygelės-

Mokyklos parengimo, įvykusio 
balandžio 3 d. proga, už mokinių I 
atliktos programos įvertinimą 

| nuoširdi padėka teisininkui An-
tanui Rageliui už vertingą do-; 
vaną: "Jaunuolių elektroni- į 
niams projektams dalių rinkinys". 
Malonu pastebėti, kad St. Peters- j 
burge visų lietuvių yra nuoširdi į 
parama jaunimui ir lituanisti-1 
niam švietimui. 

Mūsų egzistencija išeivijoje tiek' 
bus pateisinama, kiek mes suge- į 
besime jaunajai kartai perduoti j 
savo darbų tęstinumą, palikdami! 

į juos savo vietose, kad pavergta ; 

PADĖKA 
Mūsų m y l i m a s v y r a s , t ė v a s , u o š v i s i r sene l i s 

A.fA. 
POVILAS VALANTINAS 

mirė 1982 m. kovo mėn. 23 d. Pa la ido tas iš Sv. Antano bažny
čios su rel iginėmis pamaldomis kovo mėn. 26 d. HOLY 
S E P U L C H R E kapinėse, Southfield, Michigan. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Antano parapijos klebonui kun. 
ALFONSUI BABONUI. kun. KAZIMIERUI SIMAIČIUI ir Sv. 
Kazimiero parapi jos klebonui Windsore kun. DOMINIKUI 
LENGVINUI už sukalbėjimą rožinio, gedul ingas pamaldas ir 
ma ldas kapinėse. 

D ė k o j a m e l a i d o t u v i ų d i r e k t o r e i Y O L A N D A I 
ZAPARACKIENEI už rūpestingą ir mandagų patarnavimą, 
taip pa t už atsisveikinimo pravedimą. 

Dėkojame J A V LB Detroito apylinkės pirm. J O N U I 
URBONUI ir Stasio Butkaus šaulių kuopos vicepirmininkui 
ROMUI MACIONIUI už tar tus atsisveikinimo žodžius, t a i p pat 
šaul iams ROMUI MACIONIUI ir PETRUI BLIŪDŽIUI už 
kars tą dengusios lietuviškos vėliavos bei pasižymėjimų ženklų 
įteikimą šeimai . 

Dėkojame grabnešiams, d raugams ir pažįstamiems daly
vavusiems še rmenyse ir laidotuvėse. 

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms ir Lietuvių 
Fondui. 

Dėkojame visiems, kurie žodžiu, r a š tu ir spaudoje pareiškė 
mums užuojautą. 

Taipgi esame dėkingi LIDIJAI MINGĖLIENEI ir EMILI
JAI KUTKIENEI už pagalbą šermenų metu. 

Liekame nuliūdę: 
ž m o n a K A Z I M I E R A , 
s ū n u s V Y T A U T A S s u ž m o n a , 
d u k t ė E M I L I J A ir ž e n t a s V Y T A U T A S K U T K A I 
i r a n ū k a i - V Y T A U T A S , M I N D A U G A S B I R U T Ė ir 

L A I M U T Ė 

ECS??^ 

A p a n i u s , J . Bubl ienė , G. Kaz
l a u s k a s . G. K i j a u s k a s , Gr. Ku-
dukienė , F r . Kunev ič iu s , M. Len-

šios žemes ge
rybes". Jis šių žodžių ir la ikėsi . 
Velionį dažnai matė žmonės baž 
nyčioje e inant į prie Dievo s ta lo . 
N ė vienas iam nekl iuvo — v i -

| t a u t a n e p a s m e r k t ų m ū s ų . Bend
romis jėgomis , n e p a l i k d a m i n ė 
vieno l ie tuviuko, i š m o k y k i m e i r 
pa ruošk ime jaunąją kartą, de
d a n t p a g r i n d a n gilios senovės lie
tuvių tautą, ga rb ingą ir d id ingą 
praei t į , jos pr is ikėl imą, va l s ty -

M y l i m a m bro l iu i 

A. f A . ZIGMUI LAURINAVIČIUI 
Lenkijoje mirus, 

POVILUI ir MARIJAI LAURINAVIČIAMS reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

PAULINA CICĖNAS 
SU DUKROMIS 

gį Haudies šokių ir dainų va- į Šukys, 
karą surengė Pas. liet. Jaunimo' Grandinėlė Chicagai paliko 
s-gos Ryšių centro seminarų ko- i neužmirštarną įspūdį. Ją turėtų 
misija, skirdama pelną Lituani- pamatyti ir kitos kolonijos, 
stikos seminarams. Juoz. Pr. 

kauskienė, M. Sandargienė, P- j s i e m s Vmkėjo t i k g e r o Lietuvą! ^ n S u m ą ' tradicijas, kultūrą ir 

MOSU KOLONIJOSE 
East Chicago, Itid, 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Visi tėvai pageidavo margu-
i čių ritinėjimą suruošti ir kiek-
i vieneriais metais. D. J. 

jis mylėjo ne tik lūpomis, bet ir 
širdimi. Vasario 5 dieną paminė
ti 10 metų antrųjų laimingųjų ve
dybų sukaktį, draugai suruošė vai
šes- Velionis jautėsi laimingas, o I 

lietuvių kalbą, ne prašyti pasau
lio valdovų, bet reikalauti mū
sų tautai laisvės ir nepriklauso
mybės. 

Marija Pėteraitienė 

Philadelphia, Pa. 
A T E I T I N I N K Ų Š V E N T Ė 

Lemont, 111. 
M A R G U Č I Ų R I T I N Ė J I M A S 

Lietuvių Bendruomenės East; 
Chicagcs apylinkės valdyba ren- j 
gia Motinos dienos minėjimą! Philadelphijos ateitininkų 
gegužės 16 d. tuoj po 10:30 vai.' metinė šventė įvyks š. m. gegu-
pamaldų šv. Pranciškaus para-: žės mėn. 30 d., sekmadienį, 
pijos salėje, East Chicagoje, i šventė prasidės šv. Mišioir.is 
Ind. Apylinkės lietuviai kvie-; 10:30 vai. ryto šv. Andriejaus 
Iiami gausiai šiame minėjime j parapijos bažnyčioje, 19-th & 
dalyvauti. v. Vvallace Str., Phiia., Pa. Telef. 

215 - 765 - 2322. 
Po pamaldų šios parapijos sa

lėje įvyks iškilmingas posėdis, 
meninė programa bei pabendra-

! vimas. Į šią šventę kviečiame vi-
Balandžio 3 d. Lemonto Liet. j sus ateitininkus, jų šeimas, gi-

| mokykloj apsilankė Velykinis \ minos bei artimuosius. Taip pat 
| ziukis. Jį pakvietė Motinų kiu-, kviečiame ateitininkus ir iš to-

perteikimas lietuviškų tautinių j bas dalyvauti margučių ritinėji-j Ūmesnių vietovių į Philadelphi-
šokiu, jau tapusių sceniniais k'i-jme. Dalyvavo daugiau kaip šim-j jos ateitininkų metinę šventę. 
riniais. Čia publika sekė Kepu-! tas Įvairaus amžiaus iki 6-tojo' Reikalui esant, moksleivių 
rinę (choreografija J. Lingio, skyriaus vaikų. Buvo skiriamos reikalu skambinti Teresei Ge-
muz. Pakalnio), Rokiškio kadri- ; premijos, kurias išdalino "iši ^enei telef.: 215 •677-1684: 
lį (Morkūnienė-, muz. Guižaus- j Lietuvos" atvykęs Velykų zuikis jaunučių ateitininkų — Jūrai 
ko), Sadutę (Lingio, r-mz.šve-j — Linas Gylys. Viesulienei telef.: 215 - 885 -
do), Rezgirėlę (Gudavičiaus, į Tuo pačiu metu skautininke :>i22. Visais kitais šventės ir 
muz. Pilypaičio). Dovanų šokį į T. Kybartienė ir J. Mockaitienė 
(Lingio, muz. Žygaičio), suktinį mokė vaikus, kaip įdomiau mar-

A. f A. 
Prof. MJX Vytautui Damijonaičiui 

mirus, jo žmoną Dr. ELENĄ, dukrą Dr. EGLĘ, sūnų 
Dr. JULIŲ, sesutę Dr. GIEDRĘ ŠIRMENIENE ir jų 
šeimas, artimuosius bei idėjos draugus širdingai už
jaučia ir kartu liūdi 

Marijonas, Nijolė, Vytė ir Rūta. Šnapščiai 

--» £ S 

(Sagio, muz. Švedo). Beveik Į ginti margučius. Buvo gražu 
kiekviename šokyje įvesta pridė
tinė Sagio choreografija. Nau
jas įvairumas buvo F. Bajoro 
vestuvinių dainų ciklas: Sėjau 
rūtą, Oi, kasela, Aš kelaliu va
žiavau, atlikta sol. Stempužie
nės. 

Užbaigai vėl pasirodė Grandi
nėlės šokėjai, pašokdami Kregž
delę (Morkūnienės, muz Povi
laičio), Džagūną (Lingio, muz. 

stebėti, kaip vaikai domėjosi 
ir stengėsi kuo daugiau paro
dyti spalvų ir piešinių įvairumo. 

Motinų klubas yra labai dė-| 

sendraugių reikalais Juozui Ka-
nanavičiui, telef.: 215 - 788 -
6994. Juoz. K. 

SENIAUSIA DARBININKĖ 
Seniausia Chicagoje dirbanti 

kingas Juozui Polikaičiui už pa- '• motina yra Sonora Darby, 95 
skolinimą margučiams ritinėti'., metų. Ji kas rytą ateina į sū-
priemonių, T. Kybartienei ir n aus įkurtą įstaigą —Darby 
J. Mockaitienei už šio gražaus Grapics, 4015 N. Rockwell, ir 
Velykinio papročio pravedimą,' dirba prie lankstymo mašinos, 
o klubo motinoms už visokerio- • pakuoja gaminius, tikrina iš-
pą pagalbą. I siunčiamus užsakymus. 

VINCAS LIULEVICIUS 

I Š E I V I J O S V A I D M U O 
Nepriklausomos Lietuvos Atkūrimo darbe 

IŠ PRATARMĖS: "Žiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padarė! Ar mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva 
vėl būtų atkurta! Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, 
kaip ir mes skaičiuojame anų!" 

Leidinys yra suskirstytas j keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe Išeivijos politinė veikla Lietuvos labui. Išeivijos kultū
rinė parama Lietuvai. Išeivijos ekonominė paramai Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruoštu, lengvai ir su įdomumu skaitoma. 
Išleido Pasaulio Lieti v-ų Bendruomenės valdyba su Lietuvių Fon

do parama K°A rr\, didelio formato, 400 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu $14.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5Jf5 West 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
\ : 

^ LTA N D O F C R O S S E S 
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUX> M.A., B.D. 

Printed in Engi and 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
^ 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS f. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
t* * 

4330-34 So. California Avemie 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

J, f STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 S«othwest Highvay. Palos Hills, 111. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. CALIFORNIA A V E . Tel. LAfmyette 3-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED 8TRTET TeL YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th A V U . CICERO, GJL. TeL OLympic 2-1003 

4> 

ft*^-*" -



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 13 d. 

X Daiva Baršketytė vasaros 
darbams yra priimta dirbti Wa-
shingtone ir Amerikos Lietuvių 
Taryboje Chicagoje. Tarnybą 
pradės birželio 7 d. šešias sa
vaites dirbs Jungtinio pabaltie-
čių komiteto raštinėje, Washing-
tone, paskui Altos būstinėje. D. 
Baršketytės tarnybą apmokės 
Amerikos Lietuvių Taryba. Ji 
yra baigusi De Paul universite
tą, veikli ateitininkuose ir skau
tuose, dirba lituanistinėje mo
kykloje. 

X Amerikos Liet. Katalikių 
moterų sąjungos Chicagos aps
krities suvažiavimas bus gegu
žės 23 d. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, šeiminin
kės — 67 kuopa. 

X "Lietuvos bažnyčių" knygų 
autoriui nuotraukų ir kitų nau
dingų žinių apie Lietuvos baž
nyčias atsiuntė: Antanas Titas 
Antanaitis, Petras Pranis, Sta
sė Martinkienė, Bronius Staške
vičius, Juozas Kapačinskas, Jr., 
kun. Pijus Brzauskas. 

x Viktorija Kašubaitė - Ma-
tranga, daug ir sėkmingai dir
busi Skuodžio bylos kėlime ame-
rikietiškoje spaudoje, rūpinsis 
ir vadovaus II-jų Pasaulio Lie
tuvių dienų renginių, kurie bus 
1983 m. birželio 26 — liepos 4 
dienomis Chicagoje, išgarsinimu 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavime išrinkta 
nauja valdyba pasiskirstė parei
gomis: Kazys Laukaitis — pir
mininkas, Modestas Jakaitis ir 
Viktoras Garbonkus — vicepir
mininkai, Agnė Katiliškytė — 
sekr., Linas šoliūnas — iždin., 
Rasa Šoliūnaitė — vicepirm. 
švietimo reik., Rimas Sužiedėlis 
— vicepirm. kultūrin. reik. Val
dyba išrinkta trejiems metams. 

X Poetas Bernardas Brazdžio
nis dalyvaus Ateitininkų šeimos 
šventės programoje, kuri įvyks
ta per Sekmines gegužės 30 d. 
Ateitininkų namuose Lemonte. 

X Kun. Vladas Mažrimas yra 
susirgęs ir gydomas Little Com-
pany of Mary ligoninėje, Ever-
green Parke. Guli 325 kamba
ry, šią savaitę jam dar numa
toma daryti operaciją. 

X Mokytojų ir jaunimo studi
jų savaitėje, kuri bus rugpiūčio 
1̂ 8 d. Dainavoje, Apolinaras 
Bagdonas skaitys dvi paskaitas: 
"Mažoji Lietuva — lietuviško
sios kultūros lopšys" ir "Mairo- j i r r e k l a m a amerikiečhT"tarpe" 
nis — lietuvių tautinio atgimi
mo dainius". x Jaunimo centro koncertas 

rengiamas Jaunimo centre gegu-
X Vitas Laniauskas, jaunas j ž ė s ^ d ^ 0 ^ ^ ^ Lietuvių 

medicinos studentas ir aktyvus ; Q p e r o s moterų, vyrų ir mišrus 
ateitininkas, organizuos ir koor
dinuos vakaro programas jau
nučių ateitininkų vasaros stovy
kloje Dainavoje liepos 4-18 die
nomis. 

x Marytė Bernotavičienė vai
dina Beverly Art Center teatre 
(2153 W. 111 St .) . Jos vaidmuo 
— Olga Katrina, buvusi didžio
ji princesė. Vaidinimai bus ge
gužės 21, 22 ir 23 d. 8 vai. vak. 
Daugiau informacijų taip pat ir 
bilietų galima gauti telefonu 
233-1528. 

x J. Jasinskas, Sudbury, 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV stovų suvažiavime balandžio 25 d. Jaunimo centre. Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

choras atliks operų ištraukas. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
Tėvų klubas visuotini susirinki
mą turės gegužės 16 d., sekma
dienį, 2:30 vai. p. p. mokyklos 
socialiniame kambary. Tai yra 
paskutinis prieš vasaros atosto
gas susirinkimas, kuriame bus 
išrinkta nauja Tėvų klubo val
dyba. 

X Irena Pemkienė, Sleepy 
Hollovv, Dundee, m., A. šoliūnie-
nė, Lemont, UI., užsisakė nau-

Ont., Kanada, atsiuntė 20 dol. ] jausiu leidinių už didesnes su-
auką ir pratęsė "Draugo" pre- j m a s . 
numeratą. J. Jasinską skelbia- ; x A r ^ hB3aa;mA u ž L B T a _ 
me garbės prenumeratorium, o j Tyhos . p pljR ^ ^ a t s t o v y ^ 
už lietuviško žodžio vertinimą . ̂ ^ o J e i ^ ^ š | ^ t a d i e -

pi ir sekmadienį yra paskutinė 
proga atlikti lietuvišką pareigą. 
Lekuodami asmeniškai ar paš
tu, prisidedate prie lietuvybės 
Išlaikymo išeivijoje! (pr.) . 

ir auką labai ačiū. 

X Ateitininkų šeimos šventė 
šįmet įvyks per Sekmines, ge
gužės 30 d. Ateitininkų namuo
se Lemonte. šventė prasidės su 
šv. Mišiomis 11 vai. r., kurias 
atnašaus ir pamokslą sakys 
"Ateities" redaktorius kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, šventės pro
gramoje savo kūrybas skaitys 
poetas Bernardas Brazdžionis, o 
iš jo eilėraščių sukurtas dainas 
padainuos stud. Darius Polikai-
tis. šeimininkės paruoš šiltus 
pietus. Rengėjai prašo iš anksto 
savo šeimai pietus rezervuoti 
skambinant Marytei Saliklienei 
737-1258 arba Mildai Tamulio-
nienei 246-5390 (prašome skam
binti po 6 vai. vak.). (pr.). 

X Ar jūsų bankas ar taupy
mo bendrovė moka jums 89^ už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės į 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą, (sk.). 

x Tik 10 dienų liko iki Jauni
mo centro metinio koncerto ge
gužės 23 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Progra
mą išpildo Lietuvių opera. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboje. 

(pr.). 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI 7-7747. (sk.). 

X Dengiame ir taisome vfeų 
rūšių stogas. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
t i Skambinkite Arvydai Kielai 
tel. 434-9655 arba 737-1717. 

(•k.) 

FAUSTAS FAUSTA STATO 

Nei šis, nei tas. Nereikėjo 
versti, nereikėtų nė statyti, gali 
daug kas pagalvoti. Palaukit, 
nebėkit, išklausykit. Lietuviš
kos Skautybės Fondas (LSF), 
susitaręs su muziku Faustu 
Strolia, nutarė parodyti Chica
gos visuomenei komišką operą 
"Faustą". Apie Lietuviškos 
Skautybės Fondą nėra ko daug 
rašyti. Visi žino, kad, jei yra 
fondas, tai tam fondui reikia 
pinigų kokią nors veiklą remti. 
Šiuo atveju — skautišką. Apie 
Faustą Strolią galima būtų 
daug ko parašyti — ta i būtų jau 
atskira tema. Užteks pasakyti, 
kad mes, visi Chicagos ir apylin
kių lietuviai, taip gerai pažįstam 

Margaritos ir Mefistofelio boso. 
Tačiau pro uždangą išlindo di
delis kumštis (vok. die Faust). 
Publika juokėsi ir plojo. Bet... 
publiką daugiausiai sudarė tė
vai, kurie savo vaikų sąmojų 
mato ir ten, kur jo visai nėra. 
0 be to, tai buvo prie laužo ir 
labai seniai. 

Šį kartą taip nebus. Komiš
ka opera "Faustas" atkeliavo 
pas mus iš Australijos. Alena 

knygą, rasta labai tvarkingai 
vedama. Tuo baigėsi pranešimai 
ir jie buvo priimti. 

Tuomet Balfo pirm. M. Rudie
nė padarė pranešimą iš Balfo 
veiklos. Ji išsamiai ir įdomiai 
papasakojo apie šelpimą į var
gą patekusių lietuvių. Taip pat 
ir apie rūpinimąsi ir globojimą 
atvykstančių iš Lietuvos. 

Po to sekė valdybos rinkimai. 
Į naują valdybą išrinktas pirmi-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. dr. Viktoras PavaikLs, 

Milpitas, Calif., parapijos klebo
nas, gegužės 29 d. švenčia kuni
gystės 50-ties metų sukaktį. Gi
męs 1909 m, gegužės 3 d. Su
valkijoje, kunigu įšventintas 
1932 m. gegužės 29 d. Vilkaviš
kyje, studijavęs Romoje istori
ją ir gavęs istorijos daktaratą. 
Kadangi į Romą buvo studijoms 
išvykęs dar prieš karą, tai karo 
metus praleido Romoje, o po 
karo rūpinosi lietuviais belais
viais ir patekusiais į Italiją. 
Paskiau imigravo į Amerikai ir 
dirbo San Francisco vyskupijo-

Landsbergytė - Karazijienė yra | ninku K. Bružas, visepirm. V.' 
autorė šio veikalo, Danutė Sko-
rulienė iš Sidnėjaus pridėjo tre
čią veiksmą, o dabar Chicagoj 
bus premjera ir atliks "Vaivos" 
muzikalinis vienetas, vadovau
jamas muz. F. Strolios. Iškelia
vusį iš Vokietijos Faustą ir ap
keliavusį beveik visą žemės ru-Faustą Strolią, kad jokio supa . , . . . , , _ 

žindinimo nebereikia. Tai beliko ! tul> i r P a k e i t u s > « * o v e i d a- b u 

tinai reikia pamatyti. 
AL Likanderienė 

tik Faustas. 
Goethės opera "Faustas" ir

gi visiems žinoma, girdėta ir 
matyta. Prieš daugelį metų ir 
Chicagos Lietuvių Opera statė 
"Faustą". O komišką operą 
'Faustą" pamatysim gegužės 

PIETVAKARIŲ BALFO 
VEIKLA 

Balfo 57-to skyriaus metinis 
susirinkimas vyko balandžio 30 

14 d. Jaunimo centro kavinėje.!d-- Homewood, EI., pirm. K. 
Tikrai nebus tokia, kaip kartą B r u ž o namuose.^ Pakviestas pir-
Vokietijos stovykloj parodė 
skaučių skiltis. Nedidelės mer
gytės, neseniai pramokusios vo
kiečių kalbos, prie laužo sakė 
parodys Faustą. Užkabino "sce
nos uždangą", kurią laikė kelios 
geltonšlipsės ir. susirinkusios 
prie laužo, laukė, tur būt, uždai
nuojančios lakštingalos balsu 

X Lietuvių draugijos valdy-
X Chicagos Aukštesniosios j ba praneša, kad yra šaukiamas 

Lituanistinės mokyklos Tėvų ko-! Union Pier, Mich., Lietuvių 
mitetas kviečia visus tėvus, ku- , draugijos narių susirinkimas 
rių vaikai lanko šią mokyklą, da- j gegužės 22 d., šeštadienį, 6 vai. 
lyvauti susirinkime gegužės 15] vak. Karaičių vasarvietėje, 
d., šeštadienį, 9 vai. ryto Jauni 
mo centro kavinėje. (pr.) . 

x Kun. A. Tamošaitis gegu
žės 16 d., sekmadienį, 2 vai. po
piet D. Augienės namuose, 
6508 S. Talman A ve., praves 
Eucharistines pamaldas ir rodys 
skaidres religinėmis temomis iš 
savo kelionių po Ameriką ir dalį 
Europos. Visus kviečia ir lau
kia "Lietuvių Naktinės Adoraci
jos Namuose" būrelis, (pr.). 

X A. a. Povilas Bumeikis 
įamžintas į Tautos Fondą, 505 
doleriais. Iniciatoriai: Sandara, 
jo bendraminčiai ir žmona. 

(pr.). 
X Komišką operą "Faustą" 

stato Vaivos muzikinis vienetas, 
vadovaujamas muz. F. Strolios, 
gegužės 14 d. 7:30 vai. Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Lietu
viškos skautybės fondas. Bus 
šalti užkandžiai, vynas ir kava, 
gražios dovanos laimingiems. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

(pr.). 

X Ruošiama kehonė į Vilnių 
ir atgal, rugp. 10-18 d. d. Ke
lionę ruošia Marius Kieta. — 
737-1717. (sk.). 

X Reikalinga moteris vaikus 
prižiūrėti Oriand Parke (Chica
gos priemiestis). Skambint tel. 

{349-1911. (sk.). 

X LB Los Angeles apylinkės 
valdyba per savo iždininką R. T. 
Barauską atsiuntė 25 dol. auką 
su laiškučiu: "Priimkite auką už 
Jūsų gerą darbą lietuvybei. Lin
kime sėkmės tą darbą tęsti ir to
liau". Labai ačiū visai valdy
bai už savos spaudos rėmimą. 

X Antanina Stygjenė, Lon-
don, Kanada, Genovaitė Steikū-
nas ir L. ir R. Vecbergas, Chi-
cago, E. Čepas, Weston, Ont., 
Kanada, Alfonsas Kepenis, 
Pompton Lakęs, N. J., V. šli-
kas, Livonia, Mich., visi įvairio
mis progomis atsiuntė po 5 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X A Įgirtas Suvaizdis, Berwyn, 
111., jaunesniosios kartos "Drau
go" skaitytojas, buvo užsukęs į 
administraciją, įsigijo įvairių 
knygų už didesnę sumą ir įtei
kė 10 dol. auką dienraščio para
mai. Labai ačiū. 

X Juozas Pečkaitis, Chicago, 
111., apsilankė "Drauge", pratę
sė prenumeratą ir įteikė 15 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

X Stasė Leškienė, West Ha-
ven, Conn., atsiuntė 10 dol. au
ką. Po 7 dol.: Elena Pagirys, 
Hollywood, Fla.. Ida šermukš
nis, Baltimore, Md., Vita M. Nor
vilas (Miss) Detroit, Mich. La

ibai ačiū. 

mininkauti, V. Lapenas pravedė 
susirinkimą. Protokolą perskai
tė ir sekretoriavo Al. Grinienė. 
Protokolas buvo priimtas kaip 
parašytas. Toliau valdybos pra
nešimą padarė pirm. K. Bružas, 
pasidžiaugdamas, kad iš 57-to 
skyriaus Detroite Balfo XX sei
me dalyvavo keturi nariai: K. 
Bružas, dr. G. ir Al. Griniai ir 
V. Lapenas. Visi jie aktyviai 
įsijungė į seimo darbą. Seimo 
metu Aldona Grinienė buvo iš
rinkta į direktores. Pirm, K. 
Bružas pabrėžė, kad paskutinis 
aukų vajus buvo labai sėkmin
gas, ir papasakojo nuotykių iš 
aukų rinkimo. Be to, dar perda
vė Balfo Chicagos apskr. pir
mininko St. Vanagūno sveikini
mus, linkėjimus ir kvietimą da
lyvauti Balfo gegužinėje, kuri 
vyks liepos 18 d. Jaunimo cen
tre. 

Iždininkas R. Gražulis pra
nešė, kad aukų buvo surinkta 
2,700 dol. ir visi pinigai pilnoje 
sumoje buvo perduoti Chicagos 
apskr. iždininkui. Ižd. R. Gra
žulis pažymėjo, jog šiame va
juje aukotojai buvo dosnesni. 

Po to sekė revizijos komisi
jos pirmininkės A. Šležienės pra
nešimas, kad, patikrinus kasos 

Lapenas ir pC. Dambrauskas, 
sekr. Al. Grinienė, iždin. R. Gra- j 
žulis ir nariu B. Andriukaitis. 
Į revizijos komisiją išrinkti 
pirm. A. Šležienė, nariais J. Ar- j 
cišauskas ir N. Macėnas. 

Po susirinkimo prie kavos ir 
vaišių dar ilgai buvo pasišnekėta 
Balfo reikalais. A. M. G. 

BALSUOK! BALSUOK! 

Švenčiame 30 metų sukaktį į 
nuo to, kai buvo įkurta JAV j 
Lietuvių Bendruomenė. Tai gar-
binga sukaktis ir visi galime di- Į 
džiuotis, kad JAV LB sulaukus 
tiek amžiaus yra sveika ir ener
ginga. Nuo pat pirmųjų orga
nizacijos dienų viena mintis pir
mavo — Lietuvių Bendruomenė 
yra visų lietuvių organizacija. 
Jos ribose randa vietą liberalai 
ir konservatoriai, dvasiškiai ir 
pasauliečiai, profesionalai ir dar
bininkai, daktarai ir ligoniai. 
Tai tikrai demokratiška organi
zacija. 

Kaip žmogus tampa tokios 
nepaprastos organizacijos na
riu? Labai paprastai! Pats 
nieko neturi daryti, išskyrus 
sugebėti gimti lietuviškoje šei
moje! Lengviau negalėtų būti! 
O tapęs Lietuvių Bendruomenės 
nariu, turi tiktai vieną pagrindi
nę pareigą bei atsakomybę. Turi 
balsuoti ir išsirinkti savo orga
nizacijos vadus. O kad ši parei
ga nario gyvenimą neapsunkin
tų, yra nustatyta, kad tiktai 
kas treji metai reikia balsuoti. 
Tai ir išpuola, kad JAV LB 
X-tosios tarybos ir PLB Vl-tojo 
seimo atstovų rinkimai vyksta 
1982 m. gegužės 8-17 dienomis 
ir vyks gegužės 15-16 dienomis. 
Kandidatų yra įvairių: jaunų 
ir senų, gabių ir dar gabesnių, 
moterų ir vyrų. Pasirinkimas 
geras. Kiekvienas LB-nės narys, 
jei tiktai truputį pasistengs, su
ras už ką balsuoti. O balsuoti 
yra labai svarbu. Balsavęs gau-

'Vaivos" vokalinio vieneto repeticija. 15 kaires: 
Kivėnas, Arvydas Stalionis ir Viktoras Kelmelis. 

Vitas Plioplys, Antanas 

Nuotr. A. G. Pla*o 

ni retą progą pasisakyti, kokia 
kryptimi LB-nė keliaus per atei
nančius trejus metus. Neleiski
me mažumai išrinkti JAV LB 
pareigūnus. Pabalsavęs įsigysi 
teisę ne tik pagirti naujų vado
vų atliktus darbus, bet taip pat 
kritikuoti jų nusižengimus. Ne
balsavęs šią privilegiją neturėsi. 
Tad labai svarbu, kad kuo dau
giau lietuvių balsuotų, nes tiktai 
tada išrinktieji pajus, kad jie 
tikrai turi visos "tautos man
datą" ir turi teisę kalbėti Lie
tuvių Bendruomenės vardu. 

Taigi, nepatingėkime ir atli
kime šią svarbią pareigą. Bal
suokime! Kad būtų drąsiau 
ateiti į balsavimo būstinę, pa-
sikvieskime kartu nueiti ir žmo
ną, brolį, seserį, gal net ir kokį 
jaunuolį. Parodykime savo bal
su, kad lietuvių tauta yra svei
ka ir stipri šiame krašte ir kad 
Lietuvių Bendruomenė yra visų 
lietuvių organizacija. 

Inž. Kęstutis Sušinskas, 
DC-sios JAV LB tarybos narys 

GRĄŽUI PRAĖJO 
PANEVĖŽIEČIŲ POBŪVIS 

Panevėžiečių klubas gegužės 
1 d. vakare saulių namų salėje 
suruošė savo metinį pobūvį — 
vakarienę. Pobūvį pradėjo nau
jasis pirm. Petras Beinarauskas, 
šias pareigas perėmęs vos prieš 
mėnesį mirus pirm. a. a. dr. Ba
liui Paliokui. Trumpu, bet vaiz
džių žodžiu jis pasveikino pobū
vio svečius, taip gausiai susi
rinkusius drauge pabuvoti su 
panevėžiečiais. 

Menine programą atliko jau
nimas: Rita Stukaitė ir t rys Po-
likaičiai: Audrius, Dalia ir Da
rius. Vadovavo Darius. Jie pa
dainavo septynias dainas: Kur 
gintarais nusėtas marių kran
tas, Siuntė mane motinėlė, Kur 
gimta padangė, Oi eisiu, eisiu, 
Mylėjau mergelę, D. Polikaity-
tės sukurtą dainą Su meile ir 
Ridigdai. Akordeonu pritarė 
Darius Polikaitis. Dainos skam
bėjo švelniai ir gražiai, todėl va
karo dalyviai nuoširdžiai plojo. 

Meninei daliai pasibaigus, 
pirm. P. Beinarauskas maldą su
kalbėti pakvietė panevėžietį kun. 
L. Zarembą, savo klasės draugą, 
o dabar — jėzuitų provinciolą. 
Prasidėjo vaišės — vakarienė, 
paruošta L. Matulevičienės. Šo
kiams grojo D. Polikaičio va
dovaujamas "Aido" orkestras. 
Laimėjimams klubo nariai ir 
rėmėjai sunešė labai daug ver
tingų dovanų. Jų paskirstymą 
pravedė Pr. ir J. Masilioniai. 

Pobūvyje dalyvavo apie 200 
svečių. Net 4 stalus sudarė A. 
Baleišienė. Nuotaika, kaip vi
suomet panevėžiečių pobūviuo
se, buvo smagi ir linksma. Kad 
pobūvis pasisektų, energingai 
dirbo visa klubo valdyba: pirm. 
P. Beinarauskas, I. Beinaraus-
kienė, J. Jankauskienė, R. 
Kriaučiūnienė, Pr. Masilionienė 
ir D. Stukienė. 

Panevėžiečių klubas, būdamas 
pelno nesiekianti organizacija, 
pobūviu uždirbtais pinigais re
mia lituanistines mokyklas, 
ypač Chicagos aukštesniąją, o 
klubo nariai ir kiti panevėžiečiai 
yra pasiryžę surinkti net tūk
stantinę Br. Kviklio ruošiamai 
"Panevėžio vyskupijos" kny
gai paremti. P. R. 

je. Būdamas amerikiečių Mil-
pitas parapijoje klebonu, jis rū
pinosi ir lietuviais, gyvenan
čiais San Francisco ar apylin
kėse. Jis y ra kultūrininkas, lie
tuviškos spaudos rėmėjas, rašo 
istoriniais klausimais įvairiuose 
žurnaluose. Jo kunigystės mi
nėjimas bus parapijoje ir tarp 
San Francisco lietuvių. 

— BT. Danutė M. Leveckytė-
Zubyk, akių gydytoja, atsikė
lusi iš New Yorko, atidarė savo 
akių specialybės kabinetą. Ji 
mediciną baigė Michigano val
stijoje, bet dabar persikėlė į 
San Diego, Calif., ir čia versis 
akių gydytojos praktika. Jos 
vyras taip pat y r a akių medici
nos specialistas. Dr. Leveckytė 
New Yorke baigė šeštadieninę 
lituanistinę mokyklą, dalyvavo 
skautuose, šoko tautinius šokius, 
kalba puikiai lietuviškai Kaip 
gydytoja, ji pasiliko savo mer
gautinę pavardę (Dr. D. M. Le-
veckis). 

— Los Angeles lietuvių abitu
rientų, baigusių šiais metais 
aukštesniąsias mokyklas, šven
tė bus birželio 11 d., penktadie
nį, šv. Kazimiero parapijos vir
šutinėje salėje. Rūpinasi išleis
tuvėmis ir informacijas teikia 
prof. F. Palubinskas. 

— Jaunimo šventė — vakaras 
bus birželio 12 d., šeštadienį 
Los Angeles, Calif., Glandale 
Civic auditorijoje. Visas jauni
mas kviečiamas dalyvauti. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Lietuvių liaudies dainų ka

talogo V tomas, sudarytas tau-
tosakininkės V. Misevičienės, 
išleistas Vilniuje. Katalogizuo-
tos šeimos dainos, 334 psl. 

— Sovietiniai "rinkimai" nuo
lat vargina okupuotosios Lietu
vos gyventojus. Biržebo 20 d. 
vėl ruošiami "vietinių liaudies 
deputatų tarybų ir liaudies teis
mų rinkimai". Visoje Lietuvoje 
sudaryta 28,410 rinkiminių apy
gardų, taigi 43 apygardomis 

; daugiau, kaip 1980 m. I r šiuo 
kartu, kaip ir visada, bus "bal
suojama" už iš anksto komunis
tų partijos paskirtus kandida
tus. 

— "Lietuvių kalbos tyrinėtino 
istorija 1940-1980 m." išleista 
Vilniuje. Paruošė kalbininkas 
A. Sabaliauskas. 

Advokatas JONAS 6IBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 00628 

T«l. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

jmmmiiiHimiimmimniiiiiiHinniiimį 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, m . 60029 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seitad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

HHiHiimiimiiHiiiiiHinniiiiimmiiiiim 
tiimimiiiiimiitiiiiimiimiMimmiiimii 
LEONAS BALTRUS, 

tenoras 
* 

Jo įdainuotoje 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-RįgoLetto, Donizet-
ti-L'Elisir d'Amore ir kiti. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $51,5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 
«iHwiiiiniHtiiiiiittmuiiiiMiiMii!itinim 


