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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Klaipėdos raj. 1981 m. 
balandžio 19 Klaipėdos raj. 
Lapių, Pikteikių, Utrių, Pažvel-
sių, Greičiūnų ir kitų kaimų 
gyventojai, „Juliaus Janonio" 
kolūkio darbuotojai bei 
pensininkai tikintieji, norė
dami šventadieniais lankyti 
artimiausią bažnyčią, raštu 
kreipėsi į Lietuvos KP CK bei 
RRT įgaliotinį Anilionį, prašy
dami paveikti kolūkio vado
vybę, kad ši leistų jiems 
pas inaudo t i kolūkio a r b a 
tarpkol ūkinės organizacijos 
au tobusu . Po pare išk imu 
pasirašė 50 tikinčiųjų. 

Kaip vėliau paaiškėjo, kad 
Lietuvos KP CK pareiškimą 
svarstyti persiuntė vietos KP 
organizacijai. Todėl 1981 gegu
žės mėn. pradžioje p a s 
pareiškimo adresatą Praną 
Brauklį prisistatė Klaipėdos 
raj. Gargždų KP sekretorius 
Rudys ir žodžiu pranešė, jog 
autobuso gavimo klausimu 
nieko negalįs padėti, — „nesą 
autobuso, nesą jokios galimy
bės". 

1981 gegužės 22 d. pakarto
tinai nuodugniai išaiškindami 
tikintieji kreipėsi į LTSR KP 
CK pirmąjį sekretorių P . 
Griškevičių: 

— Kai mes atiduodame visas 
jėgas kolūkiui, argi nereika
lauja žmogiškumas, kad kolū
kis ir mums padėtų, užmirš
tant bet kokį fanatizmą... Argi 
nevykęs Gargždų KP sekreto
r i aus Rudžio a t s a k y m a s 
n e s k a t i n a d a r b i n i n k u s 
pasielgti taip, kaip pasielgė 
lenkai darbininkai, kai partija 
į jų poreikius nekreipė dėme
sio? Jei mums ir mūsų vai
kams kolūkis nesudaro sąlygą 
gyvent i pagal t a r y b i n ė s 
konstitucijos 52 str., ar mes 
nesame morališkai verčiami jį 
palikti ir ieškoti palankesnių 
są lygų?" — baigia savo 

pareiškimą grupė „J. Janonio" 
kolūkio tikinčiųjų. 

• 
Kretinga. 1981 m. spalio 22 

d. J a d v y g a Žiliūtė buvo 
iškviesta pas Kretingos raj. 
vykdomojo komiteto pirmi
n i n k o p a v a d u o t o j ą A. 
Daunecką. Kabinete buvo pats 
A. Dauneckas, rajono partijos 
komiteto Hl-ji sekretorė O. 
Liutkienė, vidaus reikalų sky
riaus viršininkas A. Akinskas 
ir Kretingos miesto VK pirmi
ninkė A. Kubilinskienė. 

Mokytojai vos įėjus, A. Dau
neckas ją taip charakterizavo: 
, — Buvusi mokytoja, su aukš
tuoju išsilavinimu, dabar 
pensininkė, turi butą, tele
foną, bet vykdo nusikalstamą 
darbą: traukia jaunimą į 
bažnyčią, rengia jaunimo 
susirinkimus. 

O. Liutkienė pridūrė: 
— Jaunimui juodina sąmo

nę, daro juos nelaimingais ir 
taip kenkia visuomenei bei 
valstybei. 

— Kaip aš, mažas žmogelis, 
galėčiau pakenkti valstybei, 
kur įrodymai? — paklausė Jad
vyga Žiliūtė. 

— Mes jūsų butą paskelb
sime landyne! 

— Tai neteisinga. Kai už 
sienos yra tikra landynė: geria 
ir dieną ir naktį, niekas nekrei-
piP@ėmesio. 

— Cia mūsų klaida, — 
prisipažino Akinskas. 

Buvusiai mokytojai buvo 
grasinama, kad už religinę 
veiklą ir už jaunimo organi
zavimą ji bus nubausta: 
pirmiausia pinigine bauda, 
paskui atims butą pensiją, 
patalpine senelių internate — 
..izoliuos". 

Toliau p sipylė kaltinimai: 
— Darote jaunimą nepilna

verčiais, nelaimingais, dirbate 
apolitišką darbą. 

(Bus daugiau) 

Iranas kratosi 
Maskvos draugystės 

M a s k v a . — Sovietų Sąjun
ga visais būdais bando gerin
tis mulų režimui I rane . 
Kremlius neužmiršta pasiųsti 
šilčiausius linkėjimus bet 
kurios Irano tautinės ar reli
ginės šventės proga ar pareikš
ti nuoširdžiausią užuojautą ir 
mažiausio žemės drebėjimo 
proga. Tačiau Irano funda
mentalistų valdžia neužmirš
ta, kad po „didžiausio šėtono" 
— Amerikos, nedaug geresnis 
ir mažesnis ateistinis šėto
nas" — Sovietų Sąjunga. 
Maskva kvietė Iraną atsiųsti 
delegaciją į neseniai buvusią 
religinių darbuotojų taikos 
konferenciją, kurioje taip 
pagarsė jo pamoks l in inkas 
baptistas Billy Graham. Nors 
daug Irano kaimynų, įskai
tant geriausią rėmėją Siriją, 
delegatus į Maskvą nusiuntė, 
Iranas konferencijoje nedaly
vavo. 

„Pravda" neseniai skundėsi 
dėl tokio „neišmintingo" Irano 
politinio kurso. Nors ekonomi
niai ryšiai stiprėja, kai kurie 
aršūs sovietinės sistemos 
priešininkai Irano valdžioje 
trukdo santykių plėtimui, vis 
bando juos sugadinti, rašo 
„Pravda". Neseniai Irane 
lankėsi sovietų musulmonų 
delegacija, tačiau sugrįžusi 
skundėsi , kad kai kurie 
pareigūnai jiems buvo labai 

nedraugiški. Paskutiniu metu 
Iranas sumažino sovietų diplo
matų Teherane skaičių, uždarė 
vieną konsulatą ir nedavė vizų 
sovietų žurnalistams. Pasku
tinis nedraugiškas veiksmas 
liečia sovietų naują ambasa
dorių Teherane . Sovietai 
atšaukia ilgametį diplomatą 
Artimuose Rytuose, buvusi 
Egipte, dabar Teherane, amba
sadorių Michailą Vinogrado-
vą, buvusį sovietų užsienio 
reikalų viceministerį. Tuo 
pačiu metu Maskva nutarė 
pakeisti ir ambasadorių Irake. 
Sis priėmė kovo mėnesį 
ambasadorių Viktor Minin, 
tačiau Irano vyriausybė išreiš
kė nepritarimą Teheranui 
paskirtam ambasadoriui, nes 
jis esąs „nepakankamai aukš
to rango". 

Iranas, nors leidžia veikti 
Tudeh partijai (Irano komu
nistams), tačiau įtaria, kad 
sovietai slaptai remia pogrin
dyje veikiančias ir prieš islamo 
revoliuciją kovojančias grupes. 
Irano valdžiai nepatinka so
vietų siunčiamos į Iraną Mask
vos radijo transliacijos persų 
kalba. Iranas nepritaria ir 
sovietų okupacijai Afganis
tane. Sovietų propaganda 
puola Irano vyriausybėj esan
čius nepalankius Maskvai 
žmones ir giria tuos, kurie 
siekia su Maskva artimesnių 
ryšių. 

Nr. 111 

Nauja Jungtinių 
Tautų iniciatyva 

Bandoma sustabdyti karo veiksmus 
VVashingtonas. — Argen- parengimo kursų Panamoje, 

tina kreipėsi į Amerikos 
V a l s t y b i ų O r g a n i z a c i j o s 
(OAS) pirmininką, urugvajie
tį, reikalaudama sušaukti vėl 
OAS susirinkimą. Organizaci
ją sudaro 21 hemisferos valsty
bė. Paskutiniame susirinkime 
balandžio 26-28 d. OAS 
nubalsavo 17-0 balsais, JAV, 

kur jiems vadovauja JAV 
karininkai. 

Jei kare įvyktų didesnis bri
tų pralaimėjimas, jei argen-
tiniečiams pavyktų nuskan
dinti didesnį britų laivą, 
Britanijos nuotaikos irgi galė
tų lengvai pasikeisti. Didelė 
dauguma š iandien remia 

Kolumbijai, Čilei ir Trinidadui premjerę Thatcher ir jos kietą 
susilaikius, kad Falklando laikyseną, tačiau greit nuo jos 
salos y r a Argent inos , ir nusisuktų. Per daug kieta 
pareikalavo, kad Argentina ir Britanijos laikysena atšal-
Britanija nesigriebtų karinių dytų ne taip jau karštą Eu-
priemonių šiam ginčui spręsti, ropos pr i tar imą ir ypač 

Britanijos fregata „Antelope" susprogo sąsiau 
ryje prie rytinės Falklando salos. Į laivą pataikiu 
si argentiniečių bomba kurį laiką nesprogo, pavy 

ko išgabenti visus įgulos narius. Bandant bombą 
išardyti, ji sprogo, žuvo vienas bombų specialis
tas, laivas pradėjo degti ir vėliau nuskendo. 

Karas Falklande 
Nuskendo dar du britų laivai 

Londonas . — Argentinos Kreiseryje ir naikintuve buvę 
nepriklausomybės dieną, Įgulos aukų. Kiek neskel 
antradienį, karo lėktuvai vėl 
puolė britų pozicijas Falk
lando saloje ir britų karo 
laivus. Trys argentiniečių 
lėktuvai buvo numušti, vienas 
sužeistas lakūnas pateko į 
nelaisvę, praneša gynybos 
ministerija Londone. 

Argentinos pranešimu, 
keliems britų laivams padary
ti sunkūs sužalojimai. Argenti
na pripažįsta netekusi vieno 
oktuvo, tačiau jos zenitinė 

artilerija numušusi tris britų 
„Harrier" lėktuvus, kurie puolė 
Stanley aerodromą Malvinų 
salose. 

Vakar Britanijos gynybos 
ministeris Nott paskelbė 
parlamente, kad sunkiai 
sužalotas nuskendo britų 
naikintuvas „Conventry". Cia 
žuvo 20 įgulos narių, 20 buvo 
sužeisti, iš laivo išgelbėta 280 O M a l u ^ , , 
vyrų. Nuskendo ir britų nema- lėktuvnešių 

biama. Sakoma, kad dar 8 bri
tų karo laivai įsijungs į kovas 
prie Falklando. Šiuo metu jie 
saugo t o l i a i auo Argentinos 
stovinčius lėktuvnešius ir 
keleivinį ,.Queen Elizabeth 2". 
Argentinos kovos lėktuvai juos 
galėtų pasiekti, tačiau po puoli
mo nebeturėtų kuro grįžti į 

bazes. Korespondentai rašo, 
kad argentiniečiai lakūnai 
puola britų laivus tiesiog japo
nų lakūnų II-jo Pasaulinio 
karo „kamikadze" stiliumi. 
Britų žiniomis, Argentina 
neteko 31 lėktuvo. 

Argen t ina pirmą kar t 
paskelbė, kad britų jėgos salo
je išplėtė savo prietiltį į 60 kv. 
mylių plotą. Saloje jau Įreng
tos metalinė? „Harrier" lėktu
vų pakilimo platformos. Tuo
met britų lėktuvams nereikės 
skraidyti iš toliau stovinčių 

žas transporto laivas „At
lantic Conveyor", jame-žuvo 4 
įgulos nariai. Premjerė That
cher savo kalboje išreiškė 
nuoširdžiausią užuojautą 
žuvusių šeimoms. 

Londono „Times" paskelbė, 
kad dar trys britų laivai gero
kai sužaloti: kreiseris „An
trini", fregata „Argonaut" ir 
naikintuvas „Broadsvvord". 

Viceprezidentas 
su šeimų nariais 

VVashingtonas. — Šiandien 
viceprezidentas Bush 11. vai. 
ryto Baltuosiuose Rūmuose 
priims „išskirtųjų šeimų" 
atstovus. Į šį priėmimą išvyko 
ir čikagietis muzikas A. Jurgu
tis. Jo žmona Marija badauja 
Maskvoje su kitais 6 šeimų 
nariais jau 17 dienų. 

Pirmadienį VVashingtone, 
prie Sovietų Sąjungos amba
sados įvyko demonstracija. 
Dalyvavo keturių išskirtų 
šeimų nariai. A. Jurgutį lydėjo 
Aušra Zerr, S. Kondratienė, 
Linas Kojelis, A. Gureckas, V. 
Nakas ir kiti. Antradienį sovie
tų a m b a s a d a dėl š io s 
demons t rac i jos p a r e i š k ė 
protestą. Išskirtųjų šeimų 
reikalais domisi sen. R. Dole ir 

A r g e n t i n o s s p a u d a 
dž i aug ia s i britų la ivams 
padarytais nuostoliais ir rašo, 
kad greit visas britų laivynas 
bus „povandeninis". 

Jaunųjų Respublikonų lyga 
Šeimos narius priėmė ir valsty m . ^ 011R11 . 
bės departamento asistentas J3, Škotiją ir Valiją penkias su 
Eliot Abrams. puse dienos 

Popiežius žada 
lankyti Argentiną 
V a t i k a n a s . — Popiežius Jo

nas Paulius II-sis penktadienį 
važiuoja į Britaniją. Vatikano 
pareigūnai pabrėžia, kad kelio
nė yra labai svarbi ekume
niniams ryšiams su anglikonų 
Bažnyčia. Popiežius vėl para
šė laišką Argentinos prezi
dentui Galtieri, kuriam prane
šė, kad netrukus po vizito 
Britanijoje, jis skris į Argenti
ną, nors tokia kelionė ir nebu
vo planuojama. 

Protestantų grupės Anglijo
je planuoja demonstracijas 
prieš popiežiaus vizitą. Kai 
kurie anglikonų veikėjai net 
savo Bažnyčios galvą arki
vyskupą Runcie kritikuoja ir 
kal t ina nuolaidomis Vatika
nui. Šeštadienį Liverpuly 
ruošiamos demonstracijos. 
Kovo mėn. protestantų radi
kalai trukdė arkivyskupui 
Runcie melstis ir vadino jį 
„išdaviku", „papistu". 

Popiežius važinės po Angli-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prezidentas Reaganas iš
vyko j savo ūkį Kalifornijoj, 
pr ie S a n t a Barba ra . J i s 
skambina iš čia telefonu 
Kongreso nariams, ragin
damas juos paremti paskutinę 
biudžeto versiją. 

— Amerikoje lankosi Izrae
lio gynybos ministeris Ariel 
Sharon. Jis įspėjo sekretorių 
Haigą ir sekr. Weinbergerį 
neparduoti Jordanui ir kitoms 
arabų šalims modernių gink-

— Gynybos sekr. Weinber-
geris kalbėjo Annapolio jūros 
laivyno karininkų išleistuvė
se. Šiais metais akademiją bai
gė 1,035 kariūnai. 

— Apie £5 senatoriai ragina 
prezidentą Reaganą nepar
duoti Jordanui priešlėktuvinių 
raketų ir kitų ginklų, kol Jor
dano karalius nesutiks pradėti 
su Izraeliu taikos derybų. 

— Senato užsienio reikalų 
komitete sen. Alan Cranston, 
dem. iš Kalifornijos, pasiūlė 
padidinti Izraeliui teikiamą 
paramą. J is riša paramą su 
Izraelio skolomis. Siūlo kas
met duoti Izraeliui tiek lėšų, 
kiek Izraelis turi sumokėti sko-
lų. 

— Islandijoje savivaldybės 
rinkimai sustiprino dešiniųjų 
partijų įtaką. Komunistai 
prarado ketvirtį turėtų vietų. 

— Rumunijoje pašalintas 
premjeras Verdet. Nauju 
premjeru paskirtas Constan-
tin Descalescu. Pakeisti ir 
septyni vicepremjerai. Rumu
nijoje pabrango maisto prekės. 

— Sovietų žinių agentūra 
puola „Laisvosios Europos" 
radijo stotį, kuri kurstanti 
Lenkijos socializmo priešus, 
šmeižianti sovietus. 

— Taivano vyriausybė ir 
spauda komentuoja preziden
to Reagano laišką Kinijos 
premjerui, kuriam žadama 
mažinti Taivanui teikiamą 
paramą. 

Falklande tikisi 
britų laimėjimo 

VVashingtonas. — Valsty
bės sekretorius A. Haigas pa
reiškė antradienį viltį, kad 
Britanija parodys Falklando 
konflikte tradicinį didžia
dvasiškumą ir, laimėjusi susi
kirtimą su Argentina, laikysis 
Churchillio pavyzdžio, nebus 
per kieta su savo priešu. 

Argentinos atstovas šioje 
organizacijoje Ra ui Quijano 
savo rašte nurodo, kad padėtis 
Piet iniame At lan te labai 
pavojinga, todėl OAS užsienio 
reikalų ministeriai turi susi
rinkti ir svarstyti padėtį Rio de 
Janeiro sutarties dvasioje. 
Kaip žinoma, ši sutartis yra 
savitarpio pagalbos deklara
cija. P a g a l s u t a r t į , ją 
pasirašiusios šalys gali nutar
ti teikti karinę ar politinę 
paramą užpultai hemisferos 
valstybei. 

Antradienį Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba sutiko papil
dyti balandžio 3 d. paskelbtą 
rezoliuciją, kuri reikalauja 
taikiomis priemonėmis spręsti 
Falklando konfliktą. Tekstą 
pasiūlė pirma Airija, vėliau 
papildė Uganda. Jungtinių 
Tautų sekretoriui duodamos 
septynios dienos atgaivinti 
derybas, i e škan t ta ikaus 
sprendimo. Kaip žinoma, 
Saugumo Tarybos balandžio 3 
rezoliucija reikalauja, kad 
Argentina iŠ salų išvežtų savo 
kariuomenę. Diplomatiniai 
sluoksniai kalba, jog yra 
ženklų, kad Argentina sutiks 
su naujomis taikos derybomis. 

Stebėtojai nurodo, kad — r^r^r' " " u u a u i u 

Falklandų karas gali baigtis Husseino rėmėjus netrukdyti 
visų pusių pralaimėjimu. Bet Iranui, nes Iranas kaimy-
koks pralaimėjimas, kornpro- naras neturi jokių teritorinių 
misas, bet kurios nuolaidos reikalavimų, 
g a r a n t u o j a d a b a r t i n ė s Sekmadienį Saudi Arabijoje 
Argentinos chuntos pašalini- šaukiamas šešių Persų įlan-
mą. Per daug kieta britų laiky- kos valstybių užsienio reikalų 
sena pašalintų prezidentą ministerių suvažiavimas. Bus 
Galtieri, kur i s laikomas svarstoma, kaip laikytis Irano-
geriausiu JAV draugu ilgoje Irako konflikte. Iki šiol naftos 
Argentinos istorijoje. Jo užsie- valstybės davė Irakui didelę 
nio reikalų ministeris Costa paramą. Jį remia Izraelis ir jo 
Mendez, kaip ir pats Galtieri, didžiausias priešas — Sirija. 

pakenktų britams Pietų Ameri
koje ir visame „trečiajame 
pasaulyje". 

Kaimynai bijo 
laiminčio Irano 

Bagdadas . — Irako valdžia 
pripažino, kad jos karinės 
jėgos „tvarkingai" pasitraukė 
iš Khorramsharho miesto. 
Iranas paskleidė nuotraukas, 
kurios rodo, kad mieste, prie 
upės, paliktos krūvos Irako 
kareivių batų ir uniformų. 
Šimtai irakiečių, apsupt i 
priešo, šoko į vandenį ir plaukė 
į Iraką. 

Irakas puolė Iraną 1980 
rugsėjo mėn. kaip tik dėl to. 
kad bandė atgauti visą Shatt 
ai Arab upę, kuri susidaro iš 
Tigro ir Eufrato upių. Iranas 
laikėsi pažiūros, kad siena tarp 
valstybių eina vandens vidu
riu. Irakas reiškė pretenzijų į 
visą upę, todėl pradėjo karą ir 
užėmė rytinį upės krantą, 
kuriame svarbiausias buvo 
Khorramsharo uostas. 

Irano parlamento pirminin
kas Rafsanjani pasakė, jog 
Iranas karo nelaikys baigtu, 
kol nebus išvaduota visa Irano 
žemė ir nuverstas Irako prezi
dentas. Jis įspėjo Saddamo 

— — — —J 

yra studijavęs JAV-se. Costa 
Mendez net gyveno New Yorke 
ir čia buvo atidaręs advokato 
kabinetą. Manoma, kad 
Argentinos pra la imėj imas 
atneštų į valdžią radikales
nius nacionalistus, peronistų 
grupes, o gal ir visai prokomu
nistinę vyriausybę. Pasikei
timas būtų radikalus, Argenti
nos s a n t y k i a i su J A V 
pablogėtų ilgiems metams. Jau 
dabar argentiniečiai kalba, 
kad Britanija tėra paprastas 
„priešas", tačiau Amerika — 
„išdavikė". Argentina jau 

j — 

Iranui karą laimint, bijoma, 
kad Iranas pradės ofenzyvą 
prieš kaimyninius arabų kraš
tus, kurie rėmė Iraką. Ofen
zyva gali būti ne karinė, bet 
diplomatinė ir religinė, kurs
tant kaimyninių šalių liaudį 
prieš šeikus ir monarchus naf
ta turtinguose kraštuose. 

Washingtone lankosi Jor
dano sosto įpėdinis princas 
Hassanas. Jis nurodė sekreto
riui Haigui, kad Irano laimė
jimas gali sukelti Artimuo
siuose Rytuose visai naują, 
labai pavojingą padėtį. Jor-

atšaukė savo atstovą iš T a r p danas siekia ginklų, kad galė-
amerikinės gynybos tarybos tų atgrasinti Siriją nuo Irako 
Washir.gtone, atšaukė savo puolimo. Jordanas remia Ira-
karininkus iš specialių karinio ką, o Sirija — Iraną. 

Sakoma, kad britų kovos 
grupė prie Falklandų labai 
greit naudoja įvairias raketas, 
amuniciją, besigindama nuo 
argentiniečių lėktuvų. Ameri
kai tenka kovos reikmenis vež
ti iš Europos bazių į Britaniją, 
kuri siunčia juos į Dangun 
Žengimo salą ir iš jos — į Falk
lando salaa. Ypač reikalingos 
lėktuvų naudojamos „Side-
winder" raketos. 

KALENDORIUS 
Gegužės 27 d.: Augustinas 

C , Restituta, Gindas, Nerin
ga. 

Gegužės 28 d.: Emilijus, Mar
garita, Jogirdas, Rima. 

Saulė teka 5:22, leidžiasi 
8:14. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatū

ra dieną 75 1., naktį 60 1. 
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IŠ CENTRO VALDYBOS 
Centro valdybos pirm. Lore

ta Stukienė ir čikagiškiai — 
Ona Marija Kassel, Irena 
Sankutė ir Povilas Binkis — 
vyko į East St. Louis miestą 
tartis su istorinės Nekalto 
P r a s i d ė j i m o b a ž n y č i o s 
parapiečiais dėl galimybių 
atgaivinti ten veikusią 40-tą 
vyčių kuopą. Po lotyniškų 
Mišių tikrai gražioje lietu
viškoje bažnyčioje visi susirin
ko į parapijos salę užkan-
d ž i a m s . V i s i k e t u r i 
atvažiavusieji kalbėjo apie 
Lietuvos vyčių organizaciją. 
Buvo daug paklausimų. Vėliau 
nemažai dalyvių įsirašė j 
vyčius. Pirmasis 40-tos kuopos 
susirinkimas bus sušauktas 
artimoje ateityje. Pirmininkė 
ponia Stukienė ir čikagiškiai 
padėkojo Broniui ir Agotai 
T i š k a m s , k u n . Juozapu i 
Balčiūnui, Juozapui Dorriss ir 
kitiems tos parapijos nariams 
už jų vaišingumą. Illinois-
Indiana paygarda sveikina 
naują savo kuopą. 

Centro valdybos posėdis 
buvo Clevelande, toje pačioje 
vietoje, kur bus 69-tasis Lietu
vos vyčių seimas. Posėdžio 
dalyvius pasveikino seimo 
rengimo komiteto pirminin
kas Karolis MaČutas ir Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos kelbonas kun. G. 
Kijauskas. Ponas Mačutas 
pranešė posėdžiui seimo laiką 
(nuo 5-tos iki 8-tos rugpiūčio) ir 
pateikė jo dienotvarkę. 

Seimo raštinė bus Harley 
House of Cleve land-Eas t 
patalpose, Willoughby mieste
lyje. 25-toji kuopa bus seimo 
šeimininkė. Seimo atidarymo 
Mišios bus rugpiūčio 5-tą, 3-čią 
vai. p.p. Po Mišių bus užkan
džiai, o 6 vai. vak. prasidės 
pirmasis seimo posėdis. Seimo 
posėdžiai vyks visą penkta
dienį ir šeštadienį. Seimo 
uždarymo Mišios bus rugpiū
čio 8-tą, sekmadienį, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
b a ž n y č i o j e . Po jų b u s 
atsisveikinimo priešpiečiai 
Lietuvių klube. Koncertas ir šo
kiai bus penktadienį, o banke
tas — šeštadienį. Jaunieji turės 
savo atskirą seimo dienotvar
kę, bet prisijungs prie visų 
užba ig i ama jame posėdyje 
šeštadienį po pietų, kuriame 
bus renkama nauja centro 
valdyba. Seimo metu bus trys 
simpoziumai: „Lietuviškos 
parapijos metai" — modera
torius kun. A. Jurgelaitis; 
„Lietuvos reikalai" — modera
torius dr. J. Stukas; „Pagerini
mai ir veiklos pagyvinimas 
kuopose" — moderatoriai Nan-
cy Miro ir Povilas Binkis. 

Po pranešimų, buvo svarsto
mi įvairūs klausimai. Ilgiau 

buvo sustota prie naujos Lietu
vos vyčių istorijos spausdi
nimo. Ji turėtų pasirodyti 1988 
tais metais, per organizacijos 
75-kių metų sukaktį. Vytis 
Jonas Valauskas iš S t Peters-
burgo finansuos jos išleidimą. 
Paskui 112-tos kuopos Chica-
goje narys Jonas Narušis buvo 
paskirtas nauju centro valdy
bos teisiniu patarėju. Buvo 
svarstomas šv. Kazimiero 500 
metų sukakties minėjimas ir 
ką ateinančiame seime reikės 
apdovanoti auksiniu „Lietu
vos Draugo" medaliu. 

Buvo nutar ta pareikšti 
užuojautą a.a. Jono Stoškaus 
šeimai Providence mieste. 
Velionis pradžioje gyveno 
Chicagoje ir yra buvęs 112-tos 
kuopos ir Illinois-Indiana 
apygardos pirmininku. Paskui 
jis buvo veiklus Naujc-oios 
Anglijos apygardos narys. Už 
nuopelnus organizacijai buvo 
pakeltas į garbės narius. 

Pirmininkė Loreta Stukienė 
pranešė, kad ji buvo pagrin
dine kalbėtoja Daytono kuopos 
50 metų sukakties bankete, 
kad kartu su Lietuvos Reikalų 
komiteto pirmininku dr. Jokū
bu Stuku susitiko su St. Peters-
burgo kuopos nariais Flori
doje, kalbėjo 10-tos kuopos 
suruoštame Vasario 16-tos 
minėjime Athol mieste, daly
vavo Frackville (Pennsyl-
vania) kuopos 5-kių metų 
sukakties minėjime, dalydavo 
Atlanto Pakrančių apygardos 
suvažiavime ir šv. Kazimiero 
minėjime, pasveikino V liko 
suvažiavimą Baltimorėje. 

Posėdy: ? dalyva' J ir in š?os 
vadas kun. Altanas Jurge:x-
tis bei kiti centro valdybos 
nariai. Dalyvavo ir „Vyčio" 
redaktorė Aldona Ryan. P-ivo 
ir svečių. 

Irene K. Šankus 

V A J U S CHICAGOJE 
Illinois-Indiana apygardos 

naujų narių verbavimo komi
teto pirmininkė Eleonora 
Kasputienė primena visiems, 
kad verbavimo vajus baigsis 
birželio 30-tą. Dar yra laiko. 
Dovanos daugiausia naujų 
vyčių radusiems bus išdalin
tos liepos 4 d., per gegužinę 
vyčių namuose. Pasistenkite 
jas gauti. 

T. 

Žmogus, kuris nieku kitu 
negali pasigirti, kaip tik savo 
proseneliais, yra panašus į 
bulvę: jo geriausioji dalis yra 
po žeme. 

Th. Overbury 

Maironio minėjimo Detroite meninę programą at
liko Moterų voka l in i s kvartetas: C. Pl iūrienė, B. 

J a n u š k i e n ė , A . T a m u l i o n i e n ė ir N . Sližienė. Prie 
p i a n i n o kvar te to v a d o v a s S. S l i žys . 

Nuotr. K. Sragausko 

J A V LB TARYBOS 
IR PLB SEIMO RINKIMAI 

JAV LB Tarybos ir PLB Sei
mo atstovų rinkimai Detroite 
vyko gegužės 8 — 17 dienomis. 
Kiek šiuose rinkimuose balsa
vo, dar nežinoma. 

Rinkimų komisijos pirmi
ninko — Edvardo Skiočio pra
nešimu, buvo daug balsuojan
čių paštu. Balsavimo būstinė 
teveikė tik prie Dievo Apvaiz
dos parapijos, prie Šv. Petro ir 
Šv. Antano parapijų buvo da
lijami balsavimo lapeliai, nu
rodantys, kur pasiųsti balsavi
mo lapus. Nežinau, ar toks 
metodas geras ir kodėl rinki
mų komisija neturėjo būstinių 
prie kitų parapijų, nors buvo 
prašyti tai padaryti. Rinkimų 
rezultatai parodys. 

J. U. 

erdvioje parapijos aikštėje. Ke-
gužės 20-tą buvo susirinkusi 
parapijos taryba ir įvairių or
ganizacijų atstovai aptarti ge
gužinės ruošos darbus. Para
pijos gegužinė kiekvienais 
metais sutraukia daug svečių. 

J. U. 
LIETUVIAI 

RESPUBLIKONAI 
J U N G I A S I Į 

RINKIMINĘ AKCIJĄ 
Michigano gubernatoriui 

William G. Milliken nebekan-
didatuojat, gubernatoriaus pa
reigoms iš respublikonų pusės 
yra net keturi kandidatai. Vie
nas jų James Brickley, Michi-
gan vicegubernatorius. Jo kan
didatūrą paremti yra susidaręs 
tautinių grupių komitetas į ku
rį įeina lietuviai respublikonai 
dr. Algis Barauskas, advoka-

"Žiburio" l i tuanis t inės mokyklos pirmo s k y r i a u s ' m o k i n i a i su 
mokyto ja A. Mi lmant i ene . Nuotr. V. Staškaus 

C h i c a g o s v y č i a i praėjus ių metų P a v e r g t ų tautų parade. Š i a i s 
m e t a i s ir v ė l r u o š i a m a s i da lyvaut i . 

PERRINKTA LB 
DETROITO APYLINKES 

VALDYBA 
Gegužės 9-tą įvykusiame LB-

nės Detroito apylinkės meti
niame susirinkime antrai ka
dencijai perrinkta buvusi LB 
Detroito apylinkės valdyba: 
Algis Bražėnas, Andrius But-
kūnas, Valentina Černiaus
kienė, Ramunė Mikailienė, 
Liuda Rugienienė, Kęstutis 
Smalinskas, Dalia Stonienė ir 
Jonas Urbonas. Be jų valdy-
bon įeina Sporto klubo "Ko
vas" pirmininkas Vytas Ru
gienius ir L. J. S-gos Detroito 
skyriaus pirmininkas Saulius 
Anužis. Iškilus reikalui, val
dyba bus papildyta. Kontrolės 
komisijon perrinkti: Jurgis Ri-
binskas, Edvardas Skiotys ir 
Antanas Janušis. Atstovais į 
LB-ės Michigano apygardos 
suvažiavimą perrinkti visi bu
vusieji. Valdyba turi teisę jų 
sąrašą papildyti. Praeitą ka
denciją valdybai vadovavo J a 
nas Urbonas. , TJ 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS GEGU2INE 
Tradicinė Dievo Apvaizdos 

lietuvių parapijos gegužinė ar
tėja. Šiemet ji įvyks birželio 20-
tą parapijos Kultūros centre ir 

tas Algird Ambrose ir Jonas 
Urbonas. 

JAV Senatui irgi yra keli 
kandidatai. Lietuviai respubli
konai į JAV Senatą remia bu
vusį kongreso atstovą Phil 
Ruppe. j y 

TRUMPAI 
Maironio minėjimas,įvy-

kęs gegužės 16 d. Šv. Antano 
parapijos salėje, Detroite, su
traukė dalyvių iš kitų lietuvių 
parapijų. Minėjimo akademi
joj buvo išklausyta Stasio 
Santvaro į juostą įrašyta kal
ba. Meninę programą atliko 
moterų kvartetas ir deklama
torius V. Ogilvis. 

Šv. Antano parapijos 
Detroite tarybos kadencija 
baigiasi gegužės 31. Kandida
tais į tarybą gali būti visi re
gistruoti parapiečiai. Norintie
ji siūlyti kandidatus prašomi 
kreiptis į kleboną arba dabar
tinį tarybos pirmininką Alber
tą Misiūną. 5 gližys 

PAŠVENTINTAS 
PAMINKLAS 

A. A. K. BALIUI 
Aktoriaus Karolio Balio pa

minklinio akmens šventinimo 
iškilmės įvyko š. m. balandžio 
25 d. Prasidėjo šv. Mišiomis 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Miami, Fla. 
GEGUŽINE 
PO STOGU 

P i e t r y t i n i o A t l a n t o 
pakraščio „Aušros" šaulių 
kuopa š.m. pavasarinei gegu
žinei balandžio 28 d. anksty
vą popietę susirinko Miami 
Lietuvių Amerikos piliečių 
klubo patalpose. Nei žiemą, 
nei pavasarį Šilimos čia 
netrūksta, bet pavasariniai 
vėjai ir kartais troį>ikiniai lie
tūs sudaro nepatogumų ruošti 
gegužines lauke. 1 

Arti Šimtui šaulių ir jų 
svečių susėdus prie \ papuoštų 
stalų, kuopos kultūrinių rengi
nių vadovė Kunigunda Koda-
tienė pasveikino spsirinku- j 
sius ir papasakojo, kad šauliai 
tremty dirba kultūrinį idarbą ir 
padeda kitiems veiksniams, 
dirbantiems Lietuvos laisvini
mo srity. Šiemet sueina jau 10 

' metų nuo Romo Kalantos susi
deginimo Kaune. Šauliai šio 
didvyrio įamžinimui Chica
gos lietuvių kapinėse pastatė 
paminklą. J i paskaitė ir savo 
kūrybos , o susirinkus.eji 
negailėjo jai aplodismentų. 

Dr. Valerija Norvaišienė su 
padėjėjomis O. Juodvalkiene 
ir K. Kodatiene paruošė 
visiems dalyviams skanius 
užkandžius. Šaulės ir šaulius 
remiančios moterys prikepė 
skanių pyragų. Be to, dr. V. 
N o r v a i š i e n ė k u p l e t a i s 
apdainavo beveik visus daly 
vius. Kuopos sekr! P. Šilas 
buvo surinkęs daug laimiki ų; 
kuriuos loterijos keliu išdalino 
gegužinės da lyviams ir 
pranešė, kad iš gauto pelno 
100 dol. pasiunčia sąjungos 
centro valdybos įsteigtam fon
dui. Baigiant vaišes, kuopos 
pirm. M. Vitkus padėkojo 
valdybos nariams, visiems 
šauliams ir svečiams, prisidė
j u s i e m s p r i e g e g u ž i n ė s 
pasisekimo, o ypač dr. V. 
Norvaišienei ir jos padėjo-
joms už skanių valgių 
pagaminimą. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Gegužės 9 d., sekmadienį, ' 
Motinos dienos minėjimas^ 
pradėtas Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioj šv. Mišiomis, ku
rias užprašė Miami Lietuvių 
klubas už mirusias ir gyvas 
klubo nares motinas. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. dr. V. Andriuška. 

Į Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubą susirinko apie 
130 asmenų Motinos dienos 

Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje, Southfield, Mich. 
Apeigas atliko parap. klebo
nas kun. Viktoras Kriščiūne-
vičius. 

Po pašventinimo parapijos 
kavinėje buvo vaišės ir trum
pa akademija. Įdomiausia aka
demijos dalis buvo dr. Jono Mi-
kulionio sukurtas eilėraštis ir 
garsinė juostelė, kurioje įrašy
ta a. a. aktoriaus Karolio Ba
lio kūrinys, jo paties skaitytas 
trumpai prieš mirtį 'Laiškas iš 
Anao'js". 
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minėjimui, kurį pradėjo klubo 
pirmininkas prof. A. Liaugmi-
nas. Paulius Leonas kalbėjo 
apie motinas. Kunigunda 
Kodatiene deklamavo pirmą iš 
tremties jos motinai skirtą 
eilėraštį ar laišką. K. Kodatie
ne sužadino klausytojams 
gilius prisiminimo ir pagar
bos jausmus motinoms. 

Po programos visi dalyviai 
vaišinosi naujo virėjo skaniai 
pagamintais pietumis ir mėgė
jai gurkšnojo šaltą, putojantį 
alutį, kurį tai dienai buvo 

DR. K. G. BALUKA3 -
Akušerija ir m o t e r ų l igos 
Ginekolog inė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

nupirkusios Lietuvių Katali
kių moterų Miami skyriaus 
narės. 

Krp. 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 

Tel. of iso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 
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. 

Tel. 423-8380 
Valandos pagal susitarimą. 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—1_ 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

Tel. of iso ir buto: OLympic 2-41591 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. §ešt. 12 iki 4 vai. popiet' 

I 

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

OFTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą p'rm. ir ketv. l-4>u 
7-o antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va: 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILPNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURC" 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9?;; *~ 
DR. J. MEŠKAUSKĄ* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
Specialybė vidaus iigos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas 
Vai: pirm., antr. ketv. -,r pr-nkf 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarifs 

DR. A. R. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page «06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. P O 7-6000, Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-^527 | 
DR. ALGIS PAU'iU 
ORTOPEDINĖS LiGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372 -5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — ChlRURGIj 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

1 

I 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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, 111. 

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

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. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta »r-' 

DR. LEONAS SEIBUTI 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
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CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 
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DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
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Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr , treč., ketv ir šeštad 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai : pirm., antr ketv ir penkt. 
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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 



Tinkamas senosios 

IŠEIVIJOS DARBŲ 
ĮVERTINIMAS 

i 

Amerikos lietuvių senosios 
išeivijos istorija, kuria šiuo 
metu dabartinė išeivija mažai 
domisi, yra sena. Emigracija 
Amerikon pradėjo augti XIX a. 
viduryje ir tuojau virto beveik 
masine. Daug lietuvių čia atsi
rado 1867 - 1868 m. laiko
tarpyje, o ligi XIX a. pabaigos 
emigrantų skaičius galėjo 
siekti 50 - 100,000. Tada veikė 
39 lietuvių parapijos, nemaža 
draugijų. 

Sena ir mūsų išeivių rašto 
istorija. 1874 m. pasirodė pir
masis spausdintas žodis — 
giesmė „Wieszpaties sawo 
szaukiuosi". 1879.VIII.16 
illeistas pirmasis periodinis 
laikraštis „Gazieta Lietuvvisz-
ka". Taigi Amerikos lietuvių 
spauda yra beveik 4 metais se
nesnė už mūsiškę „Aušrą", 
kurios šimtmetinę sukaktį 
minėsime ateinančiais 1883 
metais. 

Pirmąją Amerikos lietuvių 
istoriją parašė kun. Jonas Ži
lius. Buvo išleista 1899 m. 174 
p8l. leidinyje gražiai aprašy
tos pirmosios lietuvių kolo
nijos bei parapijos. Kitas svar
bus šaltinis JAV lietuvių 
gyvenimui pažinti yra kun. A. 
Miluko paruoštas ir 1938 m. 
Philadelphijoje išleistas vei
kalas „Amerikos lietuviai XIX 
šimtmetyje", 350 psl. Gal dau
giau kaip 50 liet. parapijų yra 
išspausdinusios savo istorijas 
bei monografijas. Panašaus 
pobūdžio leidinius yra išlei
dusios ir savo veiklą tinkamai 
aprašiusios daugelis kolonijų 
organizacijų, susivienijimų, 
mokyklų, įvairių institucijų. 

Tačiau pagrindinius veika
lus apie mūsų išeiviją šiame 
krašte yra paraše du autoriai: 
dr. Antanas Kučas — „Ameri
kos lietuvių istorija" (Bosto
nas, 1971) ir S. Michelsonaš 
„Lietuvių išeivija Amerikoje 
1868 -1961". Pastarosiose dvie
jose knygose (639 ir 499 psl.) 
pateikta daug įdomios medžia
gos ir faktų. Nors abudu au
toriai rašė ta pačia tema, ta
kiau jie, gal ir nesusitarę, 
vienas kitą gražiai papildė: dr. 
Kučas iškelia daugiau deši
niųjų organizacijų, o S. Michel
sonaš daugiau kairiųjų veiklą. 

* * * 

KĄ VEIKIA BALTŲ 
LAISVĖS LYGA 

Ar visuomenė leis užgesti naujam projektui 

Tačiau daugiau kaip šimt
mečio mūsų išeivijos istorija 
yra taip labai plati, kad var
giai jau kada ji bus giliau iš
semta. Taigi mfisų mokslo 
žmonėms nėra užkirstas kelias 
rašyti ir leisti naujas mūsų 
išeivijos gyvenimo studijas. 

Džiugu, kad šia mintimi 
pasinaudodamas mūsų istori
kas Vincentas Liulevičius, il
gus metus, kaip Pasaulio lie
tuvių archyvo direktorius, 
rinkęs medžiagą apie senąją 
lietuvių išeiviją, šį dalyką 
dėstęs Pedagoginiame litu
anistikos institute Chicagoje, 
paruošė naują 398 psl. studiją 
„Išeivijos vaidmuo nepriklau
somos Lietuvos atkūrimo dar
be". Šią knygą šiomis die
nomis i š l e ido P a s a u l i o 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba , L ie tuv ių F o n d u i 
remiant. 

Labai gerai padarė V. 
Liulevičius Šiame veikale spe
cializuodamasis (su mažais nu
krypimais) tik viena svarbia 
tema, kuri yra labai aktuali ir 
šiuo metu. Knygos plane yra 4 
dalys: 1. Išeivija Lietuvos gar
sinimo (informacijos) darbe, 2. 
Išeivijos politinė veikla Lietu
vos labui, 3. Išeivijos kultūrinė 
parama Lietuvai ir 4. Išeivijos 
ekonominė parama Lietuvai. 

Iš kruopščiai V. Liule-
vičiaus surinktos medžiagos 
matome, kad pirmasis didžiau
sias išeivijos reagavimas ir lie
tuvių tėvynėje reikalų gyni
mas pasireiškė tuojau po 
Kražių skerdynių, kurios, kaip 
žinome, įvyko 1893.XI.22, 
kražiškiams energingai pasi

priešinus dėl jų bažnyčios už
darymo. Tada, kaip minėtoje 
knygoje skelbiama, nuo rusų 
brutalumo 9 asmenys žuvo, 10 
buvo pašautų, 44 sunkiai 
sužeisti, nuplakti, apie 150 
uždaryta į kalėjimą. 

V. Liulevičius yra surinkęs ir 
paskelbęs daug įdomių ir retų 
dokumentų apie Lietuvių infor
macijos biurus I pasaulinio 
karo metu Paryžiuje, Šveica
rijoje, Anglijoje, Washingtone, 
Švedijoje. J au 1916.XI.1 tų pa
čių Amer. lietuvių pastango
mis JAV prezidentas W. Wil-
sonas paskelbė Lietuvių dieną. 
Panašiu būdu, Amer. lietuvių 
organizacijoms t a lk inan t , 
popiežius Bened ik ta s XV 
1917.V.20 paskyrė Lietuvių 
dieną viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose. 

Kietai, V. Liulevičiaus duo
menimis, Amer. lietuviai kovo
jo dėl nepriklausomos Lie
tuvos pripažinimo de jure, 
kuris, Amerikos vyriausybei 
neatlaidžiai laikantis, įvyko 
labai vėlai — tik 1922.VII.28 ir 
tai tik po to, kai šiam reikalui 
Amerikos lietuviai surinko mi
lijoną parašų ir juos su atitin
kama peticija įteikė JAV pre
zidentui 

* * * 

Lietuvai laisvę atgavus, 
Amerikos lietuvių rūpesčiai 
savo krašto reikalu nesibaigė. 
Ypač jie energingai reiškėsi 
Vilniaus krašto vadavimo 
pastangomis. Ligi 1937 m. 
JAV-bėse buvo įsteigta 50 Vil
niaus Vadavimo sąjungos 
skyrių. Savo aukomis ameri
kiečiai rėmė gausiai Vilniaus 
Geležinį fondą ir tuo būdu 
finansavo vilniečių lietuvišką 
veiklą. Taip pa t amerikiečiai 
gražiai išgarsino Lietuvos var
dą suorganizavę lakūnų Da
riaus - Girėno transatlantinį 
skridimą, padėję Lietuvai tapti 
Europos krepšinio meisteriu ir 
kt. 

Kad senoji lietuvių išeivija 
Amerikoje nebuvo nudžiūvusi 
medžio šaka, matyti iš V. Liu
levičiaus pateiktų faktų bei 
skaičių. Jie gausiomis auko
mis rėmė einantį mokslą jau
nimą, finansavo švietimo 
draugijas, moksleivių bendra
bučius, universitetą, Lietuvos 
parapijas, spaudą, knygų 
leidimo darbą. 

Amerikos lietuviai, būdami 
nepasiturintys, gaudami nedi
delius uždarbius, turint gal
voje labai brangų ano meto do
lerį, sudėjo milžiniškas sumas 
Lietuvai ir savo tautiečių para
mai tėvynėje. Niekas nėra tiks
liau tos paramos apskaičia
vęs, bet y r a ekonomistų 
nuomonių, kad per 20 nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo 
metų jie pasiuntė savo tautie
čiams į Lietuvą pinigais ir ver
tybėmis apie 200,000,000 dole
rių. Nors Lietuva pokario 
metais buvo labai suvarginta, 
be galo skurdi, bet Amerikos 
lietuviai ją mylėjo. Dr. A. Ku
čo žodžiais, „Tose aukose glū
di daug daugiau negu doleriai: 
išeivijoje buvo sužadintas gi
lesnis patriotizmas, tautinis 
visuomeninis susipratimas ir 
glaudesnis ryšys su tėvyne 
Lietuva". 

* * * 

Dabartinė lietuvių išeivija A-
merikoje nepakankamai gerai 
įvertina senosios išeivijos dar
bus. Tai yra dėl to, kad ji daž
niausiai nežino jos praeities, 
istorijos ir nepažįsta dešimt
mečių bėgyje jų vestos kovos 
dėl Lietuvos laisvės. V. Liu
levičiaus knyga, kad ir nebū
dama nepriekaištinga, padės 
mūsų dabartinei išeivijai, ypač 
jaunajai kartai, geriau pažinti 
mūsų tautiečių ano meto 
pastangas ir gal paskatins 
sekti jų pėdomis, o taip pat 
daug ko iš jų ryžto pasimokyti. 

b . kv . 

"Los Angeles Times" Peki
no korespondentas Michael 
P a r k s savo kovo 21 d. 
straipsnyje analizuoja JAV 
Kinijos santykius, kuriuos kiek 
sudrumstė Amerikos apsis
prendimas parduoti Taiwanui 
modernių ginklų. Dienraščio 
korespondentas, pateikęs įvai
rių ekspertų nuomones, linkęs 
manyti , kad Kinija nebesueis į 
sąjungą su sovietais, net jei 
A m e r i k a t u o s g i n k l u s 
Taiwanui ir parduotų. Iš ant
ros pusės, Amerika neperverti
nanti strateginės Kinijos reikš
mės i r per daug nesibaidanti 
laikino santykių atvėsimo ir jo
kiu būdu neapleisianti savo iš
tikimo sąjungininko Taiwano. 
Žu rna l i s t a s Parks š iame 
straipsnyje cituoja vieno JAV 
— Kinijos klausimų specialis
to pareiškimą: "Jei Reaganui 
iki šiol neduoda ramybės So
vietų Sąjungos įvykdytas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
paglemžimas, tai jis niekad ne
darys spaudimo Taiwanui". 

Įdomiu sutapimu tą pačią 
firmą, kuri jau ilgą laiką gina 
Taiwano interesus Amerikoje, 
prieš kiek laiko angažavo 
Amerikos pabaltiečiai, susior
ganizavę į Amerikos Baltų 
Laisvės lygą (Baltic American 
Freedom League). 

K a s a t saky tų į 
k laus imą 

Būtų įdomu sužinoti, kodėl 
kai kurie asmenys, vos pra

dėjus Pabaltiečių laisvės lygai 
organizuotis, užėmė priešiš-

P . ALGIS R A U L I N A I T I S 

kas pozicijas. Aš čia nekalbu 
apie profesionalus "kritikus", 
kurie patys nieko pozityvaus 
ne tik nedaro, bet ir nėra ban
dę daryti, nei apie kai kuriuos 
lietuviškus periodinius lei
dinius, kurie, anot rašytojo 
Vyt. Volerto, leidžia sieros kva
pą, bet apie tuos, kurie skelbia
si vadovaują Lietuvos laisvi
nimo veiklai. 

1981 metų gale dalyvavau 
VLIKo seime Clevelande, ku
riame valdybos pirmininkas 
atskaitiniame pranešime, nau
dodamas ne visai tikslius fak
tus, kritikavo Pabaltiečių Lais
vės lygą. Tuo pačiu metu jis 
pareiškė, kad ir Lietuvos dip
lomatai bei latvių ir estų cent
rinės organizacijos tam dar
bui nepritaria. ABL lygą puolė 
VLIKo va ldybos vicepir
mininkas J. Daugėla. J is kal
bėjo maždaug taip: tai juoke
lis, jei tuo reikalu priimsime ir 
neigiamą rezoliuciją ar iš viso 
apie tai kalbėsime, tai tik save 
nuvertinsime. 

Niekas nereikalauja, kad 
pasiūlyta nauja idėja būtų 
pasitikta valiavimu ir rankų 
plojimu. Ir abejonei ir kritikai 
vietos yra. Bet tie, kurie tautos 
reikalus stato aukščiau už sa
vo smulkias ambicijas, abejo
jimus ir kritiką reiškia taktiš
kai, atsakingai, iš anksto 
nepaniekindami nei naujos 
idėjos, nei jos siūlytojų. 

" J u o k e l i a i " t i k rovė je 
Vicepirmininko pavadinti 

"juokeliai" trejeto mėnesių lai
kotarpyje per spaudą, radiją 

ir televiziją Amerikos viešajai 
opinijai paskleidė už šimtus 
tūkstančių nenuperkamos Lie
tuvai naudingos informacijos 
bei sudomino įtakingus šio 
krašto valdžios pareigūnus. 
Kad tai nebūtų tuščias pasi
gyrimas, noriu šį teigimą 
pailiustruoti keliais pavyz
džiais. Š ta i kelios laiškų iš
traukos "Public relations" fir
mos pareigūnei, kuri vadovau
j a ABL lygos projektų vyk
dymui. 

E d w i n M e e s e I I I , arti
miausias prez. Reagano pata
rėjas: "Mes t ikrai vertiname 
Amerikos baltų paramą šiame 
krašte ir suprantame, kad jie 
su mumis dalijasi rūpesčiu dėl 
komunizmo pūtimo... (IIL2). 

P a u l A . R u s s o , specialus 
prezidento asistentas poli
t iniams reikalams: "Baltic 
Bulletin atrodo labai įdomus 
leidinys... Pranešk man, kada 
atvyksi į Washingtoną. Man 
būtų labai malonu su Jumis 
susitikti.(III. 5) 

C ra ig L . F u l l e r , prezidento 
a s i s t e n t a s k a b i n e t o rei
kalams: "Ačiū už laišką, infor
muojantį apie Amerikos Baltų 
Laisvės Lygą. M a n malonu, 
kad Jūs ta lkinate Amerikos 
baltams jų planuose". (1.8). 
"Aš paprašiau Elisabeth Dole 
įstaigą sekti jūsų reikalus" 
(11.22) 

Rob in C . G r a y , Baltųjų Rū
mų spaudos sekretoriaus asis
tentas: "Aš pažadu Baltic Bul
letin skaityti. P rašau palaikyti 
ryšį". 

Tai laiškai iš Baltųjų rūmų. 

New Yorko vyrų choras "Perkūnas". Nuotr. L. Tamošaičio 

Baltų laisvės lyga susidomėję 
ir kiti aukšti pareigūnai. 

M i c h a e l O. Wheeler , 
Tautinės saugumo tarybos šta
bo narys: "Mane padrąsinan
čiai nuteikė žinia, kad Han-
naford firma deda pastangas 
painformuoti visuomenę apie 
Baltijos tautų kančias". (III.9) 

Vienas aukštas Pentagono 
pareigūnas (kuris prašė pa
vardės neskelbti): "Mūsų sim
patijos priklauso lietuviams, 
latviams ir estams, kovojan
tiems dėl tautinio identiteto iš
laikymo ir nepriklausomybės 
atgavimo". (II.8) 

El l iot Abrams, valstybes 
sekretoriaus asistentas, ABL 
lygos pirm. A. Mažeikai rašo: 
"Dėkoju, kad raginote vykti į 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos priėmimą (Lietuvos 
pasiuntinybėje). Man malonu 
pranešti, kad priėmime daly
vavau ir buvau pagerbtas su
teikta proga prabilti ir pakelti 
tostą už Lietuvos nepriklau
somybe". (III.7) 

Iš kitų "juokelių" galima 
paminėti ABL lygos pastan
gomis įneštas Baltų laisvės 
dienos rezoliucijas, H.J. Res. 
386 ir S.J. Res. 172, kurios, pra
vestos kongrese ir pasirašytos 
prezidento, turės įstatyminės 
galios. Taip pat ABL lygos 
delegacijų pasitarimai su dr. 
Richard Piper, Valstybės sau
gumo ^arybos štabo nariu 
(11.24), su Charl&s Z. Wick, 
Tarptautinės komunikacijos 
agentūros direktoriumi, daly
vaujant aukštiesiems "Ameri
kos balso" pareigūnams, ABL 
lygos pirm. A. Mažeikos iš
kvietimas į Afganų laisvės die
nos deklaracijos pasirašymą 
Baltuosiuose rūmuose ir t.t. 
Tolimesniuose planuose pra
matyti pasimatymai su Ameri
kos ambasadore prie Jung
t in ių Tautų dr. Jeanne 
Kirkpatrick, su Frank Shakes-
peare, tarptautinių translia
cijų tarybos pirmininku (šios 
tarybos žinioje yra Radio Li
berty ir Radio Free Europe) ir 
kiti planai. 

Sunkus sprend imas 

Rezistencinė taktika rei
kalautų šių darbų ir planų ne
reklamuoti. Tačiau šio projek
t o v y k d y m u i r e i k i a 
visuomenės finansinės talkos. 
Reikalas būtų atsistojęs visai 
kitoje plotmėje, jei kai kurie 
veiksniai nebūtų a priori pasi
šiaušę, vos tik juos painforma
vus apie lygos užsimojimus. 
Dabar idėją tenka visuomenei 
daug sunkiau "aiškinti", todėl 
informavimas apie vykdomus 
darbus yra neišvengiamas. 
Aukotojai turi tiksliai žinoti, 
kokius nuošimčius neša jų in
vestuotas kapitalas. Profesio
nalų talka veltui negaunama. 
Kurie projekto vykdymui nėra 
davę nė cento, garsiausiai reiš
k ia nuomonę, kad visa tai per 
brangiai kainuoja. Kas mėne

sį išmokama 9,000 dol. — suma 
iš tikro nėra maža. Maždaug 
pusė tos sumos tenka lietu
viams, kita pusė latviams ir es
tams. Tačiau jei palygintume 
šią sumą su kitų veiksnių me
tiniais biudžetais, pamaty
tume, kad kai kurie iš jų išlei
džia žymiai didesnes sumas. 
ABL lyga mielai sutiktų sėsti 
prie stalo su kitų veiksnių 
vadovybėmis, atskleisti visas 
kortas — išleidžiamas sumas ir 
dirbamus darbus — ir pada
rius reikiamas išvadas darbą 
koordinuoti. Jei Lietuvos lais
vė iš tikro bitų didžiausias vi
sų veiksnių vadovybių rūpes
tis, tai toks pasitarimas tikrai 
įvyktų. Tačiau karti praeities 
patirtis didesnių vilčių t am ne
teikia. Konkurencijos baimė 
yra tapusi vėžiu, negailestin
gai ėdančiu idealistinį lietuvių 
išeivijos kūną. 

ABL lygos turimi adresai 
yra riboti. Tačiau yra apskai
čiuota, jei kiekvienas asmuo, į 
kurį kreipiamasi, prašant pa
remti lygos projektus, atsiųstų 
tik po 25 dol., pradėto darbo tę
s imas būtų p i lna i užtik
rintas. Argi 25 doleriai dina
miškai programai paremti jau 
tokia didelė suma? "Ar projek
tas iš tikro pasiseks", kai kas 
paklausia. Jokių garantijų nė
ra. Užtikrintiems projektams 
vykdyti nei išminties, nei rezis
tencinės dvasios nereikia. 
Naujoms idėjoms ir priemo
nėms paremti nauji projektai 
visada savyje turi didesnės ri
zikos elementą. Tačiau mūsų 
auka šioje rizikoje tokia mažu
tė, palyginus su ta, kurią tėvy
nėje atiduoda pogrindžio vei
kėjai. ABL lyga yra įsitikinusi, 
kad lietuvių visuomenė yra pa
kankamai sąmoninga ir pa
triotiška ir šiam reikšmingam 
projektui dėl finansų stokos ne
leis užgesti. 

JAV ŠVIETIMO 
SPRAGOS 

Nebe pirmą kartą paste
bima, jog JAV mokyklose stip
riai šlubuoja humanitarinių 
dalykų dėstymas. Amerikos 
moksleiviai silpnai tesiorien-
tuoja pasaulinėje istorijoje ir 
aplamai dalykuose, kurie de
dasi už televizijos, sporto ir 
"rock" muzikos ribų. 

Landrum Bolling, Council 
on Foundations pirmininkas, 
tvirtina, kad "kiekviena pa
starųjų kelerių metų studija ro
do, jog Amerikos jaunimas 
baigia mokslus beveik be jo
kio svetimų valstybių isto
rijos, geografijos ar kultūros 
pažinimo". Tarp tų studijų jis 
mini Prezidento komisijos sve
timų kalbų ir tarptautinių rei
kalams 1980 m. paskelbtus ty
rinėjimo rezultatus. Kaip 
žinia, į šią komisiją prez. Car-
teris buvo paskyręs ir dr. Elo
ną Vaišnienę. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS RAMOJUS 

16 
1966 metų pabaigoje žinojau, kad sunkios ir 

neišgydomos ligos kankinamo A. Rūko gyvenimas 
šioje žemėje jau baigiasi. O jis buvo ką tik išleidęs 
savo paskutinį epinį, eiliuotą veikalą „Mano tautos 
istorija". Paprašiau savo sūnų, kad šeštadienį, grįž
dami iš lituanistinės mokyklos, užsuktų pas Rūkus ir 
tą knygą nupirktų. Ir parvežė sūnus į kietus viršelius 
įrištą „Mano tautos istoriją" su paties autoriaus 
įrašu. Autoriaus, kuris netrukus iškeliavo iš šio 
pasaulio. Autoriaus, kuris ir būdamas kairiųjų pažiū
rų ir pirmosios sovietų okupacijos metais Lietuvoje 
užėmęs svarbias pareigas, daugiau nebenorėjo Stali
no „saulės" matyti ir joje „šildytis". 

Ir dabar kartas nuo karto paskaitau Antano 
Rūko posmus iš „Mano tautos istorijos", tokius 
savus, artimus ir liaudiškus: 

Bajorai, kunigaikščiai ir karaliai žlugo, 
šiai žemei paaukoję daug gyvenimų, 
bet neprikėlę jos. 
Reikėjo, 
kad baudžiauninkai, vergai, valstiečiai — 
dėdukai ir tėvai, jaunuoliai ir vaikai — 
išeitų savanoriais mirti 
dėl duonos, žemės ir kalbos, 
dėl Lietuvos laisvos. 
Ir numirė. 
Ir buvo Lietuva laisva. 
Artojai ir grįtelninkai ir darbininkai 
atkūrė Lietuvos valstybę, 

ne praeities — nuo marių ligi marių — 
mažutę pamary, 
bet skambančią trobelėm savanorių... 

Tuose pačiuose A. Kairio Tremtinių namuose 
susipažinau ir su rašytoju, feljetonistu, žurnalistu 
Albinu Valentinu. Ta i buvo gyvo sąmojaus, labai 
draugiškas vyras — žemaitis, ilgainiui tapęs vienu 
artimiausių bičiulių. Jo vardas man jau buvo 
žinomas iš nepriklausomos Lietuvos spaudos ir taip 
pat vadinamos tremties spaudos Vakarų Europos 
stovyklose puslapių. I jo savitą, valentinišką stilių, 
kurį vargu jau kas beatkartos, buvau tiesiog įsimylė
jęs. O dabar štai po eilės metų Chicagos Westsidėje 
susipažinom, kažkaip labai artimai susidraugavom 
ir vėliau abu lietuvių spaudoje bendrus reportažus 
rašydavom. Pavartęs ano meto fotografijas, matau, 
kad mudu abu vis vienas šal ia kito stovim: aukš
taitis su žemaičiu iš vienos pusės, puikiai užsi
rekomendavęs rašytojas — žurnalistas su dar 
geltonsnapiu spaudos bendradarbiu — iš kitos. Vis 
stovim, kaip neatskiriami draugai. O kai 1953 m. 
balandžio 11 dieną tuometinėje Lietuvių auditorijoje 
Chicagos Bridgeporte vyko mūsų su Dalia vedybų 
puota, Albinas pasakė vieną klasiškiausių ir su 
bėgančio laiko politiniais įvykiais surištų kalbų: 
„Pagalvoki, ką darai, Vladai! Amerikiečiai belais
viai grįžta iš Korėjos, o tu į nelaisvę savanoriškai 
pasiduodi..." 

Tada iš šios žemės mirt is tik ką buvo išjojusi 
didįjį kraugerį Juozapą Staliną. Iš anapus pro geleži
nę uždangą pradėjo veržtis žinios ir mūsų siuntiniai į 
ten. Dar metams kitiems praėjus ir turistai pradėjo, 
pradžioje dar nedrąsiai, lankytis okupuotoje Lietu
voje. Važiavo ir vienas tuometinis Marouette Parko 
saliūnininkas, pokario ateivis, geros širdies žmogus 

bandyti okup. Lietuvoje likusią žmoną ir dukras iš 
nelaisvės į palaimintą Ameriką atsigabenti. Daug 
kas tai bandė, bet mažai kam pavyko. Tačiau Mar-
quette Parko saliūnininkas, prisiminęs Albino 
Valentino linksmus pasakojimus prie baro, kad jis 
su J. Paleckiu nepriklausomos Lietuvos laikais kartu 
dirbo spaudos darbą ir kartais net padraugaudavo 
bei kartu paūždavo, paprašė Albino, kad šis gal 
kokią rekomendaciją buvusiam plunksnos bičiuliui 
„fašistinės" Lietuvos laikais, dabar Aukščiausio 
Lietuvos TSR prezidiumo pirmininkui, parašytų. 
Albinas Valentinas buvo patriotas pilna to žodžio 
prasme, laikėsi mūsų veiksnių tada nustatytos 
drausmės ir jokio oficialaus prašymo okupantų aukš
tam valdininkui nesiryžo rašyti. Tačiau saliūninin
kas, labai doras lietuvis, Alb. Valentinui leidus, jo 
vardu nuvežė Lietuvos „prezidentui" butelį tauraus 
gėrimo nuo savo prekybos nelengvai išsemiamų 
lentynų. 

Tik gerokai vėliau sužinojom, kad J . Paleckis 
Vilniuje, be eilės priėmęs eilinį turistą iš Chicagos, 
mielai priėmė Albino Valentino „vardu" siųstą butelį 
ir jį gerokai pakratė rankose, matyti, tikrai prisimi
nęs anų laikų savo kolegą, pabėgusį nuo Stalino 
„saulės", kurią pats J. Paleckis su kitais iš Krem
liaus parvežė Lietuvai... 

Po kurio laiko saliūnininko žmona su dukromis 
atvyko į Šią šalį. Taip „peklininkas" paveikė ir 
tuometinį Lietuvos „prezidentą", kurį nedrąsu 
keikti, neturėjus žmogiškumo jausmo. Juk, kiek iš 
užkulisių žinom, ir tada jis Chicagos saliūnininkui 
Vilniuje pasakė, kad „ne viskas nuo manęs priklau
so..." Darysiąs tai, ką gali. 

(Bus daugiau) 

http://1893.XI.22


4 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 27 d. 

Pastabos i r nuomonės 

KETURI KONKRETŪS 
LAISVINIMO TIKSLAI 

J U O Z A S K O J E L I S 

Visi sutaria, kad Lietuvos 
i š la i sv in imą p a g r i n d i n a i 
nulems okupuotos Lietuvos 
lietuviai, nors niekas š iandien 
negal i pasakyti, kokiomis 
aplinkybėmis visa t a i įvyks. 
Talkindami tautai, laisvinimo 
darbą dirba ir užsienio lietu
viai. Nors pastangos nukreip
tos į tą patį tikslą, tačiau 
okupuotame krašte ir lais
vuose Vakaruose veiklos sąly
gos yra visai skirtingos, tad 
veikiama skirtingais būdais ir 
naudojamos skirt ingos prie
monės. 

Dažna i g a l i m a i š g i r s t i 
pasididžiavimus: „Nepriklau
sau jokiai partijai nei srovei. 
Aš esu tik lietuvis". Tačiau 
neaptarta lietuvybė daug ko 
nepasako . Norė tų s i išsi
aiškinimo: kam tave tavo 
lietuvybė įpareigoja? Ar turi 
kokius konkrečius tikslus ir ko
kiom priemonėm jų sieki? O 
gal už savo „lietuvybės" slepie
si lyg už uždangos, k ad patei
sintum tikrovinį nulietuvė-
jimą? Iš tikro gi savo lietuvybę 
(priklausant ar nepriklausant 
srovei) galima paliudyti tik 
asmenine auka. 

Tokie pat nesusiprat imai , 
reikalaują išsiaiškinimo, vyks
ta ir visuomeninėje laisvinimo 
veikloje. Išdidūs pareiškimai 
— „mes turime tautos man
datą", „mes vadovaujame 
laisvinimo kovai" — iš tikro 
daug ko nepasako. Vienos 
organizacijos vadovas savo 
tariamos galios r ibas kartą 
viešai aptarė lotynišku posa
kiu „Noli tangere circulos 
meos", kas laisvai išvertus 
reikštų: čia mano karalystė, ir 
nedrįsk į ją be mano žinios 
įkelti kojos. 

Kaip individo „lietuvybės", 
taip ir organizacijos „laisvi
nimo darbo" deklaracija turi 
būti konkretizuota, ap ta r t a ir 
paliudyta. Turime vieną kartą 
išsiaiškinti, ka s tikrovėje 
„laisvinimo veikla" y r a ir ko 
mes realiai savo politine 
laisvinimo veikla siekiame. 
Galutinis tikslas a iškus — 
atgauti lietuvių tautai laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę. 
Tačiau tokiu absoliučiu mastu 
mūsų laisvinimo darbų matuo
ti negalima. Mes įklimpstame į 
painiavas tik todėl, kad viena 
organizacija savo darbus verti
na reliatyviais mata is , o kitų 
siekia nuvertinti, t a ikydama 
absoliučius. Pvz., kai Califor-
nijoje susiorganizavo Ameri
kos Baltų Laisvės lyga, iš kai 
kurių veiksnių p a s i g i r d o 
priekaištų, kad per 2-3 mėne
sius lyga nei Skuodžio, nei 
Lietuvos neišvadavo, nors pa ts 
kaltintojas to nepadarė per 35 
metus. Aliarmuojama, kad 
5000 dolerių lietuviškų pinigų 
visuomenei per didelė naš ta , 
bet jei pastebėsi, kad aliarmuo-
tojas išleidžia dvigubai dau
giau, būsi apkal t intas laisvini
mo darbui kenkimu ir vienybes 
ardymu. Eiliniam geros valios 
lietuviui, laisvinimo darbo 
finansinaim rėmėjui, dažnai 
sunku susigaudyti tose painia
vose, tad bandykime aptarti 
konkrečius laisvinimo veiklos 
tikslus, kurių siekiant būtų 
galima tikėtis realių rezultatų. 

I š l a iky t i bylą g y v ą 
Pirmiausiai laisvinimo veik

la siekiame, kad Lietuvos byla 
nebūtų išbraukta iš neišspręs
tų tarptautinių problemų sąra
šo. I š n a u d o d a m a V a k a r ų 
naivumą, gudriais manevra is 
Sovietų Sąjunga sėkmingai 
išvengė pokario taikos konfe
rencijos ir suplanavo savo 
tarptautinius nusikal t imus 
įteisinti įsisenėjimo keliu. 
Šiame kovos sektoriuje patiria
me laimėjimų ir pralaimėjimų, 
nes pasaulis beveik per 40 

metų apsiprato su sovietų 
užkariavimais, o 1975 Helsin
kio susitarimais de facto 
patvirtino sovietų aneksijas 
Europoje. Tačiau ištvermingai 
apeliuodami į laisvųjų valsty
bių vyriausybes ir pasaulio 
sąžinę, Lietuvos bylai numirti 
neleidome. Tos veiklos dėka 
Washingtone tebeveikia Lietu
vos atstovybė, valstybinis 
a t s t o v a v i m a s , k a d ir 
susiaurintomis teisėmis, tebe
egzistuoja ir kai kuriose kitose 
valstybėse, reikšmingas mū
šis dėl Lietuvos bylos 
laimėtas Australijoje. J lai
mėjimų skiltį į rašytinas ir 
Lietuvių Bendruomenės iško
vota teisė Lietuvos diplomą-

CLASSIFIED ADS 

A. a. aktoriaus Karolio Balio paminklinės lentos 
pašventinimo iškilmių dalyviai. Greta Dievo Ap
vaizdos parapijos klebono kun. V. Kriščiūnevi-

čiaus stovi velionio sūnus Kęstutis ir žmona Ste
fanija. 

Nuotr. K. Ražansko 

kas, Skuodis, Statkevičius, 
veltui rizikuodamas sunkiomis 
bausmėmis, pogrindis leistų 
Kroniką, Aušrą, Alma Mater, 

tinį postą Washingtone papil- Perspektyvas ir kitus leidi-
dyti diplomatijoje nedirbusiais nius. Be šių leidinių nebūtų 
žmonėmis. Tai užtikrina ne tik pas i rodę Vardžio, Kazio, 
tolimesnę diplomatinio atsto
vavimo ateitį Washingtone, 
bet ir kaip precedentas kada 
nors tai gali būti panaudotas ir 
kitose draugiškose valstybėse. 

Užsienio lietuvių veikla 
lėmė, kad Lietuvos okupacija 
nepripažinta, kad nepriklau
somos Lietuvos valstybingu
mo liepsnelė neužpūsta, kad ne 
tik Washingtone, bet ir Londo
ne, Bonnoje, Paryžiuje, Ottavo-
je, Vatikane, Camberoje ir kai 
kurių kitų pasaulio valstybių 
i sostinėse Lietuvos byla nėra 
p a m i r š t a ir n e i š i m t a iš 
n e i š s p r ę s t ų t a r p t a u t i n i ų 
problemų sąrašo. 

I e š k o t i L i e tuva i 
d r a u g ų 

Antras realus tikslas, kuris 
įeina į laisvinimo veiklos 
sampratą, — tai suradimas 
įtakingų Lietuvai draugų, 
kurie reikalingi dabar mūsų 
akcijai paremti ir kurie dar 
labiau būtų reikalingi eventua
lių likiminių pasaulyje pasikei
timų atveju. 

Po I-jo Pasaulinio karo 
Lietuva pasaulyje draugų 
nedaug turėjo, nes ji nedaug 
kam buvo žinoma. Trys didieji 
Lietuvos kaimynai į ją žiūrėjo 
kaip į teritorijos gabalą, kurį 
stengėsi sau pagrobti. Lon
donas ir Paryžius dėl laisvės 
kovojančiai Lietuvai tąsyk 
buvo nedraugiški. Net šioje 
Amerikoje, kur buvo susitelkę 
masės lietuvių išeivių, reikėjo 
didelių pastangų, kad vyriau
sybė p r ipaž in tų Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s faktą. 
Amerikos lietuviai tam tikslui 
daug dirbo, pasitelkę ameri- viziją įugdysime jaunųjų 
kiečius ekspertus k.t. buvusio dvasioje kaip asmenišką jų 
iždo sekretoriaus McAdoo fir
mą, kol tikslas buvo pasiek
tas . Šiluma Lietuvai tada 
nepadvelkė nė iš Vatikano. 

Dabar laisvinimo veiklos 
dėka padėtis yra visai kita. 
Amerikos kongrese turime šim
tus draugų. Dalį jų yra laimė
jusi Amerikos Lietuvių Tary
ba, tiesiog revoliucinį, dar 
m ū s ų pač ių n e į v e r t i n t ą 
pajudėjimą ta linkme atliko 
Rezoliucijoms Remti komi
tetas, tuo pačiu keliu eina ir 
Lietuvių Bendruomenė. Šiuo 
metu kanalus į valdžios viršū
nes atidaro Amerikos Baltų 
Laisvės lyga. 

Šioje srityje esame atlikę ir 
atl iekame didelį darbą. Tas 
veiklos laukas yra naudingas, 
prasmingas , realus ir visomis 
jėgomis tęstinas. 

Remeikio, Misiūno ir kiti 
veikalai. 

Nusikal tė l i s nepajėgia 
palaužti lietuvių tautos valios 
ir negali pasiekti tų, kurie 
vieša savo veikla tauta i 
morališkai talkina. Tai jį 
siutina. Per trumpą laiką, kiek 
daug piktų tiradų paleido prieš 
Baltų Laisvės lygą. Tai 
ženklas, kad buliui pataikyta į 
akį. 

Apie išeivijos laisvinimo 
veiklą tau ta žino, o gal daugiau 
ką jaučia. Ir tai jai yra didelė 
paguoda. 

Auginami 
v i s u o m e n ė s vadai 

Ketvirtas laisvinimo veiklos 
konkretus tikslas — tai augini
mas sąmoningų išeivijos lietu
vių visuomenės vadų. 

Sąlyginis tų vadų paruoši
mas vyksta šeimose, organi
zacijose, lituanistinėse mokyk
lose, stovyklose, choruose, 
šokių ir sporto rateliuose, 
apsilankymuose Lietuvoje ir 
t.t. Tačiau būdami realistai 
turėtume pripažinti, kad už 
dešimties ar dvidešimt metų 
lietuviškam gyvenimui už 
Lietuvos ribų vadovaus ir, jei 
reikės, kovą dėl Lietuvos lais
vės ves pirmiausiai tie, kurie 
šiandieną Lietuvos laisvės 
reikalais ruošia memoran
dumus, rašo savoje ir kitatau
čių spaudoje, dalyvauja dele
g a c i j o s e , o r g a n i z u o j a 
demonstracijas, sutinka būti 
areštuojami, planuoja ir vykdo 
kitus su laisvinimo akcija 

racijai jis priklauso. Kovos 
eigoje neužsigaunama, jei 
draugui ir užminama ant ko
jos. Kas mąstytojui Archime
dui priskiriamus žodžius „Noli 
tangere circulos meos" perke
lia į veiklos, šiuo atveju 
laisvinimo veiklos lauką, nėra 
supratęs vsiuomeninio — poli-

FULL GRAPHIC SERVICE 
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tinio darbo veiklos principų, 
nekalbant apie įsisavinimą 
rezistencijos esmės. Kas iš kitų 
reikalauja subordinacijos ir iš 
anksto atmeta suderintos 
veiklos būtinybę, prisiima 
didelę atsakomybę, nežiūrint, 
kokiais patriotiniais žodžiais 
savo elgseną teisintų. 
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S O P H I E B A R C U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma
dieniai* nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave^ 
Chicago, IL 00629 
TeL — 778-1543 
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0RBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
Founded 1959 

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL 
Presents 

BALTIC-AT-LEISURE T0URS 
Coordinated by Jonas Adomėnas 

• CH0ICE of 3 ITINERARIES 

• Reasonable, All-lnclusive Costs 
• First-Class Services, Hotels 

• Escorted from USA via Finnair 

Tour I 
Tour II 
Tour III 

Vilnius — Moscovv — Leningrad 10 Days 
Vilnius — Moscovv — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days 

Features Include: Group or APEX airfares with departures starting April. three 
meals datiy, 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 occupancy. 

For Free Brochure Folder, Contact: 

Jonas Adomėnas 
Orbitair international, Ltd. 
20 East 46th Street, New York, NY 10017 
Tel.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953 
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somos Lietuvos atkūrimo = *•««»•««»• n A , t . « . **««•• „ , « , . - - -• £ i GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 

| SOL. DANOS STANKAITYTES | 
E (Įdainuota lietuviškai) f 

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

f GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
= CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. Į 

E Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: = 
= DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicago, 1U. 60629. Į 
į Dl. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. I 
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užsiangažavimą, tai tik tada j 
išlaikysime kūrybingą išei- i 
vijos lietuvišką gyvybę atei
nančiose kartose. 

Tos organizacijos ir tie veiks
niai, kurie pajėgia jaunimą 
laisvinimo darbams angažuo
ti, atlieka svarbiausią ir 
prasming iaus ią lietuvybės 
stiprinimo ir pratęsimo darbą. 
Apie tai turėtų pagalvoti ir 
Lietuvių Fondas ir LB Kultū
ros ir Švietimo tarybos. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

IsNUOM. trims men. arba savaitėms 
Union Pier, Mich., vasarvietėje 2 bu
tai po 2mieg. kamb. ir virtuvė; vir
šuj 5 kamb. (4 mieg. ir virtuvė). Kai
na pagal susitarimą. Skambint — 

Chicago tel. 312—737-2847 

M I 8 C E L L A N E O U S 
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TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

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

2S40 W. 98 St., tel. 776-1486 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tat 376- 1882 arba 376 5996 
MMNtiuiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

R E A L E S T A I S 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 
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M. A. i I M K U S 
IMCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
U M 9. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
aiMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiimmiinmniiniiiiiiiiiiuiiiiuiiiMimr 
iMlllllllIllIlIlIlllIlllilIlllIimillllllllllllllli 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARCELS EXPRES8 
M01 W. 90to St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
UMHUiiiiniiiiimiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiriiii 

nmnnnninmmnunmimnmuinntnt» 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 

Namo pirkimas — Pardavimą* 

LNCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-069 
siHunimžHuiiHiiHiiuiimnutiiiiiims— 

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 REALTT 
2951 West 6Srd Street 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni, 
gegužės 23 ir 30 d. 

MICHIANA—NEW BUFFALO, MICH 
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. D§1 paskolos — pa
dėsime. Skambint telef. — 

(616)—4694996 

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

PACKAGE EXPRESS AGESCT 
MARIJA XOREIKTEXfi 

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekea. Maistas ia Europos sandelių. 
3608 W. 6»th St., Chicago, 111. 6063S 

TELEF. 925-2787 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiinmKLfiHuim 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
•4 apdjatida DUu utenies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

T a l k a t a u t a i 
Trečias laisvinimo veiklos 

konkretus tikslas yra morali
nė talka pavergtai tautai. 

Tauta okupacijoje žino, kad 
nepalikta viena savo likimui, 
ir tai rezistencinės tautos dva
sios palaikymui yra didelė 
parama. Jei mes neperduo-
tume rezistuojančios tautos 
šauksmo pasauliui, veltui ken
tėtų Paulaitis,Petkus, Gajaus-

Mūsų laisvinimo veiksniai, 
jei iš tikro vadovaujasi neme
luota Lietuvos laisvės meile, 
turėtų sąžiningai savo ir kitų 
dirbamus darbus matuoti tais 
pačiais matais: patikrinti 
p a d a r y t a s investacijas ir 
pasiektus rezultatus. Ar ne 
laikas jiems apsispręsti iš 
tradiciškai suprastos politinės 
veiklos, savitarpių peštynių 
pereiti prie rezistencinio 
charakterio veikimo. Neries 
pakrantėje 1941 metų sukili
me, stabdydami rusų pajėgų 
persikėlimą per upę, vieni šalia 
kitų kovojo ir ateitininkai, ir 
skautai, ir neolituanai, ir 
varpininkai, ir Metalo fabriko 
darbininkai. Visi mušė agre
sorių ir gelbėjo kovos draugą, 
neklausdami, kuriai korpo- l 

LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir Gretimųjų Sričių Neperiodinis Leidinys 

TOMAS V — KNYGA 1 (17) 

JUOZAS JAKŠTAS, Ph.D. Redaktorius 
J. A. RAČKAUSKAS, Ph.D. Viceredaktorius 

Leidinys didelio formato, 228 psl., sudarytas iš o skyrių: 
Kova su Vokiečių Ordinu. Kovos su Lenkija dėl Volynijos. 
Pastangos Lietuvą Apkrikštyti. Kęstučio ir Jogailos Kon
fliktas. Kęstučio charakteriskos bruožai. 

Išleido Istorijos Draugija 1981. 

Kaina su persiuntimu $11.50 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 63rd Street 

Chicago, TU. 60629 
Hlinou» gyv. dar prideda 70 et. valstijos mokesčio. 

Master Plumbing 
T IIIMIIUI. Bonded, Insurad 

liauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
L9s. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
I etuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

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

Telef. — WA 5-8063 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pie
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

toK^tas 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

Remkite tuos biznierius, kv 

rte skelbiasi rlien "Trrau**" 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Avvard 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 įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
tlllllllllMII!IIIHIIMIIIIIIIIIUmUI!!!llfl|Mi 

imiiiimiiRifiimiiiiimiimmiiiiiiiimm 
JONAS PUZINAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875 -1939) 
Jo visuomeninė, kultūrinė ir 

mokslinė veikla 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
S12.<*5. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. G3ru S t . 

Chicago, IL. 60629 
iiMmiimimiiiiiiimiiimiiiiiiiimmiiiiiii 
• K n i K u n i M 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nej jis plačiausiai skaitemns lietuvių 
dienraštis, gi skelbim*\ kainos yra vi
siems prieinamos. 

. • 



MOŠŲ KOLONIJOSE 

Lemonto tautinių šokių grupė "Spindulys", vadovaujamas Rasos soliūnaites, atlieka rezginėlę Grand Rapids, Mich., 
lietuviams gegužes 15 d. Jaunoji — Elytė Rėklaitytė, jaunasis — Linas Soliūnas. 

LITUANISTIKOS KATEDROS RŪPESČIAIS 
JURGIS JANUŠAEnS 

Pasaulio lietuvių Bendruo
menės vaidyba, vykdydama PLB 
penktojo seimo nutarimus, pra
ėjusių metų lapkričio 20 d. pa
sirašė sutartį su Illinois univer
sitetu Cbicagoje steigti litua
nistikos katedrą, šis nutarimas 
yra istorinės reikšmės. 

Sis žygis drauge uždeda lie
tuvių visuomenei didelę atsako
mybę ir įsipareigojimą litua
nistikos katedros išlaikymui su
telkti 600.000 dol. Universite
t a s savo ruožtu skiria 150.000 
SoL Sie pinigai būsią investuoti 
ir iš gautų palūkanų būsią sam-

• domas profesorius, išlaikoma 
raštinė ir apmokamos kitos iš
laidos. Sutelktoji suma niekam 
kitam nebus naudojama, kaip 
t ik palūkanoms telkti. Iitua-

1000 dol. ir daugiau — garbės 
mecenatais. 

Audra Kubiliūtė sudarė są
rašus lietuvių, baigusių Illinois 
ir Urbanos universitetus. Bus 
l juos "kreipiamasi, prašant 
stambesnėmis aukomis prisidėti 
prie Lituanistikos katedros įstei
gimo bei išlaikymo. Pažymėti
na, kad baigusieji aukštuosius. 
mokslus yra gražiai įsikūrę ir 
pilnai galėtų didžiuosius užmo
jus paremti piniginėmis auko
mis. Laikas į darbą jungtis jau-
nesnioms kartoms. 

Lituanistikos katedros reika
lai komiteto gana plačiai pro
paguojami. Netrukus specialius 
laiškus su informacija gaus visi I ^ M T 
"Pasaulio lietuvio" skaityto
jai, bus kreipiamasi j daktarus, 

I mentus nepamirštų ir Lituanisti-
I kos katedros, kuri kaip tik tar-
! naus lietuvybės išlaikymui. 

Komiteto vicepirmininkė Ire
na Baleišienė pasidžiaugė labai 
gražiu Urugvajaus lietuvių pa
vyzdžiu. Neturtingo krašto lie
tuviai — Romas Mačanskas, „ , u » A J • • i. » _ - i , , . . . . , . , maldose Sv. Andriejaus bažny-
Gvidas Mačanskas ir Algirdas 
Vitkauskas, gyv. Montevideo, 
pažadėjo katedrai paremti po 
1000 dol. Dr. Rimvydas Šilba
joris taip pat katedrą parėmė 
1000 dol. Kartą į PLB būstinę 

' Jaunimo centre atėjo viena mo
teris (pavardės prašė neskelb
ti) , pasidžiaugė šiuo reikšmingu 
darbu ir katedros steigimo pro
ga įmokėjo savo auką — 1000 
doL Tai vis šviesūs pavyzdžiai. 
Jeigu parodysime visuotinį susi
domėjimą, tai neabejojama, kad 
Lituanistikos katedra pradės 

Woodhaven, N. Y. j 
AUKSINĖ MOTERYSTĖS 

SUKAKTIS 
Š. m. vasario 28 d., šeštadienį 

New Yorko apylinkės ilgamečiai 
gyventojai Anelė ir Stasys Nu
tautai atšventė 50 metu vedy
bų sutartį. Ta proga jų dukterys 
Danutė Surdėnienė ir Genė Ged
minienė suruošė šeimynišką puo
tą Surdėnu namuose prie Phila-
delphijos. 

Vaišėse dalyvavo abiejų dukrų 
šeimos bei Surdėnų žentai — Vy-
ftautas Bagdonavičius ir Vytas 
Maciūnas ir jų tėveliai. Iš Kenne-
bunkporto, Maine, buvo atskri
dęs Stasio Nutauto geras priete-
lis, dabartinis pranciškonų pro-
vinciolas kun. P. Baltakis. Iš New 
Yorko atvažiavo Apreiškimo pa
rapijos klebonas kun. J. Pakal
niškis. Taip pat dalyvavo Phila-
delphijos Šv. Andriejaus parapi
jos vikaras kun. K. Sakalauskas. 
Kiti ilgamečiai Nutautu draugai 
iš Philadelphijos ir taip pat iš 
New Yorko — dr. Končius, Nor
vaišienė, A Uknevičius-

Sekmadienį iškilmingose pa-

vėje VVoodhavene, N. Y., kur ir 
dabar tebegyvena. Stasys Nutau-
tas 25 metus dirbo didžiojoje 
Pfizer kompanijoje prieš išeida
mas i pensiją. 

Anelė ir Stasys Nutautai, abu 
kuklūs, draugiški, yra uolūs Ap
reiškimo parapijos ir Kultūros ži
dinio rėmėjai bei lietuviškų rei
kalų puoselėtojai Vm. 

Lemont, 111. 

čioje, kurias atlaikė kun. P. Bal
takis, Anelė ir Stasys Nutautai 

MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA APLANKE 
BALZEKO MUZLEJLJ 

Balandžio 17 ir 23 dienomis' 
Lemonto lituanistinės mokyklos 
mokiniai lankė Balzeko Lietuviu; 
kultūros muziejų Brighton Par
ke, Chicagoja St. Balzekas spe
cialiai atidarė muziejų moki
niams šeštadienio rytą, kada nor
maliai būna uždarytas. 

Vaikams buvo įdomiausia pa- j 
matyti geležinius šarvus iš Lietu
vos viduramžių ir visą didžiau
sią rinkinį senų lietuviškų pastoj 
ženklu. Vaikai džiaugėsi praleidę 
rytą, matydami Lietuvos kultūros 
eksponatus ir sugrįžę kalbėjo tarp 
savęs, ką jie matė. N. M. 

Kam gi tu parodai savo liūdesį 
ir skausmą, kuris tave širdy kan- j 

atnaujino vedybinius pažadus ir kiną? Tavo sunkumai tebūnie tik j | 
pagal seną tradiciją priėmė sim- j tau ir Dievui žinomi, ir Jį priva- | 
te!inę.la™dą SeMfė l! pasiremti, km*, prašyti, kad pasigailėtu ta-j į 

vęs ir sugrąžintu tau išganymo j 

nistikos katedra būtų vienintelė inžinierius ir kitų profesijų as-
- laisvajame pasaulyje ir visiems menis ir organizacijas. 

laikams. Čia studentai galės 
siekti magistro ir daktaro laips-

; nių. Be to, profesorius dirbtų 
4-pilną laiką, gautų prideramą 
* atlyginimą ir nagrinėtų lituanis-
; tikos mokslines sritis. 

Kaip matome, lituanistikos 
katedros įsteigimas surištas su 

-1 dideiėmis lėšomis, kurias turės 
parūpint; laisvojo pasaulio lie
tuviai Darbas jau pradėtas. 

* Lėšos bandoma telkti. Sudary
t a s lėšoms telkti komitetas, ku
riam vadovauja Stanley Balze
kas, Jr. Jam talkina dr. Vytau
t a s Vygantas — vicepirminin
kas, Irena Baleišienė •— vice
pirmininkė, administracijos fa
kulteto asistentė Dlinois univer
siteto dekano, Paulius Kilius — 
iždininkas, dr. Algis Paulius — 
narys, Vanda Aleknienė — se
kretorė, Audronė Tamošiūnai
tė — informacijos koordinatorė. 
Komitetas ateityje bus dar pa
pildytas naujais žmonėmis. 

Gegužės 15 d. PLB būstinėje 
Jaunimo centre komiteto posė
dyje buvo painformuoti spaudos 
atstovai apie vykdomus Litua
nistikos katedros lėšų telkimo 
darbus. Platesnes informacijas 
suteikė komiteto vicepirminin
kė Irena Baleišienė. 

Lėšų telkimo darbas pradėtas. 
Pinigais ir pasižadėjimais yra 
gauta 100,000 dol. J šią sumą 
įeina ir lietuvių Fondo 50,000 
dol. suma. 

Pirmojo šimto tūkstančio su
telkimo proga birželio 4 d. 7:30 

" vai. Šaulių namuose ruošiamas 
priėmimas, kurio metu pirmieji 
aukotojai bus atžymėti specia
liais žymenimis, šiame subuvi
me dalyvaus lietuvių Fondo, 
PLB, visų lietuviškų organiza
cijų atstovai ir Illinois universi
teto projektų vystymo direkto-

. r ius dr. N. Moravcevich. Cia bus 
padaryti svarbūs pranešimai, 
pagerbti pirmieji aukotojai, vai
šės. Įėjimas visiems laisvas. 
Laukiama ir lietuvių visuomenė. 
Paaukoję iki 100 dol. laikomi 
aukotojais, iki 500 dol. — rėmė-

Lituanistikos katedra steigia
ma visam laikui Taigi būtų 
gražu, kad sudarantieji testa-

Tenka pasidžiaugti, kad l i 
tuanistikos katedros lėšų telki
mo komitete dirba jauni, ener
gingi akademikai. Linkėtina, 
kad šis didelės reikšmės užmo
jis būtų sėkmingai įgyvendintas. 

KANADOS ŽINIOS 
Sault Ste. Marie, Ont.. ̂ ^ vedė^> kodėl< * nev™*s 

I finansinės paramos iš apyl. val
dybos. Jam êšL mokykla nesi
ruošia duoti apyskaitos ar aiš
kintis, kad tuo tarpu išsiverčia
mą gauta iš Kanados Lietuvių 
Fondo finansine parama, o jeigu 
reikės tai tikrai nebus reikalinga 
jo patarimo. 

Korespondentas 
P. S. Apie šį "menkavertiško 

įsikūnijimo" korespondentas la
bai teisingai atsiliepia jo vyres
nis brolis, sakydamas padaręs 
klaidą gyvenime, kad jį nedamu-
šęs ir neišmokęs... 

Y£L.XVO PAVASARIO 
NAUJIENOS 

Gegužės 15 d. ukrainiečių sa
lėje KLB apyl. valdyba suruošė 
Motinos dienos minėjimą. Įdo-
niausia programos dalis buvo 4 se
sutės Stankutės iš Sudburio, ku
rios pasirodė ir kitose Ontario lie
tuviu kolonijose, o čia susilaukė il
gų plojimų iš margaspalvės pub
likos nemažiau 120 žiūrovų, dau
giausia svetimtaučių. Pasirodė ir 
vietinė šeštadienio mokykla. To
liau sekė skani šilta vakarienė, 
neišsenkantis baras, laimėjimai ir 
šokiai. 

Šios mažos lietuviškos salelės 
gyvenimas, jeigu nesujaudina, 
tai prajuokina ar net su pykdo vie
nas pensininkas — farmeris, ži
nomas pigaus populiarumo mė
gėjas, kuris prieš eilę metų per 
patį mėšlavežį atrado laiko ap
lankyti net keliasdešimt tautie
čių, rinkdamas parašus peticijai, 
kad apyl. valdyba neduotų pini
gų tos valdybos paskirtam atsto
vui į Chicagoje turėjusį įvykti 
jaunimo kongresą. Nežiūrint jo 
nevalyvų ir negarbingų pa-
stangij, tas atstovas į kongresą 
nuvyko pats savo lėšomis, net ne
galvojęs prašyti tautiečių para
mos. Dabar tokiais laikais, kada 
mūsų spauda ir organizuota bend
ruomenė kalba apie šeštadienio 
mokyklas, kaip svarbų veiksnį lie
tuvybės bei lietuviškumo išlai
kyme, šis kaip nuo pečiaus nu
kritęs nuosmūkininkas tik dabar 
sužinojęs apie čia antrus metus 
veikiančią mokyklą (Jo iš 5 vaikų 
4 yra "lietuviški analfabetai") 
pradėjęs kabintis, kišdamas savo 
paraudusią nosį į tokius dalykus, 

Prieš 50 metų Anelė ir Stasys 
Nutautai buvo sutuokti Višakio 
Rūdos parapijos bažnyčioje, Su
valkijoje. 

Stasys Nutautas gimė ir augo 
Žemaitijoje netoli Šiaulių. Tar
nybos reikalais persikėlęs į Su
valkiją, susipažino su būsima 
žmona — Anele Žemaityte 

Anelė Žemaitytė — Nutautie-
nė buvo jauniausioji iš didelės 
šeimos. Netrukus* jie susilaukė 
dviejų dukrų — Danutės ir Al
donos (Kvedarienė, gyvenanti 
Kanadoje), o vėliau ir trečios Ge
nės. 

Stasys Nutautas Lietuvoje tar
navo Jūrės miškų urėdijoje giri
ninko pareigose. Anelė Nutau-
tienė augino dukreles. 

Karui užėjus, Nutautų šei
ma 1944 m. atsirado Vokietijo
je, paskui 1950 m. Amerikoje. 
Penkerius metus pagyvenę Brook-
lyne, nusipirko namą 96-je gat 

džiaugsmą, kurį dėl savo nuode-1 
mių praradai. Tačiau prieš mane J 
ir prieš kitus tu visada būki gied- j 
ras, nes negerai, jei Viešpaties! 
tarnas savo broliams rodo susirū
pinusį ir liūdną veidą. 

Šv. Pranciškos Asyžietis \ 

uiiimimiiiuiimimiiuimiiiiiiiiiumui' 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecticut 
lietuviams ! 

MKadUai iš WKVD StotiM 
N*w Tork* nuo S iki » •»!. T»karo, 
17.1 m«r TU. Taipp»t klausykltSa 
"Huatc of Lithuania" 9rorr*zx*aa kaa 
tr«£ladl*nį nuo SOS iki 7:00 Tai-
raka.ro, ii Satos Hali Unlraraitato •to-
tiM. tt.t TU. (WSOU) 

Dh-tkt DR. JOKŪBAS STUKAS 
394 StnJJt Drrra 

Watchunf, N. J. 07010 
TtL — (301) 7S3-MM 

IlilIlIlIlIlIlIlIlIlUmilllllllilIlIHIlIlilIHliO 

kurių jis visai nesupranta. Jis ne-
jais, iM 1000 doL — mecenatais, Į mokšiškai puola šeštadienio mo-

Pavojinga yra žmogui galvoti 
apie savo menkystę, pamirštant 
savo didybe. Pavojingiau yra 
žmogui galvoti apie savo didybę, 
pamirštant savo menkystę. Pa
vojingiausia yra nieko apie tuos 
du kontrastus nežinoti. 

Bl Pascal 

miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiniiiiimiiii 

RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radlc programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
8:00 iki 8:30 valandos ryto. 

Pradedant vasario 7 d., sekmadieny, 
turėsime programą du kartu sekma-
iieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių 
linių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutės pasaka. Sią 
arogramą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę. 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 

tlllllUIIIiilIlitUllIlMIUUltlIUUIliilIMUllli 

GENOVAITĖ KARNAUSKIENĖ 
VASKEVICICTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė gegužės 25 d., 1982 m., 2 vaL popiet, sulaukus 63 m. 

amžiaus. 
Gimė Manchester, Anglijoje. Amerikoje išgyveno 24 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Kristina Silvia Cijūnelienė, 

žentas Kazys, 5 anūkai: Delija, Andrėja, Antanas, Juozas ir Aleksand
ras Breimeriai, seserys Lietuvoj ir kt. giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. dr. Konrado Kaniausko, ir motina 
a. a. Donatos Karaitienės - Karnauskaitės. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Sv. Teresės draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 2 vai. popiet Petkaus Mar-

quette koplyčioje, 2533 W. 71 Street 
Laidotuvės :vyks penktadieni, gegužės 28 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuoširdžiai Kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 
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Sunkios ir ilgos ligos išvarginta, sulaukusi senatvės, 1982 m. 
gegužės 25 d. amžinai užmigo 

A. Ju 

E L E N A LAPIENĖ 
BARTKUTE 

Gimė Liepojuje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 

Liūdesio prislėgti liko: duktė Stasė Semėnienė; sūnus Edvar
das, ir marti Vilhelmina; sūnus Haris ir marti Gražina Kanadoje; 
dukraitė Nijolė Semėnaitė- Etzwiler ir vyras David; vaikaičiai Rai
mundas ir Tomas Lapai; dukraitė Rita Lapaitė - Cary ir vyras Peter; 
vaikaitis Ričardas Lapas Kanadoje; provaikaičiai Kristupas, Pet
ras ir Mykolas Etzwiler. 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3 iki 

9 vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 29 dieną. Iš koplyčios 

10:30 vai. ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Ka
zimiero Lietuvių kapines. 

Nuliūdę: 
DUKTĖ, SCNCS, MARČIOS, VAIKAIČIAI 
ir PROVAIKAIČIAI. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

A . f A. 
PETRONĖLEI BARKAUSKIENEI 

mirus, ps vyre, dukras, jų šeimas ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

SOFIJA IR STASYS DŽIUGAI 

A. f A. 
PETRONĖLEI BARKAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui, dukterims ir JŲ šeimoms 
bei giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQLETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th A v., C icero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

ĮiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiJUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinj: 

f įsigykite šią populiarią plokštelę f 
= RADVILA PERKŪNAS - LA GlOCONDA TOSCA = 
= TURANDOT AIDA - LA JTJTVE - ANDREA l'MKMKK 5 
E CARMEN - MANON - LESCALT - PAGLIAOCl = 

f S T A S Y S B A R A S , tenoras I 
E Stuttgart'o Simfoninis orkestrą* § 
E Dirigentas DARIUS LAPINSKAS E 
E Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- B 
5 mu $7.95. Amerikoje. Užsakymus siųsti: Į" 
E DRAUGAS. 4645 W. 63rd St.. Chicago. m 60629 \ 
'nillHIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIlllllllllllllllltUlllltHHItUIIIIIMftlHItHIIIMIlMHIiMli ~ 

IA]IX)TUViy DIREKTORIAI 
Llehmy La i (Mūvi Ų 01 re k tori Ų Asoclaciįot Nariai 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) Ir SONOS 
2414 W. 09th STREET TU. REpmblk 7-121S 
11028 So>a<fcwest Hijchwmy, Paloa HUla, m . TM. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4*48 SO. CAUFORNIA AVK. TeL LAfeyette M 5 7 * 

POVILAS J. RIDIKAS 
*S54 SO. HALSTED STRTET TU. TArtb 7 - l f l l 

VAŠAITIS - BUTKŪS 
1448 SO. 5*fc AVH, CICERO, O L . TW. OLymple M 0 0 S 

' 
\ 

http://raka.ro
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X "Draugo" redakcija ir ad
ministracija šeštadienį, gegužės 
29 d., dirbs iki 12 vai. Pirma
dienį dėl Kapų puošimo šventės 
nei redakcija, nei administracija 
nedirbs. Antradienio numeris 
išeis kaip paprastai. 

X Josefina Daužvardienė, Lie
tuvos generalinė konsule Chica-
goje, dalyvavo Australijos gene
ralinio konsulo Hickey ir jo žmo
nos surengtame priėmime Aus
tralijos dienos šventėje. Priėmi
mas buvo Westin viešbutyje. 
Jame dar dalyvavo ir daktarai 
Stasys ir Milda Budriai. Gene
ralinio konsulo Hickey žmona 
yra latvė. 

x A. a. Elena Lapienė po il
gos ligos mirė gegužės 25 d. 
Bus laidojama šeštadienį iš Pet
kaus Marąuette laidojimo namų. 
Nuliūdime liko duktė Stasė Se
mėnienė su dukra ir jos šeima, 
sūnūs — Edvardas Lapas Mel-
rose Parke ir Haris Lapas To
ronte, Kanadoje, su šeimomis. 

X Informacijos seminaras bus 
šeštadienį, birželio 5 d., nuo 
9:30 vaL ryto iki 6 vai. vak. 
Jaunimo centre Chicagoje. Se
minarą praves Lietuvių Infor
macijos centro, New Yorke, vi-

x Rima. Janulevičiūtė, dirban
ti televizijos 2 kanale, paaukš-

! tinta pareigose — paskirta re
daktore fAssignment Editor), 
kuri turės rūpintis, kur siųsti ži
nių rinkėjus ir reporterius. R. 
Janulevičiūtė pereitą sekmadie
nį, gegužės 23 d., išskrido į Ai
riją, kur savaitę pabus ir pasil
sės pas savo draugę, o paskui 
vyks į Paryžių su CBS bendro
ve dalyvauti ir filmuoti pran
cūzų sporto turnyrą. Europoje 
išbus dvi savaites. 

X Poezijos dienu Chicagoje 
programa abi dienas šį penkta
dienį ir šeštadienį, prasideda S 
vai. vak. Publika y ra prašoma 
nevėluoti, ateiti net bent kiek 
anksčiau ir užsiimti patogesnes 
vietas Jaunimo centro kavinėje. 
Programa bus pradėta punktu
aliai. 

x "The Other Side of Hc4o-
caust", parašyta latvio W. K. 
Willis, atsivsta redakcijai susi
pažinti. Knyga 108 psl., didelio 
formato, su daugeliu iliustraci
jų. Jos turinys antikomunisti
nis, bet komunizmo šaknys nu
keltos į žydų tautą, nors teisin
gai rašoma, kad žymieji komu
nizmo kūrėjai priklausė ta i 
tautybei. 

X Pete Maadk (Petras Vin
centas Mažeika), gyvenąs Mem-
phis, Tenn., paprašė lietuviškų 
ženklų automobiliui ir žinių apie 
lietuvius. Jis birželio mėnesį 
važiuoja į Detroitą — tautinių 
šokių susirinkimą (konvenciją), 

cedirektorė Gintė Damušytė. | nes jis pats yra šokių mokyto-
Seminarą glojoma Lietuvių Ben- j jas. Anksčiau jis yra šokęs Vy-

IŠ ARTI IR TOLI 

Poeto Maironio minėjimo programos atlikėjai prie poeto portreto gegužes 16 d. Iš kairės: akompaniatorius Aloyzas J 
Jurgutis, paskaitininkai kun. dr. Pranas Gaida iš Toronto ir poetas Stasys Santvaras iš Bostono, solistai Roma Ma-
stienė ir Algirdas Brazis. N'uotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VITAS LUKUS 

NAUJAS ADVOKATAS 
rium lietuviškose šv. Mišiose. 

Jo tėvai Mykolas ir Elena Lu
kai dabar gyvena Sunny Hills, 

Vasario mėnesį išlaikęs Ame- j F]3i; y. džiaugiasi savo sūnaus 
rican Bar Association egzami- j pasiekimu. Su jais kartu džiau-
nus, Vitas Lukas gavo teisę j g ą ą į y^ Sunny Hills lietuvių 
verstis advokato praktika. Tuo j kolonija — visi jų draugai ir ar-

druomenė ir Lietuvių Jaunimo 
sąjunga. 

X Evelina ir inž. Bronius Ma-
siokai iš Aurora, Colo., atvyko 
į Chicagą dalyvauti "Aušros" 
gimnazijos mokytojų ir moki
nių suvažiavime. Ta proga jie 
aplankė "Draugą"', įsigijo lietu
viškų leidinių, painformavo re
dakciją apie Colorado lietuvių 
veiklą ir ateities užmojus. E. ir 
B. Masiokai anksčiau gyveno 
Chicagoje ir čia turi daug pa
žįstamų ir artimų draugų, ku
rių bent dalį žada aplankyti. 

x Juozas Viluts, jaunas Ci
cero vysk. M Valančiaus kuo
pos narys, deklamuos Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį "Teateinie 
Tavo karalystė" Ateitininkų šei
mos šventėje šį sekmadienį Atei
tininkų namuose Lemonte. šven
tė prasideda 11 vai. r. 

to Bieliajaus šokių grupėje Chi
cagoje. Nuo 1959 m. gyvena 
Memphis mieste ir ten moko 
įvairių tautų šokius. 

X Daina Kojelytė, medicinos 
bibliotekos vedėja ir asso. pro
fesorė, PLB valdybos narė, išė
jo iš bibliotekininkystės srities 
ir studijuoja teisę Loyolos uni
versitete. Jau baigė vienerius 
metus ir tikisi už poros metų 
būti advokatu. D. Kojelytė y ra 
veikli Lietuvių Bendruomenėje 
ir ateitininkuose. 

X "Lietuvos bažnyčių" kny
gų autoriui reikia biografinių 
žinių apie šiuos Panevėžio vys
kupijos kunigus: Boleslavą Bei-
naravičių, Kazį Čiplį, Vladą Di
džioką, Petrą Margevičių, Alek
sandrą Mileiką, Antaną Raubą, 
Benediktą geikauską, Antaną 
Žakevičių, Juozą Bardoną, Joną 

pačiu lietuvių advokatų šeima 
padidėjo dar vienu puikiu lie
tuviu. 

Vitas Lukas, inž. Mykolo ir 
gail. ses. Elenos Lukų sūnus, 
yra gimęs Chicagoje 1954 m. 
gegužės 26 d. Jis mokėsi Mar
ąuette Parko pradžios mokyk
loje ir baigė St. Lawrence aukš
tesniąją mokyklą. Ketverius 

tihiieji. 
Sėkmės Vitui jau kaip advo

katų sąjungos nariui ir linkėji
mai neužmiršti savo sesių ir 
brolių lietuvių savo išsilavinimu 
ir tautiniu ištikimumu, kaip ligi 
šiol buvo. K. ž». 

GIEDOJO LIETUVIŠKAI 
St. Symphorosos parapija 

metus studijavo Northwestern | Chicagoje. kur sielovadoje talki
na kun. J. Prunskis, gegužės 
23 d. surengė jo auksinio kuni-universitete politinius mokslus, 

kartu N.R.O. T.C.N. ruošdama
sis laivyno atsargos karininko 
laipsniu. Vienerius metus s ta 
žavo laivyne kaip laivyno atsar 

gystės jubiliejaus minėjimą. 
Kcncelebravo septyni kunigai, 

PLB LIETUVIŲ DIENŲ 
RENGINIAI 

Pasaulio Lietuvių dienos bus 
1933 m. birželio 26 d. — liepos 
3 d. Chicagoje. Dar liko daugiau 
kaip metai laiko iki šio išskirti
nio lietuvių įvykio, bet paruo
šiamieji darbai jau seniai prasi
dėjo. Įvairios komisijos — ko
mitetai jau seniai dirba, planuo
ja, atlieka paruošiamuosius dar
bus. Tikimasi, kad į Chicagą 
Lietuvių dienų metu suvažiuos 
daug lietuvių iš įvairių pasau
lio kraštų ir juos ruošiamasi 
gražiai priimti. 

Vienas iš daugelio yra Ren
ginių komitetas. Šio komiteto 
atsakomybėje yra visi pramogi
niai Pasaulio Lietuvių dienų ren
giniai. Komitetui pirmininkau-

, Bubą, Joną Bubliauską, Juozą j 
X Ateitininkų šeimos šventes | Jjamui^ M y k o l ą J u o d e U ) M y k o _ \ 

dalyviai jau užsisakė savo š e i - j ^ K a r c s ą J o n ą Kriščiūną, Sta- ?°s karininkas. Po to sėkrrdn-

" j pamokslą" pasakTparapijosl le^! ^ e n e r ^ a ir daug patyrimo 
' turinti Marija Remienė, iždinin
kas Kostas Dočkus, nariai — 

bonas kun. J . McNamara ir iš 
lietuvių pusės kun. dr. J. Vaš
kas, išryškindamas kunigystės 
prasmę. Pe r Mišias giedojo 
muz. M. Bogdan vedamas ame
rikiečių choras, kuris rninėjime . 
dalyvavusius lietuvius nustebi- i J a u j™™ ^ d ! r b a ' . ° g e g U" 
no labai ryškiai lietuviškai su-

Birutė Bagdonienė, Birutė Ja
saitienė, Vilhelmina Lapienė, 
Salomėja Endrijonienė ir Kazys 
Laukaitis. Renginių komitetas 

mai šiltus pietus. Tie, kurie dar į 
to nepadarė, prašomi skubiai 
dar šiandien skambinti Marytei 
Saliklienei 737-1258 arba Mildai 
Tamulionienei 246-5390 (po 6 v. 
vak.). Ateitininkų šeimos šven
tė prasideda 11 vai. r. šv. Mišio-
mis. Gera rnintis kartu atsivež
t i ir sulankstomas kėdes, kurias 
pasistatę ant vejos galėsime 
Sekminių saule džiaugtis. Šven
tė įvyksta Ateitininkų namuose 
Lemonte, 127 ir Archer, (pr.). 

X Religinis Pradas Maironio 
kūryboje. Paruošė Alfonsas šeš-
plaukis. Atspaudas iš L. K. M. 
Akademijos metraščio m tomo. 
Tinkamas šaltinis nagrinėjant 
Maironio kūrybą. Knyga gau
nama "Draugo" adm. Kaina su 
persiuntimu 2.95 dol. (pr.). 

X Vacatkm Village, 1 mylią 
nuo Fox Lake, netoli Wiscon-
ain sienos, puikioje gamtos apy
linkėje parduodama 1 miega
mojo ''condominium". Visi bal
dai ir kiti įrengimai. Parkas, 
miškas, ežeras, marina laive
liams, golfo laukai, teniso aikš
tės ir geras baseinas. Kaina la
bai prieinama. Skambinti nuo 
9 vai r. iki 5 vai. popiet telef. 
925-2787. (ak.). 

X Ar jūsų bankas ar taupy
mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book)? Jei ne — kreipkitės j 
Lietuvi? Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (ak.). 

giedodamas C Sasnausko "Ma
rija, Marija"', šalia vargonų, 
dar dalyvavo instrumentalistų 
orkestras ir solistė mok. M. 
Garbacz. Pradžioje palydą su
darė Kolumbo vyčiai. Žmonių 
vos tilpo bažnyčioje. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko vaišės, kurių metu buvo 
perduoti jubiliatui sveikinimai 
vysk. L Povilonio iš ok. Lietu
ves, vysk. V. Brizgio ir vysk. 

Reikalingos ir jų S^ dalinai ir dirbdamas advo- I A. Deicsnio bei eilės prelatų, ku-
nuotraukos. Jeigu kas turėtų, Į k a t l * firmoje John Green, baigė hagą ir kitų artimųjų. Sveikino 
prašomi rašyti adresu: Br.; Marshall teisės mokyklą. ! organizacijų atstovai, jų tarpe 
Kviklys, 5747 So. Campbell ; John Green firma daugiausia Į ir Chicagos Lietuvių moterų 
Ave., Chicago, UI. 60629. į praktikuojasi kriminalinėje tei- j klubo pirmininkė. Savo sukur-

sėje. Su ja jaunas advokatas \ tu poetišku eilėraščiu jubiliatą 
Vitas Lukas ir pasiliko dirbti j pasveikino Kay Penlon. Vaišes 
kaip pilnateisis advokatas. j suruošė altoriaus ir rožinio 

Nesvetima jam buvo ir lietu- i draugijos narės, vadovaujamos 

sį Krištonaitį. 

X Chicagos aukšt. tit. mokyk
los trisdešimt pirmos abiturien
tų laidos išleistuvės bus birželio 
6 d., sekmadienį Jaunimo cen
tre. Pradžia 12:15 vai. Lietu
vių visuomenė kviečiama daly
vauti. 

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

X Sol. Izabelės Motiekaitienė*. 
Dainavimo Studijos tradicinis 
koncertas įvyks š. m. gegužės 28 
d., penktadienį 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Akompanuos Manigirdas Mote-
kaitis. Visi maloniai kviečiami. 

(pr . ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjhnais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
Weat Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.) 

x Dengiame ir taisome vteg 
rū«q stogas. Už savo darbą 
garantuojame '. esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydai Kielai 
tel. 434-9655 arba 737-1717. 

(ak.) . 

žės 5 d. susirinko Jaunimo cen
tre savo antrajam posėdžiui. 

Šis komitetas turi surengti 
du lėšų telkimo balius — poky
lius, Lietuvių dienų susipažini
mo vakarą, užbaigiamąjį ban
ketą ir jaunimo šokius. Kiek
vienas didesnis kultūrinis pasi
reiškimas reikalingas piniginės 
paramos, Lietuvių dienoms pa
remti Chicagoje rengiami du lė
šoms telkti pokyliai. Vienas 
pokylis bus spalio 30 d. Jauni
mo centre, antras — 1983 m. 
sausio mėn. gale. Vieta dar ga
lutinai nenuspręsta. 

Lietuvių Dienų susipažinimo 
vakaras vyks 1983 m. birželio 
26 d., sekmadienį, Jaunimo cen
tre. Po sporto žaidynių ir paro
dų atidarymo bus visi kviečiami 
į Jaunimo centrą. Čia tikima
si, kad suplauks visi svečiai ir viška veikla. Jis baigė Kristi- Fran Muscato. Visi džiaugėsi, . . . . .. 

jono Donelaičio lituanistinę mo- j kad iškilmėse dalyvavo jubiliato j čikagieciai atnaujinti senas pa 
kykią. priklauso skautų Litua- motina, buvusi Sibiro tremtinė,! * * * u z m ^ 1 • • * • l r • • 
nicos tuntui (miško brolis), pui- Ona Prunskienė, dabar jau ei-
kiai kalba ir rašo lietuviškai.: nanti 95-tus metus. Specialiai 
Rašančiam šias eilutes jau teko I sudaryto jubiliejaus apeigų lei-
jo skaitymu gėrėtis Marąuette j dinėlio viršely buvo išspausdin-
Parko bažnyčioje, kai jis, dar | tas lietuviškas kryžius, 
būdamas studentas, buvo lekto-1 Koresp. 

PLB Pasaulio Lietuvių dienų, įvykstančių 1983 m. Chicagoje, Renginių ko
mitetas. Iš kairės sėdi: Vilhelmina Lapienė, pirmininkė Marija Remienė, 
Birutė Bagdonienė ir Birutė Jasaitienė; stovi: Kazys Laukaitis ir Kostas 

j Dočkus. (Nėra Salomėjos Endrijonienės). Nuotr. J. TamuiaJcio 

tiek 
jauni, tiek seni pabendraus sa
vųjų tarpe. 

Jaunimo šokiai planuojami 
rengti visus laisvus penkis va
karus nuo pirmadienio iki penk
tadienio Jaunimo centre. Nori
ma, kad mūsų jaunimas po 
sporto žaidynių, posėdžių ar ki
tų darbų Lietuvių dienų metu 
neišsiblaškytų po plačiąją Chi
cagą malonumų ieškoti pas sve
timus, bet atvyktų į Jaunimo 
centrą savųjų tarpe pabuvoti. 

Lietuvių dienos užbaigiamos 
iškilmingu pokyliu, kuris vyks 
po dainų šventės sekmadienį — 
1983 m, liepos 3 d. Conrad Hil-
ton viešbutyje, Chicagos miesto 
centre. Tikimasi, kad jaunimas 
ir senimas pripildys sales. Juk 
sakoma, kad po sunkių darbų 
reikia pailsėti, apkalbėti nuveik
tus darbus, pabendrauti ir at
sigaivinti. 

Komitetas posėdyje iki vėlu
mos sprendė gausių parengimų 
įvairius klausimus. O klausimų 
ir reikalų begalės, — vieni maži, 
kiti dideli. Salės, šeimininkės, 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Pabaltiečių santalkos posė

dis gegužės 15 d. vyko Vliko 
patalpose, Washingtone, D. C. 
Jar-.e dalyvavo Vliko pirm. dr. 
K. Bobelis, estų tarybos atsto
vai, vadovaujami pirm. L. Savi, 
Latvių federacijos atstovai, va
dovaujami dr. O. Pavlovskio. 
Pabaltiečių santalkai pirminin
kauja pakaitomis pasiros tau
tybės, šiemet pirmininkavimas į 
priklauso lietuviams — Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo ko
miteto atstovui. Be dr. K. Bo
belio, posėdyje dar dalyvavo lie
tuviai — Vliko nariai dr. D. Kri
vickas, dr. K. Jurgėla ir L. 
Grinius. Buvo aptarti Madrido 
konferencijoje iškylą klausimai 
ir atstovavimas pabaltiečių rei
kalų kitose tarptautinės politi
kos institucijose. 

— Zina Elena Jasytė, Pranės 
ir Jono Jasių duktė, gegužės 21 
d. gerais pažymiais (Magna 
eum laude) baigė centralinę 
Connecticut valstijos kolegiją, 
įgydama bakalauro (B. A.) laip
snį iš sociologijos. Ji studijavo j 
tik atliekamu nuo darbo laiku. 
Ji yra gailestingoji sesuo (R. 
N.) ir dirba Hartforde, Conn., 
Šv. Pranciškaus ligoninės ir 
Sveikatos centro departamento 
vyr. gail. sesers (head nurse) 
asistente. 

— Adolfas ir Nina Butkai, 
gyvenantieji Mission Viejo, CaL, 
atšventė savo 45-rių metų vedy
bų sukaktį. Taip pat buvo at
švęsta žento Jurgio Juškaičio 
vardinės ir anūkės Andreos 15 
metų gimimo sukaktis. 

— Bernardas Brazdžionis, Alė 
Rūta ir Pranas Visvydas, lie
tuviai rašytojai iš Californijos, 
gegužės 20 d. buvo išvykę į Cle-
velandą dalyvauti Lietuvių ra
šytojų draugijos suvažiavime. 
Grįždami iš suvažiavimo, Braz
džionis ir Alė Rūta lankosi Chi
cagoje. 

— Danutė ir Vitas Sirgėdai 
balandžio 10 d. susilaukė antro 
vaiko — dukters, kuriai parink
ta s Linos Dianos vardai. Antru 
antikų džiaugiasi močiutė Ona 
Sirgėdienė Detroite ir trečiu 
anūku džiaugiasi seneliai Irena 
ir Albertas Sušinskai Clevelande. 

— Suvalkų Trikampio lietu
viai Lenkijoje vykstančios kri
zės metu turi daug vargo ir vi
sokių trūkumų. Los Angeles 

orkestrai, bilietai, svečiai ir be
galės su kiekvienu parengimu 
surištų smulkmenų, kurios at
rodo nereikšmingos, bet labai 
reikalingos. 

Liko dar metai laiko iki Lie
tuvių dienų, bet komitetas dir
ba, planuoja, kad galėtų visus 
gerai ir gražiai priimti. O visi 
tautiečiai prašomi remti Lietu
vių dienų rengimą ir jose atei
nančiais metais aktyviai daly
vauti. 

Birutė Jasaitienė 

lietuviai, birutininkių vadovau
jami, stengiasi surinkti drabužių 
ir ten pasiųsti. Tokia rinkliava 
bus birželio 6 d. šv. Kazimiero 
parapijoje. Drabužius prašo su
vežti į parapijos kiemą ir įteik
ti ten laukiančioms atstovėms. 

— Dalilė Polikaitienė, Vladui 
Pažiūrai nuo ateinančių mokslo 
metų dėl sveikatos atsisakius iš 
lituanistinės mokyklos vedėjo 
pareigų, perims šv. Kazimiero 
Utuanistinės mokyklos vedėjos 
pareigas. Nauja vedėja yra il
gametė šios mokyklos mokyto
ja, seniau dirbusi šv. Kazimiero 
parapijos mokykloje, o dabar 
Los Angeles valdžios mokyklo
je. Dalilė Polikaitienė turi ilgą 
ir labai gerą mokytojos patirtį 
ir reikia manyti, kad ji šeštadie
ninėj mokykloj savo pareigas 
sėkmingai atliks. 

— Aldona Audronienė yra iš
rinkta Los Angeles Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininke. 
Ūkiniams reikalams išrinkta Ja
ne Radvenienė. 

VOKIETIJOJE 
— Hannovery, žemutinės Sa

ksonijos sostinėje, vasario 14 
d. buvo paminėta Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis. Var
gonais grojo prof. dr. Vytenis 
Vasiliūnas, jis palydėjo ir lietu
viškas giesmes. Pamokslą pasa
kė kun. V. Šarka. Paskui buvo 
vaišės, kurių metu salėje kalbą 
pasakė kun. V. šarka, o dainavo 
vengriškai operos solistė Marika 
Nemeth-Coenen, akordeonu pa
lydint jos vyrui prof. P. Coenen. 
Eilėraščius deklamavo Vai. Sei-
dlerienė. Pabaigoje buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. Minėji
mas buvo gausus, akordeonu šo
kiams ir hetuviškoms dainoms 
grojo J. Jakobas. 

— Šveicarijos televizija buvo 
atvykusi į Vasario 16 gimnaziją 
ir filmavo istorijos pamoką, pa
maldas, vėliavų pakėlimą, gie
dant Lietuvos himną, tautinius 
šokius ir visą aplinką. Televizi
jos darbuotojai buvo iš Lugano, 
bet prieš tai buvo susitarę su 
gimnazijos vadovybe. 

<!iimiiiiiiiiii>iiiiiiuiniiiiiHiiiinnn!iMif! 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

SeStad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

nilllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllilliu! 

Advokatas JONAS GIBAIT3S 
6247 So. Redzie Avenoe 
Chicago, Iuinois 60629 

Tel. — 7764700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Sestad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

-'iiuiiiiiiiimiimiiii iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiHiHii'' 

i JUOZAS B R A Z A I T I S | 

Į R A S T A I 1 
= Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas. | 
į Donelaitis. Daukantas. Valančius. -
= Baranauskas. Pietaris. ~ 

| R A Š T A I II 1 
= Nuo Maironio iki Brazdžionio f 
| (septyniolika rašytojų) 1 

| Redagavo ALINA SKRUPSKELTENfi ir I 
| ČESLOVAS GRINCEVKSIUS 1 

| Išleido Į Laisve Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. 
| lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. 
| Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 
| pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois 
| ventojai dar prideda 90 et. valstijos mokesčio. 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6Srd S t , ! 
| Chicago, IL 60629 5 
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