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Lietuviai ir rusai 
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(Tęsinys) 
Mes kaltiname rusus, kad 

Vakarų t au t in ių mažumų 
institutui nepasiekus savo tiks
lų: nežabota agitacija ir 
kurstymais sukelti Lietuvoje 
revoliucinę situaciją, rusai 
perėjo prie bizūno ir meduolio 
politikos. Mainais už amži
nąją mūsų tautos svajonę — 
Vilnių rusai pareikalavo į 
mūsų teritoriją įsileisti Trojos 
arklį — tarybines įgulas. Mūsų 
vyriausybė, tikėdama rytinio 
kaimyno gera valia, reikala
vimą patenkino ir šitaip pasi
rašė šalies nepriklausomybei 
mirties nuosprendį. 

Mes kaltiname rusus, kad, 
skelbdami kaimyninių šalių 
sienų neliečiamybę ir suve
renumo gerbimą, jie paslapčia 
1939 m. rugpjūtį pasidalijo 
Lenkiją, Pabaltijos šalis ir 
Suomiją. Molotovo-Ribentropo 
paktas — nenuplaunama dėmė 
Rusijai. Šiuo paktu palaimino 
Hitlerį Lenkijos užpuolimui. 
Už tą patį paktą Tarybų Sąjun
ga tiesiogiai atsakinga dėl 
Antrojo pasaulinio karo. 

Mes kaltiname rusus, kad, 
remiantis minėtu paktu, 1940 
m. birželį buvo įvykdyta agre
sija prieš tris nepriklausomas 
Pabaltijo šalis. 

Tarybinė propaganda tvir
tina, kad įvyko revoliucija, 
perversmas, „liaudis nuvertė 
n e a p k e n č i a m ą r e ž i m ą " . 
Didžiausias melas! Nė vienoje 
šalyje nebuvo jokių ketinimų 
užgrobti valdžią, įvykdyti 
perversmą. Viskas vyko labai 
paprastai, primityviai, pagal 
rusišką šabloną. Iš pradžių į 
tris mažas šalis įsiveržė 
tankai, jos buvo okupuotos. 
Valdžios nuvertimą, naujos 
pastatymą, „laisvus" rinki
mus į „liaudies seimą" ir 
naujojo seimo prašymą, kad 
mūsų šalis būtų išlaisvinta... 

nuo nepr ik lausomybės — 
viską įvykdė ne lietuvių tauta, 
o pirmasis tarybinis tankis
tas , perkirtęs TSRS — Lietu
vos sieną. 

Bandymas paaiškinti šią 
agresiją tik Stalino metodų 
nelankstumu, grubumu — 
neišlaiko jokios kritikos. Kal
tas ne vien Stalinas. Kalta 
visa tarybinė sistema, jos poli
tika. Praėjus 39 metams nuo tų 
įvykių, naujoji valdžia pakar
tojo tą patį Afganistane. Ta 
pati schema: iš pradžių tankai, 
t ada — „revoliucija". 

Mes k a l t i n a m e r u s u s 
ž iaur iaus iu teroru , įvestu 
Lietuvoje, čekistų siautėjimu, 
viso, kas lietuviška, tautiška 
niekinimu bei naikinimu ir 
tautos rusinimu. 

Mes kaltiname rusus dėl 
Rainių miškelio ir Pravieniš
kių žudynių, dėl dešimčių tūks
tančių nekaltų lietuvių, kurių 
vienintelė kaltė, kad jie buvo 
darbštesni už kitus, ištrėmimo 
į Sibirą. 

Nedaug žmonių grįžo iš 
pirmojo vežimo. Todėl apie 
gyvenimą tremtyje nedaug ką 
žinome. Bet tiesos nej manoma 
paslėpti. Anksčiau ar vėliau ji 
išeina į viešumą. Kas skaitė 
A l f o n s o A n d r i u k a i č i o 
„Bausmė be nusikaltimo", 
i š s p a u s d i n t ą p o g r i n d ž i o 
„Lietuvių archyve", kur jis 
aprašo pirmųjų tremtinių 
Golgotą prie Šiaurės Ledjūrio, 
nors šiek tiek gali įsivaizduoti, 
koką „laisvę" atnešė tas 
nelemtasis tarybinis tankis
tas . 

Mes kaltiname rusus, kad 
jie, 1944 m. vėl grįžę į Lietuvą, 
ėmėsi mūsų tautą skaldyti. 
Vienus pavadino „liaudies 
draugais", kitus — „liaudies 
priešai?" ir pirmuosius užsiun
dė prieš antruosius. 

įBu • daugiau) 

Iranas nelinkęs 
nutraukti karą 

B a g d a d a s . — Irako kariuo
menė pradėjo atsitraukimą iš 
Irano teritorijos. Prezidentas 
Saddam Husseinas pareiškė, 
jog Irako kariuomenės išėji
mas iš okupuotų žemių, nereiš
kia, kaip rašo užsienio spau
da, jog Irakas pralaimėjo karą. 
Irakas didžiuojasi, kad jo karei
viai 20 mėnesių kovojo sveti
moje teritorijoje, nors Iranas 
turi daug didesnę teritoriją ir 
daug daugiau gyventojų, pasa
kė Hasseinas. Irako atsi
traukimo tikslas yra atimti 
Iranui galimybę prailginti 
karą, pasakė prezidentas, 
paaiškindamas, kad reikia 
pas i ruošt i neprisijungusių 
pasaulio valstybių konferen
cijai, kuri rugsėjo 6-10 
dienomis organizuojama 
Irake. 

Dabartinis neprisijungusių 
šalių organizacijos prezi
dentas yra Kubos Fidel Cast-
ro, o po jo turėtų sekti Saddam 
Hussein, jei konferencija įvyks 
Irake. Jei judėjimo vadovybė 
nutartų perkelti konferenciją 
kur nors kitur, tai būtų didelis 
smūgis Husseinui, nes tuomet 
galėtų pasikeisti ir kandidatas 
į judėjimo prezidentus. 

Kaip Irano ajatola Khomei
nis neseniai pareiškė, kovas 
sustabdyti gali tik abi kovojan
čios pusės. Negana, kad Irako 
prezidentas nutarė atitraukti 
savo kariuomene T^k^ :am 

toliau kovoti, gintis jau savo 
teritorijoje, nes Khomeinis 
reikalauja teisti prezidentą 
Husseiną, kuris įsakė karą 
-pradėti. Karo veiksmų nutrau
kimas yra tik viena karo 
pabaigos sąlygų, pasakė aja
tola. 

Izraelis paneigia 
Libano nuostolius 
J e r u z a l ė . — Izraelio vy

riausybė paskelbė, kad Libano 
kovose žuvo tik apie 470 civi
lių ir 1,600 buvo sužeisti. 
Izraelio nuomone, Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus 
paskelbti žuvusių ir benamių 
skaičiai yra perdėti ir šmeižia 
Izraelio kariuomenę. 

Raudonojo Kryžiaus įstaiga 
Beirute skelbė, jog vien tik 
Sidono mieste žuvo 1,500 civi
lių, o benamių pietiniame Liba
ne yra apie 600,000. Izraelio 
užsienio reikalų ministerijos 
žiniomis, namų neteko apie 
20,000 žmonių. Izraelio sveika
tos ministeris Shostak pasakė 
parlamente, kad Raudonasis 
Kryžius tyčia skelbia Izraelį 
šmeižiančias žinias ir statisti
kas. 

Argentinoj skilo 
karinė chunta 

Valstybės sekretorius Alexander Haig sveikina 
Britanijos premjere Margaret Thatcher. J i vakar 

pasakė kalbą Juntinėse Tautose, 
pasitarimą su prezidentu Reaganu. 

Turėjo 

Afganai narsiai 
gina savo kalnus 

— Illinois seimelis dar kartą 
atmetė ERA — moterų lygių 
teisių pasiūlymą. 

Pan jsh i r s lėnis . — Iš Af
g a n i s t a n o t i k ką g r į ž o 
specialus „The C h r i s t i a n 
Science Monitor" korespon
dentas Edward Girardet, išbu
vęs Afganistane tris sava i tes 
ir stebėjęs neseniai buvusį 
mūšį dėl Panjshir slėnio. Ko
respondentas lankėsi Afganis
tane jau keturis kartus ir turi 
pasitikėjimą tarp afganų lais
vės kovotojų vadų. 

Slėnyje, kurį sovietų jėgos 
puolė gegužės 17, Girardet ste
bėjo iš kalno viršūnės sovietų 
tankus, artilerijos pabūklus ir 
raketų svaidytojus,. Sava i t ę 
prieš mūšio pradžią sovietai 
bombardavo afganų ka imus , 
jų kovos stovyklas. Bangos 
šar.uotų helikopterių, ka r t a i s 
po šimtą per dieną, daužė 
kalnų šlaltiBs. Puolimuose 
dalyvavo Mig-23 ir SU-24 
bombonešiai, rašo korespon
dentas, kuris matė MB-21 
„Stalino vargonus", š audan 
čius į kalnų prarajas. Dulkės 
dengė visą 70 mylių ilgio kelią, 
iš Gulbaharo iki Dashtriwato. 
Laisvės kovotojų vadai, kurie 
apie puolimą gavo žinių iš 
savo agentų Kabule, apskai
čiavo, kad puolime da lyvavo 
apie 12:000 sovietų ir afganų 
karių. Po oro puolimų, gegužės 
20 pajudėjo tankai ir pėstinin
kai. Per trumpą laiką sovietų 
jėgos okupavo visą slėnio 
kelią, kaip ir ankstyvesnėse 
sovietų ofenzyvose, kurių j a u 
buvo penkios. Korespondentas 
Girardet rašo, kad, kaip mato
ma, sovietai iš ankstyvesnių 
puolimų nieko nepasimokė. J i e 
išeina su galingais g inkla is 
prieš judrius, kalnuose išsi-
slapsčiusius partizanus. Galin
ga artilerijos ir bombų ugnis 
jiems nepavojinga. Sovietų 
karininkai mažai tepasimokė 
iš buvusių kovų Afganistane, 
rašo Girardet. 

Slėnio part izanų v a d a s 
Ahmad Shah Massoud įsakė 
savo 3,000 vyrų pulti t ik heli
kopterių atvežtus ir keliose slė
nio atšlaitės išlaipintus sovie
tų karius. Keliose vietose 
sovietų kariai nusileido kalnų 
viršūnėse, kur jie pradėjo 
statyti akmenines už tvaras , 
kitur kariai turėjo lipti į ka lnus 
iš slėnio ir čia sutiko įsistip
rinusius afganus. 

Kai kuriose kelio vietose 

ka lnų skardžiai buvo iš anks
to įkastu dinamitu susprog
dinti . Massoudas įsakė savo 
v y r a m s praleisti sovietų dali
n ius , leisti jiems išsiplėsti visa
me kelio ilgyje. Tuomet prasi
dėjo sprogdinimai, partizanų 
minosvaidžių ugnis. Per pir
m a s 10 dienų laisvės kovotojai 
sunaikino slėnyje 50 karo veži
mų, numušė apie 35 helikopte
r ius , atėmė iš sovietų daug 
ginklų, daugiau 100 AK-47 
automatinių šautuvų, kelias 
pa t r ankas , sunkiųjų kulko
svaidžių ir net prieštankinių 
pabūklų. Korespondentas pats 
m a t ė netoli savo slėptuvės 
sunaik in tus du helikopterius ir 
vieną šarvuotą transporterį. 
Sudeginti sunkvežimiai kelias 
d ienas sustabdė judėjimą plen
tu. Par t izanų žiniomis, mūšyje 
sovietai neteko užmuštais ir 
sužeistais .apie 3,000 vyrų. 
Sovietų ugnis Parandos slė
n y j e buvo labai smarki. 
Numestos 223 bombos, tačiau 
jos užmušė du žmones, tris 
sužeidė, užmušė vieną karvę ir 
sunaikino tris namus, rašo 
Girardet . 

Kambodijos išeivių 
įsteigta koalicija 

K u a l a Lumpur. — Malaizi
jos sostinėje buvo pasirašytas 
f o r m a l u s koalicijos doku
men tas . Trys seniai kovo
jančios Kambodijos politinės 
grupės susitarė bendrai veikti 
prieš Vietnamo okupaciją 
Kambodi jo je . Laikinosios 
vyriausybės įsteigimą pasi
r a šė princas Sihanoukas, 
buvęs premjeras Son Sann ir 
komunistų fronto atstovas 
S a m p h a n . 

Pr incas Sihanoukas, kuris 
išvažiavo iš Kambodijos 1979 
m. sausio mėn., paskelbė, kad 
j is greit grįš j Kambodiją, į 
part izanų laikomas sritis ir ten 
veiks kaip koalicinis prezi
den tas , vadovaudamas kovai 
prieš vietnamiečius okupan
tus . 

Valstybės departamentas 
p a s k e l b ė , kad opozicinių 
grupių susitanmas sveikin
t inas , tačiau JAV neduos kari
nės paramos jokiai grupei, 
kurioje yra ir Raudonųjų 
K m erų atstovai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Christian Science Moni
tor" išspausdino vakar kun. 
Juozo Prunskio laišką, kuris 
protestuoja dėl gegužės 5 iš
spausdinto Pat Holt straips
nio „Put a time limit on terri-
torial disputes". Cia siūloma 
labai pavojinga mintis, kad 
praėjus tam tikram laikui 
reikėtų priimti ir pateisinti 
Afganistano ar Baltijos valsty
bių pagrobimą, rašo kun. J. 
Prunskis, kuris siūlo griežtai 
atmesti agresoriams palan
kius siūlymus, kurie patei
sintų kolonialinę ekspansiją ir 
tautų teisių pažeidimus. 

— Cape Canaveral Floridoje 
jau ruošiamasi erdvėlaivio 
„Columbia" skridimui, kuris 
prasidės sekmadienį 11 vai. 
ryto, o baigsis liepos 4 d. 

— Amnesty International 
pareikalavo, kad Nikaragvos 
valdžia peržiūrėtų bylas 3,174 
žmonių, kurie laikomi kalė
jimuose nuo generolo Somozos 
nuvertimo 1979 m. Liaudies 
teismai jau nuteisė 4,330, 
tačiau kiti laikomi be teismų. 

— Afganistano laisvės kovo
tojai puolė apie 1,000 komunis
tinio jaunimo grupę, kuri buvo 
siunčiama į kaimus skiepyti 
komunizmo. Nušauti keli šim
tai. 

— Tris JAV karo laivus iš 
tolo apšaudė Vietnamo žvejų 
laivai, tačiau, atidarius ugnį, 
pabėgo. JAV pareiškė Vietna-
mui protestą. 

— John Birch draugija 
paskelbė p lanus nusiųsti 
B a l t i e s i e m s R ū m a m s ir 
Kongresui peticiją, pasirašytą 
trijų milijonų amerikiečių, 
kurie reikalauja pasitraukti iš 
Jungtinių Tautų, kur domi
nuoja komunistai ir kitokie 
Amerikos priešai. 

Priėmė biudžetą 
W a s h i n g t o n a s . — 

Demokratų kontroliuojami 
Atstovų Rūmai nenoromis 
priėmė vyriausybės biudžetą 
210-208 balsais. Tuo baigti 
penkis mėnesius trukę deba
tai. Senatas vakar turėjo 
balsuoti ir nebuvo abejonių, 
kad biudžetas bus patvir
t in t a s . Biudžeto komiteto 
pirmininkas sen. Pete Dome 
nici pasakė, kad biudžetas — 
ne koks, tačiau — geriausias, 
kokį šiuo metu buvo įmanoma 
prastumti. 

Buenos Aires. — Argenti
nos pralaimėjimas Falklandų 
salose sukrėtė pačius karinės 
vyriausybės pagrindus. Karo 
aviacija ir karo laivynas atsi
sakė kooperuoti su armija. Tri
jų ginklo rūšių chunta vado
vavo valstybei nuo 1976 m., 
k a d a buvo paša l in t a iš 
valdžios Isabelė Peronienė. 
Šiuo metu valdžioje liko tik 
armija, paskyrusi prezidentu 
atsargos generolą Reynaldo 
Bignone, 54 metų amžiaus. 
Armijos viršininku toliau lieka 
gen. Cristino Nicolaides. Jis 
būtų ir vyriausiu chuntos 
nariu, tačiau chuntos nebeli
ko, kai iš jos pasitraukė avia
cijos ir karo laivyno viršinin
kai. 

Vyriausybės s luoksniai 
paskelbė, kad trys ginklų rūšys 
tol iau palaikys t radicinį 
kariuomenės bendradarbia
vimą ir tarsis, tačiau tik tuose 
klausimuose, kurie liečia gry
nai karinius reikalus. 

Argentinoje, kurios karinės 
jėgos puolė Falklando salas 
balandžio 2 ir pralaimėjo 
konfliktą birželio 14, daug 
ministerių, ambasador ių , 
valstybinių agentūrų direk
torių, provincijų gubernatorių, 
apskričių viršininkų yra 
įvairių ginklo rūšių karinin
kai. Dabar laukiamą, kad 
daugelis laivyno ir aviacijos 
kariškių pasitrauks iš pareigų. 
Pirmieji atsistatydino valsty
binio planavimo ministeris 
gen. Jose Mirėt ir socialinių 

Kovos Libane 
Beirutas. — Kovos Libane 

vėl sustiprėjo. Ypatingai aršiai 
kovojama dėl Beiruto-Bag-
dado plento aštuonios mylios 
nuo rytinio Beiruto iki 25 
mylių ruože. Į mūšį vėl įsijun
gė Izraelio aviacija, artilerija ir 
tankai. Kelis kartus buvo 
paskelbtos karo paliaubos, 
tačiau vėl, tai viena, tai antra 
pusė pradeda kovas. 

Pranešimai iš Libano teigia, 
kad Irano savanorių batalio
nas atmeta karo paliaubas. Jų 
vadas pasakęs, kad iraniečiai 
neatvyko šimtus mylių žiūrėti 
karo paliaubų, bet — mušti 
sionistus. 

Amerikos ambasada Beirute 
paragino apie 4,000 amerikie 
čių persikelti į rytinį Beirutą 
arba vykti į Junieh uostą, kur 
amerikiečius šiandien paims 
atvykęs laivas, kuris perkels 
keleivius į Kipro salą. 

Premjerės Thatcher 
kalba New Yorke 

New Yorkas. — Britanijos 
premjerė Margaret Thatcher 
pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
specialioje nusiginklavimo 
konferencijoje. J i pasisakė už 
ginklų kontrolę, kuri tačiau 
neturėtų skatinti agresijos. 
Premjerė nurodė, kad jau 37 
metai atominiai ginklai, kurių 
niekas nepanaudojo nuo 
Nagasaki miesto sunaiki
nimo, išlaikė pasaulio taiką. 
Tačiau per tą patį laiką buvo 
140 mažų karų, kuriuse 
konvenciniais ginklais buvo 
nužudyti 10 milijonų žmonių. 
Atominis karas yra baugi
nanti grėsmė, tačiau papras
tas karas yra baisi realybė. 

Premjerė Thatcher pabrėžė, 
jog pastarieji įvykiai pasauly 
je parodė, kad stipri gynyba 
yra geriausia taikos garantija. 

reikalų ministeris admirolas 
Carlos Lacoste. 

Neaiški liko naujai paskirto 
prezidento gen. Bignone padė
t i s . J i s l a i k o m a s ge ru 
administratorium, tačiau jo 
neremia laivyno ir aviacijos 
vadai. Pareigas jis r.urėtų 
oficialiai pradėti liepos 1 d., 
tačiau stebėtojai mano, kad jis 
gali būti išmestas dar prieš tą 
dieną. Kariuomenės vadų skili
mas gali priartinti civilinės 
vyriausybės atėjimą. Poli
tiniai veikėjai seniai laukia 
progos perimti Argentinos 
valdymą. Patys kariuomenės 
vadai pažadėjo perleist i 
valdžią iki 1984 m. pavasario. 
Atėjo laikas pasikeitimams, 
pasakė vadovaujantis pero-
nistų partijos darbuotojas. 

Graikų premjeras 
smerkia Izraelį 

Atėnai . — Graikijos premje
ras Andreas Papandreou, 
priimdamas aukštą Palesti
nos Laisvinimo organizacijos 
veikėją Kaddoumi, pasmerkė 
Izraelio invaziją Libane ir 
pasakė: Izraelis prieš heroiš-
kus palestiniečius ir prieš žmo
niškumą vykdo tuos pačius 
nusikaitimus, kuriuos vyk
dė naciai prieš žydus. Man 
džiugu priimti poną Kaddou-
mį šiuo laiku, kada nenu
galimieji Palestinos žmonės 
kovoja prieš Izraelio agresi
ją", pasakė Graikijos premje
ras. 

Septynių Libano 
politikų taryba 

Beirutas . Libane pavyko 
sudaryti Tautinio Gelbėjimo 
tarybą iš septynių politikų. 
Jiems teks uždavinys išvesti 
Libaną iš politinės, ekono
minės suirutės. Taryboje yra: 
Libano prezidentas Šarkis, 58 
m. bankininkas, maronitas 
krikščionis; Walid Jumblat, 33 
m. kairiųjų Libano politinių 
partijų ats tovas, a r t i m a s 
palestiniečių PLO rėmėjas, 
drusas musulmonas, šijitų 
sektos narys; Bashir Gemayel, 
34 m. maronitas krikščionis, 
dešiniųjų falangistų vadas, 
palaikąs ryšius su Izraeliu; 
Nabih Berri, šijitų musulmo
nų grupės vadas, kuris gavo 
paramos iš Irano valdžios; 
Shafik Al Wazzan, 57 m. Liba
no premjeras, musulmonų 
sunių atstovas, buvęs parla
mento narys, islamo tarybos 
pirmininkas; Fuad Butros. 64 
m. Libano užsienio reikalų 
ministeris, graikų ortodoksų 
atstovas, artimas prezidento 
Šarkio bendradarbis: Nasri 
Maalouf, irgi graikas ortodok
sas, parlamento narys. 

Su tarybos nariais artimai 
dirba buvęs premjeras Saeb 
Salam. 77 metų. sunių sektos 
musulmonas, ir PLO vadas 
Yasir Arafat. 

KALENDORIUS 
Birželio 24 d.: Jonas Krik.. 

Simplicija, Algimintas, Budy-
tė. 

Birželio 25 d.: Vilimas. 
Febron i ja , M a n t m i n t a s , 
Bainutė. 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:29. 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
80 L, naktį 60 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. birželio mėn. 24 d. 

M A S I N I U T R Ė M I M U 
M I N Ė J I M A S 

Baltų komitetas, pirminin
kaujant latviui Janiui Kuka-
niui, birželio 13 d. suruošė ma
sinių t rėmimų Paba l t i j o 
kraštuose pradžios minėjimą 
lietuvių kultūros centre. Viso
se trijose lietuvių parapijų baž
nyčiose buvo prisimintos trė
mimų aukos. Kultūros centre 
minėjimas pradėtas vėliavų 
įnešimu. Invokaciją sukalbėjo 
St. Pauliaus latvių liuteronų 
kun. V. Liventals. Sopranas 
Astra Kalninš sugiedojo JAV 
himną. Atidaromąją kalbą pa
sakė Janis Kukanis. 

Latvių moterų oktetas, va
dovaujamas A. Kalninš, pa
dainavo keturias daineles. 
Skambūs balsai ir geras atliki
mas — malonu buvo klausyto
jo ausiai. Su garbės svečiais 
supažindino dr. S. Miškinienė. 
Šįmet jų buvo mažiau. Turbūt 
niekas nesirūpino jų kvietimu. 
Adv. A. Ambrose savo ilgoje 
kalboje apibūdino pagrindinį 
kalbėtoją vic. gub. J . H. Brick
ley. Kalbėtojas pagyrė Balti
jos kraštų žmones už prisimi
nimą ir už JAV gyventojams 
priminimą masinių trėmimų jų 
tėvynėse.Amerikiečiai yra lin
kę viską greit užmiršti, todėl 
yra naudinga jiems nuolatos 
priminti, kas atsitiko Pabalti
jo kraštuose. Po J. H. Brickley 
kalbos jauna estė Riina Kion-
ka trimitu ir dr. Arvi Sinka pi-

-=s janinu atliko H. Pūreli sonatą 
aš "Allegro Moderato" "Adagio 

Espressivo", Alegro Vivace" ir 
G. Telemana "La Majeste" ir 
"La Vailance". Liga Jėkabson 
perskaitė Michigano guberna
toriaus, Detroito ir Southfieldo 
burmistrų proklamacijas ir 
baltų rezoliuciją. V. Staškus 
parodė Alto paruoštas skaid
res apie trėmimus ir tremtinių 
g y v e n i m ą S i b i r e . 
Skorupskienė suteikė paaiški
nimų anglų kalba. Dalyvių 
skaičius buvo truputį mažes
nis negu kitais metais, mat, 
Šv. Antano parapija šventė šv. 
Antano atlaidus, o LB ragini
mas dalyvauti minėjime spau
doje pasirodė po minėjimo. Ta
čiau trys šimtai dalyvių mūsų 
kolonijoj nėra mažas skaičius. 

Atsisveikinti atvyko ir didelis 
b ū r y s d e t r o i t i e č i ų . P o 
atsisveikinimo jo kūnas buvo 
pervežtas į Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią, kurioje gegužės 
25 d. koncelebruotas šv. Mišias 
aukojo vietos vyskupas ir 
daugiau 50-ties kunigų. 

La ik ina i vindsoriečiams 
dvasiniuose reikaluose patar
naus kun. Kazimieras Simai
tis iš Detroito. 

J. U. 

T R U M P A I 

Mikas S v i d e r s k a s mirė 
sulaukęs 78 metus amžiaus. 
Pamaldos už velionio sielą bu
vo Šv. Antano bažnyčioje, iš 
kur buvo palydėtas į amžinojo 
poilsio vietą birželio 2 d. Liko 
dukra Gražina Šnapštienė, sū
nus Mečislovas Lietuvoje, se
suo dantų gydytoja Regina 
Petrauskienė ir brolis dr. Ste
pas Sviderskas. _ _.• 

S. Sližys 

Š V E N T O ANTANO 
A T L A I D A I 

Šv. Antano parapijoje vykę 
šv. Antano atlaidai buvo pra
dėti parapijos bažnyčioje bir
želio 12 d., 5 v.v., Švenčiausio 
Sakramento palaiminimu ir 
atit inkamomis maldomis. Gie
dojo parapijos choras. Taip pat 
buvo prisiminti ir Sibiran iš
tremtieji. 

Sekmadienį, birželio 13 d., 
Mišių aukoje dalyvavo JAV, 
Lietuvos, Kūrėjų - Savanorių, 
St. Butkaus ir "Švyturio" jūrų 
šaulių kuopų bei Dariaus - Gi
rėno klubo vėliavos. Kadangi 
birželio 13 d. suėjo trys dideli 
įvykiai, t.y.: šv. Antano atlai
dai, Sibiran ištremtųjų minėji
mas ir Dievo kūno šventė, kle
bonas kun. Alfonsas Babonas 
savo pamoksle juos visus ir pa
lietė. Pirmiausia pasveikino 
Antanus ir Antaninas, nušvie
tė švento Antano gyvenimą ir 
jo darbus, prisiminė Sibiran iš
tremtuosius ir Dievo kūno šven
tės proga kalbėjo apie Šven
čiausią Sakramentą. 

Per Mišias giedojo muz. Sta
sio Sližio vadovaujamas para
pijos choras. Sibiran ištremtie
siems skyrė muz. St. Sližio 

Illinois 36-tos kuopos nariai, kepę "Kepsnį". Sėdi iš k.: M o n a 
Krause, programos koordinatorė Mary Kinčius, Sharon Mar
tinait is , Mary Tyszka, Ruth Kazlauskas . Stovi: Frank Zapo-
lis, Chester Sopyrch, Irene Norushis , "kepamasis" V incas 
Samoška — Amerikos Vidurio apygardos pirm. priima "Šių 
metų vyt is" žymenį iš 36 kuopos pirm. Jono Paukščio. Už jų 
— Davė Gaidas , Al Žukas, Ray Wertelka ir William Bal i s . 

Nuotr. R a s o s F o r s b e r g 

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

AMERIKOS VIDURIO 
VAKARŲ SUVAŽIAVIMAS 

K. ir Š. Miškinių pastangomis, P e s m e "Išklausyki Lietuvos , 
garbės stalas ir scena buvo kurią giedojo choras ir solistai 
gražiai papuošti lietuviškomis S t ; S l l ž y s i r B i r u t ė Januškie-
vazomis ir gėlėmis. Minėjimas 
baigtas estų, latvių ir lietuvių 
himnais. 

B. B. 

A T S I S V E I K I N O M SU 
K U N . D. L E N G V I N U 

Gegužės 22 d. širdies smūgio 
ištiktas mirė kun. Dominikas 
L e n g v i n a s , W i n d s o r o 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas. Gegužės 24 d. jo 
kūnas buvo pervežtas į Šv. 
Kazimiero bažny tė lę , kur 
į v y k o a t s i s v e i k i n i m a s . 

ne. 
Po Mišių parapijos salėje 

įvyko vaišės, kurias paruošė 
Šv. Antano parapietės. Vaišės 
buvo suneštinės ir įvairios. Ne
trūko ir skanių pyragaičių su 
kava. Vaišėse dalyvavo 140 as
menų. Vaišių metu buvo pa
skirstytos parapiečių aukotos 
dovanos, kurių buvo net 17. 
Dovanų paskirstymą pravedė 
Albertas Misiūnas, Angelė ir 
Petras Buksniai, Danutė 2eb-
raitienė. Pirmąjį laimingą bi
lietą ištraukė parapijos kle
bonas A. Babonas. 

Detroitiečio a k t o r i a u s Karolio Balio kapą lanko žmona ir sū
nus. N u o t r . K. R a ž a n s k o 

Įsisteigus naujoms Lietuvos 
vyčių kuopoms Wisconsin ir 
Kansas valstijose, teko pa
keisti ligšiolinės Illinois — In-
dinana apygardos vardą. Da
bar visa š ias valstijas 
apjungianti apygarda vadin
sis Amerikos Vidurio apygar
dos vardu. 

Suvažiavimas įvyko birželio 
7-tą Chicagoje, Vyčių salėje. Jį 
pravedė apygardos pirminin
kas Vincas Samoška. Suva
žiavime buvo svečias Juozas 
Poškus, seniau buvęs veiklus 
vytis, užaugęs Lietuvoje. J i s 
buvo paprašytas papasakoti 
apie Lietuvoje praleistą jau
nystę. 

Gimęs Škotijoje. Jį septyne
rių metų tėvai parvežė į Lietu
vą. Joje sutikęs gerų ir blogų 
žmonių. Priklausęs pava
sarininkų organizacijai. Kai 
buvo organizuojamas pava
sarininkų kongresas Kaun . 
vyskupas Mečislovas Reinys 
kartą jo paklausęs- "Na kaip, 
Juozai, ar važiuosi į kong
resą?" O, labai norėčiau, tik 
neturiu geresnio drabužio", at
sakęs. Vyskupas nuskubėjęs į 
rūbų spintą, ištraukęs gerą su
taną ir padavęs jam, saky
damas: "Imk šią sutaną ir pa
duok savo motinai, tegu 
pasiuva tau kostiumą". Ir koks 
laimingas jis važiavęs į kong
resą! "Ir dabar meldžiuosi į 
vyskupą Reinį, jis yra mano 
patronas" — pasakė kalbė
tojas. Laikė jis rankose didžiu
lę to kongreso nuotrauką ir ro
dė joje esančius aukštus 
Lietuvos valdžios pareigūnus. 
Prezidentas Antanas Sme
tona, generolas Žukauskas, 
vyskupas Reinys, profesorius 
Dovydaitis, Leimonas ir Liu
das Gira, vėliau tapęs komunis
tu. Šioje nuotraukoje matėsi ir 
iš Amerikos atvykę vyčiai: 
Adelė Gabalienė, Baltromaitis 
ir kiti. To paties kongreso me-

Šv. Antano atlaidus surengė 
Parapijos taryba ir parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas. 

Parapijos tarybos pirminin
kas Albertas Misiūnas padė
kojo visiems talkininkams ir 
svečiams už gausu dalyvavi
mą atlaiduose ir vaišėse, paža
dėdamas produktus ir laimi
k i u s l a i m ė j i m o s t a l u i 
aukojusius paskelbti para
pijos biuletenyje. Buvo pri
siminti Antanai ir Antaninos, 
juos visus prašant atsistoti. O 
jų tikrai buvo daug. Baigiant 
tenka pasidžiaugti, kad šven
to Antano atlaidai buvo su
rengti gerai ir sklandžiai pra
vesti. 

(ag) 

tu, per dainų šventę, vyčiai įtei
kė generolui Žukauskui auk
sinį kardą. 

"Kokia gaži buvo Lietuva! 
Kokie laimingi žmonės joje gy
veno! Dabar, prieš dešimtį me
tų, vaikščiojau Vilniaus gatvė
ms, ir nei iš šio nei iš to 
užklausė mane žmogus: 
"Tamsta būsi iš Amerikos?' Iš 
kur žinai, juk aš nesisakiau? — 
atsakiau jam. Pažįstu iš gra
žių batų, — pasakė jis. Dabar 
ten yra kitas vaizdas, žmonių 
veiduose matosi liūdesys ir bai
mė". 

"Po pavasarininkų kongre
so greitai atvažiavau į Ameri
ką. Tuojau įstojau į vyčių or
ganizaciją. Joje buvo daug 

Pranešė ir tai, kad iš apygar
dos į seimą vyksta du delega
tai — pirmininkas ir sekretorė. 

Tolimesnėje eigoje suvažia
vimas nutarė pasiųsti seimo 
programos knygai pusės pus
lapio sveikinimą už 40 dol. 
"Gintaro" baliaus programos 
knygai nutarė pasiųsti pusės 
puslapio sveikinimą, už 50 dol. 
Centro valdybos Stipendijų 
komitetui nutarė paaukoti 100 
dol. Nepamiršo nė Pavergtų 
Tautų komiteto, jam paskyrė 
25 dol. auką. 

Pavergtų Tautų komiteto na
rė Sabina Klatt pasakė už
degančią kalbą. Paradas or
ganizuojamas liepos 16-tą, 
penktadienį. Ji labai ragino vi
sus jame dalyvauti. "Mūsų pro
testas komunistams turi didė
ti, o ne mažėti", Kur liko 
laisvas Afganistanas? Ar turi 
užgesti laisvės kibirkštėlė 
Lenkijoje? Ar mes norime ty
liai pro ausis praleisti tuos įvy
kius, ar nenorime priminti lais
viems amerikiečiams, kad 
komunistai kėsinasi užimti ir 
šią kultūringą, turtingą, lais
vą ir gražią šalį? Pavergtoje 
Lietuvoje gyvenantieji broliai, 
jei galėtų, visi be išimties daly
vautų parade. Ir mes atsibus
kime, energingai žygiuokime ir 
šaukime, kaip šaukė degda
mas mūsų tautos didvyris Ro
mas Kalanta: "Laisvės Lietu
vai!" Tautiniais drabužiais 
pasipuošę, vėliavas iškėlę, pla
ka tus nešdami , šaukime: 
"Laisvės komunizmo paverg
tiems kraštams!" 

Sabina yra ir vyčių choro 
pirmininkė. Ta proga ji prane
šė, kad choras įrašo dainų juos- " 
telę. Greitu laiku bus galimąją 
įsigyti. O birželio 18-tą Jauni
mo centro kavinėje choras 
atliks programą. Vasario mė
nesį bus choro banketas. 

Albertas Zakarka, Aleksand-1 
ras Mockus ir Klemensas Vi-! 
džius kalbėjo apie Vyčių namo \ 
reikalus. Patikrintas stogas, i 
Reikėsią iš trijų pusių taisyti 
kiemo tvorą. Pinigams telkti 
planuojamas vartotų daiktų iš- j 
pardavimas spalio mėnesį. 
Bandysią suruošti ir pobūvį, j 
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Dariaus - Girėno pašto ženklo. 
Dar nesimatą, kad t a s ženklas 
bus išleistas. Sekančiame cent
ro valdybos posėdyje tas rei
kalas dar gyviau pajudėsiąs. 
Taip pat ji daug parašų surin
kusi ir daug laiškų parašiusi 

Sv. Kazimiero šventėje Clevelande Lietuvos vyčiai a tneša šv. 
Mišių aukas . Iš k.: M. Trainauskai tė , I. Visockis ir R. Sanka-
lienė. Aukas pr i ima Š.M.N.P. parapijos klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas. Nuotr. V. B a c e v i č i a u s 

kurio pelnas būsiąs skiriamas 
salės pataisymams. 

Apie būsimą liepos 4-tos 
gegužinę pasisakė Irena San-
kutė, Algirdas Brazis, Vincas 
Samoška ir Eleonora Kaspu-
tienč. Norima kuo daugiau 
išplatinti laimėjimų knygučių. 
Gegužinėje svečių lauksian 
čios šešios vertingos dovanos. 
Šokiams grosiąs Ąžuolo Stel
moko orkestras. Maisto par
davinėjimui vadovausianti 
Sabina Klatt. Gegužinė bū
sianti graži, įdomi ir linksma. 
Vyčiai kartu su kitais Chi-
cagos lietuviais gegužinėje švę-
sią JAV Nepriklausomybės 
dieną. 

Suvažiavime buvo svečių iš 
Floridos. Haris Petraitis papa
sakojo, kad St. Petersburge vy
čių kuopa yra labai veikli, jau 
turi 77 narius. Greitai ji pa
kvies pas save vyčių seimą. 
Oras ten esąs gražus, žiedai, 
palmės ir ošiąs vandenynas. 

Lietuvos Reikalų komiteto 
cagoje. Šv. Mergelės Marijos pirmininkė Rūta Kazlauskie-
Gimimo bažnyčioje šv. Mišios nė papasakojo, kad daug laiš-
bus 10:30 vai ryte. Po jų para- kų parašyta ir tūkstančiai pa-
pijos salėje bus akademija, rašų surinkta po peticija dėl 

jaunimo. Daug jaunimo buvo 
ir ne vyčiuose. Jiems buvo sun
ku išlikti lietuviais. Tuoj pra
dėjo keisti pavardes į nelietu
viškas. Atėjo man į galvą 
mintis, kad tiems jaunuoliams 
reikia padėti. O padėti galima 
per spaudą. Pradėjau leisti žur
nalą 'Jaunimas'. J i s buvo ang
lų kalba bet lietuviškoje dva-
sioje.Ten rašiau, prašiau, kad 
nekeistų gražių lietuviškų pa
vardžių į kažin kokias kitatau
čių. Nebežinos niekas, kad tu 
esi garbingos tautos sūnus". 

Baigdamas, kalbėtojas pa
sveikino savo draugus — Al
girdą Brazį, Harį Petraitį ir 
Vilkaviškyje sutiktą savo mo
kytoją Kazimierą Povilaitį. 
Dėkojo vyčiams už pakvie
timą į suvažiavimą ir pareiš
kė, kad vyčiai yra geriausi jo 
draugai. 

Vincas Samoška pranešė, 
kad birželio 13-tą Amerikos 
Lietuvių Taryba ruošia Bai
siojo Birželio minėjimą Chi-
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Detentė su Sovietais 

UŽMIGDĖ AMERIKĄ 
Neseniai Vakarų Vokietijoje 

Krikščionių demokratų parti
jos leidžiamas l a ik raš t i s 
"Deutschland Journal" pas
kelbė rašinį antrašte "Verrat 
im Schatten der Entspannung 

Bet ir legaliu būdu Ameri
kos fabrikantai parduoda So
vietams aukštos technikos iš
radimus, jų planus ir pačių 
gaminių modelius bei pavyz
džius. Žinoma, tai daro ir kiti 

(Išdavystė detentės šešėlyje), vakariečiai. Manoma, kad per 

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA 

kurį parašė Hendrik van 
Bergh.Straipsnio autorius, 
pasiremdamas dokumentine 
medžiaga ir pasaulio politikos 
vadovų pareiškimais, o taip
gi JAV, Vak. Vokietijos žval
gybos duomenimis, akivaiz
džiai iškėlė detentės su Sovie
tais žalą, kuri buvo padaryta 
JAV-bėms ir kitiems Vakarų 
k r a š t a m s su in tensyvinus 
bendravimą su Sovietais, ypač 
po 1975 m. Helsinkio pakto 
pasirašymo. Rašinio pradžioje 
cituoja JAV gynybos sek
retoriaus Casper Weinbergerio 
žodžius: "detentės politika už
migdė mus"... Tuo metu, kai 
Amerika, pasitikėdama Sovie
tų "gera valia ir taikingumu", 
sulėtino ginklavimąsi, Sovietų 
Sąjunga labai smarkiai suin
tensyvino savo apsiginklavi
mą ir aplenkė Ameriką apsi
ginklavimo srityje. 

Henrik van Bergh nurodo, 
kad detentės politika suteikė 
Sovietams plačią galimybę jos 
šešėlyje naudotis aukštais 
Amerikos pasiekimais techno
logijos srityje, pasiekti net la
bai slaptus JAV ginklavi
mosi projektus. "Be Vakarų 
technologijos, gautos detentės 
pagalba, Sovietai jokiu būdu 
nebūtų pasiekę aukšto apsi-

_ ginklavimo lygio, nes detentė 
davė rusams gerą progą gerai 
naudotis Amerikos mokslo 

' išradimais". Edgar Best, JAV 
žvalgybos įstaigos FBI šefas, 
savo laiku Los Angeles mieste 
pareiškė, kad "įvyko tarp abie
jų didžiųjų valstybių tam tik-

. r a s darbo pas idal i j imas: 
amerikiečiai išvystė techniką, 
o Sovietai pagal ją gamino jau 
karinius dalykus". 

Detentės dėka sustiprėjo ir 
viešas glaudus JAV — Sovietų 
pareigūnų bendravimas. So
vietų karinės misijos vedėjo 
pavaduotojas jūrų kapitonas 
V l a d i m i r a s K v a s o v a s 
Washingtone reguliariai lan
kydavosi GAO (General 
Accounting Office) įstaigoje ir 
ten gaudavo naujus ginklavi
mosi projektus, kurie būdavo 
pristatomi kongresui. Kvaso-
nas gaudavęs norimas doku
mentų kopijas, mikrofilmus ir 
kitą medžiagą, kuri buvusi 
"slaptai" laikoma. Panašią 
medžiagą gaudavęs sovietų ka
rinis atstovas Vasilijus Cito-
vas, generalmajoras. Tokiu bū
du į Sovietų rankas patekę 
daug svarbios karinės medžia
gos, įskaitant satelitų-žudikų 
(Killer — Sateliten) išradimą. 
Gavęs, kas Sovietams buvo la
bai svarbu, jis buvo paskelb
tas „persona non grata" (nepa
geidaujamu asmeniu) ir turėjo 
JAV-bes apleisti. Bet tai jau 
buvo čigono per tvorą me
timas... 

Ne tik svarbūs nauji techni-« 
niai išradimai Sovietams yra 
svarbūs. Jie mielai pasinau
doja Amerikos techniškų atra
dimų ur laimėjimų parodomis, 
jas lankydami ir ten rinkdami 
katalogus, prospektus, maši
nų aprašymus. Labai padeda 
neapdairi ir mėgstanti išsiple
pėti Amerikos spauda, provin
cijos laikraščiai. Sovietai juos 
prenumeruoja, perkasi, savo 
atstovybėje Washingtone daro 
ištraukas, vertimus ir visa tai 
perduoda Maskvai. 

Kalifornijai Sovietai skiria 
ypatingą dėmesį, nes čia yra 
sutelktos JAV karinės pra
monės įmonės. Iš čia jie turi 
plačią galimybę sekti 11,000 
Amerikos kompanijų darbą ir 
jų aukštos technikos produk
ciją. Visa medžiaga atstovy
bės tarnautojų — KGB agentų 
surenkama per vietinius už
verbuotus agentus. Iš Sovietų 
generalinio konsulato ji skrai
dinama į Makvą. 

Gegužės 23 Los Angeles 
Biltmore viešbutyje vyko 
Amerikos Baltų Lygos suorga
n i z u o t a ž m o g a u s te i s ių 
k o n f e r e n c i j a , kur ion iš 
Washingtono specialiai atvy
ko ir pagrindinę kalbą pasakė 
Valstybės departamento parei-

ragino neužsidaryti bendruo
meniniuose getuose. 

Jei norite pakeitimų Ameri
kos Balso programose, kalbė
jo jis, turite nuolat ir stipriai 
spaus t i Valstybės depar
tamento ir Tarp tau t inės 
komunikacijos agentūros 

, 

paskutinius 20 metų vakarie
čiai pardavė Sovietams įvai
rių svarbių techniškų dalykų 
už 100 bilijonų dolerių. "Ameri
kos techninių įrengimų gamy
bos durys Sovietų agentams 
atviros 365 dienas metuose", 
yra pareiškęs FBI šefas. 

* 
Taip buvo karštos detentės 

su Sovietais laikais. Tada So
vietai turėjo plačią galimybę 
ŠHipinėti Ameriką. Bet ne vien 
diplomatinės atstovybės į šį 
darbą buvo įtrauktos. Kaip 
pavyzdys nurodomas New 
Yorkas, kur veikia ir Sovietų 
naudai šnipinėja Sovietų mi
sija, jų prekybinė atstovybė 
Amtorgas, TASSo žinių agen
tūra, Aeroflotas. Žinias Sovie
tams dar renka satelinių kraš
tų — Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rytų Vokietijos, Vietnamo, 
Kubos — misijos bei konsula
tai. Labai platus ir svarbus jų 
lizdas sukurtas Jungtinėse 
Tautose New Yorke. 

Sovietų "diplomatų" skai
čius JAV-bėse paskutiniu me
tu buvo padidintas 400 procen
tų. Tokių "diplomatinių" 
agentų dabar yra apie 1000. 
Kiekvienas jų turi po keletą ar 
po keliolika kitų agentų bei Šni
pų. Visų jų skaičius gali būti 
5000-10,000. Tai maždaug tiek 
pat, kiek JAV FBI žvalgybos 
įstaiga turi savo agentų Ameri
koje. Vadinasi, dirbama 1:1 
(vienas prieš vieną)... 

Tačiau reikia džiaugtis, kad 
prezidento R. Reagano vyriau
sybė suprato raudonojo pavo
jaus Amerikoje svarbą ir sten
g i a s i d e t e n t ė s s u k u r t a s 
"lengvatas" apriboti. 

Ar yra Amerikoje sekami ir 
užsieniečiai, ypač politiniai 
pabėgėliai, kilę iš Sovietų 
užimtų kraštų? Atsakymas aiš
kus: taip. Sovietai kreipia į 
juos ypatingą dėmesį ir savo 
krašte yra sukūrę specialias 
institucijas jų organizacijų se
kimui. Įvairiais būdais jie skal
do jiems nepalankias tų kraš
tų laisvinimo organizacijas, 
kurdami "dvigubas bendruo
menes", paralelines organi
zacijas, įsibraudami į spaudą, 
paimdami į savo rankas laik
raščius, niekindami vadovau
jančius asmenis. Vienas išda
vų vaisius — nuolatinis tikrųjų 
patriotų niekinimas bei der-
gimas jų kontroliuojamoje 
spaudoje, o taip pat okup. Lie
tuvoje leidžiamame "Gimtaja
me krašte". Kaip viena pasku
t in ių a p r a i š k ų y r a jų 
pas tangomis sukurtos i r 
Amerikos teismuose užvestos 
bylos prieš tariamus "karo 
nusikal tė l ius" , daba r gy
venančius JAV-bėse. Veikia
ma gudriai. Sovietų žvalgybos 
įstaigos parūpina tam tikrą as
menis "diskredituojančią" me
džiagą, Izraelio bei žydų įstai
gos teikia visokeriopą teisinę 
pagalbą per savo įtakingus as
menis ir net per JAV kongre
są. Pasėkoje "teisiami" kai ku
rie politiniai pabėgėliai, kai 
tikrieji karo nusikaltėliai, ku
rie iš tiesų turėtų būti teisiami, 
neliečiami. Dar daugiau — da
bar jie yra mūsų kaltintojai. 

Šiuo reikalu įdomios me
džiagos yra pateikęs buvęs So
vietinės Latvijos KGB įstai
gos aukštas pare igūnas 
Imants Lesinskis, 1956 - 1978, 
taigi 23 metus dirbęs KGB 
įstaigoje ir 1978.IX.5 pabėgęs į 
Vakarus. Be ko kita, įdomų sa
vo liudijimą, kaip Sovietai se
ka latvius, lietuvius ir estus 
emigracijoje, I. Lesinskis yra 
pateikęs liūdo Kairio byloje. 
Si medžiaga — jo parodymas 
mums žinomas, ir prie jo teks 
sugrįžti L Kairio teismui pasi
baigus, b. kv. 

gūnas, vyr. valstybės sekre- a t i t i n k a m u 8 p a r e i 
tonaus asistento žmogaus p a t e i k d a m i s a v o k o n k r e c i u s 
teisių reikalams pavaduotojas p a s i ū l y m u s . 
Melvyn Levitsky. 

Melvyn Levitsky prieš tai 
yra buvęs Amerikos ambasa
dos Maskvoje politinio sk. 
viršininkas ir Jungtinėse 
Tautose Amerikos politinių 
reikalų departamento direk
toriaus pavaduotojas. Būda
mas Maskvoje, jis kelis kartus 
lankėsi Latvijoje ir Estijoje. Į 
Lietuvą nuvykti galimybių 
neturėjęs, tačiau palaikęs 
ryšius ne tik su latvių ir estų, 
bet ir su lietuvių tautinio 
pasipriešinimo aktyvistais. 

Prieš konferenciją ABL 
lygos vadovybė su Levitsky 
turė jo p r i v a t ų pokalbį , 
kuriame jis papasakojo savo 
patirtį Sovietų Sąjungoje. Taip 
pat buvo paliesti Pabaltijo 
laisvės dienos įstatymo, 
Amerikos Balso programų, 
prof. Vytauto Skuodžio ir kiti 
reikalai. Levitsky domėjosi ir 
tarpusaviais didžiųjų pabaltie-
čių organizacijų santykiais. 
Jam buvo paaiškinta, kad 
visos organizacijos principi
niais klausimais sutaria, nors 
praktiškoje veikloje kartais ir 
iškyla tam tikrų nuomonių 
išsiskyrimų. J i s pagyrė ABL 
lygos aktyvumą, pažadėjo 
paremti Pabaltijo laisvės 
dienos įstatymo pravedimą ir 

Konferencijoje dalyvavo 
apie 140 žmonių, daugumas 
latviai. Lietuvių mažiau, mat, 
tą pačią dieną vyko porą 
kultūrinių renginių. Dalyvavo 
gražus būrys amerikiečių, su 
kuriais Los Angeles pabal-
tiečiai politinėje veikloje palai
ko ryšius. Malonu buvo maty
ti prie vieno stalo susėdusius 
Peperdine universiteto poli
tinių mokslų studentus su 
studentų atstovybės pirminin
ku John Rauschkulb ir jų 
p r o f e s o r i u m i dr . S t e v e 
McHargue. Dalyvavo keli 
žymūs vengrų veikėjai (kai 
kurie atvykę iš San Diego), 
kurie ABL lygai įteikė dides
nę auką. 

Prie spaudos stalo sėdėjo 
Juanita Hogue („US News 
and World Report"), Alan 
Bock („Santa Ana Register"), 
Ray N. Kabaker (Voice of 
America), Mark Bodziak 
(„National Catholic Regis
ter") , c Los Angeles arki
vyskupijos oficiozo ,,The 
Tidings" redakcijos atstovas 
su Melvyn Levitsky. padarė 
pasikalbėjimą. 

Konferencijos salėje buvo 
išstatyta Lietuvių informaci
jos centro New Yorke paruoš

ta rezistenciją Lietuvoje 
vaizduojant i d o k u m e n t i n ė 
paroda. 

Programai vadovavo ABL 
lygos pirmininkas Antanas 
Mažeika. J o pakviestas Los 
Angeles apskr. tarybos narys 
Mike Antonovich tarybos var
du įteikė specialius žymenis — 
rezoliucijas neseniai Vaka
ruose atsiradusiems baltų 
rezistencijos a k t y v i s t a m s : 
Romui Giedrai (liet.), Sergei 
Soldatov (estas) ir Olafs 
Brūvers (latv.). Visi t rys pada
rė pareiškimus, kad tuos žyme
nis priima pavergtose tėvynė
se veikiančios rezistencijos 
vardu. 

Perskaič ius p rez iden to 
Reagano gautą telegramą, 
kalbą pasakė Melvyn Levits
ky. Aptaręs žmogaus teisių 
vietą Amerikos užs ien io 
reikalų schemoje ir žmogaus 
teisių padėtį Sovietų Sąjun
goje, kalbėtojas plačiau susto
jo prie Pabaltijo valstybių 
problemų. Cia jis pareiškė, 
kad Pabaltijo valstybių okupa
cija esąs unikalus atvejis 
pasaulio istorijoje. Rusų 
įvykdyta trijų nepriklausomų 
valstybių okupacija atnešė 
laisvo apsisprendimo teisės 
paneigimą ir priespaudą. 
Sovietinė priespauda savo 
brutalumu pralenkia visas 
k i tas istorijoje ž inomas 
priespaudas. 

Sovietai tikėjosi, kad laikas 
įteisins Pabaltijo valstybėms 
padarytą skriaudą, tačiau 
Amerika ir kai kurios kitos 
d e m o k r a t i n ė s v a l s t y b ė s 
okupacijos ir po 40 metų 
nepripažįsta. Laikas neužgy-

John Marshall teisių mokyklos alumnų pažy
mėjimai už didelės reikšmės darbus buvo suteikti 
penkiems asmenims. Iš kairės: Charles Freund, 
adv. Povilas Zumbakis, alumnų pirm. Philip 

Teinowitz, Albert I. Rubinstein, teisėja Lucia T. 
Thomas. pagrindinis kalbėtojas sen. Alan J. 
Dixon, Joseph Jacobs ir prof. Claude E. Carr. 

do visų žaizdų. Pabaltiečių 
rezistencijos kovotojai tą žaiz
dą pa la iko gyvą. Sal ia 
p r i n c i p i n i o o k u p a c i j o s 
nepripažinimo fakto Levitsky 
išdėstė p rak t i škus JAV 
vyriausybės veiksmus, kuriais 
tą nepripažinimo politiką 
paremia. Tačiau jis pakarto
tinai pabrėžė vieną dalyką: 
kiek Amerikos vyriausybė 
šioje sri tyje bus aktyvi , 
daugiausiai priklauso nuo 
pačių tautinių pabaltiečių 
bendruomenių. Ištvermingai ir 
atkakliai turite dirbti ir kelti 
Pabaltijo kraštų problemą 
vyriausybėje, kongrese ir 
viešojoje opinijoje. Be jūsų 
veikimo mūsų (t.y. vyriausy
bės) akcijos nebūtų. 

Keliami klausimai buvo 
geri, nebuvo plepalų Levitsky 
atsakymai konkretūs. 

D ė l ž e m ė l a p i ų : nepra
leiskite nė vieno atvejo, 
jei žemėlapiuose prasilenkia
ma su oficialiu vyriausybės 
nusitatymu. Visada reaguo
kite. 

D ė l s ą ž i n ė s k a l i n i ų : 
n iekad jų nepamirški te . 
Judinkite jų reikalą visais 
kanalais. Jei tuoj pat rezul
tatų ir nepasirodo, savo akci
jos n e n u t r a u k i t e . Buvę 
atsitikimų, kad rezultatai atė
ję tik po 27 metų. Kai už juos 
kovojama, jų būklė ir kalėji
muose pagerėjanti. 

A r Lenk i jo s įvykiai tu rė 
j o a t g a r s į P a b a l t i j o valsty
bėse? — Taip. Žmonės juos 
sekė ir pamatė, kad sovietai ne 
visagaliai. Sustiprino jų viltis. 
Tapo drąsesniais. 

Dė l Skuodž io : Amerikos 
vyriausybė niekada nesustos 
kelti savo piliečio įkalinimo 
reikalo. 

K o d ė l R e a g a n a s 
n e p a s k y r ė e t n i n i a m s 
r e i k a l a m s p a t a r ė j o ? — At
sakymo nežinau. Spauskite 
prezidentūrą. 

Po vakarienės visi turėjo 
progos su Levitsky asmeniš
kai pasikalbėti. Labai draugiš
kas vyras. Savo pažadą padė
ti pravesti Baltų laisvės 
dienos įstatymą jis dabar 
vykdo ir Washingtone veikia 
ta kryptimi. (Įstatymas sėk
mingai pravestas liepos 9 d.— 
Red.) 

Amerikiečiai, konferencijoje 
dalyvavę žurnalistai ir kiti 
kitataučiai reiškė komplimen
tus dėl gražaus konferencijos 
suorganizavimo ir pravedimo. 
Vakarienė davė pelno ABL 
lygos veiklai finansuoti ir 
pavergtų tėvynių reikalui 
laimėjo reikšmingų draugų. 

J. Kj. 

iŠ ANGLŲ 
SPAUDOS 

Visai nuostabų raštą pa
skelbė britų komunistų laik
raštis "Morning Star". Verti
nan t įvykius Lenkijoje, ypač 
Solidarumo persekiojimą, raš
te pasakyta, kad Sovietų Są
jungos vyriausybė turėtų da
bar pasmerkti savo "praeities 
nusižengimus" — daug tūks
tančių lenkų karininkų nužu
dymą Katyno miške 1939 — 
1945 metais ir milijonų lenkų 
deportavimą į Sibirą darbams 
vergų stovyklose. 

Tenka pridurti, kad šis bri
tų komunistų laikraštis kar
tas nuo karto "išsišoka iš par
tijos linijos", už ką, žinoma, 
gauna gerą pabarimą iš Mask
vos valdovų su grasinimu nu
traukti laikraščiui finansinę 
pašalpą. Kaip žinoma, į Sov. 
Sąjungą šis laikraštis siunčia
mas 12.000 egzempliorių. Ko
kių represijų Kremlius dabar 
imsis preš "iš komunistinio ke
lio išklydusį draugą? Apie ta i 
"Morning Star" žiniose, ži-
noma,nebus skelbiama. 

Įdomią atsitiktinybę ryšium 
su Sov. Sąjungos demokratiš
ka konstitucija skelbia "The 
Daily Telegraph" politinio hu
moro dalyje. Trys Leeds uni
versiteto studentai užklausė 
sovietų le idyklos "Sovie t 
Weekly" bendradarbę Iriną 
Kuznecovą: ar kokia nors Sov. 
Sąjungos respublika gali iš
stoti iš Sovietų Sąjungos? I ta i 
Irina Kuznecovas atsakiusi, 
kad, žinoma, gali! Konstituci
nės teisės kiekvienai iš res
publikų leidžia išstoti, bet nei 
viena respublika tokio noro iki 
šiolei nėra pareiškusi, o tai įro
do, kokie pastovūs esą tautų 
santykiai Sov. Sąjungoje ir 
kaip daug atskiros respubli
kos yra Sov. Sąjungos šelpia
mos politiškai ir ūkiškai. 1922 
m., kai Sov. Sąjunga pasidarė 
sąjungine federalinė valstybe, 
kai kurios buvusios caristinės 
Rusijos valstybės dalys pano
ro atsiskirti, pvz., Suomija ir 
"kelios kitos" ir į šį jų norą 
nauja Sovietų vyriausybė "at
sižvelgė"... Toliau britų žurna
listas rašo, kad Irina nesako, 
kad "tos kitos" yra Lietuva, 
Latvija ir Estija, kurios jėga 
1940 metais buvo inkorporuo
tos į Sov. Sąjungą, ir jei jos ga
lėtų, jos tomis konstitucinė
mis teisėmis jau po 5 minučių 
išstotų iš sovietinio pragaro. 

T. 

Istorija yra filosofija, mo
kanti pavyzdžiu ir perspėjimu. 
Jos dvi akys yra geografija ir 
chronologija. 

V.J. Budrikas 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

Lietuvos sienos, kurios nurodytos šiame nori, kad jų rečitaliai būtų sėkmingi ir nenuo-
žemėlapyje, dar nėra pilnai aprašytos. Institutas šiai stolingi, nes jie rečitalius rengia Manhattane. kain 
spragai užpildyti per įvykusį 1981 m. gegužės 24 d. Carnegie rečitalio salėje ar . k i t o se sa lėse . 
Kultūros Židinyje metinį narių susirinkimą nutarė Visų koncertų programos atliekamos vietos 
išleisti monografiją, pavesdamas tą reikalą jėgomis ar kviestais iš kitų vietų. New Yorke yra 

PETRAS MATEKCNAS 

Institute veikia dvi komisijos — Rytų ir Vakaru. 
sudarytos Lietuvos veiksnių konferencijos. Šios abi 
komisijos, įsijungė į institutą, davė 2000 do; 
pašalpą, gautą iš Amerikos Lietuvių Tarybos. Rytu 
komisijai iš pradžių vadovavo dr. Antanas 
Trimakas, o jam mirus dr. Algirdas Budreckis 
Vakarų komisijoje yra M. Brakas, kuris dar vado 
vavo ir instituto vykdomajai tarybai. Jam 1965 m. 
išvykus profesoriauti į Sioux Falls, So. Dakota, buvo 
išrinktas dr. Jonas Puzinas, o jam išvykus į Chicaga 
— Juozas Audėnas, kuris tas pareigas eina iki šių 
dienų. 

vykdomajai tarybai dainavę net po kelis kartus Dana Stankaitytė, Pru-
Lietuvos tyrimo instituto valdyba 1981 m. spalio dencija Bičkienė, Gina Capkauskienė, Daiva Mongir-

daitė, Irena Stankūnaitė-Silva (mirė 1981 m. spalio 
26 d.), Aldona Stempužienė, Zuzana Griškaitė, A. 
Dambrauskaitė, Slavą Ziemelytė, Stasys Baras, 

mėn. dar nutarė pagal esamą medžiagą sudaryti 
rytinės Lietuvos pasienio vietų pavadinimų sąrašą 
ir, pasiūlius pirm. J. Audėnui, kelti mintį mūsų veiks
niams, kad sausio mėnesį jie paskelbtų ar laikytų Algirdas Brazis, Stasys Liepa, Kazys Jakutis, Ip. 
Mažosios Lietuvos mėnesiu. Nauragis, Vaclovas Verikaitis, Arnoldas Voketaitis 

Institutas tautos kultūrinį lobyną praturtino ne ir kiti. Nuo jų visų, žinoma, neatsiliko Stasys 
tik išleistomis knygomis ir Lietuvos sienų žemė- Citvaras, gyvenąs New Yorke, kuris savo sodriu 
lapių, bet taip pat sukaupė nemažai medžiagos ir baritonu užkariavo visų lietuvių simpatiją. Nors 
apie Lietuvą. Tai vykdomosios tarybos pirmininkų New Yorke ilgai gyveno solistas Vladas Baltru-
intensyvaus darbo vaisius. 

K o n c e r t a i 

Institutas yra išleidęs kelias knygas ir Etnogra 
finį Lietu vos sienų žemėlapį. Yra išleidęs šias 
knygas: 1958 m. lietuvių kalba „Mažoji Lietuva' 

Koncertus daugiausiai rengia organizacijos, 
lietuvių radijo valandėlės, Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa, Lietuvių Skautams remti komitetas, Maironio 
šeštadieninė mokykla, laikraščio „Darbininko" 
administracija, Kultūros Židinys, New Yorko Balfo 

Studia Lithuanica I, 1961 m. dr. Jono Balio anglų skyrius ir kitos institucijos bei pavieniai asmenys, 
kalba lietuvių bibliografiją „Lithuania and k a i P solistai Lilija Šukytė, kai ji dirbo Metropolitan 
Lithuanians, Studia Lithuanica II, 1976 m. Lithua operoje, ir Ona Zubavičienė, pianistai Aldona Kepa-
nia Minor, Studia Lithuanica III (redagavo M. Bra laite. Dalia Sakaitė, Andrius Kuprevičius, smuiki-
kas) ir Rytų Lietuva, kurią išleido Vilniaus krašto ninkas Izidorius Vasyliūnas, vargonų virtuozas 
lietuvių sąjunga (ją suredagavo dr. Algirdas Albinas Prižgintas ir kiti. Visų tikslas, išskyrus tik 
Budreckas). Sis veikalas, prašant Vilniaus krašte solistus ir instrumentalistus, pelnas. Didelio pelno. 
Lietuvių sąjungai, buvo įrašytas į instituto leidinių apmokėjus visas išlaidas, neturėjo, o kartais, kaip 
eilę Studia Lithuanica IV. Amerikos Lietuvių vargonininkų muzikų sąjungos 

Be knygų dar išleido etnografinių Lietuvos sienų koncertas, įvykęs 1975 m. balandžio 15 d. Kultūros 
žemėlapį, paruoštą pagal instituto nurodymus Juo- Židinyje, davė nuostolį, nors programa buvo įdomi ir 
zo Andriaus. Jis išėjo 1968 m. Visas spausdinimo įvairi. Tik solistai ir instrumentalistai to pelno 
išlaidas sumokėjo dr. Petras Kaladė, gyv. So, nesiekia, nes jiems svarbu buvo didžiųjų muzikos 
Bostone, Mass. kritikų atsiliepimai amerikiečių spaudoje. Bet ir jie 

šaitis, bet jis, kaip solistas, nepasireiškė. New Yorke 
jis dainavo tik vieną kartą per Lietuvių Skautams 
remti komiteto surengtą koncertą, įvykusį 1959 m. 
gegužės 10 d. Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Tai buvo jo pirmas ir paskutinis pasiro
dymas kaip solisto. 

Paskutiniu metu, kaip solistas, pradėjo pasi
reikšti Mečislovas Razgaitis. Jis yra 1981 m. birželio 
mėn. Apreiškimo parapijos salėje surengęs savo reči
talį, pritaikytą birželio tragiškų įvykių prisi
minimui, ir liepos 12 d. dainavo Pavergtų tautų 
minėjime, Manhattane. 

Solistams pianinu pritardavo Aleksas Mrozins-
kas (1969.XI.21 mirtinai suvažinėtas sunkvežimio), 
Algirdas Kačanauskas, Aldona Kepalaitė, Albinas 
Prižgintas ir Dalia Sakaitė. Kai kada solistams 
pianinu palydi svečiai, atvykę iš kitų vietų, kaip 
Jeronimas Kačinskas. Vytautas Vasyliūnas, o L. 
Šukytei, kurios rečitalis įvyko 1969 m. rugsėjo 14 d. 
Town Hali salėje, Manhattane, pianistas George 
Posell ir Metropolitan operos orkestras. 

(Bus daugiau) 

http://1969.XI.21


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. birželio mėn. 24 d. BOSTONO 2INIOS 

Marytė S tanč iūtė — Allen gėrisi medaliu. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

T H E BALTIC 
HOLOCAUST 

Bostone ir apylinkėse gy
veną latviai, kurie turi sudarę 
„14th of June Latvian Memo-
rial Committee", organizavo 
The Baltic Holocaust minėji
mą birželio 13 d. Jie pakvietė 
lietuvius ir estus, o taip pat 
ukrainiečius ir lenkus daly
vauti t ame minėjime. Jie pajė
gė prieiti ir prie Bostono 
didžiųjų dienraščių, kuriuose 
buvo paskelbtas tas „The Bal
tic Holocaust". Minėjimo vieta 
Bostone centre Copley Sąuare 
prie episkopalų Trinity bažny
čios ir joje. Diena pasitaikė 
šalta ir lijo lietus. Tačiau 
žmonės rinkosi su vėliavomis 
ir plakatais, kurių kai kuriuos 
užrašus paminėjo ir Bostono 
laikraščiai ir net televizija: 
„Soviet Union Red Sea of 
Blood", „We Will Never Forget 
the Baltic Holocaust" ir daugy
bė kitų. Kalbėjo latvių, estų, 
ukrainiečių, lenkų ir lietuvių 
atstovai. Visų kalbėtojų kalbos 
buvo apie baisumus, kuriuos 
atliko ir atlieka Sovietų Rusija 
ir jos KGB. Lietuvių atstovo 
inž. Almio Kuolo kalbos ištrau
kos minimos laikraštyje „The 
Boston Globė". Kalbėjo valsty
bės sekretoriaus „Senior depu
ty assistant" Melvin Levitsky. 
J is dėkojo už pakvietimą į šį 

EttSt St. LOUIS, III. drabužiais ir net paruošia m i n ė j i m ą . J i s g e r a i p a ž į s t ą s 
programos atlikimui, beimoje s o v i e t u S j n e s n u o 1972-1975 
m a m a iki pietų su dukromis d i r b o A m e r i k o s a t stovybėje 
ka lba lietuviškai, o tėvui iš Maskvoje. Tuo laiku jis turėjęs MEDALIU 

A P D O V A N O T A 
L I E T U V A I T Ė 

sva rb iaus ia East St. Louis 
ifetuvių kolonijos nuosmukio 
jffiežastis yra lietuviško aka
deminio jaunimo išsikėlimas iš 
šios vietovės. Tas j a u n i m a s 
mūsų tarpe augo, brendo, 
mokslus baigė, o pas tov iam 
gyvenimui ir darbui išklydo ki
tur .Tik labai mažas skaičius li-
So ištikimas savo jaunystė je 
gyventų dienų vietovei. Tokių 
tarpe yra ir Marytė Stančiū tė -
Allen. J i yra gimusi Lietuvoje. 
Rusiško komunizmo pabaisa i 
užliejant Lietuvą, j i su tėve-

—įiais pasitraukė j Vaka rus . Ap
rimus karo audroms, iš Memin-
geno pabėgėlių stovyklos su 
tėveliais ir vyresne sesute 
Veronika atvyko į J A V . Apsi
gyveno East St. Louis mieste, 
savo dėdės namuose. Cia 
Marytė baigė lietuviškos para
pijos pradinę mokyklą, Belle-
villėje Notre Dame gimnaziją, 
St. Louis mieste Barnes ligoni-

* nėję gailestingų seserų mo
kyklą, o šiais mokslo meta i s 

"Bellevillėje baigė koledžą, gau-
S dama bakalauro laipsnį iš 
"nursing management". 

Visose mokyklose Mary tė 
buvo viena iš uoliausių ir ga
biausių mokinių. 

1964 m. su Larry Allen sukū
rė pavyzdingą katal ikišką šei
mą. Augina tris dukras . Vedy
bos ir dukrų aug in imas iš 
Marytės pareikalavo kolegijos 
studijas atidėti vėlesniam lai
kui. Nuo šeimos reikalų ati
trukdama Marytė Bellvilės 
koledže dirbo kaip ligonių prie
žiūros instruktorė. 

darbo grįžus — angliškai. 
Vietos amerikiečių šviesuo

menė, daug metų stebėjusi 
Marytės Stančiūtės - Allen pla
čią visuomeninę veiklą, 1981 

progos aplankyti Baltijos kraš
tus. Tada jis supratęs, kad 
Amer ikos nepr ipaž in imas 
Sovietų okupacijos esąs teisin
gas ir moralus ir parodas, kad 

metais paprašė Amerikos revo- amerikiečiai tiki į laisvę. Balti-
l iucijos dukterų skyriui jos tautos turinčios teisę į „self 

determination". Per 40 metų 
Amerika atsisakė pripažinti 
nelegalią okupaciją ir inkorpo
raciją Estijos, Latvijos ir Lietu
vos į Sovietų Sąjungą. Tai esąs 
sovietų imperializmas. Apie 
vyskupą Steponavičių, kuris 
esąs ištremtas jau 25 metai. 
Patikino, kad Amerika nie
kada nepr ipaž ins sovietų 
okupacijos Baltijos kraštams. 
Amer ika yra paskelbusi 
birželio 14 d. Baltų Laisvės 
diena. Ta rezoliucija priimta 
senato ir atstovų rūmų. 

Dar kalbėjo kongresmanas j* 
Brian Donally. J is irgi labai 
stipriai pasisakė už Pabaltijo 
tautų laisvę. 

Bažnyčioje buvo pasimels
ta. Maldas kalbėjo visos tauty
bės. J a s kalbėjo kun. Jonas 
P r ū s a i t i s iš Lexingtono. 

(Daughters of the American 
Revoliution) pasiūlyti ją ap
dovanojimui medaliu už jos 
nenu i l s t amą visuomeninę 
veiklą. Dar pravedė tyrinėji
mus apie Marytės visuomeni
nę veiklą. Patyrė, kad ši užsie
nyje gimusi moteris tikrai 
užsitarnavo pagerbimo ir ap
dovanojimo medaliu užjos gra
žią veiklą amerikiečių visuo
menėje. 

Marytės Stančiūtės - Allen 
pagerbimas ir medaliu apdo
vanojimas įvyko 1982 m. ba
landžio 1 dieną Chicagoje, 
Drake viešbutyje, stebint per 
400 rinktinių svečių. 

Marytė savo padėkos kal
boje jautriai padėkojo Aukš
čiausiajam, tėveliams ir vi
siems, kurių dėka ji galėjo 
padėti visiems pagalbos rei
kalingiems. " ~ 

Vietinėje anglų kalba spau- sius bei nukankintus ištrem-
doje šis įvykis buvo plačiai ap- tuosius Sibiro koncentracijos 
rašytas ir įdėta Marytės nuo- stovyklose. Sv. Mišias atna-
trauka, kurioje ji rankoje laiko savo ir tai dienai pritaikytą pa-
užtarnautą medalį. mokslą pasakė kun. J. Vaš-

kys. Per Mišias giedojo vietos 

Koncertinėj daly pasirodė 
visos tautybės. Lietuviams čia 
atstovavo solistė Marytė 
Bizinkauskaitė. J i padainavo: 
Mano gimtinė, Kur bakūžė 
samanota ir Plaukia sau 
laivelis. Po koncertinės dalies 
buvo sugiedoti visų trijų tauty
bių himnai. Lietuvos himną 
giedojo Marytė Bizinkaus
kaitė. 

Tos pačios dienos vakare 4-
tas ir 5-tas televizijos kanalas 
parodė po gabaliuką iš tų 
demonstracijų. Tai jau reiškia 
pažangą iš žinių tarnybos. 

Visas minėjimas pravestas 
gerai. Tik blogas oras gal 
sukliudė didesniam skaičiui 
žmonių atsilankyti. Be to, 
lietuviai tą pačią dieną turėjo 
banketą su koncertine dalimi 
ir kalbėtoju dr. Kaziu Ėringiu. 
Tas irgi atsiliepė į žmonių 
skaičių mieste. 

Ateinančiais metais lietuviai 
galėtų imtis iniciatyvos 
tokiam renginiui. Ir LB 
Bostono apylinkės pirm. Lalas 
minėjo tokį reikalą, kad imsis 
iniciatyvos. Lygiai reikia 
p a l a i k y t i k o n t a k t u s su 
amerikiečių žinių tarnyba. 

DALIA JASAITYTĖ GAVO 
TEISĖS DAKTARATĄ 

Profesija kartais tampa šei
mos tradicija. Taip buvo Jasai
čių šeimoje.Domas Jasaitis-žy-
mus medicinos daktaras 
Lietuvoje, ir jo sūnus Stasys Ja
saitis yra daktaras Bostone. 
Tradicija pasuko į praeitį: dak
taro Stasio Jasaičio senelis bu
vo advokatas, taip pat Laimos 
Jasaitienės tėvas buvęs advo
katas. Jų dukra Dalia "grįžta" 
į senelių profesiją. 

CLASSIFIED ADS 
Chicagoje, magistro laipsnį 
Northeastern universitete Bos
tone iš istorijos, ir šiemet ge
gužės 23 dieną apvainikavo sa
vo studijas Juris Doctor 
diplomu. Teisių daktaratą su
teikė Southvvestern universite
to School of Law, Los Angeles, UNION PIER, MiCHiGAN — savai-

UNUOMOJAMA — FOR SENT 

Calif. 
Į dii- om) gavimo iškilmes 

buvo nuvykę Dalios tėveliai dr. 
Stasys ir Laima Jasaičiai. Iš
kilmės vyko Greek Thetre Grif-
fith Park Los Angeles. Baigė 
keturi šimtai kandidatų, kurių 
tarpe buvusi ir viena lietuviš
ka pavardė — Dalia Jasaitis. 
Sveikiname jauną advokatę ir 
linkime jai laimingai reikštis 
šioje profesijoje. Dalia gavo 
darbą prokuroro įstaigoje ir 
pradeda darbą rudenį. 

Sveikiname ir laimingus* tė
velius Laimą ir dr. Stasį Jasai
čius, kad užaugino lietuviškai 
susipratusią dukterį ir davė jai 
dovanų lietuvių kalbos gerą ži
nojimą. Ateityje jos kalbos ži
nojimas ir jos profesija tikrai 
bus reikalingi mūsų lietuviš
kai veiklai. 

E. V. 

G R E I T 
IŠSIUNTINĖS 

MIŠIOLĄ 
LE leidėjas spausdina lietu

viškom parapijom mišiolą. J i s 
jau baigiamas spausdinti ir 
tada bus pradėtas siuntinėti 
lietuviškom parapijom. 

Ko liūdi, putinėli ? 
ANTANAS GUSTAITIS 

Eleginės Satyros 

tems ar mėnesiams išnuom. butas: 5 
kamb. (4 miegami ir virtuve) ir 3 
kamb. (2 miegami ir virtuvė). Chica-
goj skambint tel. 312—737-2847. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
prie vienuolyno, pirmam aukšte. 

TeL — 434-8852 

M I S C E L L A N E O U S 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ts mūsų sandėlio. 

OOSMOS PABGELS EXPBESS 
2501 W. 69th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUVft 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIUIUIIIIIUIIIIII 

iiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro VėsintuvaL 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiimuuiiuii! 

P A R D A V I M U I 

PARDUODAMAS 1975 m. 2-JŲ DURŲ 
AMC MATADOR. 

Radijas, oro vėsinimas. Važiuotas 
41,000 mylių. Baltas su žaliu stogu. 
$1,500. Kreiptis teL 925-9827 

I E Š K O 

Moteris prižiūrės 
Žmogų arba vaiką. 
7 vai vakaro i— 

R E A L 

D A R B O 

vyresnio amžiaus 
Prašo skambint po 

tel. 471-2406. 

E S T A T B 

Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondas 1982 m. 
Aplankas Romo Viesulo. Kieti 

Dalia Jasaitytė, užaugusi viršeliai. Kaina su persiuntimu 
Bostone, vienuolika metų lan- $8.00. 
kė ir baigė So. Bostone šešta
dieninę mokyklą, dalyvavo 
ateitininkų ir skaučių organi
zacijose, kalba labai gerai lie
tuviškai. Dalia gavo bakalau
ro laipsnį Loyolos universitete 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., 

Chicago, IL 60629 

JAUNIMAS IR ŠIANDIEN IEŠKO KRISTAUS 
AR GALI ATEITI JAM PADĖTI? 

Ištiesta pagalbos ranka neša daug džiaugsmo. 
Ar nori ištiesti ranką Kristaus vardu?... 

> • « M > n m t » » 

VALOME 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūjių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ai apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telel. GA 4-8654 

lllltilllliilllllllliillllllllllllltllllllilluuill 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
HUHHIlllllIlHIHHHIIIIUimillIHUIllIUIII 

"lVM3V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tsl«f. — WA 5-8063 

East St. Louis lietuviai la- b-nės choras, vadovaujamas 
ba i džiaugiasi savo iškiliąja J o n o A d o m a i č i o ! v a r gonin-
tautiete, linkėdami jai ir toliau k a v Q R 0 b a l i s p 0 M į g i ų b u v o 
nenuilstamai darbuotis amen- p a l a i m i n i m a s s u gv. Sakra-
kiečių visuomenėje ir lietuvių m e n t u T u o j p o p a m a l d ų b u v o 

bendruomenėje. 
J. Juodakis 

Nuo pat vaikystės Marytė 
pasižymėjo gai lest ingumu, ki
tų nelaimėse užjautimu ir noru 
jiems padėti. Pradžios mokyk
loje būdama savo a r žemesnių' 
skyrių mokiniams savanoriš
kai padėdavo paruošt i pamo
kas ir prašoma versdavo ang
lų kalbon ja i p a t e i k t u s 
lietuviškus tekstus . Baigus 
gimnaziją ir gailest ingų sese
rų mokyklą, gražia i išsiskleidė 
Marytės visuomeninė veikla. 
Ji padėdavo visiems, kuriems 
pagalba buvo re ika l inga . Ir 
vietinei Lietuvių bendruo
menei Marytė y ra daug padė
jusi. Neatsisako i r dabar : skai
to paskaitas, sako eilėraščius, 
pianu paskambina ar net 

16 šventes praveda. 

Rochester, N. Y. 

MALDOS DIENA UŽ 
PERSEKIOJAMA 

BA2NYCIA 

Birželio 13 dieną vietos vys
kupas M. Clark buvo paskel
bęs visoje Rochesterio vysku
pijoje Maldos dieną už 
Lietuvoje persekiojamą Bažny
čią. Jis savo laiške prašė visų 
tikinčiųjų melstis kartu su lie
tuviais šią maldą: "Melskimės 
Viešpaties, kad jis globotų Lie
tuvos Bažnyčią, grąžintų jai ir 
visam kraštui laisvę bei stip
rintų ir laimintų mūsų brolius 
ir seseris lietuvius". 

— Rochesterio lietuviai bai
siojo Birželio trėmimus ir lie
tuvių tautos sukilimą paminė-

Jei norėtumėt gauti daugiau žinių apie Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seseris, prašome kreiptis šiuo adresu Sesuo M. Margarita, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, CT. 06260. USA 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų J 

Monografijos priedas, 32 psl., 17 nuotraukų. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 VY. 63rd St., 
Chicago, IU. 60629. 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 

SUNNY HILLS, FLORIDA 
Prie lietuviško ežero parduodamas pa
ruoštas statybai sklypas, skersai mau
dymosi pliažo. Aukšta vieta — vien* 
iš gražiausių. Skambint vakarais — 
414—248-1538. 

NEW BUFFALO, MICH., parduoda
mas kampinis namas ir sklypas prie
šais 3-jų g-vių. Sklypas 75 p. x 420 p. 
ilgio. Privačiam ar komerciniam nau
dojimui. Gazu apšild. Rūsys. Pėsčia 
nueinama prie ežero ir į krautuves. 
Žema kaina. Skambint teL — 

1—616-469-3259 

nimniiimiifniiunwimiiiiniii»miimif 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namą pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Eedzie Ave. — 778-2231 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiuuuimi* 
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 maš. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

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

M I S C E L L A S E O C S 
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With Liberty & Justice 

Amerikiečių premijuota PAU
LIAUS LEONO knyga, kurio-
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
lio krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius j saugų visų 
gerbūvį. 

Kaina kietais viršeliais $5,95. 
minkštais — (335. 

Knyga gaunama ir Drauge 
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padėtas vainikas prie kry
žiaus bažnyčios šventoriuje. 
Aukas prie altoriaus atnešė 
taut. šokėjų "Lazdyno" gru
pės nariai. Maldas skaitė adv. 
Tadas Klimas. Visos Liet. or
ganizacijos pamadose dalyva
vo su savo vėliavomis. 

— Per radijo baisiojo Birže
lio minėjimą lietuvių ir anglų 
kalba studentės Antanina 
Zmuidzinaitė ir Rasa Krokytė 
pravedė labai sumaniai ir pa- ^imiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
traukliai. Joms talkininkavo § I 
R. Kiršteinas, jn. Į Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOS AUK^TAJTES = 

s b. — \ autobiografija: E 

SIUNTINIAI ] LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

VEDAS. 4059 Archer Avenue 
Chicago, III. 80632. lel. 927-5980 

"NUBANGAVĘ KŪDIKYSTĖS DIENOS" (mmmiiiiiiimmitiimiiiiiiiiiiiumii m = 
S OP H I E B A R Č U S Į 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS Cia autorė atidengia jdc.niai menišką ir drauge šiur-
Uetuvių kalba šeštadieniais ir Sekma- § pią realybę, kurią ji ir jos šeima, išgyveno anų laikų sis-
dieniaif nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto E temoje 

Stotli WOPA 1490 AM 

• i l *Mi l f» | t ! i l t l t i«<Ui i t t i t tMt lNIH( t l t« l i l i fN 

M. A. i I M K U S 
I N C O M I ; - A \ S K K V H i - ; 

NUTU' .V P I ' B I , l i : 
4 2 5 9 S. M,t;>kwootl, tel. Z54 /4;>o 

T a i p pul -laromi VKKTIMAI, 
U i - M l . \ ; r i škviet imai , p i ldomi 

P U . I K T ? Hp.S PKA8YMAI Ir 
kitokie blankai. 
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P A C K A G K EX P R E S S A G E N C Y 
M A R I J A N O R t l K I E N f i 

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
Labai page idaujamos geros rQ9ie« 

p r e k e s . Maistai) iŠ Europos aandSlių. 
» « 0 8 W. «»th St., Chicago , IU. 60«2» 

T E L E F . #25-2787 

Vasario 
Viešuose pasirodymuose ji dė- jo birželio 13 d. Šv. Jurgio liet. 
vi tautinius drabužius . Duk- parapijos bažnyčioje 11 vai. ry-
roms paaugus, m a m a ir jas te buvo aukojamos Sv. Mišios 
iškilmėms puošia lietuviškais už Žuvusius sukilėlius ir miru-

Knyga turi 233 psl., kaina su persiuntimu 8 dol. 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS" 4545 W. 6Srd Street 

Chicago, IL 60629 

Translioįama is nuosavos studijos: 
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 2 

7199 So. Maplewood Ave., S 
Chicago, O. 90629 = 
Tel. — 778-1543 S 

WHIIIIHMIIIUUIIIUIIIIIIUIIUIIUIIUIIUMJ||||||||||||||m 

S Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
S nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
s dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi-
S šiems prieinamos. 

SKELBKITES "DRAUGE" 

XX amžiaus madona (paveikslai) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Avvard Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yo» 
ke. Tai puošni dail. POVILO PL'ZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiau* 
Madona. Kama su persiuntimu 27 doi 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. «3rd 
St.. Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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XXVII KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS 

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio apylinkė šiais 
metais ruošia Lietuvių dienas, 
kurios vyks Montrealyje, ilgąjį 
savaitgali, spalio 8, 9 ir 10 die
nomis. 

Rengimo komitetas jau spar
čiai organizuoja šių dienų pro
gramą, kurioje numatyti įvy
kiai. 

Penktadieni, spalio 8 d., ren
giamas poezijos vakaras, per 
kurį bus galima pasiklausyti 
"Žemininkų poezijos", pristato
mos Kazio Bradūno, Henriko 
Nagio ir kitų dar kviečiamų 
poetų. Ta pačia proga bus ati
daroma retrospektyvinė Juozo 
Akstino, Vytauto Remeikio ir 

Telesforo Valiaus dailės paroda. 
Šeštadienis, spalio 9 d., pasižy

mės puošniu ir gausiai lanko
mu didžiuoju subuvimu — ba
liumi. 

Sekmadienį, spalio 10 d., iš
kilmingos katalikų pamaldos 
įvyks Šv. Kazimiero parapijoje, 
kuri šiais metais švenčia 75 me
tų įkūrimo sukaktį. Ta proga 
dalyvaus vyskupas Vincentas 
Brizgys. Po pietų bus pagrin
dinis Lietuvių dienų koncertas, 
kuriame dalyvaus Kanados lie
tuvių ansambliai, tautinių šokių 
grupės ir chorai, atlikdami temą 
"Laisvės šauksmas", minėdami 
Maironio 50 metų mirties ir 
Krėvės 100 metų gimimo sukak
tuves. Ateisveikinimo vakaru 
bus baigta Lietuvių dienų pro
grama. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. birželio mėn. 24 d. 

dos įstaigos bus įpareigotos pra
nešti apie bylas už gydymo klai
das. Teismai, profesinės drau

gijos, šalpos įstaigos turės pra
nešti apie pastebėtą gydytojų 
netinkamumą. 

XXVII Kanados Lietuvių dienų rengimo komitetas. Sėdi iš kairės: B. Niedvaras — komiteto narys, T. Keršytė — se
kretorė, V. Piečaitis — KLB Montrealio apylinkės pirmininkas ir Lietuvių dienų koordinatorius, J. Adamonytė — 
atsisveikinimo vakaro reikalams, J. Šiaučiulis — leidinio reikalams; stovi: D. Mališka — priėmimo ir nakvynių rei
kalams, C. Vazalinskas — informacijos ir reklamos reikalams, A. Staškevičius — poezijos vakaro reikalams, R. Lu-
koševičiūtė — koncerto reikalams, K. Toliušis — iždininkas, B. Staškevičius — pamaldų reikalams, D. Lukoševičius 
— sporto reikalams. (Nuotraukoje nėra D. Vasiliauskienės — dailės parodos reikalams ir G. Nagio — baliaus rei
kalams). 

jamuosius lietuvius. 
Po pamaldų visi giedojo Ame

rikos ir Lietuvos himnus. Lietu-; joje buvo Chicaga paskelbta pa-

PA2YMEJO CHICAGA 

JAV miestų merų konferenci-

LB Vi<į Vak. apygardos valdybos posėdis 
JAV LB Vidurio Vakarų apy-; Kitos apylinkės, jau dabar su-

gardos valdyba susirinko posė- rinkusios fantus, gali pristatyti 
džiui pirmininko Kazio Laukai-j 
čio namuose birželio 7 dieną, j 
Posėdyje dalyvavo pilna valdy
ba : Kazys Laukaitis, Agnė Kati- Į 
liškytė, Rasa šoliūnaitė. Linas 
Šoliūnas, Modestas Jakaitis, 
Viktoras Garbonkus ir Remigi
jus Sužiedėlis. Linas šoliūnas i 
perdavė iždo pranešimą. Kny-1 
gos vedamos tvarkingai, ir už 
visas išlaidas valdyba turi pa-
kvitavimus. Tikima, kad per ar-1 
tėjančią Lietuvių dienos geguži
nę bus nemaža pelno uždirbta \ 

viski ženklai — Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos su gėlių puokštė
mis reiškė susirinkusiųjų užuo-

sižymėjusiu kultūros ir meno 
centru, tapdama patraukliausiu 
JAV miestu. Tos rūšies žymuo 

jautą nukentėjusiems ir vis dar labiausiai pasižymėjusiam 1982 

savo apylinkės valdybos na
riams. 

Gegužinės metu bus proga pa
žaisti tinklinį ir vaikams bus 
pravesti žaidimai. Gegužinės 
pradžia 12 vai. Valdyba nuošir
džiai prašo visų dalyvauti. 

Toliau posėdžio eigoje valdy
ba aptarė įvairius einamus rei
kalus. Viktoras Garbonkus ir 
Kazys Laukaitis dalyvavo gegu
žės 27 d. Pavergtų tautų komi
teto susirinkime. Apygardos 
valdyba jau ilgą laiką stengia-

apygardos iždui. Apygarda re-'' gį palaikyti artimus ryšius su 
mia lietuvišką spaudą, organi- § m o komitetu. Yra svarbu dau-
zacijas ir taip pat atlieka užduo- | gįau bandrauti su latvių, estų ir 
tus krašto valdybos darbus. Vi- ! ̂ itų pabaltiečių organizacijomis. 
sa tai brangiai kainuoja, tai vi- palaikyti šiuos ryšius ir juos 
sos apylinkės ruošiasi smarkiai stikrinti — tai Viktoro Garbon-
dirbti per gegužinę, kad pelno k a u s ypatingas uždavinys, kaip 
paliktų šitiems darbams ir rei- vicepirmininko visuomeniniams 
kalams. | reikalams. Liepos 16 d. Paverg-

Kaip jau visi spaudoje skai- ''• tų tautų komitetas ruošia 3 vai. 
tė ir girdėjo, tradicinė apygar- po pietų Daley Plazoje Chicago-
dos Lietuvių dienos gegužinė je demonstraciją, 
vyks birželio 27 dieną Ottawa j §į0 suėjimo tema yra: "Rise 
Woods parke. Šis parkas yra j above our differences for free-
tarp Joliet Road ir 47 Street. 
Jį labai lengva pasiekti važiuo
jant Harlem gatve. Kiekvienais 
metais vis daugiau svečių atsi
lanko į gegužinę pabendrauti su 
draugais ir pažįstamais. Apy
gardos valdyba organizuoja ge
gužinę, bet darbus atlieka visos 
apygardos apylinkės. Kiekviena 
apylinkė prisideda prie geguži
nės ruošos ir pravedimo. Čia 
puikus pavyzdys, kaip gali lie
tuviai iš visų miestelių ir apylin
kių susirinkti ir kartu dirbti 
vienam tikslui. Šiais metais ba
rą tvarkys Marąuette Parko 
anylinkės nariai. Virtuvėje vy
riausia šeimininkė Juzelė Lau
kaitienė, kuri kaip ir visuomet 
šį nepaprastai svarbų ir nelen
gvą darbą atlieka be jokių kliū
čių ir problemų. Virtuvėje taip 
pat dirbs Cicero ir Brighton Par
ko apylinkės nariai. Maistas 
bus puikus — jo užteks ir la
biausiai išalkusiam gegužinės 
svečiui. Planuojama turėti viš
čiuką ir dešras, kartu su daržo
vėm ir net kugeliu, jeigu jo no
rėtų dar prie pietų. Visos apy
linkės taip pat yra pažadėjusios 
iškepti kugelio. Vaikams taip 
pat bus galima nusipirkti deš
relių. Aišku, bus kavos ir na
muose keptų pyragų, ir net le
dų atsigaivinti energingam ge
gužinės lankytojui. Nebūtų ge
gužinės be laimėjimų. Šiais me
tais laimėjimus praveda Lemon-
to apylinkė. Visos apylinkės 
labai prašomos prisidėti prie 
fantų rinkimo. Čia visiems pui
ki proga išsivalyti savo namus 
ir prisidėti prie sėkmingos ge
gužinės. Lemonte prašoma pri
statyti fantus į Kazio Laukai
čio namus (17 W. G50 91 st S t , 
Hinsdale) arba į Aldona's krau
tuvę (115 AtephenSt., Lemont). 

dom". Apygardos valdyba da
ly." .-.s :r kviečia visu s lietuvius 
kurie gali atsilankyti. 

Kalbant toliau apie kultūri
nius reikalus, valdyba aptarė 
vakaronę paminėti birželio trė
mimus. Vakaronę ruošia Mar
ąuette Parkas, Brighton Par
kas, Melrose Parkas ir kartu 
apygardos valdyba. Vakaras 
vyks penktadienį, birželio 18 d., 
Jaunimo centro kavinėje. Pa

kalbėjo apie savo ateities planus 
šioje srityje. Pastebėta, kad li
tuanistinės mokyklos mažai ką 
žino apie viena kitą. Rasa šo - ' 
liūnaitė planuoja bent kelis kar
tus į metus išleisti aplinkraštį. 

| šiame leidinyje būtų žinios apie 
lituanistines mokyklas Vidurio 
Vakarų apygardoje. Bus įdėtos 
žinios apie mokyklų renginius, 
programas ir kt. Taip pat bus 
kiekvienos mokyklos direktorių į \1 
pavardės su adresais ir telefo
nais. Apygardos valdybai at
rodo, kad visiems būtų įdomu 
žinoti, kiek mokyklose mokinių 
bei mokytojų. Buvo kalbama 
taip pat atkurti vėl dailiojo skai
tymo bei rašymo konkursus 
tarp mokyklų. Per apygardos 
suvažiavimą pageidavo sužinoti, 
kiek per metus žmonės suauko- j 
ja mokslo bei švietimo reika-! 
lams. Apygardos valdyba pla-1 
nuo ja šią informaciją surinkti Į 
ir žmonėms parodyti. Darbų j 
valdybai yra daug, bet nariai į 
energingi ir pasiryžę juos atlikti, j 

Agnė Katiliškytė 
I 

Mūsų kolonijos? 

metų miestui buvo įteiktas Chi-
cagos merei J. Byrne. 

NEDEPORTUOS LENKŲ 

tremiamiems lietuviams. Įspūdin
ga procesija su degančiomis žva
kelėmis rankose, kalbant rožinį, 
išsiliejo į gatves ir ėjo prie lietu
viško kryžiaus. Dvi didžiulės1 JAV imigracijos įstaiga pa
gelių puokštės buvo padėtos prie skelbė, kad nebus imamasi prie-
kryžiaus. Kun. P. Bulovas pasą- j m o n i u P r i e š l e n k u s> k*1""* wizos 

kė žodį, pasigėrėdamas parapie- j išsibaigusios, duodant jiems dar 
čių ir Vyčių pastangomis pami-, pusę metų laiko pasilikti Ame-
nint išvežtuosius. Juozas Boley 
įspūdingai padeklamavo "Pasku
tinė naktis". Jis mintimis nukėlė 
į Lietuvą, į tą baisiąją birželio 

15 naktį. Kuopos pirm. Jo
nas Adomėnas kvietė visus sugie
doti Marija, Marija ir God blessjliuoti netinkamus gydytojus. Įsi-
America. Pirmininkas pareiškė įgaliojus šiam nutarimui, ligoni-
viltį, kad susirinkusiųjų balsus iš- nes bus įpareigotos pranešti vai 

rikoj. 
GRIEŽČIAU 

KONTROLIUOS GYDYTOJUS 

Ulinois atstovų rūmai vienbal
siai nusprendė griežčiau kontro-

girs ir Maskva. 
KR 

stijos įstaigoms, jei kuris gydy
tojas būtų nubaustas. Apdrau-

Maspeth, N. Y. 
PAMINĖTI BIRŽELIO 

TRĖMIMAI 

Birželio 14 d. lietuvių būreliai 
rinkosi į lietuvių bažnyčią Mas-
peth, N. Y. Apie 200 tikinčių
jų su didžia rimtimi bažnyčioje 
pradėjo procesiją prie altoriaus, 
vadovaujant parapijos klebonui 
kun. Pranui Bulovui, kuris nusa-

grindinę paskaitą skaitys Laima ^ p a m a l d ų tikslą ir kvietė 
Garbonkienė. Meninėje progra
mos dalyje pasirodys Vyčių cho
ras, poetas Bernardas Brazdžio
nis ir dar kiti. Programos pra
nešėjas bus apygardos valdybos 
narys Remigijus Sužiedėlis. Val
dyba tikisi, kad atsilankys gau
sus būrys į šią tikrai įdomią 
vakaronę. 

Švietimo reikalų vicepirmi
ninkė Rasa šoliūnaitė trumpai 

melstis už nukentėjusius birželio 
išvežimų metu 1941 m. ir vėliau. 
Novena į Stebuklingo medalikė-
lio Mariją ir giedotos Šv. Mišios bu 
vo užprašytos Vyčių 110 kuopos. 
Kun. Pranas Bulovas atlaikė šv. 
Mišias, o visi jungėsi savo malda 
ir giesmėmis, kurioms vadovavo! 
varg. V. Kerbelis. Kun Stasys j 
Raila pasakė pritaikytą pamoks-1 
lą ir kvietė prisiminti persekio-

ONA KGŽICAITE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė birželio 22 d., 1982 m., 7:30 valandą vakaro. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Žaliosios valsčiuje, An-

driškių kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Viktoras, sesuo Joana Mi

kalauskienė, mirusio brolio a. a. dr. Vinco Kožicos žmona Birutė 
ir jos vaikai Aidis ir Rimas su žmona Dana; pusbrolis inž. Vincas 
2emaitis ir jo sūnūs kun. Kęstutis Žemaitis, ir Algis su šeima Itali
joje; Lietuvoje sesuo Marija šlapikienė su vyru Jonu ir jų sūnūs 
Arvydas ir Jonas su šeimomis ir mirusios sesers a. a. Konstancijos 
Grinevičienės vaikai Aldona ir Algirdas su šeimomis; kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 2 valandą pcpiet Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 26 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: BROLIS, SESERYS ir GIMINES. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 
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f ŠVENTASIS RAŠTAS | 
1 NAUJASIS TESTAMENTAS 1 | 

§ Keturios Evangelijos ir apaštalų darbai. | 

- Vertė ir komentarą pridėjo E 
I LADAS TULABA, Šv. Rašto Daktaras | 
| Sv. Rašto evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Pro- = 
| testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija I 
į pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir | 
1 JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų £ 
S darbai. r 
| Roma 1979 m, Didelio formato, 622 psl. Kaina su per- =_ 
= siuntimu 21.25. E 

= Užsakymus siųsti: = 
1 DRAUGAS, I51f5 West 6Srd St., | 
| Chicago, IL 60689 = 
= Ūlinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. | 
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SIGN OF THE CROSS 
/&MON& THE FlRfe-
INDlAt̂ S IN THE 
NEW WORl£> 
TO BBCO/AE 

CHRIST1ANS vVAS, 
MANTEO, IN 587. 
ne CONVERS'ON 
WAS SUPER-
VlSED BV 
SiR WAITER 

5?ALE!&M 
IN V!R6IN!A'£ 

"LOŠT 
COLONV" 

FIRST YOU SBE 
THBN YOU PONT' M 

ABOUT MONEK 4 5 C? 
7ELL YOURSEiF "IU S 
THIS VSEEK". .SOM£~h 
HAPPENS AN: YOU FAIL 7 

WELl «£R£ 5 INS13ANCE FOR 
SAViuė: JOIH THE PAYROU 
SAVING& PLAN MHEZE YOU WORK 
AMO SPBOF) AN AMCUNTYOUWAHr 
BET ASIPE f?OM H?t/» PAYCHECK.' 
THE MONEY .V/a BE JSED TO BUY 

U.SSAVIH&SBONPS' 

BOOK BEAT 
•įfcAVELL'.NG 
USRARIES, STARTEP 
M MARVLAND IN 
1905. THE PR1VER 
WAS T"E . B C A R V S 

JANVTOR HE 
MAOE T H R E E 
TRlPS A WEE< 

A. f A. 
J U L I A B E L I C K A S 

Mirė birželio 13 dienę, Detroite. 
Nuliūdę sesutės: 

SR. MARY AGNĖS ELJZABETH JOHNSON, 
ISABELLE PAVLICHEK 
IR BROLIS ANTANAS DAINIUS 

E U D E I K I S 
t 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D ^ 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

46Q5-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , Ch icago 
1410 So . 5 0 t h Av., C ice ro 

T e l . 4 7 f - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-121S 
11028 Southwest Highway, Palos Hills, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-1B11 

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

= % 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICEf Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VARNE
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Grali dovana 
kiekvienai progai. 

Pubdished by VA NOSTRAND REINH0LD Company, New York. 
kuri turi savo skyrius: London. Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

I 
< \ 

Uteakymua shĮrth 

DRAUGAS, Jf5į5 West 6Srd St} Chicago, IL 606t9 
jP 
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MARIJA ADKŠTAITE | 

I Š E I V Ė S K E L I U f 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių i i Lietu- i 
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. | 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. i 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 = 

Užsakymus siųsti: | 
DRAUGAS, 4545 W, 63rd St., Chicago, III. 60629 į 

rrfiHiiiiiimiiiimiii iiimmmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiimiiHmHiiiiitr 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. birželio mėn. 24 d. 

i X Lituanistinio seminaro, ku
rį suorganizavo Vyriausia Skau
tininke D. Eidukienė ir ps. Ma
rytė Mažeikaitė _ Utz, dalyviai 
su visų parašais atsiuntė "Drau
go" redakcijai sveikinimą. Jie 
rašo: "šiame antrame Lituanis
tikos seminare mums labai ge
ra, gražu ir naudinga". Kursuo
se dėsto skautų vadovams kun. 
J. Vaišnys, J. Masilionis, B. 
Nagienė, dr. T. Remeikis. Semi
nare dalyvauja gražus būrelis 
skautų vadovų. Seminaras yra 
Karaičių "Gintaro" vasarvietė
je, Union Pier, Mich. 

X Kun. Jono Sakevičiaus, 
MIC, kunigystės 50 metų jubi
liejus vardinių išvakarėse, bir
želio 23 d., buvo paminėtas ma
rijonų vienuolyne tarp savųjų. 
Sukaktuvininkas, kuris dar bir
želio 30 d. švenčia ir 75-rių me
tų sukaktį, buvo pasveikintas 
vienuolyno vyresniojo kun. Juo
zo Vaško, visų marijonų vardu 
provinciolo kun. Viktoro Rimše
lio ir svečio iš Romos — vyriau
siojo vienuolijos vadovo asisten
to kun. Donaldo Petraičio. Da
lyvavo marijonai iš Chicagos, 

X Cicero Namų savininku 
klubo susirinkimas bus šį sek
madienį, birželio 27 d., 11:30 
vai. Šv. Antano par. salėje. Bus 
aptarti einamieji reikalai. Visų 
narių dalyvavimas yra būtinas. 
Cicero Namų savininkų klubo 

Racine, Plano, Darien, taip pat naują valdybą sudaro: J. Povi 

Solistai Dana Stankaitytė ir Algis Grigas iš Chicagos stovi su prel. Jonu 
Kučingiu po Los Angeles Šv. Kazimiero par. surengtų Lietuvių dienų kon
certo. Lietuvių dier.os biržeiio 20 d. praėjo labai sėkmingai. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
laika — pirm., J. Kuprys 
sekr., B. Navickas — ižd. ir J. 
Rkamienė — renginių vadovė. 

X Atsiuntė po 3 dol.: Steve 
Styra, L. Mikolajūnas. Po 2 dol.: 
Stasys Marcinkevičius ir Kazys 
Vasaitis. Ačiū. 

X Aibinas Žaliauskas, Chica-
go, UI., atsiuntė čekį už dvejų 
metų prenumeratą j priekį su 
20 dol. auka. A. Žaliauską skel
biame garbės prenumeratorium, 
o už lietuviško žodžio vertinimą 

ir latvių marijonų atstovas. Su
kaktuvininkas trumpu žodžiu 
visiems padėkojo. 

X Merės <J. Byrne patvarky
mu keliose Chicagos vietose ren
giami vadinami kaimynystės 
festivaliai. Lietuviams artimiau
sias festivalis bus Marąuette 
Parke, 6734 So. Kedzie Ave., šį 
sekmadienį, birželio 27 d., nuo j 
1 iki 7 vai. vak. Pradės Vlasta I 
ir Altar Boys, vėliau bus "po-1 
karinis kūdikis", solistė ir popu-1 
liarus orkestras. Visi kviečiami 
dalyvauti ir praleisti geroje nuo
taikoje sekmadienio popietę. 

X Pasaulio lietuvių Jaunimo 
kongresas, vienas iš penkių di
džiųjų II Pasaulio Lietuvių die
nų renginių, bus atidarytas 1983 ! dol. auką jos stiprinimui. Labai 
m. liepos 1 d., Chicagoie, Uli-1 ačiū. 
nois universiteto Circle Campus. 
Kangreso programa, Jaunimo 
meno paroda ir Talentų vakaru 
rūpinasi kongreso pirmininkė 
Violeta Abariūtė ir specialūs 
tam tikslui komitetai. 

X Patikslinimas. Birželio 23 
d. (vakarykščiame) vedamąja-' 
me antrosios skilties 19-ji eilu-' 
tė iš apačios turi būti: "akcija 
paversti besiprašančioje". Kal
bama apie prez. Reagano pra
kalbą britų parlamentui ir siūlo
ma, kad žodžiai neliktų tik žo
džiais. 

X A Astrauskas, Oak Lawn, 
11L, Juozas Lekas, Juozas Žemai
tis, Chicago, UI., A. Bičiūnas, 
Hamond, Ind., apsilankė "Drau
ge" ir įsigijo naujausių leidinių. 

X Vakaras su žura. Jurgiu 
Janušaičiu bus rugpiūčio 7 d., | 
7:30 vai. vak., šeštadienį, Liet. i 
Tautiniuose namuose. Bus trum
pa programa, vaišės, šokiai. 
Gros Pakšto kapela. Stalus ir 
bilietus užsisakyti — skambinti 
komisijos pirm. V. Momkui: 
925-6193. (pr.). 

X A. a. Broniaus Žiemelio 
2 metų mirties sukaktį minint 

CICERO LIETUVIŠKAS 
ŽIBURĖLIS 

Cicero lituanistinės mokyklos 
užbaigimas buvo birželio 12 d., 
šeštadienį, šv. Mišiomis. Kun. 
B. Rutkauskas priminė, kad 
šios šv. Mišios aukojamos už 
šios mokyklos įsteigėją kun. dr. 
A Jušką. 

Salėje lituanistinės mokyklos 
užbaigtuves pradėjo Milda Šatie
nė, į garbes prezidiumą pakvies-

j dama E. Radviliene, Cicero LB 
ir jo rėmimą tariame nuoširdų j p i r r n . ; k u n R Rutkauską, K. 
a c l u - ; Razmą, Tėvų komiteto pirmi-

X Liudvika ir Norbertas Ku- j n i n k ą -w m o k y t j j o k u b k ą , 
likauskai, So. Ozone Park, N. Y., | d a u g m e t ų š i o j m okykloj moky-
vertindami lietuviškos spaudos j tojavusį mokytoją. Toliau M 

pažymėjo, jog, sušlubavus mo
kytojo J. Jokubkos sveikatai, 
mokykla jau būtų užsidariusi, 
jeigu į pagalbą nebūtų atėjusi 
M. Šatienė ir kun. S. Rutkaus
kas. "Jeigu atsiras mokinių, 
mokykla veiks ir toliau", baigė 
savo žodį Kazys Razma. Jis įtei
kė dovanas mokyt. M. Šatienei 
ir kun. B. Rutkauskui. 

E. Radvilienė, Cicero LB pir
mininkė, išdalino dovanas moki
niams, linkėdama tęsti mokslą 
aukštesnėje lituanistinėje mo
kykloje. Lietuvių kalbos mokė
jimas labai padeda norintiems 
ir kitas kalbas studijuoti. Ben-

I druornenės vardu išreiškė pade 

talis buvo 1366 metais, kurio 
metu buvo pastatytas baletas 

j "Mieganti karalaitė". Studiją 
lanko apie 30 lietuvaičių, gyve
nančių Chicagoje ir jos apylin
kėse. Mokinių amžius ne vieno
das — nuo prieš mokyklinio 
amžiaus iki studenčių, mokslo 
pažangumo atžvilgiu — vienos 
tik pradedančios, kitos po septy
nerius ar daugiau metų išbuvu
sios studijoje. 

Šių metų rečitalio programa 
susidėjo iš trijų dalių: pirma 
dalis — pianino mokinių pasiro
dymas, antroji dalis — baletas 
"Pelenė", trečioji dalis — Pot-
pourri — ištraukos iš įvairių 
per septyniolika metų statytų 
baletų. 

Pirmoje dalyje pesirodė šeši 
pianino mokiniai, vieni mažiau, 
kiti daugiau pažengę pianino 
muzikos moksle. Pabaigoje dvi 
seserys — Violeta ir Angelė 
Mieliulytės paskambino duetą 
"Military March", Schuberto. 

Antroje vakaro dalyje buvo 
pastatytas baletas pasaka "Pe
lenė". Mokytoja, suprasdama 
mokinių ir tėvų norus, baleto 
choreografiją atliko taip, kad 
į baletą buvo įtraukti visi stu-

ALIAS CHICAGOS SK. VALU. 
SUSIRINKIMAS Chicagos žinios 

Penktadienį, birželio 11 d. va- * MASKVOS l CHICAGA 
kare, naujai išrinkta Amerikos Andrėj Frolov, bado streike 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų iškentėjęs 26 dienas ir pagaliau 
sąjungos Chicagos skyriaus val
dyba susirinko pirmininko Vy
tauto Budrionio namuose, Crete, 
111. Ankstyvesniame susirinkime 
ši valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Vytautas Budrionis — skyriaus 
pirmininkas, Albinas Smolinskas 
— vicepirmininkas kultūriniams 
ir sporto reikalams, Stasys Jurjo-
nas — vicepirmininkas organiza
ciniams reikalams, Gediminas Bis 
kis — sekretorius ir Donatas Stu-
kas — iždininkas. 

Susirinkimą atidarydamas Vy
tautas Budrionis pabrėžė, kad na
rių sąrašo sutvarkymas yra labai 
svarbus ir skubus reikalas. Pir
miausia visiems nariams turi bū
ti pranešta, kiek jie yra skolingi 
sąjungai nario mokesčio ir, nega
vus teigiamo atsakymo, jie no
rom nenorom turės būti pašalin
ti iš r.arių eilių ir jokie praneši
mai jiems ateityje nebebus siun
tinėjami. Tai nėra maloni valdy
bos pareiga, tačiau yra būtinai 

| reikalinga: jokia organizacija 

gavęs vizą iš Maskvos vykti pas 
savo žmoną, birželio 20 d. at
skrido į OHare aerodromą, kur 
jį sutiko žmona Lois Becker. 
Jiedu buvo vedę Maskvoj prieš 
13 mėnesių. Su juo Lois susi
pažino gilindama istorijos stu
dijas ir ruošdamasi doktoratui 
Rusijoje. Atskridęs pasisakė, 
kad yra labai išvargęs, bet at
vykimo diena į JAV esanti jo 
laimingiausia diena. J aerodro
mą sutikti Frolovo buvo atvy
kęs ir A Jurgutis . 
AIRIU VAIKAI CHICAGOJE 

Iš Airijos į Chicagą birželio 
19 d. atskrido 99 vaikai. Jų ke
lionė buvo suorganizuota Airių 
vaikų fondo, kurį įsteigė R. 
O'Connor, gyvenąs Downers 
Grove. Dar 51 airių vaikas at
skris birželio 26 d. Norėta su
daryti jiems atvangą nuo bai
mės ir neapykantos atmosferos, 
kuri dabar slegia šiaurinės Airi
jos gyventojais. 

reikšmę išeivijoje, atsiuntė 20 Šatienė paprašė tvlos n ^ u t e , ką mokyt. M. Šatiene^ kun B 
prisiminti mirusius šios mokyk 
los vadovus: kun. dr. A Jušką, 
dr. Z. Ašoklį, B. Babrauską ir 
O. Zailskienę. 

Mokyt. J. Jokubka savo žody
je išvardijo svarbesnius a. a. 

Rutkauskui ir mokyt. J. Jo-
kubkai. 

Mokinių vardu atsisveikino 
Julė Ivanauskaitė, padėkodama 
J. Jokubkai, M. Šatienei, T. Or-
vidienei ir kun. B. Rutkauskui. 

dijos mokiniai. Baletas užbūrė 
žiūrovus muzikos, fantastiškų 
rūbų, gražių dekoracijų ir 
grakščių judesių darnia visuma. 

Trečioje dalyje parodytos iš-
traukoos iš įvairių baletų. Bal
ti, vaivorykštės spalvomis bliz
gą drabužiai, viena po kitos 
sekanti baleto scenos pavergė 
žiūrovo dėmesį. 

Baletui muziką parinko ir ją 
rekordavo pati mokytoja Irena 
Veleckytė. Baleto choreografija 
ir rūbai sukurti taip pat moky
tojos. Nepaprastai laki moky
tojos Irenos Veleckytės fantazi
ja ir mokinių mamų darbščios 
rankos sukūrė tikrai pasakiš
kus balerinų rūbus. 

Pažengusios ir gražiai solo 
kun. dr. A. Juškos gyvenimo į Programą atliko tautos dainiaus \ ^^ųose pasirodžiusios baleri-

rvVin isteie-ta. 1956 i Maironio 50 metų mirties me- V ,H -Rro»,įtvtė. Lisa Bart-

ALIAS Chicagos skyriaus nauja valdyba. Iš kairės: Donatas Stukas — ižd., 
Albinas Smolinskas — vicepirm., Vytautas Budrionis — pirmininkas, Sta
sys Jurjonas — vicepirm. ir Gediminas Biskis — sekretorius. 

bruožus. Mokykla įsteigta 1956 
m. Jeigu tėvams sunku atvežti 
savo vaikus į lietuvišką mokyk
lą ir bažnyčią ta i ne t ik mo
kykla, bet ir parapija išnyks. 

Maironio 50 metų mirties me 
tinęs prisimenant: "Vasaros 
naktys" — Julė Ivanauskaitė, 
"Mano gimtinė" — Antanas Ša
tas, 'Užmigo žemė-' — Teresė 

Seselių vedamoj Šv." Antano pa-1 Razmaitė ir "Mylėk, lietuvi, tą 
rapijos mokykloj dar y r a apie | brangią žemę" _ Brigita Sko-

X Marąuette Parko kaimy
nystės festivalyje, 6734 So. Ke
dzie Ave., šį sekmadienį, birže
lio 27 d., nuo 1 vai. bus progra
ma, kurios dalį atliks Lee Cast-
le ir garsus Jimmy Dorsey or-

I kestras. Orkestras gros nuo 4 
vai. iki 7 vai. vakaro. 

x Buvę "Aušros" gimnazijų 
mokiniai ir mokytojai, susirinkę 
š. m. gegužės 28-30 dienomis 
Chicagoje, džiaugiasi gerai pa šv. Mišios už jo sielą bus atna

šaujamos birželio 28 d., 8 vai., TU s u v a ž i a v k n U 5 d ė k o j a 
ryto Our Lady of Guadalupe ( j ^ a t e d l a n k į u s i e m i 
bažnyčioje, Hermosa Beach, Ca-
lifornia. Prašom gimines ir pa
žįstamus už jo sielą pasimelsti. 

Liūdi žmona ir vaikai 
(pr.). 

X Ruošiama keSonė | Vilu ių 
ir atgal, rugp. 10-18 d. d. Ke
lionę ruošia Marius Kieta — 
7S7-1717. (ak) . 

X Ar įasą bankas a r taupy
mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės į 
Lietuvių Fondo FedL Kredito 
kooperatyvą. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiai* Kreipkite* į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Rosd. — Teief. 
VI7-7747. (sk.). 

x Dnngisme ir taisome visa 
rftšuj stogas. Už savo darbą 

visiems atsilankiusiems ir, norė
dami paremti lietuviškąjį darbą, 
skiria 200 dol. Lietuvių Fondui, 
600 dol. Vasario 16 gimnazijai 
ir 1,600 dol. Lietuvoje likusiems 
"Aušros" gimnazijų mokyto
jams paremti. (pr.). 

X Rasa šoHūnaitė ir Darius 
Polikaitis vadovaus jaunimui 
Ateitininkų sendraugių stovy
kloje, kuri įvyksta "Dainavoje" 
liepos 18-26 d. (pr.). 

x A. a Adomo Petrausko 30 
metų mirties sukaktį minint, 
šv. Mišios už jo sielą bus atna
šaujamos birželio 27 d., sekma
dienį, T. Jėzuitų koplyčioje 10:15 
vai. ryto. Draugu? ir pažįsta
mus prašome prisiminti jį savo 
maldose. (pr.). 

X Brighton Parko ir Gage 
Parko apylinkės tvarko kavą ir 
pyragus per JAV LB Vidurio 
Vakarų Apygardos Lietuvių Die
nos gegužinę. Gage Parko vai 

\ 30 lietuviukų. J. Jokubka padė
kojo Razmams, Ivanauskams, 
N. Skopienei ir Šatams už jų pa
siaukojimą ir paramą. Ypatin
ga padėka mokyt. M. Šatienei, 
kuri net šaltomis žiemos dieno
mis, šalčių nepabijodama, mokė 
vaikus. 

Mokyt. M. Šatienė įteikė mo
kyklos baigimo pažymėjimus ir 
suvenyrus. Mokyklą baigė An
tanas Šatas, Teresė Razmaitė, 
Julė Ivanauskaitė, o šeštąjį sky
rių — Brigita Skopaitė. M. Ša
tienė prisiminė trijų mokytoja
vimo metų įdomesnius momen
tus. Jos baigiamieji žodžiai bu
vo: "Man bus malonu girdėti, 
kad jums, mieli mano mokiniai, 
gyvenime seksis. Ačiū K. Raz
mai, mokyt. V. Orvidienei, E. 
Radvilienei ir kleb. kun. J. Stan
kevičiui bei visiems ištvermin
giems tėveliams už paramą". 

Tėvų komiteto pirm. K. Raz
ma išreiškė padėką šios parapi
jos kleb. kun. J. Stankevičiui 

paitė. Kun. B. Rutkauskas su
kalbėjo maldą. Po programos 
dar buvo pabendrauta ir pasida
linta įspūdžiais prie skanių už
kandžių, kuriuos paruošė Skopie. 
nė, Ivanauskienė, Razmienė ir 
Šatienė. Koresp. 

nos: Vida Brazaitytė, Lisa Bart
kutė, Jūra ir Audra Avižienytės, 
Ilona Vaičiulytė, Karina Schik-
scnytė ir Rima Polikaitytė. 
Taip pat žiūrovų labai šiltai bu
vo sutiktos jauniausios studijos 
mokinės. 

Programa, užsitęsusi apie tris 
valandas, praėjo labai greitai. 
Studijos mokiniai parodė, ką jie 
pasiekė per metus sunkiai dirb
dami, o tėvai, giminės ir artimie
ji bei baleto mėgėjai pasidžiau-

Grakštus 

negali veikti su ant nereikšmingo 
popieriaus surašytais vardais. Vi
sa valdyba yra tos nuomonės, kad 
dauguma neatsilygina ne iš blo
gos valios, bet dėl neapsigalvoji-
rao arba užmiršimo tarp visų kas 

d. Ekskursantai nuskris iš Chi
cagos į laivą, jame praleis septy
nias dienas ir ten sutiks Naujus 
metus. Pilna kaina bus apie tūks
tantį dolerių asmeniui. Atrodo, 
kad data bus patogi, nes tarp Ka

inu iti ua U4mii j«"v î ** ,̂ ..^Y- i j» 
dieninių rūpesčių. Nutarta sure- ledų ir Naujųjų metų pakastai 

Šių metų gegužės 12 d., šeš
tadienį, Jaunimo centre vyko 
Irenos Veleckytės pianino ir 
baleto studijos metinis reči
talis, šių metų rečitalis nėra 
eilinis — šiuo rečitaliu buvo žy
mima studijos 20 metų gyvavi
mo sukaktis. Irena Veleckytė 
— gabi menininkė. Ji muzikė 
— piar.istė ir buvusi balerina, iš 
savo mokinių reikalaujanti daug 
ir sunkaus darbo. Bet visi ži
nome, kad, norint ko nors pa
siekti, reikia daug ir sunkiai 
dirbti. 

Studija, veikianti Chicagoje 
20 metų, viešai pasirodė 17-tą 

1 gė jų darbo vaisiais 
JAUNIMO CENTRO SCENOJE | j u d m u z i k a j g ^ ^ d e k o . 

r iuu i^ j ! , i racijos u- fantastiški rūbai su
darė pasigėrėtiną visumą, malo
nią ir įdomią žiūrovo akiai. 

Gaila, kad šios rūšies pasta
tymai vyksta tik vieną kartą 
metuose ir platesnė lietuvių vi
suomenė neturi progos jų pama
tyti. Įvairių organizacijų ir 
klubų valdyboms rengiant ba
lius, vakarones, reikėtų pagal
voti, ar nevertėtų panaudoti šią 
baleto studiją, sudarant progra
mą. Pakviesdami programai ba
leto studiją, įvertintume ir pa-
skatintumėm jaunimo darbą ir 
taip pat patenkintumėm savo 
svečius, parodydami jiems ką 
nors naujo ir gražaus. 

Birutė Jasaitienė už patalpas. Be to. K Razma i kartą. Pirmasis studijos reči-

earantuojame ir esame apdraus-i dybos pirmininkė yra Danguolė 
ti. Skambinkite Arvydui KieUi, Valentinaitė, o Brighton Parko 
M . 434-9655 arba 737-1717. 

(•k.) 
pirmininkė, Salomėja Daulienė. 

(pr.). 

daguoti bendrą pranešimą vi
siems neatsilyginusiems nariams 
ir kuo skubiausiai jį išsiuntinėti. 
Viso pasikalbėjimo metu vyravo 
nuomonė, kad didelė dauguma 
narių teigiamai atsilieps į paragi
nimą ir nario mokesčius sumokės. 

Po skyriaus finansinio stovio 
apsvarstymo buvo nutarta su
šaukti bendrą narių susirinkimą, 
dalyvaujant ir moterų pagalbi
niam vienetui, su narių viešnio
ms bei svečiais. Susirinkimas įvyks 
dar birželio mėn. ir tam salė jau 
užsakyta Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Programoje bus prista
tyta nauja valdyba ir bus pain
formuota apie skyriaus apimtį ir 
jo finansinį stovį. Taip pat jau 
yra numatytas ir paskaitininkas, 
autorius knygos, aprašančios jo 
paties išgyvenimus okupanto ka
lėjimuose ir Sibiro tremtyje. 

Ateinantį mėnesį numatoma 
suorganizuoti pikniką Stasio Jo-
kubausko sodyboje, Sandūnuose, 
kur piknikautojai ne tik pasivai
šins malonioje aplinkoje, bet ir 
galės pasimaudyti jo sodybod ba
seine. Rudenį įvyks atnaujintas 
inžinierių balius. 

Taip pat yra planuojama žie
mos ekskursija į tris Karibų salas. 
Ekskursija prasidės gruodžio 26 

yra mažai dirbama. Kaina taip 
pat yra prieinama. Smulkesnės 
informacijos apie visą skyr'atiS 
veiklą bus duotos kitame susirin
kime, į kurį kviečiami visi lietu
viai, nariai ir ne nariai. 

Po susirinkimo šeimininkė val
dybos narius pavaišino kavute 
ir skaniais pyragaičais. 

Petras Kiršinąs 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

8e*tad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

milHlllllllllllHIIHIIIIIIHHimillllllWW» 

Advokatas JONAS GIBAITiS 
6247 So . Kedzie Avenoe 
Chloago, mtoote 60699 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai . nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seitad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

1 BĖGOME NUO TERORO 
II tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS PRUNSKJS 
šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 

įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jura ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 

Kaina su persiuntimu $ 7.85. 
Ulinojaus gyventojai dar prideda 42 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W 63rd Street, Chkago, 

IL 60629. U.S.A. 
Irenos Veleckytės baleto ir pianino studijos sc 15 D€H€ T.O 
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