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Apie lietuvių 
padėtį Gudijoje 

Trečias sąsiuvinis 
Vilnius, 1982 

(Pabaiga . 
P radž ia Nr . 32) 

LAIŠKAS VYSK. 
J U L . STEPONAVIČIUI 
Tai pirmas atsitikimas Tary

bų Sąjungos istorijoje, kad tary-
biniai-atei8tiniai organai patys 
surado ir pasiuntė į Gervėčių 
parapijąkunigą.Surado,pasky-
rė ir nusiuntė. Lenkai labai 
patenkinti. Patenkinti ir lietu
viai, nors visko neteko. Pamal
dos vien lenkiškai. Visi tyli. 
Abejingi. 

Šiandien (X1.27) buvau nu
važiavęs į Semetavą pas kun. 
dekaną Stanislovą Kučinską. 
J a m sakiau, kad jau 3 savaitės 
praėjo, o klebonas nepriminė 
pamaldų tvarkos. Viskas vien 
lenkiškai. Žmonės į kleboną 
nebedrįsta kreiptis, nes baimi
nasi, kad jų blogai nesuprastų, 
nes eina gandas, matyt, patys 
gudai-lenkai paleido: „Jei tik 
kils kokie nesusipratimai, tai 
kleboną atšauks, o bažnyčią 
uždarys". Tokios nuomonės ir 
kun. Kučinskas. Pasakojo, kad 
buvo sutikęs kleboną, kuris 
gyrėsi, jog liaudis patenkinta. 
Lietuviai pasakę, kad „mes 
lenkiškai suprantame". Atsa
kiau, kad visokių gali atsirasti. 
(...) 

Bet, jei seniau buvo nustatyta 
tvarka, pamaldos buvo perpus 
laikomos lietuviškai ir lenkiš
kai, tai ne be pagrindo. Jei kuni
gas nemoka lietuviškai, galėtų 
šv. Mišias aukoti lotyniškai, o 
lietuviai gali giedoti lietu
viškai, o, be to, klebonas gali 
kreiptis, invokacijas skaityti iš 
r aš to Bet lenkai palieka 
lenkais. Prašiau, kad kun. 
Kučinskas nurodytų klebonui, 
kad pamaldos būtų pagal seną 
tvarką, bet atsisakė ir patarė 

man, kad nuvažiuočiau ir nuro-
dyčiau. Bet aš griežtai at
sisakiau, nes man tikrai netin
ka. 

Žinia, kad be lietuvių triūso 
lenkai nebūtų gavę kunigo, kaip 
negauna daugelis parapijų. Jei 
neklystu, atrodo, kad virš 50 
kartų kreipėsi į tarybinius 
organus, kad leistų atvykti ku
nigui iš Lietuvos. 

Manau, kad • Ekscelencija 
galite paveikti kun. Kučinską, 
kad jis primintų buvusią pa
maldų tvarką Gervėčiųbažnyčio-
je ir jos prisilaikytų. 

Adutiškis, 1979.XI.27 

LAIŠKAS KUN. 
DEKANUI S. KUČINSKUI 

Reikalą, kuris liečia Gervė 
čius, gana išsamiai apkalbė
jome X1.27. Gerai apgalvojęs 
mūsų pasikalbėjimą, jaučiu 
pareigą priedo štai ką pasakyti. 

Susižavėjau užimta kunigų, 
dirbančių BTSR, pozicija, kai 
pradėjome rūpintis kunigu 
Gervėčiams. Atrodė, kad visi 
Tėvai reikalą labai gerai supra
to. Taip atrodė, kol tamsios jėgos 
nepradėjo veikti ir dvasiniai 
Tėvai tamsioms jėgoms nepa
dėjo. 

Iš 700 kunigų, dirbančių 
Lietuvoje, galėjo surasti kandi
datą klebono vietai Gervėčiuo
se, bet, kalbant be dangsty-
mosi, pikta jėga išsprendė 
klausimą priešingai mūsų sieki
mams su pagalba dvasinių 
Tėvų. 

Ateistai kunigą Gervėčiams 
surado ir pasiuntė. Nebuvo 
girdėti, kad ateistai taip steng
tųsi patenkinti tikinčios 
liaudies norą. Kiek yra 
apnašlaitintų parapijų, be 
klebono, BTSR teritorijoje! O ar 
kokiai parapijai ateistai tokį 
gerumą parodė? Ne! 

(Bus daugiau) 

Vyskupai smerkia 
naujas MX raketas 
Washingtonas . — Atstovų 

Rūmų užsienio reikalų komi
tete pasirodė du JAV katalikų 
vyskupų konferencijos nariai: 
C h i c a g o s a r k i v y s k u p a s 
kardinolas Josepb Bernardin 
ir New Yorko arkivyskupas 
John O'Connor. Jie ragino 
Kongresą persvarstyti lėšų 
MX raketoms paskyrimą, ragi
no stengtis atgaivinti ginklų 
kontrolės derybas su Sovietų 
Sąjunga. 

Kardinolas Bernardinas pa
reiškė, kad MX raketos yra 
abejotinos strateginės vertės, 
o gan daug kainuoja, todėl 
vyskupai ir rekomenduoja jų 
atsisakyti. 

Illinois atstovas Henry 
Hyde pasakė, kad vyskupų 
pastoracinis laiškas, paskelb
tas prieš metus, skatina viena
šališką nusiginklavimą, yra 
pacifist inis. Jei vyskupų 
pažiūros būtų priimtos, 
nebeliktų a tgras inimo ir 
Sovietų Sąjunga dominuotų 
visą pasaulį. 

Atsistatydino 
Bonos ministeris 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

ekonomikos ministeris grafas 
Otto Lambsdorff pasitraukė iš 
pareigų.Prokuratūra apkalti
no jį ėmus 50,000 dol. „atly
ginimą" iš biznio bendrovės, 
kuriai ministeris sumažino 

pajamų mokesčius. Pinigus, 
prokuroro kaltinimu, minis
teris nepasisavino, bet perve
dė į laisvųjų demokratų parti
jos iždą 

Kancleris Kohl pareiškė, 
kad nauju ekonomikos minis-
teriu jis numato kitą laisvąjį 
liberalą, teisininką Martin 
Bangemann. Lambsdorfo 
pasitraukimas yra naujas 
smūgis laisviesiems demokra
tams, kurie blogai pasirodė 
Europos parlamento rinkimuo
se ir turi kitokių sunkumų. 

Jauni Cekoslovakai 
pasirinko laisvę 

Apie dvidešimt čekoslovakų 
jaunuolių, iš Jugoslavijos 
atvykusių su trumpu turis
tiniu vizitu į Veneciją, čia 
pasirinko laisvę ir paprašė 
i t a lų va ldž ios pol i t in io 
prieglobsčio. Laisvę pasirinkę 
cekoslovakai jaunuoliai yra 
tarp 20 ir 26 metų amžiaus, 
bebaigiantys ar jau baigę 
aukštuosius mokslus inžine
rijos srityje. Būdinga, kad jų 
pramoginę kelionę į Jugosla
viją ir į Veneciją buvo suorga-
n i zavus i Čekos lovak i jos 
valdžia, kaip atlyginimą už 
jaunuolių pasiektus gerus 
rezultatus moksle. Šia kelione 
premijuotųjų grupę sudarė iš 
viso 60 jaunuolių. Trečdalis jų 
pasirinko laisvę Vakaruose. 
Daugumas jų išreiškė pagei 
davimą įsikurti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kiti yra 

Nemažėja Pietų 
Amerikos skolos 

Pastorių Jesse Jacksoną priėmė Kubos diktato- kelis politinius kalinius geros valios įrodymui, 
rius Fidel Caatro. Jis pritarė Jacksono siūlymui Jacksonas nuvežė į Kubą du sąrašus kalinių, jų 
bandyti gerinti Kubos santykius su JAV. Laukia- tarpe amerikiečių, kurie kalinami už krimina-
ma, kad Castro simboliškai paleis iš kalėjimų Snius nusikaltimus. 

„PEN" apie kalinius 
rašytojus 

Tokijo. — Tarptautinės ra
šytojų organizacijos „PEN 
Klubo" metinės konferencijos 
Japonijos sostinėje Tokijo 
proga buvo išleistas naujas 
r apor tas apie pasaulyje 
kalinamus rašytojus, žurnalis
tus ir kitus spaudos bendra
darbius. Raporte, kurį paren
gė „PEN Klubo" specialiai 
įsteigtas kalinamų rašytojų 
komitetas, tarp įkalintų spau
dos bendradarbių yra minimi 
ir aštuoni lietuviai sa vilai -
dinės spaudos darbuotojai: 
Balys Gajauskas, Gintautas 
Iešmantas, Vytautas Skuodis, 
Vik toras Pe tkus , Ju l ius 
Sasnauskas, Antanas Terlec
kas, Povilas Pečeliūnas ir 
Algirdas Statkevičius. „PEN 
Klubo" organizacija, 
dama pasaulyje kalinamų 

yra paminimi du estai — Mart 
Nikius ir Veljo Kalep, ir trys 
latviai — Zanis Skudra, Alf-
red Zarinš ir poetas Gunnars 
Greimanis, kuris praėjusių 
metų pabaigoje buvo nuteis
tas ketverius metus kalėti ir 
dviem metam tremties. Yra 
minimi areštuoti rašytojai 
Čekoslovakijoje, Kuboje, 
Vietname ir kituose komunis
tų valdomuose bei vadina
mojo Trečiojo pasaulio kraš
tuose. 

Italijos komunistų 
naujas sekretorius 

Roma. — Italijos komunis-
skelr>- t ų Pa rtijos centro komitetas 

išsirinko naują generalinį 
rašytojų ir spaudos darbuo- s e k r e t o r i ^ Alessandro Nattą 
tojų pavardes, siekia atkreipti k u r i s užims neseniai mirusio* 
viešosios numonės dėmesį į jų 
likimą, paskatinti visuomenę 
ir laisvėje gyvenančius rašy-

t n n c o Berlinguero vietą. Nat-
ta, 66 metų, vadovavo partijos 
kontrolės komisijai, anksčiau 

tojus rūpintis kalinamųjų j i*. b u v ° į * ™ ™ ? * iurnf° 
Klubo" " K u i a 8 C l t a redaktorius. Jis buvo išrinktas 227-11 balsu. išlaisvinimu. „PEN 

žiniomis, šiuo metu pasaulyje . . . , . 
yra apie 470 kalinamų arba JT» P ^ ^ T T****** 
ištremtų rašytojų. Daugiausia nistų grupei, kari reikalavo 
kalinamų rašytojų yra Sovie- nepriklausomumo nuo Mask-
tų Sąjungoje — net 114, kurių vos linijos. Spėjama, kad Nat-
tarpe „PEN Klubo" sąraše te g o j a u s PartiJį iki 1987 

m., kada įvyks komumstų 
partijos kongresas. 

Pabėgo lenkai 
Malmo. — Švedijoje nusi

leido keturvietis Čekoslo
vakijos gamybos lėktuvas, 
atskridęs per Baltijos jūrą iš 
Stetino vaivadijos Lenkijoje. 
Lėktuve buvo pilotas ir dvi 
jaunos šeimos, viena su 3 
metų, kita su 4 metų vaiku. 
Visi tuoj prisistatė policijai ir 
paprašė politinės Švedijos 
globos. 

Įdomu, kad 1982 m. birželio 
mėn. penki lenkai atskrido į 
Švediją tuo pačiu lėktuvu. Jis 
buvo grąžintas Lenkijai ir vėl 
panaudotas panašiai kelionei. 
Švedai pareiškė, kad ir šį 
kartą lėktuvas bus sugrąžin
tas, o jo keleiviai greičiausiai 
gaus politinę globą. 

pasiryžę likti Italijoje arba 
persikelti į Prancūziją ir į 
Didžiąją Britaniją. Čekoslova
kijos komunistiniam režimui 
tai skaudus smūgis, pastebi 
italų spauda, kad laisvė vilio
ja ir režimo išauklėtus pavyz
dingus jaunuolius. 

Europos Rinkos 
vadai susitarė 

F o n t a i n e b l e a u . —Europos 
Rinkos vals tybių vada i 
išsprendė penkerius metus 
trukusį ginčą dėl Britanijos 
įnašų į Rinkos iždą. Britanija 
laimėjo 800 mil. dol. atgal iš 
anksčiau mokėtų mokesčių ir 
dar 600 mil. dol. iš sumos, 
kurią teks mokėti už 1983 m. 
Laukiama, kad šis susitars 
mas atstatys Europos vieny
bę, prisidės prie politinio ir 
ekonominio kooperavimo 
sustiprinimo. Britanija tikė
josi gauti daugiau, tačiau 
pabrėžiama, kad buvo pasiek
tas v isus pa t enk inan t i s 
kompromisas. 

Rinkos valstybių vadovavi
mą iš Prancūzi jos , kuri 
pirmininkavo šešis mėnesius, 
perėmė Airija. 

— Britanijoje traukinys, vežęs 
geležies rūdą į plieno liejyklą, 
pagerbdamas kasyklų streiką, 
atsisakė įvažiuoti į liejyklos 

TRUMPAI 
Iš VISUR 

— Nigerijos teismas nuteisė 
vienos provinc i j os gubernatorių 
kalėti 22 metus už valstybes lėšų 
piktnaudojimą Jis pasisavinęs 24 
mil. dol. 

— Erdvėlaivio „Discovery" 
skridimas antradienį buvo 
sustabdytas vos keturios 
sekundės iki pakilimo. Varik
lių užsidegimą automatiškai 
sustabdė kompiuteriai. Buvo 
pavojus, kad raketose sukrau
tas kuras gali sprogti. Ši kelio
nė atidedama neribotam 
laikui, kol bus išaiškintos 
gedimo priežastys. 

— Miunchene JAV ir Sovie
tų Sąjungos gamtosaugos 
pareigūnai atnaujino nuo 1972 
m. galiojančią aplinkos apsau
gos bendradarbiavimo sutar
tį, kuri numato periodinius 
abiejų šalių specialistų susi
tikimus. 

— Afganistano laisvės kovo
tojų svarbus vadas Ahmad 
Shah Ma80od sugrįžo į Panj-
sir slėnį ir vėl vadovauja 
žygiams prieš sovietų okupan
tus. Afganistane buvo paskli
dę gandai, kad jis suimtas. 

— Angolos valdžia paskel
bė, kad ji nesiųs savo 
sportininkų į Los Angeles 
Olimpines žaidynes. Tai jau 
18-ta šalis, paskelbusi boiko
tą. 

— Amnesty International 
paskelbė, jog pernai pasaulyje 
mirties bausmėmis buvo 
nubausti 1,699 žmonės. 
Daufnausia jų buvo Kinijoje, 
Irane ir Irake, kur buvo 1,399 
mirties bausmės. 

— Filipinų prezidentas Mar-
cos pasakė savo partijos suva
žiavime, kad Mindanao saloje 
jau daug miestų pateko j 
komunistų rankas. Teks įvesti 
karo stovį, nes liaudies armija 
vis stiprėja, pasakė prezi
dentas. 

— Vakarų Vokietijoje Lan
dau teismas nubaudė 72 metų 
AJhert Eichelis kalėti šešerius 
metus už nacių okupuotoje 
Latvijoje, Rositten miestelyje, 
vykdytus civilių — 170 žmonių 
— šaudymus. Ten 1942 m. 
partizanai užpuolė vokiečių 
dalinį. Keršydami vokiečiai 
nubaudė miestelio gyven
tojus. 

— Demokratų kandidatas į 
prezidento vietą Walter Mon-
dale pasmerkė juodųjų 
m u s u l m o n ų v e i k ė j o 
Farrakhan pareiškimus ir 
patarė pastoriui Jesse Jack-
sonui Farrakhaną pasmerkti. 

— Izraelio darbiečių parti
jos vadas Perės paskelbė, kad 
buvęs Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Abba Eban gaus 
vyriausybėje svarbias parei
gas, jei rinkimus laimės 
darbiečiai. 

Car tagena . — Kolumbijo
je, kaip pranešta, įvyko 
prasiskolinusių Pietų Ameri
kos valstybių ekonomistų 
suvažiavimas. Planuojama 
įsteigti skolininkų organizaci
ją, kuri bandytų rasti bendrą 
išeitį iš susidariusios padė
ties. Pietų Amerikos šalys 
skolingos užsieniams 350 bil. 
dol. Wall streeto akcijų biržoje 
jaučiamas nervingumas, kuris 
paliečia didžiuosius JAV 
bankus. Kyla klausimas, ar jie 
atgaus Pietų Amerikai duotas 
paskolas. 

Tarp skolininkų pirmoje 
vietoje stovi Brazilija su 93.1 
bil. dol.. Toliau eina Meksika 
su 89.8 bil. dol. ir Argentina su 
45.3 bil. dol. Tų šalių 
ekonominė padėtis tokia, jog 
kyla abejonių.ar jos sugebės 
grąžinti vis augančius pasko
lų nuošimčius, kuriuos vis 
didina Amerikos bankų 
nuošimčių augimas. Kai 
nuošimčiai pakyla vos vieną 
nuoš., metiniai skolų nuošim
čiai paauga 2.5 bil. dol. Argen
tina jau atsiliko mokėdama 
nuošimčius trim mėnesiais, 
bankai negavo 350 mil. dol. 
Šiais metais Argentina turi 
sumokėti 5.5 bil. dol., o visos 
Argentinos prekybos pertek
lius šiais metais geriausiu 
atveju duos tik 3.2 bil.dol. 

Reporteriai ieško atsakymų į 
klausimą, kur Pietų Amerikos 
valstybės padėjo gautas 
paskolas? Pats dabartinis 
Argentinos prezidentas Alfon-
sin atsako: „Pinigai nesužadi
no ekonominio augimo, 
nesudarė naujo kapitalo. 
Užsienio paskolos buvo gene
rolų išmėtytos". Daug kainavo 
Falklando karas. 

Visos kitos P. Amerikos 
valstybės irgi mažai ką su 
paskolomis sukūrė. Prisidėjo 
nesugebėjimas, neprotingi 

Griežčiau baus 
girtus vairuotojus 
W ashingtonas. — Senatas 

81-16 balsų patvirtino įstaty
mą, kuris nubaus valstijas, ku
r ios neįs ives į s t a t y m ų , 
draudžiančių vartoti alkoholi
nius gėrimus jaunesniems 
negu 21 metai amžiaus. Tokios 
valstijos gaus 10 nuoš. mažiau 
lėšų vieškelių statybos reika
lams. Įstatymo projektas 
reikalauja girtų vairuotojų 
baudimo. Tokios valstijos, ku
rios priims tas privalomas 
bausmes, gaus federalinių lėšų 
vieškelių reikalams 5 nuoš. 
daugiau. Girtas vairuotojas, 
pagautas pirmą kartą, neteks 
vairavimo leidimo trims mėne
siams ir turės praleisti kalėji
me dvi dienas arba turės 10C 
valandų padirbėti bendruo
menės reikalams. Trečią kartą 
pagautas girtas vairuotojas 
neteks leidimo trejiems 
metams ir gaus kalėjimo 
nemažiau 120 dienų. 

Įstatymo šalininkai nurodė, 
kad jauni vairuotojai (teen-
ageriai) sudaro Amerikos 
vairuotojų tik 10 nuoš., tačiau 
nelaimėse, kuriose įveltas 
alkoholis, sudaro 21 nuoš. Atė
jo laikas sugriežtinti įstaty
mus. Oponentai priešinosi, 
tvirtindami, kad tai žmonių 
laisvės varžymas ir federali
nės valdžios kišimasis į valsti
jų reikalus. 

p lanai , nesąžiningumas. 
Venecueloj daug lėšų investuo
ta į biznius, kurie dabar 
bankrutavę: cemento fabrikai, 
tekst i lės įmonės, aukso 
kasyklos ir niekam nereika
lingi viešbučiai. Brazilija prieš 
devynerius metus pradėjo 
statyti kartu su Paragvajumi 
upės užtvanką Itapu. J i kaina
vo 18 bil. dol., tačiau iki šiol 
Brazilija negavo nė kilovato 
elektros energijos. Pramonės 
ir prekybos ministeris Camilo 
Penna pripažino, kad Brazili
ja turi 50 bil. dol. vertės 
neužbaigtų projektų, kurie 
neša nulį naudos. Kaltas 
prastas planavimas ir vadovų 
apsileidimas. 

Daug iš užsienio gautų lėšų 
parėmė vietines valiutas, 
atpigino užsienio prekes. Čilė, 
nore bedarbių turi 35 nuoš., 
yra svarbi importuotoja auto
mobilių, šaldytuvų, televizo
rių ir radijo priimtuvų. Turtin
gieji valdančių sluoksnių 
žmonės ėmė pirkti nuosavy
bes užsieniuose, dėti savo 
sutaupąs į užsienių bankus. 
Taip darė biznieriai ir 
nesąžiningi valdininkai . 
Specialistai tvirtina, kad nuo 
1979 m. apie 70 bil. dol. iške
liavo iš Pietų Amerikos į užsie
nius. Daugiausiai tokių lėšų 
neteko Venecuela — 23 bil. 
dol. ir Argentina — 12 bil. dol. 
Dabar Pietų Amerikos šalims 
tenka „suveržti diržus", tačiau 
beturčiai skundžiasi, kad jų 
diržuose jau nebėra skylių, 
nebėra ko beveržti ir jų 
kantrybė baigiasi. 

— Amerikoje lankosi Sal
vadoro dešiniųjų srovių parti
jos vadas Robert D'aubuis-
son. Jį globoja sen. Jesse 
Helm8. 

Nikaragvos grupės 
išmetė Pastora 

Meksika. — Nikaragvos 
išeivių demokratinės grupės, 
kurios kovoja prieš sandinistų 
režimą Nikaragvoje, Kosta-
riko8 suvažiavime nutarė 
išmesti viens grupės vadą 
Eden Pastora Gomez iš laisvės 
kovotojų organizacijos. Pasto
ra, pasižymėjęs sandinistų 
revoliucijos kovose, vėliau išė
jo prieš savo buvusius drau
gus. Jis neseniai buvo sužeis
tas atentate ir tik ką išėjo iš 
Venecuelos ligoninės. Pastora 
veikė prieš Nikaragvos reži
mą iš Kostarikos. Kitos sukilė
lių grupės laikėsi Hondūre. Jis 
atsisakė susijungti su Hondū
ro grupuotėmis, nes jose svar
bų vaidmenį turėjo buvusio 
Nikaragvos diktatoriaus 
Somozos kariai. 

Iš viso prieš Nikaragvos 
valdžią kovoja 15 politinių 
grupių. Pastoros grupės atsto
vas pasakė spaudai, kad 
Pastora už demokratiją kovo
ja 25 metus ir jis tęs kovą, 
nežiūrint ar jį kas rems ar ne. 
Kaip žinoma, Amerikos 
žvalgybos agentūra. CIA iki 
šiol remdavo sukilėlių grupes, 
tačiau šią savaitę senatas 
sustabdė lėšas. Dar didesnė 
opozicija sukilėlių lėšoms yra 
Atstovų Rūmuose. 
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Birželio 29 d.: Švč. Jėzaus 

širdies. Šv. Petro ir Povilo, 
Mantigirdas, Gedrime 

ORAS 
Saulė teka 5:18, leidžiasi 

8:29. 

Saulėta, temperatūra dieną 
80 1.. naktį 60 1. 
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DAKTARO VAINUClO 
VAITKEVIČIAUS 

PASKAITA 

Dr. Vainutis Vaitkevičius 
yra vėžio ligų specialistas. Jo 
pasiaukojimas vėžio tyri
mams yra garsus visame pa
saulyje. Dr. Vainutis Vaitke
vičius yra prisiėmęs daug 
įsipareigojimų, tačiau savo 
tautiečius gydyti ir pata
rimams, kaip saugotis tos bai
sios ligos, suranda laiko. 
Skaityti paskaitą lietuviams 
Dievo Apvaizdos parapijos ta
rybos pirm. Vytauto Petrulio 
kvietimą priėmė ir birželio 10 
d. Detroito lietuviai rinkosi į 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centro salę klausyti dr. Vainu-
čio Vaitkevičiaus paskaitos. 
Ne pirmoji ši dr. Vainučio pa
skaita Detroito apylinkės lie
tuviams, bet klausytojų pri
sirinko labai daug. 

„Sunku būtų kelių minučių 
laiku nusakyti profesoriaus 
Vainučio Vaitkevičiaus pro
fesinį kelią. Turėčiau skaityti 
paskaitą. O vis tik jaučiu ne 
tik pareigą, bet ir garbę", dr. 
V. Vaitkevičiaus apibūdinimą 
pradėjo dr. Vytautas Majaus
kas. Dr. V. Vaitkevičius yra 
kaunietis. M.D. diplomą įgijęs 
Vokietijoj, Frankfurte. J.A.V. 
atsargos kapitonas — gydy
tojas. Gydytojo praktiką atli
ko ir vėžio ligų specialybę įsi
gijo Detroite. J au 15 metų yra 
protesonus Wayne State 
universitete, medicinos fakul
tete, kartu būdamas ir Medi
cinos departamento direkto
riumi. E i n a vyr i aus io 
medicinos gydytojo pareigas 
Harper-Grace ligoninėse. Yra 
Detroito Medical Center direk
torius. J a u 26 metai dirba vė
žio ligos gydyme ir tyrimuose. 
Iš savo pacientų yra gavęs 10 
milijonų dolerių aukų vėžio li
gų tyrimams. Prof. Vaitkevi
čius yra 15 profesorių sąjungų 
— organizacijų narys. Daly
vauja ir yra dalyvavęs 27 
komitetuose kaip specialistas-
konsultantas, kurio nuomonė 
ar patarimai buvo svarbūs ar 
net lemiami. Yra parašęs ir iš
spausdinęs (vienas ar su ki
tais gydytojais) arti 150 
straipsnių įvairiuose medi
cinos žurnaluose, daugiausia 
vėžio ligos klausimais. Yra 
dalyvavęs įvairiose kon-
ferencijose-simpoziumuose ir 
skaitęs arti 100 paskaitų 
moksliniais klausimais. Net 4 
kartus (1969, 71, 73 ir 83 me
tais) Wayne State universiteto 
Medicinos fakulteto studentai 
išrinko dr. Vainutį Vaitkevi
čių geriausiu profesoriumi. 
„Best Clinical Teacher of the 
Year". Amerikiečių tarpe, Det
roite, JAV ir kitur pasauly jis 
žinomas ir vadinamas dr. 
„V" vardu . Dr. „V" yra 
prašokęs ir mūsų tautines ir 
kontinento ribas. Jis tarnauja 
ne kokiai nors mažai grupei ar 
vienai tautai, bet tarnauja pa
sauliui, jis tarnauja sergan
čiam ir gilion neviltin įpuolu
siam žmogui, kur jis bebūtų... 
Dr. Majauskas toliau kalbėjo: 
„Štai viena žinutė iš Detroito 
Medical News, kuri ryškiai 
apibūdina dr. , V ir jo pasi
rinktą ir pasiektą kelią". Per
skaitė tą žinutę išverstą į lie
tuvių kalbą. Citata: "Detroito 
Mercy kolegija 1983 m. rugsė
jo 15 dieną pagerbs dr. Vainu
tį Vaitkevičių, įteikdama jam 
medalį, kaip padėkos ženklą; 
šis medalis yra teikiamas as
menims, kurių gyvenimas ir 
darbai paryškinti artimo mei
le ir pasiaukojimu. Dr. ,V tei
kia vėžiu sergantiems pacien
tams iit tik medicininę 
pagalbą, bet kartu ir viltį". 

Dr. Vainutis Vaitkevičius, 
keliais sakiniais aptaręs vėžio 
ligą, sakė, kad šiandien kalbė 

siąs apie tos ligos gerą naujie
ną, geresnę naujieną ir ge
riausią naujieną. 

Gera naujiena — ne kiekvie
nas suserga vėžio liga, 2 žmo
nės iš 3 Amerikoje niekad ta li
ga nesirgs. Geresnė naujiena 
— kiekvienais meteis vis dau
giau žmonių, sergančių vėžio 
liga, yra pagydomi. Geriausia 
naujiena — kiekvieną dieną 
galima gyventi taip, kad ge
riau apsisaugojus nuo susir
gimo vėžio liga. Vėžio ligos ty
rimo institutas nurodo kaip. 
Prieš keletą metų mokslinin
kai žinojo daug vėžio ligos 
priežasčių. Šiandien yra žino
ma, kad apie 80 nuošimčių 
susirgimų vėžio liga priklauso 
nuo žmogaus gyvenimo būdo. 
Pvz.: kaip maitinosi, kokį dar
bą dirbo, ar buvo rūkorius... 
Žinodami priežastis, galime 
ieškoti būdų apsisaugoti. Kiek 
sunkiau kontroliuoti galimy
bes darbovietėje. Bet labai ne
sunku maitintis sveiku mais
tu. 

Niekas nežino, kaip nor
mali ląstelė pasidaro vėžio ląs
tele. Mokslininkai sutinka, 
kad ilgalaikis sąlytis su vėžio 
sukeliančiu agentu vadinamu 
„carcinogens" sugadina svei
kos ląstelės formą. Mokslinin
kai tiki, kad vėžio liga yra 
dviejų rūšių agentų padarinys 
— iniciatoriaus ir padėjėjo. 
Iniciatorius sugadina sveiką 
ląstelę, kuri pavirsta vėžiu. Ci
garečių dūmai, Rentgeno spin
duliai, kai kurios chemikalų 
rūšys yra vadinami iniciato
riais. Padėjėjai vėžio neprade
da; jie keičia ląsteles, jau suga
dintas iniciatorių. Tyrimai 
rodo, kad alkoholis yra padė
jėjas. Padeda išsivystyti vė
žiui burnoje, gerklėje ir gali
m a i k e p e n y s e , k u r 
iniciatorium skaitomas taba
kas. 

Agentas, kuris gali sukelti 
vėžį, yra vadinamas rizikos 
faktorius. Išvengiami tokie 
rizikos faktoriai, kaip taba
kas, degtinė. Neišvengiamas 
rizikos faktorius yra toks, ku
rio žmogus negali kontroliuo
ti, pvz. amžius. 

Vėžio liga yra daugiausia 
pagydoma iš visų kitų chro
niškų ligų. Šiandien beveik pu
sė visų vėžio pacientų yra 
pagydomi moderniomis prie
monėmis. Yra padaryta didelė 
pažanga, kaip saugotis, kaip 
surasti ir kaip pagydyti vėžį. 

Vėžio liga neužkrečiama. 
Vėžio ligonis neperduos savo 
ligos kitam nei pasibučiuoda
mas, nei kosėdamas, nei jokiu 
kitu būdu. Tyrimai rodo, kad 
netinkamas maistas gali su
kelti vėžio ligą. Taip pat rodo, 
kad nutukimas yra rizika. Yra 
žinoma, kad tinkama dieta, vi
taminai apsaugo nuo kai ku
rių rūšių vėžių. Rūpestingai 
balansuojant dietą, suma-
žinam vėžio riziką. Valgyti 
įvairų maistą kiekvieną die
ną. Valgyti šviežius vaisius ir 
daržoves, labiausiai, kuriuo
se gausu vitaminų A ir C. 
Pasirink liesą raudoną mėsą, 
žuvį ir paukštieną. Pašalink 
visus riebalus nuo steikų ir 
odą nuo paukštienos. Broilin-
ti, troškinti ar kepti mėsą ir 
žuvį jų pačių sultyse. Vengti 
riebalų, įskaitant ir marga
riną bei daržovių alyvą, visai 
jau nekalbant apie sviestą ir 
gyvulinius riebalus. Nenaudo
ti su salotom padažų, ku
riuose yra riebalų. Pasirink 
liesą pieną, sūrį. Valgyk duo
ną ir javainius, kuriuose gau
su sėlenų. Gerai balansuotas 
maistas padeda išlaikyti tin
kamą svorį. Numesti svorio 
gali daugiau judėdamas, val
gydamas mažesnes porcijas, 
mažiau saldumynų ir suma
žinti alkoholio vartojimą iki 1 
arba 2 stikliukų per diena 

D r . V y t a u t a s Majauskas Detroito Dievo Apvaizdos Kultūros 
c e n t r e s u s i r i n k u s i e m s klausytojams pristato paskaitininką, 
g a r s ų v ė ž i o l igų specialistą, dr. Vainutį Vaitkevičių. 

Nuotr. J . U r b o n o 

Mokslininkai pastebėjo, kad 
y r a ryšys tarp vitaminų A ir C 
t rūkumo ir vėžio ligos. Dietoje 
t r ū k s t a n t vitamino A, būna 
sus i rg imai prostatos liaukos, 
g imdos kaklelio, odos, pūslės 
i r storosios žarnos. Tyrimai ro
do, kad vitaminai A ir C gali 
pagelbėti apsaugoti kūną nuo 
t a m tikros rūšies vėžių. Veng
ti per ilgai saulintis, ypač tarp 
11 vai . ryto ir 2 vai. popiet, ka
d a saulės spinduliai yra pavo
j ingiaus i . Saulės padaryta ža
la niekad nepraeina, net ir 
t ada , kada oda pašviesėja. Ga
li praleisti daug laiko gamto
je, bet reikia tinkamai apsi

rengt i . Didelės d o z ė s 
X-spindulių gali sukelti vėžio 
ligą. Neprašyti gydytojo per
švietimų, kada jie nėra būti
nai reikalingi. 

Hormoną, estrogen nau
dojančios iroterys greičiau 
suserga gimdos vėžiu, negu 
tos, kurios jų nenaudoja. Gimi
mui kontroliuoti piliulės nesu
kelia vėžio ligos. Šiandien yra 
rekomenduojama estrogen ar
ba gimimui kontroliuoti piliu
lės mažesnėmis dozėmis kartu 
su kitu hormonu progestero
ne . Tie du faktoriai kartu ga
li sumažinti vėžio Ugos riziką. 

Yra žinoma, kad sąlytis su 

. . i 

įLūiBtnjyroo 

R e d a g u o j a Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu-
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 
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S E M I N A R A S ATLANTO 
P A K R A N Č I Ų 

A P Y G A R D O J E 

Lietuvos Vyčių Atlanto 
pakranč ių apygardos organi
zacinis seminaras įvyko gegu
žės 19 d. Šv. Mykolo parapijos 
salėje Easton, Pennsylvania. 
J j globojo 63-eia vyčių kuopa. 
Kuopos pirmininkui Adolfui 
Klovai pasveikinus suvažia
vimo dalyvius, apygardos pir
m i n i n k a s Laurynas Janonis 
supažindino su seminaro prog
r a m a ir prelegentais. 

Pirmoji tema buvo: „Lietu
vos Vyčių šaknys". Organi
zacijos pirmininkė Loreta Stu-
kienė papasakojo Lietuvos 
Vyčių istoriją, nuo įsikūrimo 
iki dabart ies , kaip organizaci
ja i šaugo iki 4000 narių skai
čiaus; plačiai apžvelgė atlik
tus ir atliekamus darbus, 
supažindino su centro valdy
bos nar ių pareigomis. Pri-

«ninė, kad prie kuopų, apygar
dų ir centro valdybos dar 

veikia Lietuvos Reikalų, Apei
gų ir kiti komitetai. 

Apie Apeigų komiteto už
davinius kalbėjo Jovita Slen-
der ir Rita Sussko. Šis komite
tas r ū p i n a s i , ( p a g a l 
nustatytas taisykles už nuo
pelnus organizacijai), kelti vy
čius į aukštesnius laipsnius. 
Yra keturi laipsniai, kurie 
kiekvienam vyčiui yra pri
einami, jei jis yra aktyvus or
ganizacijoje. • 

Pietų pertraukos metu 
seminaro dalyviai buvo vai
šinami kava ir skaniais pyra
gais. 
Po pietų centro valdybos Vi

suomeninių reikalų komiteto 
pirmininkė Marija Lepera, 
kartu su savo vyru Tomu, kal
bėjo apie lietuvybės reikalus. 
Marijos Lepera vadovauja
mas komitetas seka, kas rašo
ma, kalbama ir rodoma apie 
lietuvius ar Lietuvą. Ji prašo 
vyčius žinias ir straipsnius 
apie lietuvius ar Lietuvą iš
kirpti iš laikraščių ir siųsti 

asbesto dulkėmis sukelia plau
čių ligas — vėžj. Rizika dar di
desnė rūkoriams. Kai kurių 
mokslininkų nuomonė yra, 
kad pagrindinis carcinogenas 
darbovietėje yra cigaretė. Jei
gu darbovietėje yra rekomen
duojama dėvėti apsaugai kau
kes ar kitokius drabužius, tai 
reikia tų reikalavimų laikytis. 

Susižeidimai vėžio nesuke
lia. Juos gydant, dažnais atve
jais gydytojui pasiseka paste
bėti kur nors pasislėpusią 
vėžio ligą. 

KaiD saugotis nuo vėžio li
gos? Nerūkyk, valgyk sveiką 
maistą, jei esi išgeriantis, tai 
tik 1 ar 2 stilliukus per dieną, 
saugokis per daug saulės, 
venk nereikalingų — nebūti
nų peršvietimų, naudokis dar
bovietėje apsaugos priemonė
mis, išsiaiškink su gydytoju 
dėl estrogen naudojimo. 

Dr. Vainutis Vaitkevičius 
kalbėjo ir aiškino, kaip pats 
pacientas kai kuriose vietose 
gali pastebėti vėžio ligą. Kaip 
pvz.: odos, krūtyje, burnoje... 
Parodė skaidrėse. 

Po paskaitos klausytojai 
nuoširdžiai plodami atsis
tojimu pagerbė paskaitininką. 
Linkėtina Dievo Apvaizdos 
parapijos tarybai daugiau to
kių įdomių ir vertingų rengi
nių organizuoti. Tik, jei 
įmanoma, da tas pasirinkti 
daugiau į žiemos mėnesius. 
Suprantama, kad dr. Vainu
čio Vaitkevičiaus klausomės ta-, 
da, kada jis gali skirti mums 
savo laiką. 

R. Ražauskienė 

j Tl 

centrinio Lietuvos Reikalų ko-, 
miteto pirmininkui dr. Jokū
bui Stukui. Marija Lepera yra 
ir Atlanto pakrančių apygar
dos Kultūros reikalų komiteto 
pirmininkė. 

Paskutinė seminaro tema 
buvo: „Praverkime lūpas". Jos 
svarstymą pravedė organi
zacijos garbės narė Elena Šau
lytė. Apygardos pirmininkas 
Laurynas Janonis kalbėjo,' 
kaip reikia vadovauti susirin
kimui, kad jis pasisektų. Šau
lytė pateikė klausimus ke
l i e m s iš d a l y v a v u s i ų 
seminare, prašydama pareikš
ti savo nuomonę. Tas pagy
vino seminarą, nes daugiau jo 
dalyvių buvo įtraukta į svars
tymus. 

Seminare dalyvavo atstovai 
iš aštuonių kuopų. Seminaras 
baigėsi 4:30 vai. p.p. Paten
kinti dalyviai, dėkingi 63-čiai 
kuopai už puikiai praleistą die
ną, iškeliavo namo. 

Marytė 

GEGUŽINĖ C H I C A G O J E 

Chicagos vyčiai prašo visus 
lietuvius atvykti į jų gegužinę 
trečiadienį, liepos 5 d. Gegu
žinė bus vyčių sodelyje, 2455 
West 47th Street. Pradžia 12 
vai. vidurdienyje. Bus gardaus 
lietuviško maisto, šokiai, do
vanų paskirstymas ir kt. Gera 
proga susitikti draugus ir pa
žįstamus. 

E. P. 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00: 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4:00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
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nesaugo. Juos gražina tik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

M a n d a g u s žmogus yra 
tas, kuris susidomėjęs klauso 
apie dalykus, kuriuos jis ge
rai žino, kai juos pasakoja 
žmogus, kuris nieko apie tai 
neišmano. 

De Morny 

DT. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VUAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt 12—5; antr ir ketv 
12-«-6:30; šešt. tik susitarus. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

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

O* 735 4477 (Ui 24*0067 arba 246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVLi IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUTLDINC 

. 6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-t>000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest o3rd Street 
Valandi*s pagal susitarimą 

e>!32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489.4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ C HIRURGIlA 
Valando-- pagal susitarirr-j 

C h k a g o j e j v y k u a o Lietuvos Vy6ų centro valdybos 
p o s ė d ž i o dali* -vi n \ tm-tų pertraukos metu. I*, k.: E. 
V a i č a i t i s . T/oreta S tukas . Nanoy Miro. Marv Ąnr 

Iiipem. 
VVarjfo 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . K1RSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir e-fl vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTV GYDYTOJA 

2t>59 W. 59 St.. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr treč . ketv ir sestad 

Tel. of iso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai ir o-8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v.v 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v 
Susitarimui skambint 436-5566 

0r. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotenci)a 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 W. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai. paga l susitarimą. 
24 vai „ansvvering s " Tel. 242-3846 

DR. EDMUNDAS VlZINAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 5. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4 

o —P antr 12 —o. penkt 10—!2. 1—c 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia j vakarus nuo Ateitininkų namu 
Tel. 257-2265 

Vai pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURCIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N Central Ave 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ (.YDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Vjt<wdkw pagal >usitanma 

DR. FRANK PLECKAS 
: Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenkes" 
2t>!8 VV 7 l s l St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/daryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 7lst Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai. pirm , antr, ketv ir penkt 
3 'ki 7 v.p.p Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p ir ketv 2-5 pp 
Sešt pagal susitarimą 

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

OfVto tel 434-2123. namų 460 7288 

0R. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 We«t 71tt StrtMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valar>dos pagal susitarimą 

Ofs. tel. S86-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Nesilaužkite, bičiuliai — 
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Skirtumas tarp dviejų pusto
nių labai nedidelis, tačiau 
kaip dainavime, taip ir dis
kutavime dviejų balsų išsisky
rimas vos tik per pustonį gali 
praskambėti itin erzinančiai, 
daug nedarniau, negu, many-
tumei, toks mažas skirtumas 
turėtų galios tai išgauti. 

Pavyzdys: „Drauge" užsi
mezgusiuos diskusijos apie, be 
abejo, pačius reikšmingiau
sius šio sezono įvykius mūsų 
politinėj padangėj. Va, ir 
paskiausias tų diskusijų „šū
vis" — Juozo Kojelio pokalbis 
su Antanu Mažeika (žr. pra
ėjusio penktadienio laidą). Iš 
pirmo žvilgsnio galėtų atrody
ti, kad tai juodviejų „atsikirti
mas", replika į mintis, išdės
tytas čia mūsų vedamųjų 
serijoje apie „mažeikininkų" 
veiklą. Galbūt šitaip jie savo 
pokalbio tikslą ir supranta. Jų 
intencija, tikriausiai, — nu
šviesti padėtį kitaip, negu ji 
buvo nušviesta minėtuose mū
sų vedamuosiuose ar kitų as
menų žodiniuose pasisaky
muose (pvz. LB konferencijos 
New Yorke metu). 

Betgi atidžiau į J. Kojelio — 
A. Mažeikos pasikalbėjimą 
įsiskaičius, ima ryškėti, kad į 
anuos vedamuosius jų pokal
byje daug kur atsakoma... pa
čių tų vedamųjų tvirtinimais, 
tik dabar jau panaudojant 
juos kaip argumentus nuo anų 
vedamųjų atsiginti! Gauname 
stačiai keistą loginę situaciją: 
viena pusė sako A, kita pusė 
irgi sako A, tik gal su vienu ki
tu skirtingu niuansu, o koks 
įspūdis? Įspūdis — kad abidvi 
šalys nesutaria! Nors iš tikrų
jų tas nesutarimas — gana 
menkas (didesnis gal tik ry
šium su kai kuriomis hipoteti
nėmis prielaidomis, ty . prie
l a i d o m i s , k u r i o s 
nepasitvirtino). To nepaisant, 
„nesutarimo" įspūdis palaiko
mas, dargi net pastiprinamas 
šmaikščiom frazėm, įmant
riais dursnojimais, dirbtinai 
keliant įtampą ties taškais, 
kur jai visai nėra pagrindo. 

(Beje, ar panašiai nesusi
klosto kartais... šeimyniniai 
ginčai?) 

Štai, jau pats Kojelio-Mažei-
kos pokalbis užvardintas — 
„Nepadėti pabėgėliams būtų 
nemoralu", tekste tuoj šią min
tį pakartojant: „būtų nemora
lu norintiems pabėgti nepadė
ti". Lyg... tai būtų naujas jų 
įnašas į diskusijas! Lyg ta pa
ti mintis nebūtų buvusi iš pat 
pradžių mūsų reiškiama tuose 
pačiuose vedamuosiuose, į ku
riuos dabar juodviejų taikoma 
„atsakyti"! 

Jau pirmajame savo straips
nyje rašėme, kad, „bėglius, 
žinoma, reikia globoti" (V. 11). 
Kągi reiškia „žinoma"? Ogi 
tai, kad čia negali būti nė 
klausimo! Kągi reiškia „globo
ti"? Nejaugi J . Kojelis ir A. 
Mažeika manytų, kad — ati
duoti sovietams? Kągi reiškia 
„reikia"? Ar tai, kad galim, jei 
norim, jiems tos globos ir 
nesuteikti, ar, priešingai, kad 
taip daryti mums nevalia, kad 
turime jiems pagelbėti, kad to
kia yra mūsų moralinė parei
ga? (Na, kas moka lietuviš
kai, pakelkit rankas!...) 

Moralinės pareigos sąvoką 
įsakmiai pabrėžėme antraja
me serijos straipsnyje (V. 17). 
Jį pradėjome tuo pačiu tvir
tinimu: „Visiems aišku, kad 
pabėgusius iš sovietinės im
perijos asmenis reikia visomis 
išgalėmis globoti". Aišku — 
tik visomis išgalėmis, ne ma
žiau! O čia kaip tik ir klustelė-
jom koalicininkų, ar nepri
trūks jiems visų tų reikiamų 
išgalių? Mat, buvome nuomo-

ARGI DERA GINTI STALINĄ 

nės, kad pagalbos pabėgė
liams reikės kur kas daugiau 
— ne mažiau, o daugiau! — ne
gu kai kieno gal buvo numa
tyta. Tame vedamajame rašė
me: „Gerai, kad esame 
pasiruošę [pabėgėliams] olim
piados metu suteikti, fizinę ir 
teisinę pagalbą slėpynėse', 
kaip žadėjo Ban the Soviets 
koalicijos organizatoriai. Bet 
to dar negana. Kaipgi bus vė
liau? Kas rūpinsis jų gerove 
žaidynėms praėjus?" Priminė
me, kad pabėgusius anksčiau 
ar vėliau teks iš saugyklų iš
vedus ir kur nors pastoviai ap
gyvendinti, aprūpinti, įdar
binti, jaunesnius į mokslus 
išleisti ir 1.1. O tai ne tokia jau 
menka našta, ypač jei pabėgė
lių mums atsirastų nors kiek 
didesnis skaičius. Galop, tvir
tinome, kad atsakomybės 
jiems šitaip padėti prisiėmi
mas „būtų jau nebe savano
riškas žestas, o stačiai morali
nė prievolė". Vadinasi, jei 
pabėgėliams padėti yra mora
linė prievolė, tai išeitų, kad 
jiems nepadėti būtų moralinės 
prievolės laužymas, arba ki
taip tariant, nepadėti pabėgė
liams būtų nemoralu. 

Įdomu, kodėl J. Kojelis rado 
reikalą savo pokalbiui su A. 
Mažeika uždėti (lyg priekaištą 
mūsų tvirtinimams) antraštę, 
kuri kaip tyčia sutampa visiš
kai su tuo, ką mes patys tvir
tinome — ne tik vieną sykį, 
bet pakartotinai, ir ne tik tvir
tinome, bet ir paaiškinome, 
pagrindėme ir net pavyz
džiais pailiustravome? 

* 

Tokių vietų, kur — mus lyg 
pabarant, pamokant, „tiesų 
kelią" mums parodant — tik 
kitais žodžiais pakartojama 
tai, kas mūsų pačių jau saky
ta, minėtame pokalbyje yra 
labai daug. 

Pavyzdžiui, pokalbio tvir
tinimai: „Pabėgimas yra la
bai asmeniškas ir sunkus 
apsisprendimas" ir „Pabėgi
mo motyvacija turi išplaukti iš 
paties žmogaus" atliepia kai 
kurias antrojo ir trečiojo veda
mojo (V. 17, 18) mintis. Toliau 
— A. Mažeikos nuomonė apie 
„veiksnius" visai atitinka pir
mo vedamojo pirmosios ir ket
virto vedamojo (V. 24) septin
tosios pastraipos teigimus (tik 
mūsų lūpose — jie švelnesni). 
Arba vėl: ryškina A. Mažeika, 
kaip sovietai niršta prieš 
koaliciją, o lygiai tą patį ryš
kinome ir mes pirmojo straips
nio trečioj oj bei aštunto (VI. 7) 
penkioliktojoj pastraipoj. Tvir
tina jis, kad didelio pasau
linės spaudos dėmesio koali
cijai „nebūtų buvę, jeigu 
būtume tylėję", bet lygiai tą 
patį (ir beveik tais pačiais žo
džiais) ir mes tvirtinome vis iš 
naujo bent keturis atskirus 
kartus. „Dabar padarėme, ką 
galėjome", traukia išvadą A. 
Mažeika; lygiai tos pat išva
dos paskutiniuosiuose straips
niuose ir mes pakartotinai pri
ėjome. 

Tai apie ką mes čia dar ir 
ginčijamės? Dėl ko iš abiejų 
pusių tokios jautrios diskusi
jos? 

Aha, galbūt dėl to, kad tarp 
panašaus nusistatymo drau
gų — lietuvių, krikščionių, 
antikomunistų, patriotų, bend-
ruomenininkų, rezistencijos 
bičiulių — nepakenčiami net 
„pustonio" skirtumai nuomo
nėse, trokštama, kad visų indi
vidualūs balsai susilydytų į 
gryniausią unisoną... 

Tačiau ar toks visiškas 
monotoniškumas įmanomas 
— ar net ir pageidautinas? 

m. dr. 

Vlikas, viešai pas isaky
damas Jaltos susitarimų klau
simu ir savo pareiškimo moty-
v u o s e g r i e b d a m a s i s 
kazuistinių aiškinimų, prieina 
klaidingų ir Lietuvos bylai ne
naudingų išvadų („Draugas" 
Nr. 120, 1984 m. birželio 16 d.). 

Roosevel tas i r 
Churchil l is l a ikė 

Stal iną ag re so r ium 
Pareiškimo pradžioje nepa

grįstai teigiama, kad po Jal
tos konferencijos trijų didžiųjų 
— Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino — paskelbtoji išlais
vintos Europos deklaracija 
(194 5 m. vasario 11 d.) pažei
dusi Atlanto Chartos princi
pus, liečiančius pavergtąsias 
valstybes. Toje išlaisvintos Eu
ropos deklaracijoje tautų teisė 
apsispręsti ir išsivaduoti šiaip 
aptariama: „Tai yra Atlanto 
Chartos principai: visų tautų 
laisvė pasirinkti valdžios for
mą, kurioje jos nori gyventi; 
suvereninių teisių ir savival
dos atstatymas toms tautoms, 
iš kurių prievarta (jėga) tai iš
plėšė agresinės valstybės'. Bet
gi VLIKas taria, kad čia tautų 
išsivadavimas esąs * sąlygo
tas — taikomas tiktai Ašies 
valstybių pavergtiems kraš
tams ir todėl neliečiąs Sovietų 
Sąjungos užgrobtų Pabaltijo 
valstybių, — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, — nes „trys di
dieji nelaikė savęs agreso
riais". Žinoma, Rooseveltas ir 
Churchillis nebuvo agresoriai. 
Jie 1941 m. rugpjūčio 14 d. At
lanto Charta pareiškė, o 1943 
m. lapkričio 23 d. net ir jų vado
vaujamos valstybės Kairo dek
laracija tą pat pakartojo, kad 
„Trys didžiosios sąjunginin
kės (trečioji buvo Kinija, Br. 
N.) negeidžia laimikio ir nesie
kia išplėsti savo teritorijos". 
Tačiau Rooseveltas ir Chur
chillis apie Staliną nebuvo taip 
geros nuomonės, kaip VLIKas. 

Prezidentas Franklin De-
lano Rooseveltas, Lietuvą ir ki
tas Pabaltijos valstybes Sovie
tų Sąjungai užgrobus, padėjo 
pagrindus Jungtinių Ameri
kos Valstybių politikai, smer
kiančiai šią Stalino agresiją. 
Ryšium su ja einąs Valstybės 
sekretoriaus pareigas Sumner 
Welles 1940 m. liepos 23 d. 
padarė viešą pareiškimą, ku
ris, be kitų dalykų, teigė: „Šios 
vyriausybės politika yra vi
suotinai žinoma. Jungtinių 
Valstybių žmonės yra priešin
gi veiksmams, įvykdytiems ne
svarbu kaip — jėga ar jėgos 
grasa". Argi ne apie agresiją 
čia kalbama? 

Ne kitaip buvo ir su Didžiąja 
Britanija. \Vinston Churchillio 
pirmininkaujama jos vyriausy-

BRONIUS NEMICKAS 

bė tuoj po Pabaltijo užgrobimo 
suformavo politiką, pasi
sakančią prieš sovietinę agre
siją ir už Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę. Pats minis-
teris pirmininkas W. Churchil
lis samprotavo: "Mes niekados 
nepripažinome 1941 metų sie
nų, išskyrus de facto. Jos bu
vo pasiektos agresi jos ve iks 
m a i s (mano pabraukta. Br . 
N.), gėdingai sąmokslaujant su 
Hitleriu. Pabaltijo valstybių 
tautų atidavimas Sovietų Ru
sijai priešingautų visiems prin
cipams, dėl kurių kariavome šį 
karą, ir suterštų mūsų garbę..." 
(Išrašas iš 1942 m. sausio 8 d. 
ministerio pirmininko W. Chur
chillio memorandumo užsienio 
reikalų sekretoriui). Cia paci
tuotos Roosevelto bei Chur
chillio mintys ir Pabaltijo vals
tybių sovietinio užgrobimo 
požvilgiu jų pradėtoji politika, 
kurios tebesilaikoma iki pat 
šios dienos, yra aiškus įrody
mas, kad Staliną jie laikė ag
resorium. 

Briand-Kelloggo paktu (1928 
m. rugpjūčio 17 d.) atsisakius 
griebtis karo (jį pasmerkus), 
sp rendž ian t t a rp tau t in ius 
kivirčus, Tautų Sąjungos ins
titucijose buvo suformuluota 
užpuoliko, agresoriaus aptar-
tis, kuri tolydžio prasiskynė 
sau kelią į visą eilę tarptauti
nių sutarčių ir tapo tarptau
tinės teisės norma. Pagal jos 
visuotinai pripažintą apibrėžį 
agresija yra laikoma ne tik pa
skelbtas karas, bet ir kiekvie
nas kitas jėgos, prievartos ar jė
gos grasos veiksmas, siekiąs 
užgrobti svetimą teritoriją. Tai
gi ir Atlanto Charta, ir Išlais
vintos Europos deklaracija kal
ba kaip tik apie tą pačią jėgos ir 
jos grasos veiklą, kuria buvo iš
plėšta tautų suvereninės tei
sės. Visai nesvarbu, kuriuo var
du teritorijos grobiką vadinsi, 
— plėšiku, agresoriumi ar 
demokratu, — jo veika (terito
rijos grobstymas) vistiek bus 
agresija. Be to, Išlaisvintos Eu
ropos deklaracija, prieš pradė
dama kalbėti apie tuos princi
pus, labai aiškiai pasako, kad 
„Tai y r a At lan to C h a r t o s 
p r i nc ipa i " , bet ne kokie nors 
kiti, nauji, savi, skirtingi. 
VLIKo aiškinimas, atremtas 
tik į žodžių žaismą, pražiūri es
mę: iškreipdamas Išlaisvintos 
Europos deklaracijos paskelb
tųjų suvereninių teisių ir 
savivaldos principų atstatymo 
prasmę Stalino naudai, švelni
na jo grobuoniškumą, men
kina kaltę, tarsi bandydamas 
nustumti Lietuvos pavergties 
atsakomybę nuo jo pečių kur ki
tur. 

Rytų Europos 
sovietizacija 

pradėta p r i e š J a l t ą 

VLIKas teigia Išlaisvintos 
Europos deklaraciją „įgalinus 
Sovietus įgyvendinti Rytų ir 
Centro Europos sovietizaciją" 
dėl to, kad deklaracija buvusi 
„surašyta bendrybėmis", vadi
nasi, be sunkonkretdntų smulk
menų. 

Pirma, visos deklaracijos bū
na rašomos bendrybėmis. Ant
ra, Rytų ir Vidurio Europos su-
vietizacijo8 vyksmas jau ėjo 
visu greičiu kur kas prieš Jal
tos konferenciją, ir, kaip maty
sime, jo neįstengė sustabdyti ar 
bent sulėtinti nei Išlaisvintos 
Europos deklaracija, nei pojal-
tinė Vokietijos pergalės dek
laracija (1945 m. birželio 5 d.), 
nei pagaliau jau visiškai konk
retūs (nebe bendrybiniai) Pots
damo konferencijos sutarimai 
(1945 m. liepos 17 d. — rugpjū
čio 2 d.). Rytų bei Vidurio Euro
poje ir Balkanuose (Lenkijoje, 
Rumunijoje, Vengrijoje, Bul
garijoje) Stalinas pradėjo 
sovietizaciją dar prieš Jaltos 
konferenciją, kai tik įžengė į 
tuos kraštus raudonoji kariuo
menė. Sovietų Sąjunga, kaip ži
nia, 1941 m. liepos 30 d. buvo 
užmezgusi su Lenkijos Londo
no vyriausybe diplomatinius 
santykius, kurie 1943 m. balan
džio 25 d. nutrūko, kadangi 
Lenkijos egzilinė vyriausybė 
reikalavo tyrinėti Katyno žudy
nes. Tada prasidėjo labai glau
dus Sovietų bendradarbia
v i m a s su L i u b l i n o 
komunistiniu B. Bieruto komi
tetu, kurį jie, užėmę Varšuvą, 
1945 m. sausio 1 d. ten perkėlė ir 
apskelbė Lenkijos vyriausybe. 
Tuo būdu labai supainiojo pa
dėtį, nes Londone buvo Jungti
nių Amerikos Valstybių ir Di
džiosios Britanijos pripažinta 
Lenkijos vyriausybė. Sovietų 
kariuomenei gilyn brendant į 
Europą, sąjungininkės, — 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Didžioji Britanija ir Sovie
tų Sąjunga, — pasirašydamos 
paliaubas su Rumunija (1944 
m. rugsėjo 12 d.), Bulgarija 
(1944 m. spalio 28 d.), Vengrija 
(1945 m. sausio 20 d.), — įsteigė 
Sąjungininkių kontrolės komi
sijas, pirmininkaujamas rusų, 
šiems kraštams valdyti, kol bus 
pasirašyta taikos sutartis. 
Kontrolės komisijų pirminin
kai (rusų generolai) valdė vie
ni, nepaisydami kitų narių ir jų 
vyriausybių protestų, užimtuo
sius kraštus ir vykdė jų sovie
tizaciją. Reikia įsiminti, kad ta
tai dėjosi dar prieš Jaltos 
konferenciją, kuri tų įvykių, 
priešingai VLIKo teiginiui, ži
noma, nebuvo įgalinusi. 

J a l t o s konferenc i ja 
Prieš Jaltą buvo mažiausia 

dešimt konferencijų, kurios 
svarstė karo ir po jo ateisimos 
taikos reikalus. Tačiau jos vis
ko neišsprendė. Be to, iškilo ir 
naujų reikalų, ypač rusams gi
lyn brendant į Rytų Europą, į 
Balkanų kraštus ir vis labiau 
supainiojant padėtį. Reikėjo su
tarti, kaip veikiau laimėti ka
rą, parblokšti pagrindinį prie-
šą V o k i e t i j ą , i š p r ę s t i 
Prancūzijos dalyvavimą Vo
kietijos valdyme, kaip sutvar
kyti bolševikų supainiotą pa
dėtį Lenkijoje, kituose Rytų 
Europos ir Balkanų kraštuose, 
kaip įjungti Sovietų Sąjungą į 
karą prieš Japoniją (iš princi
po susitarta Teherano kon
ferencijoje 1943 m. lapkričio 28 
d. — gruodžio 1 d.), sutvarkyti 
pokarinę Europą, užbaigti 
Jungtinių Tautų organizacijos 
apmatus. 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Franklin Dela-
no Rooseveltas, Didžiosios Bri
tanijos ministerio pirmininko 
Winstono Churchillio pritaria
mas, ėmėsi iniciatyvos sušauk
ti trijų didžiųjų konferencija, 
šių ir kitų klausimų svarstytų ir 
spręstų. Šiai konferencijai yra 
prigijęs Jaltos konferencijos 
vardas, kuris dažnu atveju ke
lia kai kam ir nepagrįstų įtari
mų. Nei Jaltoje priimtoji Iš
laisvintos Europos deklaracija, 
nei vėlesnė Vokietijos pergalės 
deklaracija, nei Potsdamo 
konferenci jos s u t a r i m a i 
neįstengė sustabdyti Stalino 
suplanuotos Rytų ir Vidurio 
Europos sovietizacijos. 

Vokietijos p e r g a l ė s 
deklaraci ja 

Vokietijos pergalės 1945 m. 
birželio 5 d. deklaracija, pasi
rašyta Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos, buvo sutarta, kad 
sąjungininkės nustatysian-
čios būsimąsias Vokietijos sie
nas. Tačiau Lenkijos ir Rytų 
Vokietijos Sovietų kontroliuo
jamos vyriausybės 1950 m. lie
pos 6 d. pasirašė Lenkijos — 
Vokietijos sienų sutartį. Tvar
kai palaikyti buvo numatyti 
sąjungininkių atstovų skiria
mi civilinės policijos daliniai 
tik su mažaisiais ginklais. Bet
gi Sovietų Rusija suorganiza
vo Rytų Vokietijoje 100,000 
„policijos dalinius", paruoši
mo ir apginklavimo požvilgiu 
visiškai karinius. Buvo numa
tyta, kad Didįjį Berlyną valdy
sianti komendantūra, suside
danti iš keturių sąjungininkių 
karo vadų paskirtų komendan
tų. Tačiau sovietinis komen
dantas 1948 m. liepos 16 d. iš 
komendantūros posėdžio išėjo 
ir nebegrįžo. Tokiu būdu ketu

rių va; .o sistema iširo, Ber
lyno b ada ir viea eilė su juo 
ir bendrai su Rytų Vokietija 
susijusių nesusvratimų prasi
dėjo ir prie visiško Vokietijos 
suskaldymo privedė. 

Po t sdamo sutar imai 
Potsdamo konferencijoje (2) 

buvo sutarta visa eilė konk
rečių dalykų, kurie turėjo lemti 
Rytų bei Vidurio Europos, ypač 
Vokietijos, ir Balkanų kraštų 
ateitį. Tačiau Sovietų Sąjun
ga, kaip ir visada, tų susitari
mų nesilaikė, juos laužė ir savo 
viešpataujamuose kraštuose tę
sė ir labiau intensyvino dar 
prieš Jaltą pradėtąją sovietiza
ciją. Pažvelkime į keletą pa
vyzdžių! 

Potsdame sutarta Vokietiją 
laikyti ūkine vienatija, pagrįs
ta pramonės bei žemės ūkio 
gamybos, darbo algų, pinigų ir 
bankų sistemos eksporto-im
porto, muitų ir transporto bend
ra politika. Betgi Sovietai tam 
griežčiausiai priešinosi ir vyk
dė savo zonoje vienašališką ū-
kio politiką, sovietizuojančią 
Rytų Vokietiją, kuri, kaip ži
nia, galop tapo klusniu jų sa
telitu. 

Sutarta, kad Austrija nebūtų 
apsunkinta reparacijomis. Ta
čiau Sovietai vežė reparacijų 
sąskaita iš Austrijos jos pra
monės įrenginius ir gaminius, 
praminę juos „Vokietijos tur
tu", „karo grobio" dingstimi. 
Sutarta pripažinti Vokietijoje 
žodžio, spaudos bei religijos 
laisvę ir gerbti religines ins
titucijas, leisti steigti lais
voms profesinėms sąjungoms. 
Betgi Sovietai Rytų Vokietijoje 
žodžio ir spaudos laisvę už
smaugė kariuomenės, policijos 
ir komunistų partijos priespau
da, gąsdinimais, ir teroru. Jie 
įsteigė policinę sistemą, kuri, 
prislėgusi pagrindines žmo
gaus teises, įgyvendino turto 
nusavinimą, areštus, įkali
nimą, nutrėmimą, vergų darbą 
ir kitą demokratiniams prin
cipams priešingą veiką. 

(Bus daugiau) 

VYRŲ SIELOS 
Vyrų sielų reikalai daug 

daugiau apleisti, vyrams la
biau reikia tarnauti; čia dar
bas sunkesnis, bet ir nauda di
desnė ir nuopelnas pas Dievą 
bus didesnis. Imkime pavyz
džiu Kristų: jis apaštalais ir 
mokiniais vyrus išsirinko, juos 
nuolat mokino, jiems dau
giausiai darbavosi, juos auk
lėjo. Ir mums reikia ypač vyrų 
išganymu rūpintis, jų tobuli
nimu, jų organizavimu Dievo 
garbei ir Bažnyčios naudai. 

Ark. Jurgis Matulaitis 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

36 
ROMANAS 

Auklėjant vaiką reikia gal
voti apie jo senatvę. 

J. Jourbet 

Vedybos turi daug spyglių, 
bet senbernystė neturi rožių. 

Anonimas 

Grįžęs namo, Algimantas galvoja nieko nesaky
ti žmonai, nes ji užimta pasiruošimais Joninėms. O 
iki vardadienio vos kelios dienos. Miegamajame ji 
matuojasi sukneles, ieškodama ką Šiai šventei 
užsivilkti. Atsistojęs tarpduryje, tylomis stebi Oii-
viją. O ji, apžvelgdama save veidrodyje, pusiau nusi
sukusi, meta klausimą: 

— Kur buvai? 
— Et... Buvau pas Arūno draugą Tommy Go-

mez. Nieko gero... Ak, tie pietiečiai! Visada dingus ir 
linkę nieko neveikti. Panašiai, kaip ir italai — dolce 
far niente... 

— O ką tai reiškia? 
— Tai reiškia — saldu nieko neveikti. 
— Nemėgstu aš mūsų pietų kaimynų! Man jie 

visi atrodo vagys, sukčiai ir plėšikai! 
— Taigi... I šį kraštą daug jų kasdien nelegaliai 

perbėga per sieną. Verslininkai juos naudoja kaip 
pigią jėgą žemės ūkio- darbams. Amerikoje jie 
daugiausia yra žemės ūkio darbininkai. 

— Panašiai, kaip Lietuvoje bernai ir mergos, 
samdiniai... 

Viduje Algimantas patenkintas, kad Olivija 
neklausinėja apie jo žygius, nes dabar jai pasakoti 
nėra linkęs. Todėl džiaugiasi nauja, pašaline 
pokalbio tema ir stengiasi ją vystyti plačiau. 

— Zinai, Olyte... Daugelį tautybių galėčiau 
apibūdinti jiems charakteriniriausiomis profeaijo- {domiausia man. kad kiniečiai, ypatingai praėjusio 

mis. Pavyzdžiui, patys amerikiečiai man atrodo visi 
mechanikai ir šoferiai, nes šalyje daugybė automo
bilių ir fabrikuose visokių mašinų. 

— Ir man taip pat! O prezidentas Fordas iš 
veido atrodo kaip tikras mechanikas! Ar ne? 

— Visai taikliai pastebėjai! Amerikoje italų 
kilmės žmonės kuone visi įsitraukę į gengsterių 
gaujas, nors kiti italus laiko daininkų tauta, o be to, 
italai yra davę daugiausia popiežių. Ar ne keista? 

Ak, Olivija užimta kažkokia suknelės raukšle, 
todėl nieko neatsako. Algimantas tęsia savo 
samprotavimus. 

— Prancūzai man visada atrodė mergininkais. 
Kokią nors bendrą tautai profesiją sunkiai galėčiau 
nustatyti... O, štai, anglai man vaizduojasi kaip 
liokajai arba tauriai... 

— Tauriai? Kas tai per profesija? 
— Nagi, angliškai būtų „butler". Mes savo 

kalboje neturime atitinkamo žodžio. Butleris labiau 
tarnas tik vyrams, o liokajus aptarnauja visą šeimą. 

— O man liokajus yra durininkas, daugiau 
nieko. Beje, ar negalėtum pabūti dabar mano butle-
riu? 

— O kas? 
Olivija nusiima suknelę ir paduoda vyrui, 

pasilikdama tiktai apatiniuose skalbiniuose. 
— Būk geras ir pakabink ant petelių... 
Atlikdamas Olivijai paslaugą, Algimantas tęsia 

toliau savo pokalbį apie tautybių profesijas, nes jau 
ir įsijautė į šią temą. 

— Štai, lietuviai yra ūkininkų tauta, tai jau 
seniai aišku. Bet Amerikoje daugumas Lietuvių, man 
atrodo, įsitraukia į nuosavybių ir namų įsigijimo ir 
adminsitravimo verslą. 

— Argi jau visi? 
— Iš mūsų pažįstamų jau žinome kelis... 

šimtmečio pabaigoje, 
skalbyklų verslu, o 

kuone visi Amerikoje vertėsi 
japonai ir dabar daugiausia 

sodininkai ir daržininkai. 
— O mūsų amžinieji priešai ir kaimynai lenkai 

kaip tau atrodo? 
Algimantas truputį pasvarsto. 
— Lenkai, mano manymu, daugiausia dirba 

fabrikuose, kur jie beveik visi prasimuša ligi „forma-
nų" postų. Airiai — nežinau... Gal jie man mažiau
siai pažįstami, bet seniau jie būdavo smarkūs mušei
kos, kaip pasakoja senieji mūsų ateiviai. Rusai, ypač 
bolševikai, yra visi girtuokliai, ispanai — mata
dorai, o skandinavai — jūreiviai. 

— Na, o kaip negrai? Tai yra juodukai? 
— Juodukai yra visokiausių progų ieškotojai, 

padaužos, tinginiai, kaip ir visi pietiečiai. Amerikoje 
jie beveik išimtinai visi yra valytojai. 

— Gal taip buvo prieš kokius penkiolika metų, 
bet dabar, Algimantai, jie kuone visi užima valdžios 
ar savivaldos postus — pašte, nedarbo įstaigose, 
visur jų pilna! Bet tu pamiršai apibūdinti vokiečius. 

— Hm... Atmetus jų imperialistinius potroškius, 
seniau, nacių laikais, jie yra išradinga ir gabi tauta, 
todėl jiems sunkiau pritaikyti kokią vieną bendrą 
profesiją. Gal valdininkų, inžinierių. O, pavyzdžiui, 
žydų tautoje visi yra nuo pat gimimo pirkliai, speku
liantai ir verslininkai... 

— Aš manau, kad žydai yra gabiausia tauta, 
davusi daug mokslininkų, politikų, menininkų ir 
visokių profesionalų. 

— Negalima paneigti, kad žydai labai veržlūs. 
Žiūrėk, kuone visi gydytojai Amerikoje žydai. Visi 
apdraudų direktoriai. Na, bet turiu atlikti dar didelį 
ir labai svarbų darbą — parašyti skun-dą. Todėl tavo 
butleris pasišalina... 

(Bus daugiau) 
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Asta A'mėnaitė, \Vashingtono K. Donelaičio lit. mok\klos 
kine, dek): *nuoji Motin.';*; dienos minėjime. 

MOSU KOLONIJOSE 
VVashingto , D . C . 

B A I G I A N T Š I U O S 
M O K S L O įMETUS 

K. Donelaičio vardo mokyk
is gegužės 19 d. paskut in į kar
tą susirinko j Sv. Rafaelio pa
rapijos patalpas . Po ryt inės 
maldės mokiniai išsiskirstė j 
savo klases užbaigti įvairių 
šių mokslo metų darbų. Vi
siems tupėjo išgirsti, ka ip jie 
parade egzaminus, kokius pa
žymius jie užs i tarnavo, arte 
jančios atostogos ir šokių 
šventė. 

Pasibaigus pamokoms visi 
susir inkome j vieną klasę. 
Šiais metais mūsų mokyklos 
mokinių laukė labai maloni ži
nia. Geriausi iš jų bus apdo
vanoti! 

Praei tą vasarą, a. a. Algir
do ' .eono žmona Ga l ina Leo
nienė padovanojo mokyklai 

> do!., kurių nuošimčius ji 
įgaliojo mokyklos vadovybę 
įteikti kaip a. a. Algirdo Leo
no premiją, ger iausia is pažy
miais mokyklą baigiančiam 
mokiniui ar mokinei. Kadangi 
mes abiturientų šiais metais 
neturėjome, tai mus Galina 
Leonienė ryžtingai ragino 
įteikti šią premiją geriausiam 
mokiniui a r geriausiai moki
nei. Taigi a. a. Algirdo I^eono 
premija buvo apdovano ta III 
skyr iaus mokinė Asta Alme-
naitė. Maros ir Kazio Almenu 
aš tuonmetė dukra . 

As ta pasižymi ne tik nepap
rastu darbštumu, bet ir be abe
jonės gabumais . J i pradėjo 
lankyti Holy Redeemer katali
kišką mokyklą visai nemokė
dama anglų kalbos, daba r ji 
yra geriausia mokinė savo 
skyriuje. Praei ta is meta is vi
sa Seimą gyveno Vokietijoje — 
ten Asta su savo broliu Žalgi
riu- lankė mokyklą. J ie ne tik 
išrfioko vokiečių kalbą, bet ir 

sugebėjo pralenkti savo bend
raamžius , tapdami pažan
giausia is mokiniais. 

Astos skyriaus mokytoja li
tuanist inėje mokykloje Rita 
Kavolienė labai didžiuojasi ja , 
o kartu su ja ir visa mokykla. 

Mokyklos bendro susirinki
mo metu vaikai susipažino su 
a. a. Algirdo I^eono biografija 
ir pama tė jo nuotrauką, kurią 
a ts iuntė mokyklai Galina Leo
nienė. Ta ig i visi turėjome pro
gos susipažinti su žmogumi, 
kurio va rdu yra pavadinta 100 
dol. premija. 

Gal ina Leonienė yra nepap
rastai rūpes t inga ir dosni mū

sų mokyklai . Sių metų nuo
šimčius ji paaukojo mokyklos 
iždui ir atsiuntė 100 dol čekį, 
kuris buvo įteiktas Astai Al-
menaitei. Je i banke nepriaug
tų 100 dol. nuošimčiais, Gali
na Leonienė pasiūlė padengti 
skirtumą. Ta i didelė paskata 
mūsų mokyklai. 

To paties minėjimo metu as
meninėmis dovanėlėmis buvo 
apdovanoti penkto skyriaus 
mokiniai Renata 2ilionytė ir 
Žalgiris Almenas už labai 
kruopštų darbą ir gerą pažan
gumą per visus mokslo metus, 
Liudas Landsbergis, ketvirto 
skyriaus mokinys, už parody
tas dideles pastangas. Į 
laureatų eiles pateko ir mūsų 
mokyklos mokytoja Rita Ka
volienė, kuri jau penkeri me
tai dirba K. Donelaičio mo
kykloje. Jos sūnus Kęstutis 
Kavolis lanko septintą skyrių, 
pasižymėdamas kaip labai ge
ras mokinys. Mokytoja Rita 
Kavolienė gyvena Carlisle, 
Pa., i r jau šešeri metai, kai ji 
atvažiuoja į šeštadieninę mo
kyklą. Kelionė jai užtrunka 
apie 2 vai. Mokytojos, trykš
tanti energija, užkrečia visus 
mokinius. J o s uolus darbas, 
sąžiningumas ir darbštumas 
mums visiems buvo ir bus pa
moka. Ji y ra labai mylima vi
sų mokinių ir todėl pasitaiko 
ašarų, kad mokiniai negali bū
ti jos klasėje. 

Už savo pasiaukojimą ir la
bai stropų darbą mokytoja Ri
ta Kavolienė apdovanota JAV 
LB Švietimo tarybos diplomu. 
Mokyklos tėvų komitetas įtei
kė gėles. 

Tai buvo ne tik paskutinė 
mokslo metų diena, — mes tu
rėjome visam laikui atsisvei
kinti su šiomis patalpomis. 
Taigi susipakavę savo mantą, 
mokiniai vyko į sporto šventę, 
kuri buvo suorganizuota lat
vių šeštadieninės mokyklos. 
Jai pravesti buvo pakviesta il
gametė fizinio lavinimo mo
kytoja Elvyra Vodopalienė. 
Mokyklos vaikams sportuo
jant ..Gabijos" jaunių grupe 
kartu su jaunių šokių grupe iš 
Philadelphijos repetavo. Pasi
baigus įvairiems užsiėmi
mams, visi dalyvavo bendra
me piknike. 

A n g e l ė S. B a i l e y 
Kristijono Donelaičio 

vardo lit. mokykla 
Washington, D. C. 

M o k y t o j a R i t a K a v o l i e n ė 
ruošia mokinius lituanistinėje mo
kykloje vaidinimui. teikia. V. Krėvė 
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| A T I D A R Y M A S 
[ Naujoje Vietoje 

Archer Fish & Shrimp Mart 
431! S. Archer — Chicago 

Tel. 523-3429 

Naujos valandos 

LAIMĖJIMAS NEMOKAMAI 
Užrašykite savo vardą, adresą ir telefono numerj ant šio 

skelbimo iškarpos ir jmeskite jį į laimėjimo dėžutę. Gali
mybė laimėti gražu lagaminu setą NEMOKAMAI. 

TRAUKIMAS BUS SESTADIENj. LIEPOS 21 D., 1984 M. 
LAIMĖTOJUI NEBŪTINA ClA BOTI. 

Mūsų šeimos trečioji karta šioje prekyboje jums drau
giškai patarnauja 

Kviečiame atvykti pasižiūrinėti Chicagos gražiausioje 
jūrg maisto krautuvėje. Rasite milžinišką pasirinkimą švie
žios žuvies, keptos žuvies, rūkytos, virtos, sūdytos ir ma
rinuotos žuvies. 

Mr Rita A b e r n a i t y tė -Vi l ie -
n»'', h dirigente. 

= Sultingi kepti vėžiukai — ..shrimps" C 
l šviežiai gamintos mišrainės 5 
E Užeikite — paprašykite nemokamai paragauti £ 
: Galime išrūkyti jūsų sužvejotas žuvis. § 
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M O T I N O S DUKNOS 
M I N Ė J I M A S 

Gegužės 12 d. Kristijono Do
nelaičio vardo mok> kloję mo
kiniai su iškilminga nuotaika 
susirinko po pamokų į Moti
nos dienos minėjimų. 

Kiekvienas iš jų prieš savai
tę pradėjo mokytis eilėraščius 
ar daineles. Visi mokytojai ir 
tėveliai pastebėjo, K.ad moki
nukai tikrai daug pas tangų 
įdėjo dai l inant sav tarseną, 
nes kas gi nor i vo> vos išle
menti ačiū savo brangiau
siam žmogui — mamytei. 

Visi vaikai, pasveikinę savo 
mamytes eilėraščiu ar daina, 
padovanojo joms ritavo pieštus 
atvirukus ir gyvas gėlytes. 

Mokyklos vaikų i a utinė šo
kių grupė „Suktinis pradžiu
gino visus susirinkusius savo 
pasirodymu. Po to visų laukė 
sultys ir saldumynai . 

A n g e l ė S. B a i l e y 
Vedėja 

P A T Y S MAŽIAUSI 

Pačius mažiausius jaunik
lius a t s i v e d a s t e rb l in i a i 
žinduoliai. Pvz., tik 0.16 
gramo sveria oposumo jaunik
liai, kurie g imsta po 13 nėštu
mo dienų. Žinoma, tokie mažy
liai da r ilgai turi bręsti 
motinos sterblėje. Jie greitai 
įšliaužia ten ir apvalia bur.ia 
tvirtai įsisiurbia į motinos spe
nį. Jaunikl ia i praregi tik 60-tą 
dieną. 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek 
•Mdiaoiais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WO?A 1490 AM 
Transliojam ii nuosavos studijos Mar-
qu«tte Pk., vedėja Aldona Daukus. 

Chleago, EL 60629 
11SB S. M»piewood Aveoas 

TeL 778-1543 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S PBOG06 — OCTOTŪM TT1E8 
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F A 8 H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
LUCavti pnfcjrba 

8304 W. 83 S t — T«L 778-9064 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraitus 

NEDAS, 4 0 » Archsr Arenu* 
BO, U. 90932. Tai. 9B7-MSO 

Restaurant For Sale 
Big Kitchen, Salad Bar Danoe FTooi 
Seafcs 100. Priced For Quick Salt 
CaU Days: 

967-8216 or 745-7591 
Evenings between 6 & 8 PM. 

R E A L E S T A T E 
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Ir automobilio 

Jei svajoji tik apie auksą ir 
sidabrą, apsirikai pasirinkti 
sau kelią. Reikėjo pasirinkti 
vergo kelias, kursai gėdos ne
pažįsta, nesupranta laisvės ir 
viso to. ką ji žmogaus sielai 
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APSIPIRKITE DABAR!! 
F R A N K Z A P O L I S 

Tai. GA 4-8464 
320814 W. 95th Street 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BAIJHJS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — R E 7-5168 
• • • - » • • • - • < 

DELICIOUS MICHfGAN STRA\\ BEKKIES— 
Braškės, qt. 

sv. TASTY JUMBO NECTARINES 

SANTA ROSA or BLACK BEAUTY PLUMS— 
Slyvos 3 sv. $ -i .00 

TASTY VINE RIPE TOMATOES— 
Pomidorai, 3 sv. $•< .00 

FRESH G R E E \ PICKLES—Agurkai 
rauginimui, sv. M Q c. 

c. = 

JUOZAS NAKUTAVICIUS 

su Dana Suonmers-Striugaite 
= ir orkestras "LIETUVA* 

98 c | DAINUOK IR ŠOK 
Ateisiu, mergužėle, ateiaiu. 

Sapnų pilis. Kr inta lapai. My
liu. Kur gimtinė mylima. Pir
mosios gėlės ir kitos dainos. 

Kaina su persiuntimu 13 dol. 
Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, Jf51t5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

SLICTNG CLCUMBERS—Agurku 

GOLDEN CITRUS—ORANGE, GRAPE or 
PUNCH FRLTT DRINKS—Gėrimai gal. 

3 sv. $ -t .00 | 

c. = 

ALL ROSES, ALL FLOWERS 1 VEGETABLE 
PLANTS—Visos rožės, visos gėlės bei 
daržovių daigai Pusė kainos 

SVVEET MANGOS sv. c = 

D a i r y 
HALF & HALF 

2% PIENAS 

1% PIENAS ar NUGRIEBTAS 
PIENAS, gal. S - | . 2 9 

pt. carton 9 A c. 

gal. S - | . 3 9 

0 0 < K X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

NOTARY PUBUC 
4259 S. MapIewood — TeL 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 0 0 

%st>%^e> -fcs»>fcO«>s>«-«>«>«^>e>«?< 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 

is mūsų sandėlių. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

390; W. 99 St.. Chicago. EL «M39 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

TeL 925-2737 
Vytautai Valantina* 

D e l i 
HOFFMEIS1ER BOILED HAM— 

Virtas kumpis, sv. S - | .89 

AMERICAN CHEESE—Sūris sv. $Ol9 

SCOTT PETERSEN OLD FASHIONED 
MEAT LOAF—Maltos mėsos kepsnys, sv. S O . 1 9 

POTATO SALAI)—Bulvių mišrainė sv. K Q c 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perfcrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VTSA 

TeL — WA 5-806S 

Išpardavimas birželio 27-Liepos 1 d. 
Visos mūsą krautuvės bus atdaros liepos 4 d. 

Dėl kasdieniniu specialiu nuolaidu pasukite 

telefonu raides PRODUCE. 

EGG STORE 

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKX>000 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

KKK)00O0000<XX>0OOO0OOOOO0<X 

I 6190 Archer Avenue — 
| 4177 Archer Avenue — 
1 8740 S. Ridgeland Ave. -
1 7069 W. Cermak Rd. — 
Zmmmmmiunmomį 

Tel. 284-8704 
Tel. 254-0018 
Tel. 430-4787 
Tel. 788-8500 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

BRIGHTON PARKE 
Mūrinis 3-jų miegamų "ranch" namas 
Labai švarus. Pilnas rūsys. 28 meti, 
senumo. Garažas. 65,000 dol. 

Skambint savininkui tel. 523-4474 

MICHIANA, MICHIGAN 
POR SALE BY OWNER 

3 bedroom ranch home — fuli base-
ment, 2 baths, Central Air, fireplace, 
double lot, one block from Lake Mi-
cnigan. Appliances stay. $69,500. 

Phone 616—469-5908 evenings 

Atdaras apžiūrėjimui birželio 30 d., 
sekmadienL nuo 1 iki 5 vai. 

6925 S. TALMAN 
5 kamb. burgalow. Garžas. Palikim" , 
nebrangus 

Skambint 737-0717 

Open house Sunday 2 to 5 p.m. 

HICKORY HILLS 
8805 S. 82nd Avenue 

Custom built overized briok & ced-
ar 2-story on i/, acre wcoded lot. 4 
bedrnis. Large closets. Oak country 
kitchen and trim thronghout. 2% 
baths. 2 fireplaces. Full bast-mėnt. 2 
car ga.ra.ge with S ft. cioor. Immed, 
occupancy. 

Call after 7 p.m. 523-4967 

1HMMMMi»«MWHMmitHIHIHK; 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave—778-2233 
•nmnmiwuiiiininuimmniiumiiiiiis 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

6740 W. 63 S t — Naujas 3-jų butų, 
po 3 mieg. iy3 vonios. 

5057 S. Knox — Archer ir Knox 
Naujas 3-jų butų. po 3 miegamus ir 
1Y2 vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "garden apt." Atskiri šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos 
Skambinkite dabar. 

5310 S. Kilbourn — l>/2 aukšto — 6 
kamb. ir 3 vonios pirmame aukšte; 
2lĄ kamb. butas viršuj; 3-jų kamb. 
butas rūsy pajamoms, modem. virtu
vė ir vonia. 2 maš. garažas Tik 1 
blokas iki Archer Avenue autobuso. 
Skubėkite skambint. 

No. 864. H-CIA IR NEAVLAND 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom" 
spintelės. 2 židiniai. 2 maš. garažas 
60 p. sklypas. 1 blokas iki Archer 
Ave autobuso. Skubėkite. 

No. 900. 57-TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo. 
įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maš ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

AR NORITE PARDUOTI f 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo jvertini 
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

(TBRIEN FAMILV REALTY 
Tel. — 434-7100 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGEI, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienrašti*, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos. 

Remkite tuos verslininku*, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

file:///Vashingtono
http://ga.ra.ge


VILNIUJE MIRĖ 
ANTANAS SLUCKAS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. birželio mėn. 28 d 

Minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę Hot 
Springs, Ark., dalyviai. Pirmoj eilėj: St. Ingau-

nis, ukrainiečių atstovas. Aras Lapinskas ir Lai
ma Lapinskienė, atlikę meninę programą, ir kt. 

Nuotr. J. Urbono 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, AR 

TRAGIŠKO 
BIRŽELIO 

MINĖJIMAS 
Birželio 17 d., sekmadienį, 

LB Hot Springs apylinkės 
valdyba suruošė tragiškų 
birželio įvykių minėjimą. 
Koplyčioj ir salėje susirinko 
gausus lietuvių būrys, tik 
gaila, ne visi jautė tą pareigą, 
nors tragiškas birželis palietė 
veik kiekvieną lietuvišką 
šeimą. 

M i n ė j i m a s p r a d ė t a s 
pamaldomis už Lietuvos 
kankinius. Šv. Mišias atnaša
vo kun. P. Patlaba su tai 
dienai pritaikytu pamokslu. 
Per pamaldas koplyčioje 
stovėjo Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos. Lietuvos vėliava, 
perrišta juodu kaspinu, primi
nė visiems Lietuvos tragediją. 
Moterų choras, pritariant 
susirinkusiems, sugiedojo gies
mes Tremtinių maldą ir 
Apsaugok, Aukščiausias. Per 
pakylėjimą D. Vilimienė 
giedojo solo giesmę Už 
kenčiančią tautą, žodžiai kun. 
Ylos, muzika B. Budriūno. 
Auką prie altoriaus nešė Sibi
ro kankinė Onutė ir apylinkės 
pirmininkas S. Ingaunis. 

Po p a m a l d ų t e n p a t 
Vienuolyno sa lė j e vyko 
akademinė dalis. Minėjimą 
pradėjo LAB pirm. S. Ingaunis, 
trumpai primindamas susi
rinkimo tikslą. Įneštos vėlia
vos. Sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai . Jaut r ią 
invokaciją sukalbėjo kun. P. 
Patlaba. Tylos minute pagerb
ti Sibire ir kalėjimuose žuvę ir 
nukankinti lietuviai. Kartu 
pagerbta ir mūsų vietinė Sibi
ro kankinė Onutė, kuri yra 
asmeniškai iškentė jusi Sibiro 
kančias. Toliau paskai tą 
skaitė V. Simanavičius . 
Paskaita buvo kruopščiai ir 
išsamiai paruošta, nors ir 
t rumpa, bet buvo daug 
pasakyta. Tokios paskaitos 
būtų buvę malonu ir ilgiau 
klausyti. 

Meninę dalį pradėjo H. 
Dūda, padeklamuodamas du 
eilėraščius: Užgesinkit žibu
rius ir Sapną. Jautrūs žodžiai 
ir jausmingas perdavimas ne 
vienam išspaudė ašarą. D. 
Vilimienė gražiai padainavo 
solo dvi dainas: Paskutinis 
Birželis, žodžiai B. Pūkelevi-
čiūtės, ir liaudies dainą Miegu-
žėlio noriu, muzika B. Budriū
no. Pabaigai nepaprastai 
gražiai pasirodė mūsų Moterų 
mėgėjų vienetas: L. Gudelienė 
(vadovė), F. Dimgailienė, L. 
Tamošaitienė, 0. Tamašaus
kienė, R. Sabaliūnienė, K. 
Sadauskienė, K. Stasiūnienė, 
D. Vilimienė. Jos padainavo 4 
dainas: Vežė mane iš namų, 
Už tėvynės klonių, Pražydo 
jazminai ir Aras.Mūsų mote
rys juo toliau, juo gražiau 
pasirodo, todėl publika, 
įvert indama jų darbą ir 
paaukotą laiką besiruošiant, 
nepagailėjo plojimų. Didelė 
padėka p r i k l a u s o mūsų 
nenuilstamai visų programų 
akompaniatorei seselei Marv 

Ann. Sugiedojus Marija, Mari
ja, minėjimas buvo baigtas. 
LB pirm. S. Ingaunis padėko
jo visiems atsilankiusiems, 
kun. Patlabai, paskaitininkui 
ir visiems programos atlikė
jams. Dar visiems tebesant, S. 
Ingaunis padarė t rumpą 
pranešimą apie Kanadoje 
įvyksiančią Laisvės Olimpia
dą, kurią rengia lietuviai, 
latviai, estai ir ukrainiečiai. 
Rengimo komitetas prašo juos 
paremti aukomis. Ten pat 
salėje ir buvo renkamos aukos. 

Užbaigus visi buvo pakvies
ti kavutei ir užkandžiams, 
paruoštiems renginių komi
sijos. LB-nės apylinkės v-bai 
darbai palengvėjo, nes vie-
apyhnkės valdybą sudaro: M. 
Dymšienė, S. Ingaunis, S. 
Jankauskienė, T. Jankus, J. 
Žemaitis ir D. Vilimienė. Kon
trolės komisijon išrinkti: B. 
Užemis, L. Gudelienė ir I. Siru
tienė. Taip pat yra ir biule
tenio leidimo komisija iš P. 
Balčiūno, V. Simanavičiaus ir 
A. Ingaunienės. Neturint radi-
tinio narių susirinkimo buvo 
išrinkta renginių komisija iš 

A. Ingaunienės, S. Jankaus
kienės, M. Radienės, R. 
Sabaliūnienės ir V. Simana-
vičienės, kurios su dideliu 
atsidėjimu tvarko renginiu 
reikalus. 

L B - n ė s H o t S p r i n g s 
jo valandėlės, LB yra leidžia
mas kas du mėnesiai biulete
n i s i n fo rmuo t i l ie tuvių 
visuomenę einamais reika
lais. Atsiradus svarbesniems 
reikalams, biuletenis leidžia
mas ir dažniau. 

Socialiniams reikalams 
tvarkyti yra išrinkta I. Siru
tienė. LB valdyba ir visos 
komisijos dirba labai gražiai 
ir sutartinai, kas atneša ir 
gerų rezultatų. 

Gegužės 19 d. kun. P. Patla-
bos sodyboje vyko LB išvyka 
- gegužinė, kuri praėjo su 
dideliu pasisekimu gal dėl to, 
kad pelnas buvo skirtas 
p a r e m t i Tau t in ių šokių 
šventei. Apylinkė prašomą 
kvotą išpildė su kaupu, parem
dama šventę 610 dol. 

Nors ir pensininkų apylin
kė, bet visus jai pavestus dar
bus atlieka, nepamiršdama ir 
lietuviškos spaudos. 

Hotsoringietė 

Birželio 10 d. Vilniuje mirė 
Antanas Sluckas, rašytojos 
Aušros M. Jurašienės tėvas, 
eidamas 86-tuosius metus. 
Pala idotas birželio 13 d. 
Petrašiūnų kapinėse. 

Ant. Sluckas mirė neišaiškin
tos nelaimės šešėly. Gegužės 22 
d. jis buvo partrenktas greitai 
važiuojančio automobilio, eida
mas Vilniuje pėstiesiems skirta 
ga tvės dalimi, prie pat šaligat
vio. Sluckui sulaužyti šonkau
liai, buvo ir kitų sužeidimų. 
Vairuotojas nesustojo, nulėk
damas iš nelaimės vietos. 
Vėliau pranešta, kad jis buvęs 
girtas. Birželio 5 d. Sluckui 
padary ta operacija, kur i 
pasisekusi, tačiau birželio 10 d. 
ligonis netikėtai mirė. 

Velionis Sluckas buvo gimęs 
1899 m. vasario 25 d. Kuktikių 
kaime, Utenos apskrityje. Augo 
dvylikos vaikų šeimoje. Gimna
ziją lankė Utenoje. Anksti 
pradėjo dirbti Susisiekimo 
ministerijos geležinkelių valdy
boje, pasiekdamas jos persona
lo skyrriaus vedėjo vietos 
Vilniuje. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fl 

BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS 
Stalinas su savo budeliais ir 

raudonosios armijos pagalba, 
siekdami komunistinių ir 
imperialistinių tikslų, užgrobė 
Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. 
ir pradėjo žiauriausiu būdu 
lietuvių tautos naikinimą 
deportacijomis į Sibirą, kalėji
mais ir kitokiomis teroro 
priemonėmis. Visa tai prisi
mindami kartu su kenčiančia 
tauta skaudžiai pergyvename 
šiuos tragiškus įvykius, kurie 
tebesitęsia iki šiol vienu ar 
kitu būdu. To lietuvių tauta 
niekada neužmirš ir jos isto
rija amžiams pasmerks sovie
tinį barbariškumą. 

St. Petersburgo veikli lietu
vių klubo valdyba suruošė 
Lietuvos okupacijos ir lietuvių 
deportacijų į Sibirą paminė
jimą birželio 16 d. klubo salė-

lo skyriaus vedėjo vietos Vil
niuje. 

Sovietinėje okupacijoje Sluc
kas buvo atleistas iš pareigų. 
Pasišalinęs iš Vilniaus ilges
nį laiką slapstėsi savo buvu
siame ūkyje prie Karmėlavos. 

Buvo didelis gamtos mylėto
jas. Jo žmona Aleksandra 
(Marcinkevičiūtė) mokytoja, 
kilusi iš Amalių-Petrašiūnų, 
mirė 1958 metais. Pastaruosius 
kelerius metus velionis gyveno 
Vilniuje, globojamas savo an
tros dukters Gražinos. 

J au keliolika metų Ant. 
Sluckas buvo pensininkas, 
tačiau vis dirbdavo, daugiausia 
meno mokykloje. Dėl jo 
patrauklaus veido išraiškumo, 
Sluckas meno mokyklos moki
nių būdavo dažnai prašomas 
pozuoti. Išvykusi į Vakarus 
(1975 m. pabaigoje), Aušra 
Jurašienė pakartotinai kvietė 
savo aštuoniasdešimtametį 
tėvą į svečius, tačiau sovietinė 
valdžia vis atmesdavo velionio 
prašymus aplankyti savodukrą 
ir anūką. 

t.g-

je. Minėjimui vadovavo klubo 
pirm. A. Gudonis. Pradedant 
minėjimą, jam paprašius, 
organizacijų atstovai su vėlia
vomis priartėjo prie scenos, V. 
Augustino dekoruotos. Sava
noris atsargos maj. L. Virbic
kas su palyda uždegė žvakutę 
ties Lietuvos laisvės pamink
lo paveikslu. Muz. P. Armonui 
akompanuojant, visi sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Prel. J. Balkūnas, 
kreipdamasis į dangaus ir 
žemės Valdovą ir primin
damas, kad Sibiras nuklotas 
karfkinių kaulais, prašė gelbė
tų kenčiančią lietuvių tautą ir 
grąžinti jai laisvę. Prisimin
dami mirusius tremtinius Sibi
re ir kalėjimuose, visi atsisto-
ję m i n u t e i s u s i k a u p ė . 
Paskaitininkas V. Žilinskas, 
dirbęs Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje, vaizdžiai nušvietė 
Lietuvos okupacijos ir deporta
cijų aplinkybes bei faktus, 
kurie gal ne visiems tiksliai 
buvo žinomi ar atsimenami. 

Po paskaitos padeklamuota 
keletas eilėraščių. Deklamavo 
M. A n d r e j a u s k i e n ė , E . 
Praninskas ir G. Jasinskienė. 
Parinkti eilėraščiai padekla
muoti jausmingai ir įspū
dingai. Gal nevienam nurie
dėjo ir ašaros, prisimenant 
ištremtus į Sibirą savo tėvus, 
brolius, seseris ar gimines. 

Birželio 17 d. Šv. Vardo 
parapijos bažnyčioje įvyko 
pamaldos už gyvus ir miru
sius tremtinius. Už juos 
Mišias aukojo prel. J . Balkū
nas su kitais kunigais. Prie 
pamaldų iškilmingumo prisi
dėjo šaulių ir vyčių dalyvavi
mas su vėliavomis. 

J. N. 

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI 

FLORIDOJE 

Amerikos Lietuvių Respub
likonų St. Petersburg, FTa., 
klubo narių visuotinis susi
rinkimas įvyko gegužės 14 d., 
3 vai. p.p. Lietuvių klubo 
sa lė je . Buvo s u s i r i n k ę 
daugiau kaip 40 narių. 

Susirinkimui pirmininkavo 
Dalia Bobelienė, sekretoriavo 
O. Galvydienė. 

Praėjusio susirinkimo proto
kolą skaitė sekret. O. Galvy
dienė, pažymėtina, kad tame 
susirinkime buvusi pirmi
ninkė dr. Aldona Valienė iš 
pareigų atsistatydino. Pro
tokolas priimtas. Ižd. G. Ja
sinskienė pranešė kasos 
būklę. Revizijos komisijos 
aktą perskaitė Ida Va-
lauskienė. Prim. D. Bobe
lienė, padėkojusi už praneši
mus ir gausų dalyvavimą, 
s u s i r i n k u s i e m s n a r i a m s 

pranešė apie naujos valdybos 
rinkimus, prašydama siūlyti 
kandidatus. 

Vienbalsiai paprašyta Dalia 
Bobelienė sutiko būti val
dybos pi rmininkė, Aras 
Mieželis — vicepirmininku. Iš 
buvusios valdybos pasiliko O. 
Galvydienė — sekretorė ir G. 
Jasinskienė — iždininkė. Pri
rinkti nariai N. Navickienė, 
B. Michelevičius, B. Zabukas 
ir Viktorija Jakobson — ryši
ninkė visuomeniniams reika
lams. Revizijos komisija: Ida 
Valauskienė, S. Vaškys ir S. 
Velbasis. Naujai valdybai pa
dėkota ir palinkėta sėkmės 
ateities darbuose. 

D. Bobelienės pastangomis 
pakviesto Ron Walker pa
skaita buvo vaizdinga ir 
išsami. Pabaigai pasivaišinta 
ir maloniai pabendrauta. 

X 

Lengviau yra leisti įstaty
mus, kaip valdyti. 

L. Tolstoj 
•nntniiHinnniiittitfiiiininniinitiiNnfi 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

jau 40 matų ttiMuji 
JMMT. N«W Yoffc ir Conaacti-

Ml ltaturiaav! 
KM pfMii'1*—'j ii WEVD Stoti** 

H«w York* nuo 10 iki 11 T«L vakaro. 
•7.9 mec FM. TaJppat klausykite. 

of Lithuania" programos kai 
nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-

plat% ii Šetoo Hali Uni»«rtttato rto-
ttaa, S» 5 FM. (WSOU). 

Dtnkt Dr- JOKŪBAS STUKAfi 
R 234 Sunlit D m e 

Watchu&f, N J. 07000 
T*L — (201) 753-9636 
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A. f A. JURGIUI DBLKUI 
Lietuvoje mirus, 

liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
dukrai EMILIJAI ir žentui MARIUI KIELAMS, anū
kėms ir a.rmlraraq 

ELENA ir PAULIUS LEONAI 
Miami Beach, Florida 

3imniiHiMn«'"i« muMumiHHĮ 
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PETRAS KARUŽA | 
šią knygą redegavo Antanaa VAIČIULAITIS ir Ber- | 

nardąs BRAZDŽIONIS. Joje sutalpinta poeto Petro K&- | 
S rufcos "Giesmės apie daiktus ir žmones", prozos raštai, g 
1 jo biografija, aprašymai, recenzijos, kritika, daug nuo- | 
I trauku iš Vilkaviškio "Žiburio" gimnazijos ir veiklos, ne- | 
i krologai ir atsiminimai. Sis įdomus ir vertingas literatu- | 
! ros leidinys didelio formato, estetiškai atspausdintas | 

I "Draugo" spaustuvėje, 408 psL, kieti viršeliai. Išleido | 
j Kazys Karuža, 1984 m. Kaina su persiuntimu 15 dol. | 

Po 8v. Kazimiero pamaldų Philadelphijos katedroje senato
rius J. Rocks įteikia jubiliejinę proklamuoją. U kairės: Lore
ta Stukienė, Lietuvos Vyčių centro valdybos pirmininkė, sen. 
J. Rocks ir Bronius Krokys. 

Nuotr. A. Bagdonavičiūtės 

j 
j 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS", Ą5k5 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

n-/\_n 

A. A. 
SES. M. KRISTINA SSC 

(FXEXA rXGCRAITIS) 
Mūsų mylima Sese!6 mir5 Švento 

Kryžiaus ligoninėje 1984 m. birie-
Uo 26 diena. 

Velk>n£ buvo duktė Jono ir An
taninos (Staneikaites) Unguraičių. 

Į Vienuolyną jatojo iš Lietuvos 
Pilviškių parapijos. Vienuolyne iš
gyveno 7 5 metus. 

Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero 
Seseris, savo sesutę Motina M. Con-
Cepta, SSC. pusseseres: Jean Vance. 
Mr. and Mrs. Felbc Kudirka, ir jų 
šeimas, taipgi kitus gimines, moki
nius ir pažįstamus. 

Veliong bus nulydėta J koplyčią 
ketvirtad., birž. 28 d., 7 vai. vajfc. 
Laidotuves įvyks penktad., birželio 
29 d., su gedulingomis pamaldomis, 
kurios prasidės S:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero Seserų koplyčioje. 2601 
W. Marąuette Rd.. Chicago. 111. Po 
pamaldų bus nulydėta j §v. Kazi
miero kapines. 

Prašome gimines. Seseles moki
nius ir pažystamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a. Seseles 
siela. 

SV. KAZLMIEP.O SESERYS 
Ir L nguraičių šeima 

Leidot 
652-5245. 

direkt Jean Vance, teL 

Mylimam tėvui 

A. f A. JURGIUI DUKUI 
Lietuvoje mirus, jo dukrą EMILIJĄ KIELLENE 

ir ŠEIMA ginai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JANE DAUNOMENfc SOFIJA FLENIENt 
JADVYGA GRAMIENĖ ANASTAZIJA RIŠKIENĖ 

LIUDA GBIALZDIENĖ 

E U D E I K I S 
LAIDOTLVIL' DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A venue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 Q852 

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

P E T K U S 
MARULI I I F FLNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

Skaitykite ir platinkite dienrašti uDrauga'\ 
OBniniuni 

v 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. birželio mėn. 28 d. 

x V e r o n i k a i r B r o n i u s 
Aušro ta i iš Juno Beach, Fla., 
važiuodami atostogų, užsuko j 
Chicagą aplankyti savo drau
gų ir pažįstamų. Chicagoje jie 
pabus iki penktadienio, o pas
kui važiuos į Clevelande vyks
tančią Tautinių šokių šventę. 
Iš ten važiuos į Bostoną pas 
sūnų ir Cape Cod, Mass., pra
leisti atostogas. B. Aušrotas 
buvo a tvykęs a p l a n k y t i 
„Draugo" redakciją ir pasitar
ti dėl tolimesnio bendradar
biavimo. B. Aušroto straips
niai nuola t s p a u s d i n a m i 
„Drauge". 

x Kun. J u o z a s P e t r a i t i s , 
MIC, buvęs Aušros Vartų pa
rapijos klebonas Argentinoje, 
Marijonų vienuolijos generali
nio vyresniojo yra paskirtas į 
Australiją aptarnauti lietu
vius Adelaidėje. Išvykimo pro
ga jis atvyks į Xew Yorką ap
lankyti savo sesers ir brolio 
šeimų, o liepos 11 d. žada at
vykti kuriam laikui į Chicagą. 
Apsistos Chicagos Marijonų 
namuose, iš kur aplankys sa
vo gimines, draugus ir pažįs
tamus. 

x A. a. ses . M. C h r i s t i n a 
Ungura i ty t ė , Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos narė, gimu
si 1895 m. sausio 9 d. Shenan-
doah. Pa., vienuolyne išbuvu
si 72 metus, staigiai mirė 
birželio 26 d. Šv. Kryžiaus li
goninėje. Ses. Christina į vie
nuolyną įstojo 1909 m. Mokė 
vaikus pradžios mokykloje. 
1923 m. buvo nuvykusi į Lie
tuvą ir gyveno Pažaislyje ir 
studijavo lietuvių kalbą. Ve
lionė buvo sesuo motinos M. 
Conceptos. vienos iš Šv. Kazi
miero vienuolijos kūrėjų, da
bar 96 metų amžiaus. Laidoja
ma penktadienį, birželio 29 d. 
šv. Mišios bus vienuolyno kop
lyčioje 9:30 vai., o po to bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

x Liucija K u r k u l i e n ė iš 
Rochesterio, N. Y., yra atvy
kusi pas savo sūnaus Albino 
Kurkulio šeimą į Chicagą. Ta 
proga viešnia lydima Alek
sandros ir Stasio Petokų, lan
kėsi „Drauge", įsigijo naujų 
leidinių ir susipažino su spau
dos darbu. 

x Vincas U r b o n a s , Chica-
go, 111., pedagogas, mūsų gar
bės prenumeratorius, art imas 
bendradarbis, grįžo iš Flori
dos, kurioje, pakviestas jo bu
vusių mokslo draugų ir pažįs
tamų, turėjo g raž i a s ir 
malonias atostogas. Grįžęs lan
kėsi „Drauge", pratęsė prenu
meratą, grąžino laimėjimų šak
neles ir įteikė 40 dol. lietuviškos 
spaudos paramai. V. Urboną ir 
toliau laikome garbės prenu
meratorium, o už nuolatinę pa
ramą tariame nuoširdų ačiū. 

x Zaras i šk ių k l u b a s rengia 
savo metinę gegužinę rugpiūčio 
12d., sekmad.. Vyčių salėje, pra
džia 12 vai. Bus dovanų laimėji
mai, smagi muzika, geras mais
tas. Pončkos ir kiti skanėstai. 
Prašome atsilankyti. 

Valdyba 
fpr.). 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
p r ie inamais nuoš imčia i s . 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road — Tel. VI 7-7747. 

(sk.). 

A R A S 
|>.nni;«m« ir t:iisoni«- \ inų rūšių 

ST<M;I S. 
>,, H I K ~ I I I piit \ t unu i'sani' 
iĮ,.|r;.ii-'i f*.ii^ prižiūriu darbą 

ARVYDA* K IM.A 
737-1717 

x Pov i l a s Gaučys rašo iš 
Sao Paulo, Brazilijos, kur jam 
buvo įteikta premija už jo bra
zilų poezijos vertimą ir išleidi
mą „Lianų Liepsnų" vardu. 
Buvo 152 laureatai, P. Gaučys 
buvo iškviestas septintuoju. 
Buvo jam įteiktas diplomas ir 
grafikos paveikslas vietoj me
dalio. Birželio 17 d. katedroje 
buvo iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė ir pamokslą pa
sakė apie Lietuvą vietos vys
kupas, lietuvių draugas. Sao 
Paulo miestas po daugelio me
tų nematymo labai išaugęs ir 
pasikeitęs P. Gaučys, mūsų 
nuolatinis bendradarbis, svei
kina visus skaitytojus. 

x Michael J . Madigan, 
Chicagos demokratų veikėjas, 
Illinois Atstovų rūmų pirmi
ninkas, buvo išrinktas geriau
siu įstatymų leidėju ir jam bus 
įteiktas 1984 m. žymuo. Tai 
bus įteikta Mundelein kolegi
joje pusryčių metu. 

x Lie tuvos Vyčių Chica
gos Senjorų kuopos susi
r i nk imas bus pirmadienį, lie
pos 2 d., 6 vai. vakaro Vyčių 
salėje. Visi nariai kviečiami. 

x L a i m a M. Šulaitytė. il
gą laiką vaidinusi populiario
je muzikinėje komedijoje 
„Summer Stock Murder", po
rą savaičių praleido New Yor-
ke, atlikdama bandymus įvai
riuose teatruose. Nuo liepos 12 
d. ji pradeda vaidinti Naper-
ville, 111., lauko teatre, kur yra 
statoma veikalas "Snieguolė ir 
septyni nykštukai". Ten ji pa
sirodys Pamotės vaidmenyje. 

x Anelė Kojak , turinti užei
gą Brighton Parko lietuvių ko
lonijoje, gražiai tvarko ir savo 
vasarvietę Lake Villa, 111. Ten 
pasidžiaugti gamta ir ežeru 
nuvyksta lietuvių iš Chicagos 
ir Cicero. Savininkė neseniai 
pergyveno ligą, bet dabar jau 
yra pasveikusi ir vėl gražiai 
tvarkosi. 

x Amer ikos Lietuvių Ta
ryba šių metų spalio 27-28 die
nomis rengia lietuvių kongre
są ir kviečia juo susidomėti 
visas organizacijas, priklau
sančias Altai. Kongreso ren
gimo pirmininkė yra Daina 
Dumbrienė. 

x Albina Jokūba i t i s , Chi-
cago, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles ir kartu įteikė 10 dol. 
auką. Jadvyga Skvarčius 8 dol. 
Po 7 dol.: J . Kuras, Detroit, 
Mich., V. Žilinskas, Pittsburg, 
Pa., P. Nekrash, Rockford, 111., 
A. Nelsas, Fullerton, Cal., J. 
Kudirka, Bethany Beach, Del., 
Uršulė Leleika, Redford Thp., 
Mich., Antosė Petrauskas, Ro-
chester, N. Y., J. Juraitis, Le-
mont, Iii. Visiems lab ū ačiū. 

x -Tonusas Dental Cera-
mics, Palos Hills, 111., Jonas 
Miceika, Hot Springs. Ark., V. 
Bagdonavičius, Lemont, 111., 
M. Kavolius, Willow Springs, 
111., E. Pauliukonis, Holly-
wood, Fla., W. Kamantauskas, 
Norwood, Mass., įvairiomis 
progomis atsiuntė po 10 dol. au
kų. Labai ačiū. 

x KASA, Lietuvių Federa
l inė K r e d i t o Unija parduoda 
kelioninius čekius (CITICORP 
Travelers Checks) tik 50 c. už 
$100.00. Piniginės perlaidos 
(Money Orders) tik 25 c. KASOS 
adresas: 2615 West 71st Street, 
tel. 737-2110. Valandos: kas
dien 10-6, ketvirtadieniais iki 7. 
Šeštadieniais 10-1. Cicero įstai
ga: 1445 So. 50th A ve. tel. 656-
2201. Atdaraantradieniais9-12, 
ketvirtadieniais 3-6, šeštadie
niais 9-12. 

(sk.). 

I. Vedeckytės mokyklos mokinių baletas „Raudoni baubai Nuotr. Plačo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DVIDEŠIMTASIS 

IRENOS VELECKYTĖS 
MOKYKLOS MOKINIŲ 

PASIRODYMAS 
Birželio 16 d., šeštadienį, Jau

nimo centro didžiojoje salėje 
įvyko Irenos Veleckytės baleto 
bei pianino mokyklos mokinių 
pasirodymas. Tai buvo tos mo
kyklos mokinių dvidešimtasis 
vakaras-pasirodymas. Tą mo
kyklą I. Veleckytė įsteigė 1962 
m., bet pirmasis viešas moki
nių pasirodymas toje pat salėje 
įvyko 1965 m. Tada mokiniai 
pašoko baleto „Mieganti gra
žuolė" III-jo akto vaizdus, pri
silaikant to kūrinio muzikos bei 
libreto. #/ 

Tolimesniuose pasirody
muose ir žinomus baletus mo
kytoja aranžavo savaip, pritai
kydama jų vaizdus mokinių 
sugebėjimams. 1966 m. buvo 

mas naujas vaidinimas. Tikru
moje, pakartojant praeitų me
tų pastatymą, toji programos 
dalis visuomet buvo pertvarko
ma, o jei buvo pakartotinai pa
statomas kuris veikalas, kiek 
anksčiau parodytas, tai kiek
vienas toks naujas pastaty
mas baleto figūrų ir muzikos 
požiūriu buvo naujai aranžuo
tas. Kitaip tariant, mokyklos 
vedėja I. Veleckytė kiekviene-
riais metais pateikė po du jos 
pačios inprovizuotus veikalus. 
Tų visų pasirodymų kostiumų 
bei baleto butaforijos eskizai ir
gi buvo jos suprojektuoti. Vien 
iš to susidarytų didelis tomas 
piešinių. 

Kiekvienas tas pasirodymas 
esmėje buvo toks mokyklos mo
kinių pažangumo pristaty
mas. Tokį savitą, viešą egza
miną įgalina tik visų mokslo 

parodytos Silfydes, 1967 — Co- rnetų labai kruopštus mokinių 
pelia, 1968 — Sapnas, 1969 — 
Pelenė, 1970 — Spaustukas, 
1971 — Fantastinė krautuvikė, 
1972 - Gulbių ežeras, 1973 — 
Karnavalas, 1974 — Horizon
tas, 1975 — Spaustukas, 1976 — 
Princo sapnas, 1977 — Silfy
des. 1978 — Raudoni batukai, 
1979 - Sezonai, 1980 — Maža 
raudonkepuraitė, 1981 — Gul
bių ežeras, 1982 (mokyklos įs
teigimo dvidešimtmečiui pa
minėti) — Pelenė ir „potpourri" 
iš iki tol mokinių parodytų ba
leto scenų, 1983 — Stabas ir šie
met 1984 — Raudoni batukai. 
Kiekvienerių metų baletinis pa
sirodymas susideda iš dviejų 
dalių: pirmoje dalyje pateikia-

x Liet Mot. Federacijos 
o rgan i zuo t a s autobusas į 
Taut. šokių šventę, (per Graži
ną Vaičaitienę) išvažiuoja bir
želio 30 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
ryto nuo Marquette Parko baž
nyčios. Užsiregistravusius 
prašome rinktis 6 vai. ryto, iš
važiuojam punktualiai 6:30 
vai. ryto ir pavėlavusių nebus 
laukiama. 

(sk.). 

x Bronius Gudinskas, 
Ont., Kanada, pratęsė prenu
meratą, grąžino laimėjimų 
šakneles ir kartu pridėjo 20 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Rita Birutė Finizio, Rial-
to,Cal„ mūsų nuoširdi rėmėja, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
30 dol. auka ir tokiu laiškučiu: 
„...žinau, kad jums reikia padė
jimo... Lai gerasis Dievas pa
laimina ir padeda ir džiugina 
Jus". Labai dėkojame už vis-
ką. 

x Kun. Fabijonas Kirei-
lis, Chicago, 111.. kuris nese
niai atšventė 45 metų sukaktį 
kunigiškame darbe, „Drau
gui" paaukojo 25 dol., palinkė
jo ir toliau sėkmingai darbuo
tis lietuvių religiniame ir 
tautiniame gyvenime. Nuošir
dus ačiū už viską. 

x Martyno J a n k a u s Šau
lių kuopa, Brockton, Mass., 
per kuopos pirmininką Juozą 
Stašaitį atsiuntė 25 dol. už ge
rą „Draugo" informaciją apie 
šaulius, palinkėjo redakto
riams geros kloties ir ateityje jų 
nepamiršti. I^abai ačiū. 

x Vakarė Valai t ienė, Chi
cago, 111., su savo mažosiomis 
dukrelėmis Ada ir Daina lan
kėsi „Drauge" ir įsigijo mažie
siems įvairių leidinių už dides
nę sumą. Kartu lankėsi ir 
Nerija Gureckaitė studijuojan
ti Northwestern universitete. 
V. Valaitienė talkininkauja 
„Pasaulio lietuviui" kaip ko
rektorė. 

baletinių judesiu derinimas, 
taisymas, tobulinimas. To dar
bo sudėtingumą galima buvo 
matyti š. m. birželio 15 d. per ge
neralinę repeticiją, kada I. Ve
leckytė vis koregavo, šlifavo 
paskirų mokinių baleto veiks
mų atlikimą, priminė paski
riems mokiniams, kaip tas ar 
kitas judesys turi būti tiksliai 
atliktas ir kaip tas judesys turi 
būti suderintas su kitų moki
nių judesiais. Per tuos meti
nius mokinių mokslo pažangu
mo pasirodymus scenoje šoka 
vien tik tos mokyklos moki
niai. I. Veleckytė pabrėžia, kad 
baleto mokykla r.ėra koks bale
to ansamblis, trupė, kurios tiks
las būtų parodyti to ar kito ba
leto vaizdus. Užtat tuose 
metiniuose jos baleto mokyk
los pasirodymuose šoka tik mo
kiniai. 

Šio pasirodymo programa 
buvo pradėta pianino klasės 
mokinių pasirodymu. Skambi
no (pradedant jauniausia mo
kine): Karen Zurlis, Rasa Hol-
l e n d e r - B r o o k s , J u o z a s 
Kasparavičius. Darius Juška, 
Violeta Mieliulvtė ir Angelė 

Mieliulytė. Iš jų J. Kasparavi
čius labai gerai paskambino 
net gana komplikuotą Tomp-
sono „Impromptu". Taip pat la
bai gerai (Beethoveno Sonatos 
Op. 2, No. 1, pirmą dalį), pa
skambino ir D. Juška. Visi šeši 
pianino klasės mokiniai daly
vavo ir baletinio pasirodymo 
pirmoje dalyje. Antroje dalyje 
dalyvavo Karen Zurlis ir Rasa 
Hollander-Brooks. O juk kiek
vienas mokinių ne tik lanko ku
rią nors pilno laiko mokymo" 
mokyklą, bet taip pat dalyvau
ja ir kitokioje mokinių gyveni
mo veikloje. 

Toliau ėjo praeitų metų bale
tinio vaizdo „Stabas" pakarto
j imas, bet jame visos rolės bu
vo kitaip paskirstytos, negu 
1983 metais. Visi mokiniai sa
vo roles turėjo išmokti iš naujo. 
Tai mūsų laikų paauglių gyve
nimo pavaizdavimas: vyresni 
ir jaunesni paaugliai ir vaikai 
su nekantrumu laukia jų „sta
bo" pasirodymo. Tasai jų „sta
bas " irgi paauglys jaunuolis, 
lydimas dviejų dainininkų ir gi
taristo, pagaliau pasirodo. Tie
sa, toji „Stabo" grupė scenoje 
buvo tik statistais, kurie imita
vo „stabą" bei jo palydovus. 
Tikrą „stabo" bei jo palydovo 
dainavimą atliko I. Veleckytės 
parinkta moderninės muzikos 
bei dainų pynė, garsiakalbio 
pateikta. O šokėjai scenoje bu
vo jaunimas, kuris to „stabo" 
laukė, žavėjosi jo daina ir, jam 
išvykus, jo liūdėjo. 

Pirmiausia šoko „vaikai": 
Julytė Plačaitė, Vida Gaižuty-
tė, Ugnė Skripkutė, Karen Zur-
lytė ir Christine Schonauer. To
l iau sekė „Mergaitės ir 
berniukas": Rasa Kasparavi
čiūtė ir Rasa Hollander-Brooks. 
„Jaunas paaugles" šoko: Rima 
Polikaitytė ir Regina Blažytė. 
„Vyresnės paauglės" buvo: Ilo
na Vaičiulytė ir Jūra Avižieny-
tė. „Danų šokį" labai grakščiai 
pašoko: Julytė Plačaitė. Vida 

aižutytė, Ugnė Skripkutė ir 

Christine Schonauer. „Varia
cijose" labai gerai pasirodė Ri
ma Polikaitytė. 

Šio baleto vaizdo muzika bu
vo dvejopa. Belaukiant „sta
bo" ir jį išlydėjus, vyravo ro
mantiškai sentimentalios 
melodijos, o „stabui" su savo 
palyda atėjus į sceną pasigirdo 
„Rock and Roll" ir „Beat" rit
mas, klasikinio baleto judesiai 
„nyko" visuotinėje „betvarkė
je". Bet ir tie tariamai chaotiš
ki šokėjų judesiai mokytojos 
buvo įstatyti į rėmus paveiks
lo, kuris vaizdavo mūsų laikų 
paauglių susižavėjimą triukš
minga, rėksnia ir agresinga 
muzika.Žiūrovai, ne vien tik 
mokinių giminės ar artimieji, 
gausiu plojimu parodė, kad 
jiems tas muzikos garsų krati
nys patiko. 

Kita baleto scena buvo „Rau
doni batukai", parodyta 1978-
79 m. Šį kartą parodytas vaiz
das ir muzikaliniu ir baleto 
judesių požiūriu gerokai skyrė
si nuo 1978-1979 m. spektaklio. 
Raudonieji baleto batukai yra 
užburti. Jais apsiavusi šokė
ja niekaip negali nustoti šokti. 
Nors pardavėjas apie tai įspėjo 
tais batukais susižavėjusią 
mergaitę, bet ji, nepaisydama 
jų grėsmės, jais apsiauna. 
Jos globėjas Pajacas, nors žino 
tų batukų grėsmę, nieko negali 
padėti ir jam belieka tik liūdėti, 
kai užburti batukai mergaitę 
mirtinai užkankina. „Mergai
tės" vaidmeny šoko Rima Poli
kaitytė, „Pardavėjo" — Regi
na Blažytė, „Pajaco" — Ilona 
Vaičiulytė, „Koketės" — Jūra 
Avižienytė. Tris „prašmatnias 
poniutes" — Rasa Putriutė, Ra
sa Kasparavičiūtė ir Rasa Hol
lander-Brooks. „Penkias bale
to mokines" — Julytė Plačaitė, 
Vida Gaižutytė, Ugnė Skripku
tė, Karen Zurlytė ir Christine 
Schonauer. Pastarosios visos 
su spalvotais skėčiais, scenoje 
sukinėjosi tarytum kokios „ma
žos scenos revue girls". „Mer
gaitės" mirties scenoje jos la
bai gerai atlikti baleto judesiai 
kiek panešėjo į „Mirštančios 
gulbės" baigiamosios scenos 
judesius. „Mergaitės" mirties 
apraudojimo sceną „Pajacas" 
šoko operos „Pajacai" nu
skriaustojo pajaco raudos mo
tyvais, iš garsiakalbio sklin
dant dainininko Mario Lanza 
balsui. 

Visi šokėjai savo roles atliko 
gerai, bet ypač gerai šoko Ri
ma Polikaitytė ir tos penkios 
mažiausios šokėjos. 

Po spektaklio I. Veleckytė ga
vo daug gėlių, lygiai kaip ir pas
kiri mokiniai iš savo artimųjų. 
Taip pasibaigė dvidešimtasis 
tos mokyklos mokinių pasiro
dymas. Sekant nuo 1962 metų 
tos mokyklos darbą, tenka tik 
stebėtis ir žavėtis mokyklos ve
dėjos Irenos Veleckytės suge
bėjimais ir ištverme, įdedant 
tiek energijos ir sveikatos, pa
dedant jaunimui susipažinti su 
muzika ir baletu, skiriant visą 
savo laisvalaikį nuo kasdieni
nio darbo. 

J . Dainauskas 
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— K u n . A n t a n a s R a č 
k a u s k a s , Apreiškimo parapi
jos Brooklyne, N. Y., atšven
tęs savo kunigystės 50 metų 
sukaktį ir dalyvavęs savo 
draugo kun. Petro Patlabos 50 
metų kunigystės sukakties mi
nėjime Chicagoje birželio 10 
d., grįžęs namo, buvo susirgęs 
ir paguldytas Mother Cabrini 
ligoninėj dr. A. Snieškos prie
žiūroje. 

— R a s a Maže ika i t ė gegu
žės 10-12 dienomis dalyvavo 
viduramžių istorijos specialis
tų kongrese, kuris buvo su
rengtas Western Michigan 
universitete. J i skaitė paskai
tą apie 1358 m. pastangas ap
krikštyti Lietuvos didžiuosius 
kunigaikščius Algirdą ir Kęs
tutį. 

— Lie tuvių d i ena Los An
geles Šv. Kazimiero parapijo
je biržei""' 17 d. praėjo su dide
liu pasisekimu. Puikią kalbą 
pasakė Lietuvos gen. konsu
las Vytautas Čekanauskas. Va
dovavo visai programai labai 
sklandžiai Rūta Klevą Vi-
džiūnienė. Dail. P. Gaspara
ms papuošė savo menu, ypač 
šv. Kazimiero paveikslu cent
rinį minėjimo veiksmą, akt. 
A. Žemaitaitis artistiškai pa
skaitė specialią maldą. Para
pijos komitetas, vadovauja
mas Albino Mitkevičiaus, 
palaikė gerą tvarką. Meninę 
dalį atliko solistai Algirdas 
Brazis ir Marytė Bizinkaus-
kaitė, akompanuojant Rai
mondai Apeikytei. 

— K u n . prof. A n t a n a s 
Rubšys , dėstąs Šv. Raštą 
Manhatan kolegijoje, išvyko į 
Mažąją Aziją, kur vaikščiojo 
apaštalas šv. Paulius. Grįš 
apie liepos vidurį-

— A. a. B r o n i u s B a b -
r a u s k a s , gyvenęs ilgą laiką 
New Yorke, o paskutiniu metu 
Miami, Fla., mirė birželio 9 d. 
Palaidotas New Yorke birže
lio 12 d. Lietuvoje dirbo preky
bos mokytoju, Spaudos fonde, 
valstybinės leidyklos finansų 
skyriuje. Buvo baigęs komer
cinius mokslus Vienoje, Aus
trijoje. Nuliūdime liko žmona 
Julija, dukros Renata Alins-
kienė ir Lygija Simanavičie-
nė, ta ip pat anūkai. Palaido
tas Cypres Hills kapinėse. 

— „ P e r k ū n o " v y r ų cho 
r a s New Yorke birželio 2 d. 
koncertu kultūros Židinyje pa
minėjo savo 20 metų gyvavi
mo sukaktį. „Perkūno" chorui 
diriguoja muz. Viktoras Ra
lys, akompanuoja Dalia Sa
kaitė. Chorą sveikino Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis, 
raštu — Jadvyga Matulaitie
nė ir buvęs ilgametis choris
tas Jonas Šileikis. Pabaigoje 
buvo prisiminti mirę choris
tai, ypač prisimintas choro 
steigėjas ir pirmasis vadovas 
muz. Vladas Baltrušaitis, mi
ręs 1975 metais liepos 27 d. 
Chicagoje. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 68rd Street 
Chicago, IL 00629 

Tel — 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzfe Avemae 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
fieštad. 9 v. r. iki 1 vaL d. 

KASOS lietuvių federalinės kredito unijos 
chicagoje namų atidaryme KASOS Chicagos 
skyriaus vertei Aušra Cibaitė ir KASOS 

direktorių tarybos narys dr. Tomas Remeikis 
kerpa kaspiną. Dešinėje Jurgis Matusevičius. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ortnaakaa) 

1000 Jorte BfeL, Saito 364 
OsA Brook, DL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
TeL Be*. 325-6882 

Valando* paga! susitarimą 
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