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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIENIS 

(Tęsinys) 
— Aš jokiu antitarybine 

veikla neužsiėmiau, nieko apie 
ją nežinau. 

— Nekenti Tarybų valdžios 
ir galvoji, kad per klaidą čia 
patekai? 

— Pirma, jūs — dar ne Tary
bų valdžia. Antra, neprotin
gai pasielgėte, kad mane 
suėmėte ir be reikalo čia 
varginate. 

Tardymuose ir teismuose 
p i r m i a u s i a i n u s t a t o m a s 
nusikaltimas, ir tik po to 
ieškoma straipsnio. O dabar, 
pirmąją tardymo dieną, dar 
neatsakius nei į tardytojo, nei 
j prokuroro klausimus, apklau
sos protokole jau rašoma BK 
straipsni.-. Ir ant jo, tarsi ant 
kurpalio, bando užtraukti 
nusikaltimą. Viskas daroma 
atvirkščiai... Kai tik įrašė į 
apklausos protokolą BK 68 
str., tai ir siekė, kad aš 
prisipažinčiau padaręs jų 
sugalvotą nusikaltimą ir tai 
patvirtinčiau savo parašu. 
Rimkus ir Bakučionis buvo 
labai nepatenkinti mano atsi
sakymu pasirašyti apklausos 
protokolą. 

Peršasi išvada: kas tik 
nepastato kojos į čekistų nuro
dytą vietą, tą galima apšaukti 
antitarybininku ir pasiųsti j 
beprotnamį, kaip kad man 
šiandien siūlė Rimkus. 

Pasirodo. kad saugumo 
tardytojai bei prokuroras turi 
mokėti: žadėti ir gąsdinti, 
užjausti ir smerkti, girti ir 
niekinti bei visokiais veidmai-
niškiausiais būdais veikti 
žmogaus psichiką taip, kad 
žmogus būtų suklaidintas ir 
palaužtas. Kai sutinki tokį 
pareigūną, tai sutinki tarsi 
piktos dvasios apsėstąjį. Tada 
norisi turėti tokį tikėjimą, kad 
galėtum išvyti iš jo piktąją 
dvasią... 

Saugumiečių darbo diena 

artėjo į pabaigą Jie abu 
pasirašė tardymo protokolą ir 
telefonu pakvietė prižiūrėtoją: 

— Paimkite iš kabineto! 
Prižiūrėtojas nuvedė mane į 

kamerą. Buvau gerokai pavar
gęs. Baigėsi pirmoji tardymo 
diena. Dėkojau Dievui už 
praėjusios nakties vargus ir 
pirmosios tardymo dienos 
skaudžius mėginimus. 

Nuo Redakcijos: Pradėjo
me publikuoti žinomo Kris
taus ir Tėvynės Lietuvos mylė
tojo memuarus. Jie „Aušros" 
redakciją pasiekė neatbaigti, 
kaip ir pats Jo kovos ir 
kančios kelias dar neatbaig
tas... Vladas Lapienis vėl 
didvyriškai byloja savo meilę 
Dievui ir Tėvynei, pakarto
t inai žengdamas Gulago 
kančių keliais. Tad paklausy
kime visi šios Jo bylos... 

A. GUOBA 
MANO DIENOS 
Mano dienos pilkos, juodos. 
•Juodos kaip naktis. 
Ranką tiesia melsvos guobos. 
Rožėse viltis... 

Ak, kodėl tiek daug erškėčių 
Sutemų kely? 
Kai kovot Tėvynė kviečia. 
Smilkti negali! 

Balto džiaugsmo neregėti — 
Tai dalia didi. — 
Ir dienas naktis budėti 
Alpstančioj šridy. 

Ar tai šis siaurasis kelias? 
Vartai tie ankšti? 

Skleidžias pumpuru širdelė 
Lyg aušra skaisti... 

(Pabaiga) 

(Šiuo baigiame „Aušros" Nr. 
48. Ryt pradėsime L.K.B. 
Kronikos Nr. 70. Red.) 

Ar bus viršūnių 
konferencija? 

VVashingtonas. — Sovietų 
užsienio reikalų ministerija 
paskelbė spaudai, jog Maskva 
pasiūlė susitikimą tarp aukš
tų Amerikos-Sovietų Sąjungos 
pareigūnų, kurie paruoštų 
viršūnių susitikimo dar
botvarkę. 

Tas p raneš imas sukėlė 
n u o s t a b ą v a l s t y b ė s 
departamente. Atstovas Char
les Redman nusiskundė repor
te r iams , jog Gorbačiovo 
Varšuvoje pasakyta kalba 
nepris idėjo prie santykių 
gerinimo, o daugiau priminė 
propagandinę taktiką, o ne 
norą rimtai derėtis. Sekreto
rius Shultz ir ministeris 
Shevardnadze turėjo susitikti 
gegužės mėn.. tačiau Maskva 
tą pasimatymą atšaukė. Į 
ki tus Amerikos s iūlymus 
Maskva arba neatsakė, arba 
statė neaiškias sąlygas, ką tas 
viršūnių susitikimas turėtų 
nuveikti. Dabar siūloma, kad 
Shaverdnadze galėtų susitikti 
su Shultzu New Yorke. kur 
rugsėjo mėn. prasidės JT 
G e n e r a l i n ė A s a m b l ė j a . 
Washingtone sakoma, kad 
sekretorius Shultz vis daugiau 
pas ipikt inęs šiuo sovietų 
atidėliojimu ir laiko gaišini
mu. Redman pasakė: ..Mes jau 
nuo sausio mėn. pasirengę 
tartis dėl Šio viršūnių susi
tikimo, tačiau sovietai nela

bai to susitikimo nori, nežiū
rint įsipareigojimų Ženevoje. 
Gorbačiovo pastabos Varšu
voje daugiau skirtos Kongre
sui, amerikiečių viešajai opini
jai ar sąjungininkams, kad jie 
paspaustų JAV vyriausybę, 
pasakė valstybės departamen
to atstovas reporteriams. 

Popiežius Bogotoje 
Bogota. — Popiežius Jonas 

Paulius II, atvykęs į Kolum
biją, pabučiavo jos žemę, pasi
sveikino su prezidentu Betan-
cour ir vyr iausybės bei 
katalikų Bažnyčios vadais. 
Popiežius prezidentūroje 
pasakė savo pirmąją kalbą 
Kolumbijos žemėje, pasmerk
damas ekonominę turtingųjų 
valstybių įtaką vargingoms 
tautoms. Popiežius ragino 
mažinti tą didžiulį skirtumą 
tarp labai turtingų ir visiškų 
vargšų, nes iš to pasaulyje 
kyla smurtas, neapykanta. 
Tautų įsiskolinimo negalima 
išspręsti vien rinkos priemo
nėmis ir įstatymais, kalbėjo 

svečias, nes tie įstatymai 
neturi nei sielos, nei morali
nių kriterijų. 

Popiežius pasakė, jog įvai
rios terorizmo šakos šaknis 
turi politiniuose ir ekono
miniuose dirvonuose, kuriuos 
dar veikia ideologiniai skirtu
mai, užsienio jėgų kišimasis ir 
moralinių vertybių sužlugdy
mas. 

šis savaitgalis Amerikoje paskelbtas Laisvės savaitgaliu. Prezi
dentas Reaganas New Yorke uždegs atnaujintos, sustiprintos 
Laisvės statulos žibintą, panaudodamas tam lazerio spindulį. 
Nuotraukoje — istorinė ..Laisvės statula", nufotografuota iš lėktuvo 
1918 m. Statula buvo sudaryta Camp Dodge kareivinėse iš gyvų 
kareivių, kurių ten buvo 18,000. 

Libija kenčia, 
Kanada džiaugiasi 

tamentai Washingtone stebi šį 
biznį ir planuoja naują spau
dimą. Daugiausia Libijos naf
tos savo refinerijose perdirba 
Italija. Po jos eina Vakarų 
Vokietija, Ispanija, Turkija, 
Prancūzija, Graikija, Austri
ja, Britanija, Olandija ir 
Kanada. 

Arabų teroro veiksmai Eu
ropos aerodromuose pakenkė 
Libijos naftos pramonei , 
tačiau dar daugiau pakenkė 
Europos turizmui. Vasaros 
metas nešdavo Britanijai 
nemažą amerikiečių turistų 
antplūdį. Šiais metais britų 
viešbučiai , restoranai ir 
p a r d u o t u v ė s p a s i g e n d a 
amerikiečių ir jų dolerių. Biz
nis sumažėjo tarp 20 ir 70 
nuoš. Kitose Kuropos šalyse 
prie teroristų baimės prisidėjo 
ir sovietų atominės jėgainės 
Černobylio sukeltos radiacijos 
baimė. Nors British Ainvays 
dalino nemokamus kelionės 
ten ir atgal bilietus (jų išdalin
ta 5,000), amerikiečių kelionės 
žymiai sumažėjo. 

Šią vasarą turizmas žydėte 
žydi Kanadoje. Per pirmus 
keturis mėnesius Kanadoje 
viešėjo apie 2 mil. amerikie
čių. Jų niekad tiek nebuvo nuo 
1967 m., kada ten vyko Mon-
trealio Expo. Pernai Kanados 
turizmas davė valstybei 14.2 

N e w Y o r k a s . — Birželio 30 
d. penkios Amerikos naftos 
bendrovės, klausydamos prezi
dento įsakymo, užbaigė savo 
operacijas Libijoje. Kiek ten 
dar liko amerikiečių darbinin
kų, niekas tikrai nežino. Tos 
p e n k i o s b e n d r o v ė s y r a : 
Occidental Petroleum, Cono
co, Marathon Oil, Amerada 
Hess ir W. R Grace. Joms 
buvo prailgintas pasitrauki
mo iš Libijos laikas nuo sausio 
mėn., kada JAV administra
cija paskelbė p i rmąs ias 
sankcijas Libijos režimui. 

Amerikos sankci jos ir 
d i p l o m a t i n i s s p a u d i m a s 
sąjungininkams paskatino ir 
Europos vals tybes ' sumažinti 
biznį su Ii biją. Sakoma, kad 
naftos impor tą sumažino 
Prancūzija ir Vakarų Vokie
tija. Kai kurie stebėtojai tvir
tina, kad Libijai tos sankcijos 
nedaug pakenkė, nes naftos ir 
jos produktų prekyba neša 
gerą pelną, o kur yra pelnas, 
ten apeinamos ir sankcijos. 
Iibija nėra izoliuota nuo 
pasaulio prekybos. Olandija 
irgi šiek tiek sumažino lini
joje perkamos naftos kiekį, 
tačiau Italija jį net padidino. 
Dešimt Europos valstybių 
priima Iibijos naftą ir iš jos 
gamina k i t u s produktus . 
Valstybės ir prekybos depar-

Mirč Vengrijos 
kardinolas Lekai 

Budapeš tas . — Pirmadienį 
Vengrijoje mirė širdies smū
giu katalikų primas kardino
las Laszlo Lekai. Jis buvo 76 
metų amžiaus. 

Kardinolas Lekai vedė dia
logą su komunistine vyriau
sybe ir sugebėjo išsiderėti kai 
kurių laisvių. Buvo atnaujin
tos vyskupijos, prie Budapeš
to pastatyta nauja bažnyčia. 

Kardinolas Lekai kunigu 
buvo įšventintas 1934 m. 
Studijavo teologiją Romoje, 
dirbo įvairiose parapijose ir 
buvo vyskupo sekretoriumi. 
Vyskupu buvo įšventintas 
1972 m., o kardinolu tapo 1976 
m. gegužės mėn. 

Gorbačiovas apie 
„pokarinę realybę" 
Varšuva . — Sovietų vadas 

Gorbačiovas jau grįžo iš 
Lenkijos, kur dalyvavo komu
nistų partijos kongrese. Užsie
nio reporteriai pastebėjo gan 
šiltus jo ryšius su Lenkijos 
vadu generolu Jaruzelskiu, 
kuris sovietiniame bloke aiš
kiai tapęs „pirmuoju tarp 
lygiųjų"- Stebėtojų dėmesį 
atkreipė ir Garbačiovo kalba 
apie lenkų darbininkų judėji
mą. Gorbačiovas pasakė, kad 
lenkų krizė nebuvo darbinin
kų išėjimas prieš socializmą, o 
buvo tik išreiškimas nepa
sitenkinimo, kad tas socializ
m a s yra klastojamas ir 
iškraipomas, kas ir įžeidė 
darbininkų klasę. Šitokią 
padėtį sugebėjo panaudoti 
socializmo priešai viduje ir 
užsieniuose, pasakė Gorbačio
vas. 

J i s savo žodžiais pakartojo 
Brežnevo doktriną kuri buvo 
pademonstruota Vengrijoje 
1956 m. ir Čekoslovakijoje 
1968 m. Gorbačiovas pasakė, 
jog lenkų krizė davusi pamo
ką ne tik Lenkijos komunis
tams. Paaiškėjo, kad rytinėje 
Europoje socializmas įleido 
tokias gilias šaknis, jog 
žmonės negali įsivaizduoti 
gyvenimo be socializmo. Jis 
tapo tarptautine realybe. Jis 
tapo valstybių sistema, 
galudžiai sujungta politine, 
ekonomine, kultūrine ir gyny
bos interesų jungtimi. Grasini
mai tai sistemai, bandymai 
vieną kurią šalį ištraukti iš jos 
reiškia ne tik išėjimą prieš 
liaudies valią, bet ir išėjimą 
prieš visą pokarinį susitvar
kymą bei galutinėj analizėj — 
prieš taiką, pasakė Gorbačio
vas. 

Popiežiaus laiškas 
vysk. J . Steponavičiui 

Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas 
vyskupui Julijonui Steponavičiui 
jo kunigystės 50-ties metų proga 

1980 metais prisimindamas gailesčio už nusikaltimus 
tavo vyskupystės 25-kerių suže i s t a s širdis; šventei 
metų sukaktį, rašiau tau. Euchar is t i ją ; ugdydamas 
Gerbiamasis Broli, nuoširdų, dieviškąsias dorybes, vedei 
kupiną meilės laišką. Tame žmones į amžinąjį gyvenimą; 
laiške, trumpai priminęs tavo saugojai sielas nuo pavojų, 
v y s k u p y s t ė s i s t o r i j ą , gelbėjai jas nuo blogio ir nuo 
džiaugiausi tavo darbais ir amžinos bausmės. Ištisus 
iškėliau juos su dideliu dešimtmečius ištvermingai 
pasigėrėjimu. Tavo ganytojiš- dirbai didesnei Dievo garbei ir 
ką uolumą, tavo drąsą, tavo Bažny6os gerovei: rūpinaisi 
tvirtumą kovoje su kliūtimis vargšų globa; visu rūpes-
visai pagrįstai būtų galima tingumu mokei žmones; stipri-
palyginti su apaštalų dory- nai jų tikėjimą; visus gynei 
bėmis, — apaštalų, kurių nuo pavojų ir rūpinaisi, kaip 
garbingos misijos esi dalyvis, tėvas mylimais vaikais. 
Ne tik aš, ne tik tavo tikintie- Kai 1955 meta is prie 
ji, kurių niekada neišleidi iš kunigystės prisidėjo vyskupo 
akių ir iš širdies, ta proga pareigos, šios kunigiškos dory-
buvome su tavimi, bet visa bės tavo širdyje tiesiog klestė-
Bažnyčia, — Bažnyčia kurio- te suklestėjo, išsiskleisdamos 
j e visi bendrai dalijamės ne tik dieviškosios malonės liepsna, 
skausmais bei rūpesčiais, bet Tavo krūtinė, kurią pripildė 
ir paguodos bei džiaugsmo Šv. Dvasios jėga tapo tary-
išgyvenimais. t u m t v i r t o v ė , g i n a n č i a 

Ir štai, Gerbiamasis Broli, krikščioniškąjį tikėjimą, — 
turime kitą progą, labai malo- tikėjimą, kurio nei vėjai, nei 
nią tiems, kurie tave myli. Tai audros, nei viesulai neįstengė 
tavo kunigystės 50-ties metų įveikti. Taip, Gerbiamasis 
sukaktis, — kunigystės, kurio- Broli, tikintiesiems tapai 
je yra įsišaknijusi ir iš kurios nepalaužiamo tvirtumo vėlia-
yra išaugusi tavoji vyskupys- va, o netikintiesiems — kėlei 
tė. Tai tikrai laiminga diena, nuostabą. Gal tokia buvo 
kurią Dievas iš daugybės paties Dievo val ia kad savo 
žmonių savo širdimi išrinko žmonėm daugiau padėtum 
tave, kad būtum jo kunigas, kančia negu išviršine garbe, 
išskyrė tave iš kitų kaip auką, Juk taip visada būna šventų 
skirtą kentėti drauge su jo žmonių gyvenime: tautų gero-
Sūnumi; tai diena, kurią vė yra kuriama ganytojų uolu-
Dievas Bažnyčiai davė labai mu ir pasiaukojimu, 
ištikimą darbininką, diena. Tad ištverk, Gerbiamasis 
kurią pats buvai iškeltas į tą Broli, ištverk Dievo meilėje, 
didybę, su kuria yra susiju- savo tikėjimo šventame 
šios Jėzaus Kristaus kunigys- išpažinime, drąsiame mūsų 
tės teisės bei pareigos. Nuo tos religijos liudijime. Tai teikia 
dienos, Gerbiamasis Broli, tu garbę tau ir Bažnyčiai. 
Bažnyčios vardu skelbei Dievo Iš savo pusės meile, malda 
žodį, kuris v i s a d a nešė 
gausius vaisius; tu atleidai 
nuodėmes, n u r a m i n d a m a s 

bil. dol. pajamų. Šiemet turiz
mas padidėjo 24 nuoš. Daug 
p r i s ideda Britų Kolum
bijoje atidaryta Tarptautinė 
paroda. Kanados turizmo 
ministeris Jack Murta išleido 
knygelę visiems kanadie
čiams, kurie turi ryšius su 
turistais. Parduotuvių tarnau
to jams i r s a v i n i n k a m s 
aiškinama. kaip įsigyti 
amer ik ieč ių p a l a n k u m ą , 
patariama nesukčiauti, kei
čiant Amerikos dolerius į 
kanadiškus, kurie dabar verti 
72 amerikietiškus centus. 
Knygelėje parodoma, kaip 
suprasti Kanados metrinės 
sistemos matus. Turistai gali 
..balsuoti" už malonų ir gerą 
patarnavimą Kanadiečiai, 
užsipelnę „ambasadoriaus" 
titulą, gaus iš turizmo minis
terijos garbės pažymėjimus. 

Vancouverio, B. C. Expo jau 
aplankė 5.5. mil. svečių, nors 
paroda atsidarė gegužės 2. 
Manoma, kad šiemet Kanadą 
aplankys rekordinis užsienio 
svečių skaičius. 

Nikaragvos skundas 
Saugumo Taryboje 

ir visais kitais galimais 
būdais būsiu su tavimi, ypač 
artėjant šešių šimtų metų 
sukakčiai nuo krikšoionybės 
pradžios lietuviškajame Vil
niaus krašte. Prieš šešis 
šimtmečius įsižiebusi šviesa 
teneišblėsta, bet tesušvinta 
visu savo grožiu, kaip mėnu
lis iškilęs giedrame danguje. 

Švenčiausiąją Mergelę Mari-
New Y o r k a s . — Nikarag

vos užsienio reikalų minis
teris kun. Miguel d'Escoto ją, „Gailestingumo Motiną". 
Brockmann pasakė kalbą Lietuvos Globėją ir pasidi-
Jungtinių Tautų Saugumo džiavimą, maldauju, kad tave 
Taryboje, kuria jis ragino stiprintų, globotų tavo tautą ir 
pasmerkti Ameriką už agresi- visada budėtų tavo tėvynes 
ją prieš Nikaragvą. JAV sargyboje. Jeigu taip bus, visi 
Kongresas paskyrė 100 mil. S a l ė s gyventi ramybėje. 
dol. Laisvės ir demokratijos 
pretekstu. šventu krikščio
nybės ir civilizacijos preteks
to vardu, ta šauni ir galinga 
valstybė sukūrė samdomas 
gaujas, jas treniruoja, finan
suoja ir joms vadovauja. 
Dievo ir demokratijos vardu 
jie žudo mūsų moteris, mūsų 
vaikus, kalbėjo kunigas 
d'Escoto, kuris praėjusią 
savaitę šventė savo kunigys-

Baigdamas šį laišką, linkiu 
tau daug džiaugsmo, nuošir
džiai dėkoju už tavo uolumą, 
meldžiu tau ir tavo tikintie
siems visokios Dievo palai
mos, suteikdamas apaštalinį 
palaiminimą tau, vyskupam, 
kunigam, vienuoliam bei 
vienuolėm ir visiem Lietuvos 
tikintiesiem, kurie yra man 
nepaprastai brangūs. 

V a t i k a n a s , 1986 metų 
h 

mano Pontifikato metais. 
Popiežius Jonas Paulius II 

tės Maryknoll ordine 25 metų gegužės 22 d. aštuntaisiais 
sukaktį. 

Jis pasakė Saugumo Tary
bai, kad Amerika kuri sakosi 
kovojanti prieš terorizmą, pati 
turi savo teroristų armiją, 
kuriai užmoka už žudymus, 
naikinimą ir terorizavimą. 
Valstybinis terorizmas tapo 
oficialia JAV politika, kuris 
veda į JAV karą prieš Nika
ragvą. 

Į šiuos kaltinimus atsiliepė 
JAV ambasadorius Walters. 
Leiskite man visai aiškiai 
pasakyti, kad Amerikos poli
tika nesiekia nuversti Nika
ragvos vyriausybės. Parama 
jos priešams yra būtina 
siekiant paskatinti sandinistų 
vyriausybę pradėti reikš
mingas derybas, pasakė jis. 

KALENDORIUS 
liepos 3 d.: Tomas ApaŠt. 

Sunifa, Tautminas. Ata. 
Liepos 4 d.: JAV Nepriklau

somybės šventė. Teodoras. 
Elzbieta. Aldis, Danmilė. 

l iepos 5 d.: Antanas Zak.. 
Zoė. Vintaras. Lakštutė. 

ORAS 
Saulė teka 5:20. 

8:29. 
leidžiasi 

Saulėta temperatūra dieną 
75 1.. naktį 65 1. 

• 
> 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. liepos mėn. 3 d. 

MŪSŲ ABITURIENTAI 

Linas B a r a u s k a s 

Amerikos kolegijų egzaminus. 
Vytė baigė 10 skyrių „Auš

ros" lituanistinės mokyklos, 
reiškėsi deklamuodama lietu
viškuose renginiuose ir per 
radiją. Vytė giedojo Šv. An
tano parap. chore. Rudenį Vytė 
pradės pre-dental studijas 
University of Michigan. 

A n t a n a s Racka 

Linas Barauskas, Birutės ir 
dr. Algio Barauskų sūnus, bai
gė Lahser High School, 
Bloomfleld Hills. Gimnazijoje 
lošė tenisą, krepšinį, priklau
sė lengvos atletikos koman
dai. Linas priklausė National 
Honor Society. prancūzų 
kalbos klubui, debatuotojų 
grupei ir skambina pianinu. 

Pernai baigė 12 skyrių, 
„Žiburio" lituanistinės mokyk
los. Priklauso skautams, spor
to Iclnho Kovo" lauko teniso 
sekcijai. Linas buvo apdo-
vanbtas Wayne State Manu-
script Day ir Detroit Science 
Fair rašinių rašymo varžy
bose. Linas gavo keturiems 
metams Merit Scholarship. 
Rudenį pradės studijuoti Way-
ne State universitete. 

L iana A. Bauža i t ė 

Michigano valstijos Baltų komiteto nariai su senatorium D.W. Riegle. Iš k.: pirm. K. Miškinis, 
dr. S. Brizgytė-Miškinienė, R. Tralą, sen. Riegle su dukrele ir senatoriaus žmona. 

Trūkstamus tris narius valdv- zaciiu atstovų susirinkimą 

Antanas Racka, Dalės ir 

laisvės Janiui Barkans, Baliui 
Gajauskui ir išleidimo pas 
tėvus į Ameriką, buvusio aukš
to estų komunistų partijos 
pareigūno dukrelę Kaja 
Ranopere. Jis, be to, protes
tavo dėl baltų kraštų rusi
nimo ir žmogaus laisvės 
varžymo. Jo įsitikinimu sovie-

A D i - u • A tu varžtai truks ir pavergtos Antano Rackų sunūs, baigė * ; TT . . *V J * • tautos išvys laisvę. Kad tai 

bai pavesta kooptuoti. 
Revizijos komisijon išrinkti: 

Vincas Tamošiūnas, Stasys 
Š i m o l i ū n a s ir A n t a n a s 
Sukauskas. 

Susirinkimas balsų daugu
ma nutarė sušaukti specialų 
Detroito Lietuvių Organi -

zacij ų atstovų 
bendram Vasario 16 minė
jimui aptarti . 

Dr. Algis Barauskas išdali
no pakvietimus ir kvietė daly
vauti liepos 20 d. Pavergtų 
Tautų minėjime, kuris vyks 
ukrainiečių Kultūros centre, 
26601 Ryan Road, Warren, 

F a r m i n g t o n g i m n a z i j ą . 
Mokykloje priklausė track, 
Cross-Country ir krepšinio 
komandoms. Antanas ypač 

gali įvykti netolimoj ateity 
rodo kai kurie įvykiai. Černo-
bilio reaktoriaus katastrofa 

ĮLOS w voo 

, < . , . < nvie m- P a r 0 ^ k o k i a neįsivaizduo-pasizymejo Krepsinyje, gau betvarkė yra Sovietų 
damas jvainų atžymejimų. J . _ . , J , , 

Antanas lankė ,,2iburio'' Sąjungo^O ir dabar valymą 
lituanistinę mokvklą, priklau- v y k d o ž m o , n ė s į . t i r ; k a m o s 

sė skautų organizacijai ir spor- apsaugos. Tas reiškia kančias 
ir mirti. to klubui „Kovui". Rudenį 

pradės studijuoti Western 
Michigan universitete. 

Vi t a s Rugienius 

Liana Andrėj a Baužaitė, 
jauniausia dukra a.a. Valen
tino Baužos ir Yolandos Bau-
žienės-Zaparackienės, šiemet 
baigia North Farmington 
gimnaziją. Gimnazijoj atsto
vavo savo klasei studentų 
valdyboje ir priklausė „Pom 
Pom" komandai. 

Liana yra baigusi „Žiburio" 
lituanistinės mokyklos 8 sky
rius, po to dar 4 metus lankė 
lituanistinę mokyklą kaip lais
va mokinė. Priklausė „Gabi
jos" tunto skautėms, šoko 
„Audinio" jaunesniuiu šokėiu 
grupėje. Ateinantį rudenį 
Western Michigan univer
sitete ji pradės studijuoti 
ekonomiją ir biznio mokslus. 

Vytė Šnapštytė 

Vitas Rugienius, Jūrinos ir 

Reikia pažymėti, kad sena
torius šį kartą baltams labai 
dosnus. Jis atvyko anksti su 
žmona 18 mėnesių dukrele ir 
keletu savo Štabo narių. Ilgai 
kalbėjo su žmonėmis prieš 
minėjimą ir pertraukos metu. 
Ypač daug mums padėjo jo 
asistentė Annette Vitale. 

Meninę programą atliko 
Larą Sipols, akompanuojant 
Emilie Kalkun. Pianinu 
skambino Devon Saulė Dietz. 
„Pavasario nuotaka" — Toivo 
Kuula ir „Pabėgėlis" — Her-
man Kand atliko Raimond 
Tralą, akompanuojant Emilie 
Kalkun. 

Perskaičius ir priėmus Bal
tų komiteto rezoliuciją, minė-

Aleksandras Pakalniškis, J r . 
11 Sycamore Lane 
Westford, MA 01886 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Arnsterdam, NY 12010 

Vyto Rugienių sūnus, baigė Jimas baigtas Estijos, Latvi 
Catholic Central gimnaziją jos ir Lietuvos himnais. 

L I E T U V O S VYČIAI 
A N G E L Ų MIESTE 

Mūsų 133-čios kuopos 
pirmininkui Juliui Kiškiui 
atostogaujant Australijoje, 
v icepirmininkas Rober tas 
Novak pirmininkavo balan
džio mėnesio susirinkimui. Šį 
kartą svečiavomės Arūno 
Barkaus erdviuose namuose. 

Mūsų pastangos išjudinti 
Dariaus-Girėno pašto ženklo 
išleidimą JAV-bėse vėl buvo 
be pasekmių. Naujasis pašto 
viršininkas Albert V. Cassey 
įtaigavo Citizens' Stamp Advi-
sory komitetą vėl atsisakyti 
tokį ženklą išleisti. Tegalime 

kuopos narių yra Amerikoje 
gimę, tai buvo taip pat 
pristatyta lietuviškų simbolių 
bei emblemų paskaita. Rober
tas Novak pristatė ir išaiški
no sekančius motyvus: 

Geltona spalva Lietuvos 
v ė l i a v o j e s i m b o l i z u o j a 
gyven imo vais ius , žal ia 
spalva —^ gyvenimą, o raudo
na — kraują, pralietą ginant 
tėvynę. Šios spalvos buvo 
priimtos 1918-tais metais ir 
buvo naudojamos tautiniuose 
raštuose. 15-tame Šimtmetyje 
Vytis ir Gedimino stulpai 
raudoname fone tarnavo kaip 
valstybės vėliava 

Tautinė gėlė yra rūta, tvir-
Lošdamas futbolą (soccer) Minėjimas praėjo tvarkingai paminėti jog kongresmenas tas augalėlis su geltonais žie 

Vytė Šnapštytė. Marijono ir 
Nijolės Snapštių dukra, baigė 
Fordson High School, Dear-
born. Gimnazijoje Vytė ketu
ris metus buvo studentų valdy
bos narė, 2 metus priklausė 
prancūzų kalbos klubui ir 
vienus metus debatuotojų 
grupei. 

Vytė buvo apdovanota 
mokyklos „Sidabrine Sege" už 
pasižymėjimą moksle, Depar-
tamentiniu pažvmėiimu AVTP 
Dental Assistant kurse ir 
Michigano valstijos pažy
mėjimu, gerai išlaikydama 

gimnazijoje, Vitas buvo išrink
tas lošti Catholic League Ali 
Star komandoje. 

Šįmet Vitas baigė 12 skyrių 
„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos. P r ik lauso „Kovo" 
sporto klubui. Šoko .Audi
nio" tautinių šokių šokėjų 
grupėje. Rudenį pradės studi
juoti inžineriją University of 
Michigan, Dearborne. 

P A S I S E K Ę S TRĖMIMŲ 
M I N Ė J I M A S 

Michigano baltų komiteto 
baimė, kad gali būti mažai 
dalyvių, nepasitvirtino. Dievo 
Apvaizdos parapijos salė buvo 
pilna. Minėjimą pradėjo komi
teto pirmininkas adv. R. 
Miškinis. Invokaciją sukal
bėjo šv. Povilo latvių evangeli
kų liuteronų klebonas Valters 
Liventals. Po to pirmininkas 
pr is ta tė senatorių J .V.D. 
Riegle. Senatoriaus kalba 
buvo ilga (45 min.), plačios 
apimties ir įdomi. J is pabrėžė, 
kad tokie minėjimai turi tęstis 
tol, kol Baltijos kraštai bus 
laisvi. Jaunimas turi jausti 
pareigą tėvų pradėtą darbą 
tęsti. Nevalia užmiršti tautinę 
kultūrą ir gražias tradicijas. 
Baltų įnašas Amerikai yra 
didelis ir gražus. Tuo jūs gali
te didžiuotis. Jaunieji turi 
žinoti kas jie yra ir kokios jų 
pareigos. Jie turi kopti į moks
lo aukštumas, būti organi
zuoti ir vieningi. To siekiant 
jokios kliūtys negali būti per 
didelės. J is taip pat minėjo, 
kad baltų laisvės dienos rezo
liuciją, kurios jis buvo spon-
sorius, piktai puolė „Pravda". 
Be to, senatorius pasiuntė laiš
ką Sovietų ambasador iu i 
Washingtone, reikalaudamas 

ir sklandžiai. Pirmininkas K. 
Miškinis įteikė senatoriui 
Čiurlionio paveikslų reproduk
cijų knygą, o dr. S. Miški
nienė padovanojo poniai 
Riegle lietuviškus audinius. 

PAVERGTU TAUTŲ 
SAVAITĖS P I E T Ū S 

Pavergtų tautų savaitės 
pietūs bus liepos 20 d. ukrai
niečių kultūros centre, 26601 
Ryan Rd., Warren, Michigan. 
Pradžia 6:00 vai. p.p. Kalbės 
J.V. senatorius Donald W. 
Riegle. Kaina 15 dol. Infor
maciją teikia dr. A. Baraus
kas, telef. 258-6535. 

Bernardas Brizgys 

DLOC METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Carlos Moorehead atsakė \ 
mūsų laišką OSI veiklos 
klausimu Tačiau jis niekuo 
neįsipareigojo. 

Buvo išrinkta nauja valdy
ba: p i rmin inkas A r ū n a s 
Barkus, pirmasis vicepir
m i n i n k a s k u l t ū r i n i a m s 
reikalams Robertas Novak, 
antroji vicepirmininkė narių 
verbavimo reikalams Bernice 
Slririus, sekretorė Marytė 
Šepkas, iždininkas Leo Oksas, 
finansų sekretorius Antanas 
Skiri us, patikėtiniai Edvar
das Bartkus, Ann Laurinaitis 
ir Ann Barkauskas. 

Svečias paskaitininkas buvo 
Los Angeles mieste gimęs Pra
nas Lubinas, 1939-tais metais 
Europos krepšinio pirmeny
bes laimėjusios Lietuvos 
krepšinio komandos parengė
jas. J is sportuoti pradėjo dar 
g imnaz i j ą l a n k y d a m a s . 
Vėliau lošė krepšinį Pasadena S " * 1 ™ i ^ T ™ * *?? 

dais. Yra daug dainų parašy
tų apie rūtą, kuri dažnai 
v a r t o j a m a l i e t u v i š k u o s e 
vedybiniuose papročiuose. 

Gedimino stulpai, simboli
zuodami miesto vartus, buvo 
dažnai vartojami monetose bei 
herbuose 13-tame šimtmetyje. 

Buvo paminėtas ir dvigu
bas kryžius, kuris randamas 
k a r i n i u o s e š y d u o s e bei 
medaliuose. 

Man „Vargo mokyklos" 
skulptūra yra ypač jaudinan
ti. Štai motina moko vaiką 
skaityti, dirbdama prie rate
lio. Prie kojų atsigulęs šuo 
budi atsėlinančio ruso žanda
ro. Knygos tučtuojau dingsta 
iš akių! Žinoma jei jos 
s u r a n d a m o s , t a i g r e s i a 
ištrėmimas į Sibirą, nes buvo 
k r i m i n a l i n i s nus ika l t imas 
turėti lietuvišką raštą. Šiame 

DLOC-fo metinis susirin 
kimas įvyko birželio 1 d. Šv. Majors, Olympic Club, Univer- viai turėjo 42 nuošimčius beras-
Antano parapijos mažoje salė^ sal. Pictures, 20th Century Fox čių< * į tuo tarpu valdantieji 
je. Pradėjo pirmininkas dr. ir Wickland O'Neil koman- r , .^ 
Algis Barauskas. Susirinki- dose. 1939-tais metais Pranas , T. r -
mui pravesti pakviesti An- buvo JAV-ių krepšinio koman-
tanas Norus — pirmininku ir dos kapitonas. Ši komanda 
A n t a n a s S u k a u s k a s — laimėjo aukso medalį Berlyno 
sekretorium. olimpiadoje. 1938-tais metais 

Antanas Norus perskaitė 10 Lubinas ir jo JAV-ių lietuvių 
punktų darbotvarkę. krepšinio komanda laimėjo 

Valdybos pranešimus atli- Lietuvos tautinėje olimpia-
ko: pirmininkas dr. Algis doje pirmą vietą. O 1984-tais 
Barauskas, iždininkas An- metais. I^os Angeles mieste 
tanas Vaitėnas ir Pabaltiečių įvykusioje olimpiadoje, Lubi-
komi te to — B e r n a r d a s nas buvo Spirit Team narys ir 
Brizgys. Revizijos komisijos kalbėjo įvairioms organizaci-
aktą perskaitė An tanas joms bei mokyklose, platin-
Norus. damas olimpiados idealus. 

Alberto Misiūno pasiūlymu į Pranas Lubinas yra vedęs 
valdybą buvo renkami, taip, Mary Agnės, airių kilmės 
kaip statute nurodyta — 7 amerikietę. Ji pramoko lietu-
valdybos nariai. Išrinkti tik vių kalbą lankydamasi Lietu-
keturi: dr. Algis Barauskas, voje. 
Bernardas Brizgys, Antanas Kadangi arti trys ketvirčiai 
Norus ir Antanas Vaitėnas. Los Angeles Lietuvos Vyčių 

rusai turėjo beveik 66 nuošim-

A u Š r o s V a r t ų M o t i n a 
Vilniuje, gyvojo katalikiško 
tikėjimo simbolis, net ir šiomis 
dienomis yra gausiai lanko
ma. 

Buvo pristatyti kandidatai į 
Lietuvos Vyčių na rys t ę : 
Edvardas Antanaitis, jo sunūs 
Paulius ir dr. Jonas Skirius, 
UCLA profesorius. Jie buvo 
p l o j i m u e n t u z i a s t i š k a i 
pasveikinti. B. Skirius 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

DR. KENNETN J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensin inkam* nuolaida 

2436 VV L i thuaman Plaza Cour l 
ChicagO. I l l inois 60629 

Tc l . 925-0208 
Valandos pagal susitarimą 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, seSta 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
*:'{0—4:00; šeštadieniais nedir
ba. 

• Redakcija s t r t penius ta iso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik ii anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą. 

Michigan. Kalbės JAV senato
rius Donald W. Riegle. 6:00 
vai. koktailiai, 7:00 vai. 
pietūs. Auka 15 dol. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki S v v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r iki t> v.v 
i ;s i tanmj; >kambint 436-5566 

Šiame susirinkime daly
vavo 13 asmenų, atsto
vaudami dvylikai organizaci
jų- A. Grinius 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
•'Augliai nuimami ofise' 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Te l . 434-5849 (veikia 24 vai J 

Vai. pirm., antr., ketv., penkt 
~"o 12 'Vi 6 v.v 

Dr . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest Slst Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7 
antr. ir penkt 10-4; šešt. !0-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Vatandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pag.il susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDrKiy IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 11-2 

Ofs. tel. L t 5-0348; Re*. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EJKA 
GYDYTOJAS -K CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. i r ketv. 12-4, 

6-9; antr. 12-6: penkt. 10-12; 1-6. 

Tel . 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.CC. 

KARDIOLOGAS 
» širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave.. ChicaRo 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. T«H. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penki., antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

TRAOE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 95tti St 1 blokas į rytus nuo Roberfs Rd.) 
Tol. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. Rr-liance 5-1811 

0R. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak 
Treč ir s>4t uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cirero 
Kasdien I iki 8 vai vak 

išskyrus trec 5est 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 

DR. IRENA KYRAS 
PROSTHODONTICS — karūnėles, 

tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 
DR. LAURA KYRAS 
2659 W. 59 St. CMcago 

Tai. 478-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA 

Chicago Eve Inst i tute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susit.inma 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ G Y D Y T O M 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba l ietuviškai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą U/daryta treč 

Dr Tumasonio ofisą peremt 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė — Chirurgi ja 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
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Išeivijos lietuvybei per metus 

PUSTREČIO ŠIMTO 
TŪKSTANČIU 

„Kaip ten su tuo Lemonto turime 
projektu? Girdėjau didelį daly
ką Lemonto lietuviai nori kur
t i " — klausia m a n e sutikęs 
Cicero gyventojas dr . Ferdi
n a n d a s Kaunas . Papasakoju 
paskiaus ias nauj ienas apie 
numatomą l ie tuvių centrą ir 
svars tomus jo įkūrimo planus. 
, .Gera i , u ž r a š y k m a n e į 
sąrašą, perku 10 akcijų". Ačiū 
labai , ačiū! Esi vėl pi rmas 
savanoris , juk berods toks 
buvai ir Lietuvių fondą stei
giant. . ." 

Taip . l)r. Fe rd inandas Kau
n a s , nuoširdus bendruomeni-
n inkas . daugelio lietuviškų 
d a r b ų o r g a n i z a t o r i u s , 

O kad tikrai gerai m u m s 
yra, liudija kad ir š iemet in is 
pe lno p a s k i r s t y m o d o k u 
mentas . P i r m a m e jo pus lapy
je į rašytas l ietuviškasis švieti
m a s . J a m iš L F pelno teko 
daugiau ka ip 100,000 dolerių. 
Tai jau t ikrai didelė p a r a m a 
mūsų šiai svarbiaus ia i d a r b ų 
sričiai. Be Lietuvių fondo 
paramos daug tų darbų t i k ra i 
nebūtų at l ikta . Ypač sva rb io s 
yra lietuviškai bes imokan
tiems j aun iems l i e tuv iams 
įvairios stipendijos, į ga l inan 
čios net tol imos Pietų Ameri 
kos lietuvių j aun imą vyk t i į 
Vasar io 16 gimanziją ir išmok
ti lietuvių kalbos, kurios tuose 

„JIE MANO TĖVĄ ŠIANDIEN 
NUTEISĖ SUŠAUDYTI" 

Telefonas buvo suskambėjęs 
mksti rytą. Iš Kalifornijos pasi
girdo tar iamo karinio nusikal
tėlio kroato dr. Andrijos Artuko-
vičio sūnaus Rad balsas. Netaręs 
net „ labas", j is greitai pasakė: 
„Jie mano tėvą šiandien nuteisė 
sušaudyti". 

RASA RAZGAITIENĖ 

toks tyrinėjimas būtų įvykęs, tai 
yra gal imybė, kad J. Kungio 
prašymas emigruoti į JA Ves 
būtų buvęs atmestas. 

Sprendimo kalba sukasi apie 
žodžius kaip: gal t ikr iausiai — 
je igu. Amerikos teismai naudo-

Laikas man sustojo. Suabejo- jasi šiais galimumais atiduoti lie-

ta lk in inkas ir rėmėjas, buvo kraštuose t a ip labai re ik ia , 
p i rmasis , paklojęs tūkstan- Ekonominė padėtis ten y ra 
tinę da r nė iš kiaušinio neiš- tokia, kad be šios p a r a m o s 
siri tusiam Lietuvių fondui, kur t iems l ie tuviams apie rim-
šiandien jau telkiasi net tesnį mokymąsi l ie tuviškai 
ketvir tas milijonas. Ir taip netektų nė pasvajoti . Lietuvių 
dygs ta prieš akis tie vaizdai, fondo pelnu ta ip pat n a u d o -
veidai. prisimena rašy t i ir j as i ir l ie tuviškasis m e n a s , 
sakyti žodžiai, kuriuos į viešą mokslas, visuomeninė veikla , 
pasaulį išvedė l ie tuvių fondo jauni žmonės vasa ros m e t u 
pradininko dr. A n t a n o Raz- š io se v i s o s e s r i t y s e g a l i 
mos 1960 gruodžio 8 d. „Drau- padirbėti i r pasi lavint i . T a i p 
ge" išspausdintas raš inys ruošiasi atei t ies l ietuviškosios 
„Milijono dolerių fondas lietu
viškiems reikalams ir fondo 
par lamentas" . Juos da r dau-

išeivijos vadovai . 
Nėra šio raš inio t iks las 

visą tą s tat is t iką parodyt i . 
giau paryškina an t mano Apie ją j au papasakojo spau-
rašomojo stalo gulintis ką tik dai kiti žmonės, tač iau nor iu 
iš fondo rašt inės g a u t a s 1986 tik atkreipti dėmesį į tą reiški-
metų pelno paski rs tymo aktas , nį, kurį j au d a b a r mes l a ikome 
Trys pilni puslapiai prirašyti beveik kasdieniniu, ga lvo-
patenkintų prašiusiųjų ir 
pabaigoje sąrašo tiesiog neįti
kė t inas skaičius — 255,000 
dolerių. 

darni, kad ki ta ip ir negalė jo 
būti . O ga l ir galėjo? J u k 
fondą steigiantieji buvo n e t ir 
aštrokai pakri t ikuojami, gero-

Ei, brangūs m a n o draugai , kai papešiojami ir jeigu dėl to 
giminės, bičiuliai, pažįs tami ir jie į visą t ą reikalą numoję 
nepažįstami, prieteliai ir ne r a n k a ir ka ip dažna i m e s 
ta ip j au dideli d rauga i , kas iš girdime, būtų t a rę — „pas ius -
jūsų t ada , a n a i s metais , tikė- kit, o mes golfo žaist i" , — to 
jote, kad tada ta ip sunkiai fondo galėjo ir nebūti , k a i p 
pradėtas telkti kapi ta las pa- palieka posėdžiuose ir gin-
sieks tokią ribą, pada rys tiek čuose paskendusių dauge l i s 
daug pelno ir net po ketvirtį gerų neįvykdytų s u m a n y m ų . 
milijono kasmet pradės dalin
ti išeivijos lietuvybės reika
lams. Aš tai netikėjau. Grei
čiausiai netikėjo nė patys 
organizatoriai , iš kar to tesiek -

Ir pris imenu Čia vieną iš 
uoliųjų LF rėmėjų a a . Aloyzo 
B a r o n o r a š i n į „ D r a u g e " , 
kuriame vienu sakiniu j is t iks
liai apibūdino to meto kon t ra -

dami tik milijono. Žinoma, versiją, kilusią dėl fondo stei 
t ada ir tas mili jonas buvo gimo mint ies sva r s tymo. A. 
daug vertesnis, ir jo palu- Baronas m a ž d a u g ta ip r a š ė : 
kanos , nors ir kuklesnės, „Vieni fondo mint ies puose-
rinkoje galėjo daugiau pirkti, lėtojai jau turėjo 16 posėdžių, o 
tačiau aplamai dolerio kaina dr. Razma ir jo t a lk in inka i j au 
dar per daug nesumenkėjo. ir turi 16 tūkstančių", 
ketvirtis milijono išeivijai Tad v a r t y d a m a s š iemet inio 
duoda daugiau naudos , negu pelno paskirs tymo akto pus la-
anuo metu būtų davę vieno pius ir, žinoma, ka ip ir d a ž n a s 
milijono keliasdešimt tūks- iš mūsų, pan iu rnėdamas , k a d , 

jau, ku r esu, kur ie yra metai. Jo 
žodžiai neturėjo vietos 1986-uose 
metuose, civilizuotame, demokra-
tiškiausiame krašte pasaulyje. 
Tokie žodžiai priklausė įvykiams 
iš tolimos praeit ies arba tolimų 
vietų. 

Panašaus tur inio žodžius buvo 
galima girdėti Birželio trėmimų 
minėjimuose, skaityti „Kroni
koje" apie Sibiro gyvenimą, 
aprašymuose apie bolševikų ir 
nacių vykdytus žiaurumus. Buvo 
neįmanoma, kad mes, abu gimę 
po ant ro jo p a s a u l i n i o ka ro , 
užaugę Amerikoje ir patys augi
nantys j aunus etninius-ameri-
kiečius galėtumėme kalbėtis apie 
tokį žiaurų 85-ių metų senuko 
likimą. Tačiau ir laikraščiai 
patvirtino sušaudymo sprendimą. 
Vienas net teigė taip apie teismą, 
kurį suorkestravo komunistinė 
Jugoslavija: „Jugoslavų valdžia 
laba i s t engės i , k a d t e i smas 
a t r o d y t ų teis ingas". 

Komunistinėje sistemoje gal ir 
užtenka, kad te ismas a t r o d y t ų 
teisingas. Tačiau čia, laisvame 
krašte , to neužtenka. Ir todėl 
nega l ime nus i suk t i nuo OSI 
keliamų bylų ir jas ignoruoti. Ne
svarbu, ar mes galvojam, kad 
vienas a r ki tas asmuo yra „kal
t a s " a r „nekal tas" . Kiekvienas 
OSI kal t inamasis turė tų turėt i 
teisę save išsiteisinti. Deja. kaip 
gerai žinome, pagal dabartinę 
OSI sustatytą s t ruktūrą tai yra 
beveik neįmanoma. 

Esame priėję prie tokio taško, 
kad viena teisėjų taryba, vertin
dama žemesnio teismo sprendimą 
palikti lietuvio Juozo Kungio 
pilietybę, nu ta rė to sprendimo 
nepalaikyti ir birželio 20 d. įsakė 
jo pilietybę a t imt i . 

O kodėl? Ar dėl to, kad OSI 
teisme įrodė, kad J . Kungys 
persekiojo, žudė. šaudė ir kanki
no nacių pasmerktuosius žydus? 
J . Kungio pilietybė buvo at imta 
ne dėl to, bet dėl šių priežasčių: 
teisėjų taryba nu ta rė , kad jis 
melavo apie (1) savo gimimo datą, 
(2) gimimo vietą, (3) darbą, kurį 
turėjo karo metu ir (4) gyvenvietę 
karo metu. Sprendimas toliau 

Į rašo, kad, jei JAV-ių imigracijos 
j pareigūnai Vokietijoje po karo 
j būtų žinoję, kad šios datos ir 

tančių palūkanų. 
Lietuvių fondo n a u d a lietu

vių išeivijai Šiandien y ra tik
rai laba i didelė. Ir k laus imas 
galėtų būti tik toks: k a s būtų, 
jeigu tokio fondo neturėtu
mėm? Atsakymas — būtų 
labai blogai, ir n iurnėtumėm 
mes, kad. va. kodėl gi mes 

va, jie ten paskyrė t a i p , o 
r e i k ė j o k i t a i p , n e g a l i u 
nesidžiaugti tuo visu rezul
tatu ir nepris imint i visų tų 
žmonių, kur ie per d a u g i a u 
kaip ketvirtį šimtmečio nuošir
džiai dirbo t o s minties įgyven
dinimui. 

Ryškiausiai p r ieš 
negalėjom susitelkti kokio akis stojasi dr. A n t a n a s Raz-
nors turto, kuris duotų mums m a , k o n k r e č i a u m e t ę s į 
pelno, t a ip labai reikalingo viešumą j au nuo pa t 1951 
visokeriopai lietuviškai veik- metų puoselėjamą tokio fondo 
lai. Panaš ia i , kaip dabar mintį ir pats p i rmas is šokęs ją 
dažnai niurname, kad visi tie konkrečiai vykdyti , savo žodį 
fondininkai ir kapi talą inves- tuojau pa t t ūks t an t inėmis 
tuodami. ir jo pelną skirs- paremdamas ; dr. Fe rd inan-
tydami negerai daro. Bet toks d a s K a u n a s , p a a u k o j ę s 
jau t a s mūsų lietuviškas pirmąjį tūkstantį , d a k t a r a i J . 
charakter is : visada n iu rname Valaitis, G. Ba lukas . P. Kisie-
ne į tą pusę. į kurią reikia. Iš liūs. K. Ambrozait is , V. Š a u l y s 
tikrųjų reikėtų niurnėt i , kad ir daug daug kitų, kitų profe-
iki šiol mes nesusitelkėm sijų žmonės — prel. M. Krupa-
k o k i ų d e š i m t m i l i j o n ų , vičius, B. Babrauskas , A . 
neįsisteigėm bent vieno didžiu- Rūgytė, tuojau pat į fondo 
lio lietuviško centro, kur gale- kūrimą įsijungę bendruome-
tumėm telkti po visą pasaulį n ininkai S. Barzdukas , dr. A . 
pasklidusios išeivijos kultūros Nasvyt is (kar ta is ir paabe -
kūrybos turtus ir jame atlikti jojantis steigimo kelio teisin-
daugybę visiems bendrų lietu- gumų) ir daugel is kitų. Š ią 
viškų reikalų ir įvykdyti mintį remiant i ir p r ad in inkus 
uždavinių. Bet dar turime skat inant i išeivijos s p a u d a , 
laiko susiprasti , suskubti ir tą ypač „Draugas" ir jo vado-
dešimtį milijonų susitelkti, vybė. Juos visus mes pagar -
Turime laiko ir lietuvių centrą biai pris imename, dėkojame 
įsikurti. I r jeigu tai atliksim, už šį didelį darbą, kar tu ir 
ta i po dešimties metų kalbė- skat indami, jų pavyzdžia is 
sim ta ip pat, kaip dabar pasekant , imt is ir kitų d a r 
ka lbam apie daugiau kaip m u m s r e i k a l i n g ų d ide l i ų 
t r i jų mil i jonų k a p i t a l u darbų, ypač. kai savanor ių — 
besiverčiantį Lietuvių fondą: pirmūnų vėl a t s i r anda , 
kaip gerai , kad mes tą fondą Bronius Nainys 

t uv ius sovietams sušaudyti . 
Pagal šį sprendimą persekiojimo 
įrodymai nėra net reikalingi. Te
reikėjo pokariniuose lageriuose 
save pasijauninti ir, jei imigra
cijos pa re igūnas būtų tai 
sužinojęs, tai tikriausiai būtų 
įvykęs tyrinėjimas ir galbūt 
nebūtų tavęs įsileidę į JAV-es! 
todėl tau pridera dabar po ke
tu r i a sdeš imt metų a t imti 
pilietybę ir išduoti sovietam. 

Jaunesnioji ir vidurinė karta 
nepergyveno nepriklausomybės 
ar bolševikų ir vokiečių okupa
cijas. Jie nedalyvavo sukilime, 
n e t a r n a v o nepr iklausomos 
Lietuvos kariuomenėje, nesigynė 
nuo komunizmo. Jų galvosena ir 
požiūris į gyvenimą buvo for
muoti jau už tėvynes ribų. Užau
gę, subrendę, išsimokslinę ir pro
fesijas praktikuoją Amerikoje, jie 
yra atsiradę OSI kritikų prieša
ky. Kodėl? 

Pirmoji priežastis yra iš tikrųjų 
paprasčiausia suprasti. Anglų 
kalbos geras valdymas yra reika
lingas santykiuose su valdžios 
pareigūnais, su reporteriais ir 
pan. 

Bet kitos priežastys yra daug 
painesnės. Kodėl pasiturintis 
biznierius arba sociologijos pro
fesorius, arba toli pažengęs savo 
profesijoje advokatas rizikuoja 
savo karjerą ir savo gerą vardą 
drąsiai ir viešai iškeldamas OSI 
metodų nepriimtinumą? 

Galbūt todėl, kad tokiems, pri
pratusiems prie laisvės ir Ameri
kos demokratijos persunkti, ne
už t enka , kad teismas a t rodytų 
teisėtas. Ir jie gerai žino, kad tyla 
tokiose aplinkybėse reiškia pri
tarimą tai sistemai. Jie yra 
aktyvistai. 

Galbūt kai kurie, kaip dr. 
Artukovičiaus sūnus Rad ir Kari 
Linno duktė Anu ir J. Dem-
janjuko duktė Lydia tiek tiki savo 
tėvų nekaltumu, kad jie jaučia 
moralinę atsakomybę tai skelbti 
viešai ir dėstyti faktus, kurie 
palaiko jų tėvų gynybos teigimus. 

Spaudimas tok iems yra 
nelengvas pakelti. Vienas sūnus, 
Vietnamo karo veteranas, kovo 
pradžioj buvo rašęs laiške: „Mes 
esame visi. miela Rasa, atsistoję 
prieš slibiną, kuris yra daug 

plačiosios spaudos kaip ginklų šį 
slibiną nugalėti. Bet mes turime 
bent užsiimti su šiuo slibinu. Mes 
prarasime tik truputį savo laiko". 
Tačiau balandžio mėnesį, 
nebegalėdamas su tapa t in t i 
idėjos, kad toji valdžia, kuri jį pa
siuntė į karą ir dėl kurios jis savo 
gyvybę rizikavo, galėtų šitaip ne
teisėtai elgtis su jo tėvu, šis 
jaunas sūnus nusižudė. 

Yra ir tų, kurie iš viso nenori 
girdėti ar žinoti apie OSI reikalus 
ir nė nemėgindami atlaikyti 
spaudimo, nuo savo tėvų 
nusisuka. Bet tai yra retenybė. 

Turime ir idealistų, kurie turi 
užsimerkti į galimas pasekmes, 
nes jie žengia pagal savo vidinius 
įsitikinimus ir principus. Jie 
taisykles laužo, nes žino. kad, jei 
ne dabar, tai kada nors ateity 
tiesa laimės. 

Ir galop tikriausiai yra tie, 
kuriems rūpi. ką galvos būsima 
karta — tie mažiukai pipiriukai. 
kurie už penkiolikos ar dvidešimt 
metų atvertę senus angliškus 
laikraščius, beruošdami gimnazi
jai ar kolegijai kokį rašinį, atras 
didžiules antgalves ir straipsnius 
apie nacių medžioklę Amerikoje. 

Ką jie ten skaitys? Tie studen
tai paskaitys, kad tūkstančiai 
nacių įsibrovė į Ameriką ir 
užteršė jos krantus. (Gal vienas iš 
jų buvo mano senelis — pagalvos 
tas studentas). Teisės studentas 

atras sprendimus, kurie parodys, 
kad visai eilei pabaltiečių. ukrai
niečių ir kitų rytų europiečių 
buvo atimta pilietybė ir jie buvo 
išvežti į Sovietų Sąjungą, kuri su 
atvirom rankom laukė jiems 
suteikti „teisėtą atpildą". 

Kai t a s jaunuol is paklaus 
mūsų, kas iš tikrųjų dejosis OSI 
siautėjimo l a ika i s , ar mes 
galėsime jam paaiškinti ir taip 
pat teigti, kad darėme viską, ką 
pa jėgėme įrodyti OSI nesi
skaitymą su teisėtu procesu ir 
žmogaus teisėm? 

Manau, kad t iktai taip atei
nanti generacija galės pradėti 
suprasti, kas dėjosi mūsų laikais. 
O mūsų atsakomybė — tų „perei
namųjų" kartų — vidurinės ir 
jaunesnios — yra ne tik praeičiai, 
bet ir ateičiai. 
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GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ (Pabaiga) 

Ir p r av i rko jaunoji mergelė.. . 

Nors anksti pr i s i s ta tėm 
viešbutyje esančioj kavinėje, čia 
jau laukė eilė alkanų psichologų. 
Jei stosime į eilę, nespėsime į 
atidarymą. Taigi greit pasukome 
į netoliese esančią kavinę. Lauke 
vėsu, smagu vaikščioti. Kavinė 
apytuštė, pardavinėjama tik 
kava irbulkutės. Tiek ir užteko. 

Simpoziumo atidarymo pre
legentas supažindino dalyvius su 
įvair iais smurtais . Vieni 
priimami gyvenamoje visuo
menėje, pvz. apsigynimas, kito 
apgynimas , per karą ki to 
nužudymas ir pan. Kiti smurtai 
nepriimtini, pvz. žmogžudystė, iš
prievartavimas, žmonos ar vaikų 
mušimas. Pristatė ir įvairias 
priežastis, kodėl paskiri asmenys 
taip elgiasi. Kitose paskaitose 
teko susipažinti su išprievar
tavimu (kaip dabar yra interpre
tuojama) ir jo pasekmėmis bei 
k i t a i s pykčio ir smurto 
prasiveržimais ir jų apvaldymo 
metodais . Visų paska i tų 
susumuoti čia nesistengsiu, nes 
nevisai tinka į kelionės aprašymo 
temą. Tačiau noriu pridėti vieną 
mintį, kuri ryškiai apšviečia 
dauguma asmeninių bei 
visuomeniškų kivirčų: mokyklos 
aikštėje, kilus muštynėms, moki
nukas, užklaustas, kaip viskas 
prasidėjo, atsakė: „Muštynės pra
sidėjo, kai ji man vožė atgal". 

P l auk ia sau laivelis... 

Pirmadienio popietėje Romui 
buvo pranešta, kad CBC TV 

parodyti trys interviu su daly
viais — vienas iš šių trijų buvo dr. 
Kriaučiūnas. Taip pat pokalbis 
su Romu buvo transliuojamas ir 
per CBC radiją. Po tokio „pager
bimo" nuėjome į prašmatnų 
restoraną vakarienei, kur pa
tarnautojai frakais vilkėjo. Ap
skaičiuojant valiutos skirtumą 
vakarienė ne daug kainavo — 
apie vienuolika amerikietiškų do
lerių asmeniui. 

Aštuntą vai. vakaro, įlipome į 
turistinį laivelį, kuriame telpa 
apie 20 asmenų (kaina 6 dol.) nuo 
upės miesto apžiūrėti. Kapitonas, 
jaunas u-to studentas, aprodė 
įdomesnius pastatus bei vietoves 
r andamas upės pakran tėse . 
Sužinojome, kad Saskatchevvan 
universitete yra vėžio tyrimų 
kl in ika , kur i ska i toma 
pažangiausia visoje S i au rės 
Amerikoje. Nuostabu, kad u-tas 
prasidėjo su medicinos mokykla, 
o tik vėliau buvo pridėta agro
nomijos ir kiti fakultetai. Šiuo 
metu čia studijuoja apie 15.000 
studentų. Kadangi miestas yra 
lygumose, žiemos labai šaltos, 
nors kritulių ne daug. Upė, kuria 
plaukiame, nėra gili — 4-8 pėdų 
gilumo, tačiau labai srauni ir jo
je maudytis uždrausta, nors visi 
kiti vandens sportai leidžiami. 
Bekalbant smagia i prabėgo 
valanda ir kelionei pasibaigus 
buvo laikas grįžti į viešbutį. 

Antradienio rytą atidėjome 
miesto centro apžiūrėjimui. Nors 
šilta, bet oras sausas, smagu 
vaikščioti, pirmausią pirkimo 

tinklo reporteris nori su juo pasi- centre pažioplinėti. Aplamai, ir 
kalbėti. Sužinojęs, kad mes iš taip šios krautuvės ir pats miestas su 

vietos nesutampa su t ikrais fak- didesnis, negu kas iš mūsų būtų toli atvykę, nufilmavo interviu su universitetu labai priminė savus 
ta i s , ta i tuo metu būtų vykęs įsivaizdavę. Mes neturime nei Romu. Per vakaro žinias buvo namus — Lansingą. nes abiejų 
tyrinėjimas ir toliau, kad, jeigu pinigų, nei politinės jėgos, nei trumpai aptartas simpoziumas ir miestų gyventoju skaičius toks 

pat, tik čia vieton negrų sutinka
me orientalus. 

Sudėję pirkinius į savo pala-
pinratj, pro parką pasukome į 
Kanados ukrainiečių muziejų. 
Eksponatai atvaizdavo ukrai
niečių gyvenimą Europoje ir 
Kanadoje. Tau t in i a i rūba i , 
margučiai , audinia i , medžio 
drožiniai bei įvairūs aprašymai 
apipavidalino šios tautos gyveni
mo sąlygas ir kultūrą. Matėme ir 
vieną žemėlapį (da ta 
nepažymėta), kuriame Ukrainos 
teritorija priklausė Lietuvos 
kunigaikštystei. Labai patiko 
eksponatas, kuriame ant baltos 
linijos sužymėtos praėjusio tūks
tančio metų svarbesnės datos — 
virš linijos parašyta, kas tuo 
metu vyko Ukrainoje, žemiau 
linijos — svarbesni įvykiai pasau
lyje. Krašto istorija paskutiniųjų 
trijų šimtmečių laikotarpyje 
mažai skyrėsi nuo Lietuvos — 
baudžiava, rusifikacija, tautinės 
sampratos varžymas, smurtas. 
Gale 19-to šimtmečio prasidėjo 
imigracija į Pietų Ameriką. 
Tačiau dr. Joseph Oleskivv, ap
lankęs Brazilijoje gyvenančius 
tautiečius, pamatė, kad klimatas 
ir darbo sąlygos jiems labai nepa
lankios. Tuo pat metu kaip tik 
buvo baigtas Kanados geležin
kelis, jungiąs Atlanto pakrantę 
su Ramiojo vandenyno krantu, 
tačiau stigo gyventojų. Dr. Oles-
kiw, susitaręs su Kanados val
džia, grįžo namo ir saviškius ra
gino emigruoti į Kanadą. 
Tūkstančiai susigundė. Kiek jų 
a tvyko nežinau, n iekur tos 
informacijos nepasisekė rasti , 
tačiau vien faktas, kad ukrai
niečių gyvenamose vietose 1915 
me ta i s buvo k e t u r i š imta i 
mokyklų (pusę jų šioj provincijoj), 

(Nukelta į 6 psl.) 
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— Einu d u o n o s pažiūrėti! 
— Tėte, j u k ga lė tum Kudul iams paskolinti kokį 

pūrą rugių, t egu kepas i duoną, o rudenį atiduos... 
J a n i n a p a s a k ė viską, ką norėjo. Ir taip aiškiai, 

t r u m p a i , jog i r pa t i nus tebo savo sugebėjimu. O 
d a b a r , k a i p b u s — t a i p , tegu t ėvas ją išbara, jei nori. 
J a i vistiek. J i nor i v a r g š a m s padėti , o pat i tiek tegali 
— tik pašnekė t i . 

T ė v a s šokosi k a i p įgel tas . 
— T a i tu s a k a i , kad a š turiu tą dešimtį pilvų 

m a i t i n t i ! Ne, t o nebus! Kiekvienas tegu pasirūpina 
s a v o še ima. J e i neturėjo duonos, nereikėjo už 
p u s i n i n k ą eiti. Galė jo vaikus leisti pas ūkininkus 
t a r n a u t i , būtų k iekv ienas po centnerį rugių tėvams 
pe r m e t u s uždi rbęs ir p a t y s prasimait inę. Ir pa ts 
t ė v a s d a r da rb ingas . . . Aš j iems ir t a ip daug padėjau: 
g y v u l i a m s p a š a r ą d a v i a u ir padargų negailėjau, bet 
k a d imčiau m a i t i n t i — ne, tegu to nelaukia' 

T r e n k ė kumšč iu į s ta lą ir išėjo pro duris. 
— G y v u l i a m s padėjo, bet žmonėms — ne. Negaliu 

a š tėvo perpras t i . O turi iš ko... o toks kietas, ka ip 
t i t n a g a s . 

— Pas ika lbė ja i su tėvu, a? — Elzė pasivijo Jani 
n ą an t kiemo. — D a b a r žinai , koks malonumas, kai 
už gerą p a t a r i m ą t a v e tik i šbara . 

— A š ne s a u p raš iau , norėjau, kad žmonėms 
padėtų , — ats i l iepė J a n e . 

— A š t a ip i r m a n i a u , kad tu paprašysi! Kas tau į 
g a l v ą a tė jo su t o k i a i s p r a š y m a i s į tėvą kreiptis! 

Tėvas visą parapiją negali maitinti. Džiaukis, kad 
pati esi soti ir apsirengus... 

Skaisti birželio rytmečio saulė prasiskverbė pro 
juodalksnių šakas Enitkio ganykloje, o mėnulio 
r agas , kabojęs an t Šantaro kluono, taip išblyško, jog 
pasidarė sunkiai įžiūrimas. Nepastebėjo jo nei 
pavėlavęs atsikelti Kudulio piemenukas, skubiai 
nusivaręs bandą vieškeliu į ganyklą, neieškojo 
danguje nublankusio mėnulio nei Santaro bernas, 
no r s naktį naktigonėje tą ragą jis sekė ir pagal jį 
orinetavosi. kiek dar nakties ir miego valandų jam 
buvo likę. Nerūpėjo dabar Jasiui , kas vyko virš jo 
galvos, kluono gale. kur buvo likę bent pusė geros 
varsnos nepjautos žolės. Jis pustė dalgį ir pasispjau
dęs delnus įniko pjauti. Neužilgo pabaigs tą šmotą, o 
po to kibs į didžiąją pievą prie Miniauskų pelkyno. 
Vakarykščiai paklotos pradalgės buvo padengtos 
lengvute rasa, o saulė iš lėto ją garino. 

— Koks puikus rytas šienauti! — pasigėrėjo 
vaikis , žiūrėdamas į krintančią an t dalgio žolę. 

Tuo pačiu metu nuo Pleškio klojimo pasigirdo 
pirmieji kirvio dūžiai. Ir tai nebuvo nieko naujo: jau 
v isas mėnuo Jas ius kasdieną girdėdavo tuos dūžius. 
m a t , pas kaimyną ėjo statyba. 

Prie Pleškio klojimo šis rytas prasidėjo kaip ir 
daugel is kitų. Vos tik saulė persirito per Dargių 
k a i m o ganyklą, juodalksniuose nakvojusių žvirblių 
būrys nuskrido prie Pleškio statybos. 

Ten plačiai buvo išdėlioti rąstai, didelis plotas 
nuklotas skiedromis, o sumintos pjuvenos taip 
dailiai padengė žolę, jog nė žymės neliko, jog prieš 
mėnesį čia būta ganyklos. 

Čia ėjo statyba. Kvepėjo šviežiai nuobliuotomis 
lentomis, tašytais rąstais ir nuo saulės įkaitusia 
eglių žieve. Aplinkui sklido toks švarutis pjaustomo 
miško kvaoas. griebė už nosies ir švelniai ia knt*>nn 

O dirbti prie s tatybos ar tojai mėgo. Tas d a r b a s atro
dė ne t ik švarus, bet ir garbingas , lyg tų miesto rašt i
ninkų, kurie leido d ienas erdviuose kambar iuose , 
prie knygų. Ten nebuvo nei kiaulidžių blogo kvapo, 
nei rudens purvo, nei peniukšlėms verdamų bulvių 
garų, kurie su visu kitu rudens aromatu suda rydavo 
savitą tvaiką ir kabodavo virš trobų, lyg rūkomų 
lašinių ir skilandžių dūmai . 

Žvirblius nuo rąstų nubaidė atėjęs Pleškys. 
— Štiš. bjaurybės! — piktai mosavo rankomis , ir 

tie spruko pažemiau kiekvienas sau, tik po to susi
rikiavo į būrį ir nuskr ido atgal į didžiuosius medžius. 

Tuoj pasirodė ir meis t ras , ir abu vyrai ėmėsi dar
bo. 

Atsikabinęs nuo lauko darbų, Pleškys susirūpi
no sūnaus P r a n o s ta tyba . Rąstai jau dveji metai 
gulėjo už klojimo, jų turėjo užtekti gyvenamo namo 
vienam galui. Kitą galą prisistatys sūnus, kai prasi
gyvens. Juk nedega, seklyčią pridurs vėliau, bile tik 
pats turės kur gyventi , o ir žmoną, jei norės , galės 
parsivesti. Buvo apgalvojęs paruošti medžiagą čia. 
užuot sustatęs s ienas, o tada išardyti ir nuvežus į 
Dargužius galutinai baigti. Ir meistrą turėjo 
kaimynystėje — Balsių Spurgį. 

Tuo tarpu P r a n a s Dargužiuose su kelmais var
go. Jau antrą vasa rą ten ir gyveno našlės Brikienės 
troboje prisiglaudęs. Buvo patogu — Brikienės 
trobelė stovėjo Šalimais P rano žemės. Kai tėvas išda
vė Nikonių ūkį iš pusės. Pranas namuose mažai 
pasirodydavo. Retkarčiais ateidavo arklių pasiimti, 
mat. buvo pradėjęs plėšimą plėšti, o savo arklių d a r 
neturėjo. Pradėjus s ta tvbą. ir jis kas rvta prie darbo 
prisistatydavo, no r s apie statybą nieko nenus imanė, 
bet r ą s t a m s aptašyt i ne kokio mokslo ir reikia, tik 
stiprių rankų. Tai ir tašė rąstus kuone pa ts vienas, o 
kai vyrams reikėjo juos ri t inti ar pakelti — tada visi 
supuolę prakai tuodavo. 

(Bus daugiau) 
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Lietuviškose vestuvėse Clevelande. Iš kairės: dr. Remigijus Gaška, 
Vida Gaškienė, Gintautas ir Rūta (Staniškytė) Gaškai. Dalia 
Staniškienė ir Džiugas Staniškis. 

Nuotr. Daivos Blynai tės 

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS 

CLEVELANDE 
Gegužės 24 d. Dievo Motinos 

Nuolatinės Pagalbos parapi
jos bažnyčioje susituokė Gin
tautas Gaška su Rūta Julija 
Staniškytė. Jaunoji Rūta Juli
ja Staniškytė, Džiugo ir Dalios 
Staniškių vyriausioji duktė, 
gimė ir augo Clevelande. 1980 
metais Dyke biznio kolegijoje 
Clevelande įsigijo associate of 
science laipsni Word proses-
sing srityje. Ji yra baigusi 12 
metų Šv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą. Nuo vaikystės 
priklauso a te i t in inkams. 
Studentaudama 2 metus buvo 
studentų ateitininkų sąjungos 
centro valdyboje. Neringos 
stovyklose ėjo vadovės parei
gas. Ilgametė tautinių šokių 
grupės ..Grandinėlės' šokėja. 
Nuo Dievo Motinos parapijos 
choro įsikūrimo yra jo narė. 

Gintautas Gaška, Remigi
jaus ir Vidos Gaškų sūnus, 
gimė ir užaugo Midland. 
Michigano valstijoje. Pri
klausė Chicagos ,,Lituanicos" 
skautų tuntui ir Amerikos 
eagle skautams. Bakalauro 
laipsnį architektūroje gavo 
Cincinnati universitete. Vieną 
semestrą lankė Vilniaus dailės 
institutą Iietuvoje. Per univer

siteto programą dirbo archi
tektūros į s ta igose Balti-
morėje, Clevelande, Chicagoje 
ir Cincinnati miestuose. Cleve
lande priklausė tautinių šokių 
ansambliui „Grandinėlei" ir 
„Žaibo" sporto klubui. 

Jaunuosius prie altoriaus 
palydėjo šešios poros pabrolių 
su pamergėmis. Gilius Gaška, 
jaunojo brolis, su Diana 
Staniškytė, jaunosios sese
rimi, Greg Gohrband su Daiva 
Petuką uskaite-Madjar, John 
VVarsila su Rūta Girdaus-
kaite, Paulius Staniškis, jau
nosios brolis, su Indre Gaškai
te, jaunojo seserim. Vincas 
Staniškis, jaunosios brolis, su 
Elenute Žilionyte, jaunosios 
pussesere, Pete Kinnen su 
Lidija Balčiūnaite. 

Šv. Mišių metu. kurias celeb-
ravo kun. Antanas Saulaitis, 
jėzuitų provincijolas, su klebo
nu kun. Gediminu Kijausku ir 
kun. Danielium Staniškių, 
jaunųjų santuoką palaimino 
kun. A. Saulaitis, SJ. Jis per
skaitė popiežiaus palaimini
mą, gautą i š Vat ikano . 
Ceremonijoms vargonavo Rita 
Kliorienė su trimitų ir giesmių 
palyda. Tris giesmes giedojo 

jaunavedžių draugų būrelis. 
Vestuvių puota įvyko La 

Vera iškilmių salėje. Daly
vavo apie 250 svečių. Juos 
sutiko Rūtos ir Ginto tėveliai 
bei pirmoji pabrolių pora. 
Vaišes pradėtos jaunosios 
tėvelio Džiugo Staniškio trum
pu žodžiu. Jaunalietuvių 
orkestrui iš Chicagos užgro
jus maršą, pasirodo vestuvių 
kvieslys — Danius Barzdukas 
su savo prakalba. Jaunave
džiams su pamergių ir pabro
lių palyda prisiartinus prie 
jiems skirto stalo, pasirodė, 
kad jis jau užimtas „kriu
kininkų". (Pagal seną lietu
viškų vestuvių paprotį šie 
„kriukininkai" yra nekviesti 
svečiai). Tik su svočios Nata
lijos Bielinienės pyragu ir 
pabrolių saldainiais jaunave
džiams pasiseka jiems skirtą 
stalą atgauti. Maldą prieš 
valgį sukalbėjo kun. A. Sau
laitis, SJ. Vestuvines vaišes 
labai sklandžiai pravedė 
dr.Marius Laniauskas su Rūta 
Mikulioniene, viešnia iš 
Detroito. Jie svečiams prista
tė jaunavedžius, jų pulką, 
jaunųjų tėvelius, krikšto tėvus 
ir kitus gimines, tarp kurių 
buvo jaunojo močiutės Alek
sandra Balsienė iš Toronto ir 
Emilija Gaškienė iš Chicagos. 
Jaunosios močiutė Petronėlė 
Staniškienė atvykusi iš Balti
ni orės. 

Sveikinimus pradėjo jauno
jo tėvelis Remigijus Gaška. 
Gautuosius raštu skaitė jauno
sios mamytė Dalia Staniš
kienė. Tarp jų buvo gautų iš 
ok. Lietuvos ir kitų tolimesnių 
vietovių. Padėkos žodį tarė 
jaunasis Gintautas Gaška, 
asistuojant jo jaunai žmonai 
Rūtai. 

Vaišių metu vyko lietuviškų 
vestuvinių papročių ceremo
nijos. Be 

ALR KAT. MOTERŲ 
SĄJUNGOS 

ATSILIEPIMAS 
STATULOS R E I K A L A I S 

Pirmiausiai reikia visiems 
padėkoti už atsiliepimą į Mote
rų sąjungos prašymą telkti 
lėšas Laisvės statulos Ellis 
saloje atnaujinimui. Moterų 
sąjunga kalbėjo, kad buvo dvi
gubas tikslas. 

Pirma tai prisidėjome prie 
kilnaus darbo, parodant, kad 
lietuviai, kurie neteko savo 
valstybės, gerai s u p r a n t a 
laisvės reikšmę.' 

Antra, tai buvo svarbu 
iškelti lietuvių vardą ir paro
dyti Amerikos visuomenei, 
kad ir mes esame tarp tų etni
nių grupių, kurios pažadėjo 50 
ar 100,000 dol. Lietuviai turėjo 
sutelkti bent 10 tūkstančių. 
Buvo tikimasi surinkti nuo 10 
tūkstančių iki 24,000 dol. Tai 
būtų buvusi lyg padėka Ameri
kai, kuri priėmė, visus iš visų 
kraštų ir kurie rado Čia prie
glaudą. 

Pradžioje atsiliepė puikiai 
visi. Lietuviai pradėjo aukas 
siųsti, o prie laiškų dar pridė
jo pagyrimus, kad Moterų 
sąjunga imasi tokio patriotiš
ko darbo. Atėjo aukų iš 
Connecticut valstijos, iš 

Chicagos ir kitur po 50 ir dau
giau dol. Moterų sąjunga 
gražiai jiems padėkojo. Atėjo 
aukų iš LB Marąuette Parko 
apylinkės, šaulių, Worces-
terio, St. Petersburgo ir kt. Tai 
t ik da l i s čia paminėtų. 
Priminė kai kurios, kad jau 
daugelis išmirė, bet gyvieji 
dėjo aukas po šimtą ir dau
giau. 

Antras tikslas, kuris buvo 
paskelbtas Moterų sąjungos, 
buvo Lietuvos vardo iškėli
m a s Amerikos visuomenėje. 
Lietuvos vardas plačiai nu
skambėjo. Tai buvo paminėta 
Moterų sąjungos seime. Pami
nė t a , k a d Lietuvių Kat . 
Moterų sąjunga statulos šimt
mečio lyderis. Mūsų organi
zacijos vardas parodė, kad 
mes esame katalikės moterys. 
Kai tuo tarpu kitos grupės 
nesurinko nė vieno dolerio, 
Moterų sąjunga jau buvo 
įnešusi 6,510 dol. 

Gautas pakvietimas iŠ Nevv 
Yorko gubernatoriaus Mario 
Coumo dalyvauti statulos ati
darymo išklmėse ir pagerbti 
Moterų sąjungą už nuoširdų 
prisidėjimą. Liepos 5 d. bus 
iškilmės Nevv Yorke, liepos 6 
d. Nevv Jersey. Lietuvių var
das čia yra gyvas. 

Julia Mack 
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Council 144 kuopa h* Pitts-
tono Lietuvos Vyčių 143 
kuopa. 

72-osios Lietuvių Dienos 
pirmininkas — Jack Joseph iš 
Frackville ir Ed Carlitus iš 
Ringtovvn — ko-pirmininkas. 
Ann Carlitus iš Ringtovvn yra 
renginio sekretorė ir Helen 
Chesko iš Mahanoy City — 
iždininkė. Šios Lietuvių 
Dienos pelnas skiriamas Šv. 

kvieslio prkalbos Kazimiero kolegijai Romoje, 
ir „kriukininkų" jaunavedžių 
stalo užėmimo vaišių pra
džioje, vėliau vyko piršlio teis
mas. Pakartas jis nebuvo, nes 
jaunoji jį išvadavo, dovano
jusi jam jo melagystes apie 
jaunojo dvarą ir kitus jo nebū
tus privalumus. Buvo Šokami 
tautiniai šokiai, dainuojamos 
lietuviškos dainos, padedant 
akordeonu prof. E. Šilgaliui. 
Šokiams grojo jaunalietuvių 
orkestras iš Chicagos. 

Jaunojo pora Gintautas ir 

kurios rektorium yra prel. Al. 
Bartkus. Tai vienintelė tokia 
lietuvių institucija. Kitos kole
gijos Romoje, yra savo kraštų 
išlaikomos, bet kadangi Šv. 
Kazimiero kolegija negauna 
paramos iš Lietuvos, telkti jai 
lėšas apsiėmė Vyčiai. 

Diena prasidės Mišiomis 12 
vai., kuriose bus minimas 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo 100 m. 
jubiliejus. Jų iškilmes organi
zuoja kun. Frank Yaskus iš 

Rūta Gaškai povestuvinei Luzerne, P a Giedos jungtinis 
kelionei išvvko į Šveicariją ir Luzerne County l ietuvių 
Austriją. Grįžę jie apsigyvens 
Clevelande, kur Gintautas 
Gaška dirba kaip Junior 
Designer van Dijk Johnson 
and Partners architektūros fir
moje. v.A. 

MOSLJ KOLONIJOSE 
Rochester, N.Y. 

JAUTRIAI PAMINĖTI 
KRUVINIEJ I BIRŽELIO 

ĮVYKIAI 

Lietuvių tautai niekada ne
pamirštami žiaurieji Birželio 
įvykiai čia buvo paminėti bir
želio 22 d. šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje 11 vai. šv. 
Mišių aukos metu. Prie alto
riaus buvo išdėstytos didelio 
formato fotografijos dabar
tinių Iietuvos kankinių, kurie 
yra įkalinti Sibiro taigose. 
Mišių aukas — Lietuvos 
žemės, liet. kat. bažnyčios 
kronikas ir Sibiro mergaičių 
maldaknygę prie altoriaus 
atnešė „I^azdyno" taut. šokių 
Šokėjos, pasipuošusios tauti
niais rūbais. Jos atnešė ir 
kankinių vainiką prie alto
r iaus. Mšioms pa ta rnavo 
skautai. Organizacijos daly
vavo su savo vėliavomis. Po 
Mišių vainikas buvo išneštas 
prie kryžiaus šventoriuje, kur 
po trumpų maldų ir giesmės 
„Marija, Marija" buvo baig
tas Birželio įvykių minėjimas. 
Šioms apeigoms vadovavo 
kun. Justinas Vaškys. OFM. 

Mišių metu giedojo vietos 
Liet. B-nės choras, vadovauja
mas choro dirigento R. Obalio. 
Kun. Justinas Vaškys, savo 
pamoksle prisiminės prieš 45 

metus įvykusius žiauriuosius 
Birželio įvykius, pažymėjo, 
kad jie lietuvių tautos istorijoj 
niekada nebus pamiršti. Mišių 
metu skaitinius skaitė prof. dr. 
A. Klimas, paskaitydamas ir 
kai kurias ištraukas iš E. 
Juciūtės atsiminimų knygos 
..Igarkos Naujamiestis". 

Dr. Vladas Le l i s liepos 1 d. 
išėjo užtarnauton pensijon. 
Lietuvių visuomenė jo ilgai 
pasiges, nes jis buvo tikrai 
maloniai paslaugus besis
kundžiančiam sveikatos reika
lais. Aktyvus ir lietuvis visuo
menininkas. Malonių poilsio 
dienų! 

J A U T R I A I 
ATSISVEIKINTA 

SU ADOMAIČIAIS 

Birželio 22 d. išsikelian-
tiems į Floridą Onei ir Jonui 
Adomaifiams vietos choro 
valdyba suruošė labai jautrų 
atsisveikinimo pobūvį Šv. 
Jurgio liet. kat. parapijos 
mokyklos salėje, dalyvaujant 
buvusiems ir esantiems choris
tams ir choristėms. Ir tas 
atsisveikinimas buvo sureng
tas ne veltui. Jonas Ado
maitis vietos Liet. B-nės choro 
dirigentu ir vadovu buvo nuo 
pat šio choro susiorganizavi-
mo dienų — 1950 metų su 
maža pertrauka, kai choro 

dir igento pareigas buvo 
perėmęs Petras Armonas. 0 
Onė Adomaitienė taip pat nuo 
choro susiorganizavimo dienų 
buvo nepavargstanti choristė. 
Vaišes parengė choro pirm. 
Rūta Gečienė, Nijolė Saladžiū-
tė ir kt- choristės. Vaišėms 
vadovavo Vyt. Zmuidzinas. 
Susirinkusių vardu atsisvei
kinimo žodį pasakė prof. VI. 
Sabalienė, išvykstančius pa
lygindama su muziko Sibeli
jaus Tuonelijos gulbe... 

— Šv. J u r g i o parapi jos 4 
savaitinis biuletenis birželio 
kankiniams pagerbti buvo įdė
tas į dail. Živilės Vidman-
tienės pieštą viršelį, vaiz
duojantį Lietuvą — savo 
vaikus apverkiančią motiną. 

choras, vadovaujamas Robert 
Keller. Popietinėje prog
ramoje šoks Rochesterio (N.Y.) 
„Lazdyno" taut. šokių šokėjų 
sambūris, ir dainuos sol. 
Joseph Yezulinas iš Shenan-
doah. Po programos vyks 
šokiai. 

Lietuvių Dienos metu ta ip 
pat vyks lietuviškų rankdar
bių paroda ir bus proga įsigy
ti lietuviškų dovanėlių. Toli
mesnių informacijų skam
bint i Ann Car l i tus 717— 
889-3839. 

Hartford, Ct. 
IŠTREMTŲJŲ 
MINĖJIMAS 

Jau metai po metų, kai bir
želio mėnuo lietuvių sutin
kamas ne grožio ir žiedų spal
vomis, bet juodom ir liūdesio 
spalvom. Ir šiais metais iš
tremtųjų minėjimas Hartfor
de įvyko b i rže l io 9 d. 
Sekmadienį, 9 vai . r y t o 

— A.a . 
buvo Mišios, dalyvaujant 

Ju l i ja Čypienė, organizacijoms su vėliavomis. 
sulaukusi 95 metų, birželio 12 
d. mirė palikdama giliam 
liūdesy dukterį Genę Saladžiu-
vienę ir sūnų Vytautą Čypą su 
jų šeimomis bei artimaisiais. 
Nuoširdi užuojauta mirusios 
dukrai Genei ir Vytautui bei jų 
artimiesiems ir jų šeimoms. 

- sb. 

Rocky Glen, Pa, 
LIETUVIU DIENA 

PENNSYLVANIJOJE 

Rocky Glen parke, Moosic, 
Pennsylvanijoje. sekmadienį 
rugpjūčio 17, įvyks 72-roji 
metinė Lietuvių Diena. Jos 
rengėjai — Schuylkill County 
knsyk l in inkų Anthraci to 

4'th of July 

GREETINGS 
^ ^ 

skirtą šiai dienai, išrūpino ir 
perskaitė Regina Stankaitytė. 
Pagrindinę kalbą pasakė inž. 
Ignas Budrys. Kaip visada, ir 
šiandieną j is kalbėjo trumpai, 
bet išsakė viską, kas klausy
to jams buvo įdomiaus ia 
išgirsti. J i s priminė, kad 
birželio mėnuo la ikomas 
gražiausiu iŠ visų — pilnas 
džiaugsmų ir visokių malo
numų. Bet mums lietuviams 
birželis primena nelaimių ir 
l iūdesio d ienas . Birželio 
mėnesį buvo okupuota Lietu
va, birželio mėnesį įvyko 
tautos naikinimas — trėmimai 
birželio mėnesį prasidėjęs 
karas pareikalavo iš lietuvių 
daug aukų. Kalbėtojas ragino 
skelbti pasauliui apie paverg
tą t au tą nes pavergtieji negali 
kalbėti. 

Po paskaitos buvo meninė 
dalis. Kurį laiką apmiręs dai
nos vienetas „Paslaptis" šian
dien atgijo ir labai gražiai 
padainavo keletą dainų. Muzi
ko Jurgio Petkaičio paruoštos 
dainininkės Sofija AUenė, 
Irena Petkai tienė, Gražina 
Aleksandravičienė ir buvo šios 
dienos dainininkės. Po prog
ramos inž. Dzikas padėkojo 
visiems už dalyvavimą ir, bai
giant šį minėjimą, sugiedota 
giesmė Mari ja Marija. 

Ig. S-tis 

Vietinis choras j aud ino 
žmones gražiomis giesmėmis 
ir maldos Žodžiai skrido į 
pavergtą tėvynę. Tuoj po 
Mišių į bažnyčios svetainę 
susirinko gražus tautiečių 
būrys išklausyti tai dienai 
skirtą programą. Minėjimą 
atidarė bendruomenės pirm. 
inž. Alfonsas Dzikas ir prog
ramai tęsti pakvietė Saulių 
Dziką. Šis jaunos kartos atsto
vas savo pareigą atliko pasi
gėrėtinai. 

Įnešus vėliavas, klebonas 
kun. Juozas Matutis sukal
bėjo maldą. Sauliui pap
r a š i u s , v iena i m i n u t e i 
susikaupta prisiminti žuvu
sius bolševizmo vergijoje. 
Hartfordo mero proklamaciją. 

P A T I K R I N T I KLAUSĄ 
T E L E F O N U 

Chicagoje galima patikrinti 
savo klausą, pašaukus vieną 
iš šių trijų telefono numerį: 
883-3764 439-HEAR arba 753-
8200. 

MIRĖ SCOTT 
Buvęs Illinois generalinis 

p rokuroras , respubl ikonų 
veikėjas William J. Scott bir
želio 22 d. beplaudamas auto
mobilį gavo širdies smūgį ir 
mirė, sulaukęs 59 m. amžiaus. 

N U P I R K O 9 
L Ė K T U V U S 

Midvvay Airlines nupirko 9 
KLM Royal Dutch bendrovės 
lėktuvus ir planuoja praplėsti 
skraidąs iš Midvvay aerod
romo. 

D I D E L Ė P A R O D A 

Chicagos Kultūros centre 
(78 E. Washington) iki rugsėjo 
20 d. vyksta Illinois dailinin
kų premijuotų kūrinių paroda. 

P R I E Š S I E N Ų 
T E R L I O T O J U S 

Chicagos policija griežčiau 
griebia sienų, autobusų terlio-
tojus. Per du paskutinius 
s a v a i t g a l i u s a reš tuota 12 
jaunuolių. 

HAVE A HAPPY & SAFE 4TH OF JULY 
CLEARING BANK 

Member F.D.I.C. 

(312) 582-6300 
5235 W . 6 3 r d St. C h i c a g o , I I I . 6 0 6 3 8 

MAY THE BELLS OF PEACE RING 
THROUGHOUT OUR COMMUNITY AND COUNTRY 

ON THIS 4TH OF JULY 

SHERIFF RICHARD J. ELROD 
Sheriff of Cook County 

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND HAPPY FOURTH OF JULY 

COURTESY OF 
EDVVARD HINES LUMBER CO. 

PHONE: 767-8300 
4626 WEST 63R0 ST., CHICAGO, ILLINOIS 

INDEPENDENCE DAY GREETINGS 
TO OUR FREINDS AND PATRONS 

COURTSY OF 
PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOCIATI0N 

3156 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILLINOIS 
PHONE: 927-3500 

Independence Day Greetings From 
SOUTHWEST FEDERAL 

SAVINGS 6 LOAN ASSOCIATION 
Phone: 436-4600 

3525 W. 63rd St., CMcago, M. 
4062 Souttmest Highway 
Hometown, M. 422-4500 

Also 
MANOR FEDERAL DIVISION 

Pitono: 656-0800 
5830 W. 35tti St., Cicero, IN. 

independence Day Greetings 
To Our many Friends 

Courtesy of 
LAWNDALE AUTO BODY 

Phone: 7SS-1133 
3101 S. Ridgeland, 

0#rwyn, M. 
Independence Day Greetings 

To Our Many Friends 
Courtesy of 

LEE TELEVISION SERVICE 
(Electronics) 

3422 W. 63rd St., CMcago, IN. 
Tel.: 471-1619 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 
- Daisy Brand Meat Products -

Phone: 277-3095 
2310 S. Pulaski, CMcago, M. 

UOUID LAWN FERT1UZING 
* LANDSCAPING CO. INC. 

For the Best Home Lawn Care 
Call Us 

485-2958 

Independence Day Greetings 
From 

SUZ DEUCATESSENS 
6743 W. Archer 

299-1136 
3116 W. 43rd 

523-9533 
Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialties 

Independence Day Greetings 
To Ali Our Friends & Patrons 

IOEAL AUTO PARTS 
4639 S. CaMIomia A ve. 

CMcago, IN. 
523-5277 

Automotive Parts For Ali Cars 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of The 
LOYAL CASKET CO. 

Phona: 722-4065 
134 So. CaRfomia Ava., 

V l U v v V v f 188* 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends, Courtesy of 

SLUOGE REM0VAL 
ANO SEWER SERVICE 

Phone: 809-5175 
2315 Wast Moffat 
Chicago, III. 60647 

Independence Day Greetings 
To Our Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar Off With Vrtamins 

4324 Weat 63rd St , CMcago, M. 

Have a Happy & Safe 4th of July 
BRIGHTON RESTAURANT 

4550 S. Putoki 
376-8444 

Open 24 hours 
Never ctosed 

AIRPORT HONDA 
KAWASAKI 

4520 W. 63rd St. 
CMcago, M. 

767-2070 
Pardavimas - Aptarnavimas - Dalys 

Pilnas pasirinkimas reikmenų 

AWNCO INC. 
9301 S. VVestom 

CMcago, m. 
239-1511 

Since 1896 
A Tradition in Avvnings 

Independence Day Greetings 
MIDWAY LOUNGE 8 BANGU ET HALL 

4222 W. 63rd St. 
CMcago, M. 

581-4222 
Banquets for VVeddtngs & Ali Occasions 

Package Plans Available 

Best Vvlshes To Ali For A Safe 
And Happy Fourth of July 

Courtesy of 
JA MAR JEWELERS 

Phona: 679-0010 
4915 Oakton St. 

JUSTCLASS 
3410 W. 79th St. 

476-3320 
Hair Styling for the Entire Family 

Open 9 A M Tuesday thru Saturday 
Open Wed.. Thurs, & Fri. Evenings 

Tues 4 Wed. — Senior Citizen Days 

WESTLAWN CURRENCY 
EXCHANGE 

4021 W. 63rd St. 
CMcago, M. 60629 

767-7636 
Instant Renewal of 

Chicago City Licenses 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210Carmąk 

Bervryn, M. 60402 
788-8669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

Independence Day Greetings From 
DYNAMIC AUTO RE8UILOERS INC. 

6020 S. Wettem 
Cnlcft^o, Ui* 

476-8650 
Ouality Body Repairing and Painting 

Foreign & Domestic Cars 

KENtTS FAMILY BOWUNG PRO SHOP 
3205 W. 59th, CMcago, M. 434-1800 
Columbia - AMF - Brunswick — Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
Open Mon. VVed & Fri 11 AM. to 6 P M. 

Tues & Thurs 12 to 9 P.M 
Sat. 11 AM. to 5 P M. 

8 6 8 Uphofttery Inc. 
Free Estimates. 27 Years Experience. Free 
Ptck Up & Delivery. Large Selection of 
Fabncs. Residential - Commercial. 

385-4669 
13046 S. Western, Blue Island. IL. 

Independence Day Greetings 
From 

CLUB KARL0V 
4056 W. 47th St. 

CntCotęo, III. 
847-8466 

Banquets for VVeddings & all Occasions 

K 8 S PHARMACY 
"A Good Health Pharmacy" 

We Honor all Insurance & Welfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-8006 

2601 W. f Į Į j 
Independence Day Greetings From 

ART 6 ARDELL REIS 
OF REIS FLORIST INC. 

6238 Cermak Rd.. Berwyn. IN. 
484-6368 

Flovvers of Distinction FTD. Teleflora l 
AFS All Major Credit Cards Accepted. 



OPEN APPEAL TO PRESIDENT RONALD REAGAN 
Dear Mr. President: 
The Soviet Union has forcibly extended its power and domain over vast areas of the globė, imposing harsh restrictions on the populations it 

holds captive, distorting the rule of law into institutionalized statė terror, unabatedly committing human rights abuses for 60 years. Bolshevik and 
Soviet rulers have tortured, maimed, enslaved and murdered more people than anyone in history — exceeding even Hitler's Third Reich. 

You, Mr. President, are among the few world leaders who recognize the true nature of the U.S.S.R. During your presidency. as you yourself 
remind us, not "one square indi" of free world soil has been conquered by communist forces. That is a record of which you can be proud. 

But, Mr. President, are you aware that within your own Administration there are people bent on accommodating Soviet goals, legitimi/.ing its 
oppressive legal system. vvorking with the notorious Soviet secret police, the KGB, and collaborating with Soviet oppressors? Only you. M r. Presi
dent, can change the course of open collaboration with the Soviets which has been taken by the Office of Special Investigations. wiihin your own 
Department of J ustice. 

We respectfully submit the following for your consideration: 

* The tragedy of Hitler's perpetrated Holocaust cannot be under-
estimated or forgotten. History mušt record Hitler's atrocities, both 
for the sake of the victims and for future generations. 

* For those šame reasons. the genocide committed by the commu-
nists, beginning with the first days of the Bolshevik coup and continu-
ing to this present day in the Gulag, mušt not be disregarded. History 
cannot ignore the millions of victims of the Ukrainian famine nor the 
massive deportations and executions of Balts and others. 

* Ali H ar criminals — both Nazi and communist— should be pun-
ished. There can be no haven for any war criminals in the free world. 

* The captive nations of Eastern E u rope, if they were free, nould 
punish the authors and collaborators of the communist and Nazi geno-
cides, which occurred on their soil. Honever, these countries are op-
pressed and held captive by Stalin's heirs. 

* As they did in Nuremburg 40 years ago. the United States and 
other Western nations should again establish tribūnais, vvhose pur-
pose would be to try and punish war criminals. This time, honever, 
Hitler's partners, the Soviets, should be among the accused rather 
than the adjudicators. 

* The free nations should afford those accused of v* ar crimes all the 
due process protections guaranteed by our democratic constitutions. 

* No individual should be deported to any communist country for 
trial or punishment. If the individual is found guilty of committing war 
crimes, he should be tried and punished vvhere he is found. 

* Deportation of an individual to the Soviet Union, regardless of 
the circumstances or motivation for that deportation, compounds the 
tragedy of Hitler's and Stalin's crimes against humanitv and makes a 
mockery of our democratic traditions. 

Mr. President, an American of Baltic heritage who has been denaturalized and faces deportation to the U.S.S.R. is in prison loday. The guards 
have informed his family that he is not entitled to even the minimai amenities of prison life, because he is a politicalprisoner. While the US.S.R. 
continually charges that the United States has political prisoners, your Administration has repeatedly denied that allegation. The Office of 
Special Investigations has targeted other Baltic and Ukrainian individuals for deportation to the Soviet Union. 

These targeted deportees are not standing trial for alleged participation in war crimes. They are being tried in civil, not criminal proceedings 
for violating retroactively passed immigration laws. They are not being afforded the most basic constitutional protections guaranteed to all 
Americans. As naturalized Americans, they are being denied due process of law. 

These naturalized Americans are going to be delivered to the U.S.S.R. by the U.S. for political show trials and executions. Amnestv Interna
tional has protested against these deportations. Nonetheless, some overly zealous officials. in totai disregard of traditional American policy. are 
eager to accommodate the Soviets by repeating the mistakes committed by the United States in the infamous Operation Keeihaul. when after 
World War II, the American military participated in the forced deportation of Ukrainians, Byelorussians, Russians, Poles and other's to Stalin's 
concentration camps. Mr. President, Americans of Eastern European heritage and millions of their neighbors who overvvhelmingly supported 
you in 1980 and again in 1984 look to you to review and end this action by the Office of Special Investigations. 

Franklin D. Roosevelt, who was in many respects a great president, committed a grievous error in conceding to Soviet demands at Yalta. As 
a result his record of achievements was greatly diminished in the eyes of millions of people who value freedom. Perhaps in recognizing Soviet 
influence over Eastern Europe, President Roosevelt had been blinded by the United States' past alliance with the Soviets. A similar cmcession 
on your part, Mr. President, could not be so excused, particularly in light of your long time anti-communist stance. History vvill record your 
great achievements in strongly resisting communist tyrannies around the globė, but if Americans are deported to the U.S.S.R. by your Admin
istration, it vvill blacken your record and leave a permanent blemish on the American soul. 

We beseech you, Mr. President, to listen to the pleas of your fellovv Americans: 

* Do not compound the injustices of VVorld VVar II by alkming 
your Administration to collaborate with the Soviets. 

* D o not permit deportation or extradition of any individual to 
communist controlled countries. 

*Review the record of OSI's collaboration and submission to the 
interests of the Soviet Union and especially their secret police, the 
KGB. 

Name 

Address 

We trust in you, M r. President, to correct this terribly unjust process. 

DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!!! DĖMESIO!!!!! 

PRAŠOM NUKIRPTI AUKŠČIAU ATSPAUSDINTA KREIPIMĄSI J PREZIDENTĄ REAGANĄ IR JJ PASIUSTI JAM SEKANČIU ADRESU: 

President Ronald Reagan 
The VVhite House 
VVashington, D.C. 20500 

PREZIDENTAS YRA VIENINTELIS ASMUO, KURIS GALI SUSTABDYTI DEPORTACIJAS J SOVIETU SĄJUNGĄ! 
Jūsų aukos yra nepaprastai reikalingos šiuo kritišku momentu. Americans for Due Process planuoja dėti skelbimus amerikietiškoje spaudoje, 

kad mūsų draugai, kaimynai ir kolegos plačioje amerikiečių visuomenėje sužinotų kaip grubiai ir neteisingai elgiasi OSI. 
Šiam projektui įgyvendinti yra reikalingos Jūsų aukos dabar. Apeliacijom terminas baigiasi. Kazimierui Palčiauskui, Liudui Kairiui, Jurgiui Juodžiui, 

Antanui Virkučiui ir kitiems Pabaltiečiams laukia mirtis Sovietų Sąjungoje. Turime prabilti dabar! 

šiam tikslui siunčiu auką: 
( ) $25.00 
( ) $50.00 
( ) $100.00 
( ) Daugiau negu $100 
( ) Noriu, kad auka būtų anoniminė 

Čekius rašyti Americans for Due Process vardu ir siųsti: 

AMERICANS FOR DUE PROCESS 
PO BOX 85 
VVOODHAVEN, NEW YORK 11421 

Pavardė, Vardas 

Adresas 

• f 



PKAUGAS, Padienis, .9.6 „. fc^ mėn, 3 „. Lietuviai Floridoje 

3:2 
Pasaulinės futbolo pirmenybės (VI) 

P . G A N V Y T A S 

Silvio Gazzanigos, italų 
skulptoriaus sukurtas FIFA 
World Cup, tai 5 kilogramų 
aukso pokalas, dėl kurio 119 
kraštų prieš 2 metus pradėjo 
varžybas. Ir praėjusį sek
madienį prieita prie pačių 
baigminių žaidynių — tai 
Aztec stadione Meksikos sosti
nėje rungtynės tarp Argen
tinos ir Vak. Vokietijos rink
tinių, kurių laimėtojas taps 
13-tu futbolo pasaulio meis
teriu. Stadione žaidimą stebėjo 
daugiau ka ip 114,000 žiūrovų, 
o prie ekranų tų stebėtojų buvo 
milijonų milijonai. Po tikrai 
įdomaus žaidimo visi šie stebė
tojai patyrė, kad tradicija dar 
kartą „nulėmė" rezultatus ir 
vėl laimėjo to paties žemyno 
rinktinė, nugalėjusi svečius iŠ 
užjūrio. Argentina, Lotynų 
Amer ikos a t s tovė , įveikė 
vokiečius 3:2. Tuo jie antrą 
kartą pasipuošė nugalėtojo 
titulu, pirmą kartą tai pasiekę 
savo žemėj — Buenos Aires 
stadione 1978 metų baigmės 
turnyre. Vokiečiams gi antrą 
kartą iš eilės teko finalą 
užbaigti nugalėto rolėje, nes ir 
Madride prieš 4 metus jie 
finale pralaimėjo prieš italus. 
Tad Argentinos bei Vak. 
Vokietijos rinktinės dabar 
„susilygino", nes abi rink
tinės meisteriu y r a tapusios po 
2 kartus. 

P a k e l i u i į f ina lą 

Baigmės ' tu rnyras ' pasižy
mėjo daugeliu netikėtumų. Kai 
tik pradėjo formuotis nuomo
nės, kad kuri nors rinktinė 
pradeda kilti į favoritų eiles, 
žiūrėk, ir jau t a komanda 
iškrenta i š tolimesnų varžy
bų. Tokie danai , įtikinančiais 
laimėjimais prieš Urugvajų 
(6:1) ir tuos pačius vokiečius 
(2:0). pademonostravę savo 
sugebėjimus, netikėtai suklupo 
prieš i spanus 1:5. o tie iš toli
mesnių varžybų buvo pasiųsti 
namo belgų rinktinės, kuri 
juos įveikė o:4 ir tuo būdu 
pateko j paskutinį ketvertuką. 
Argentina savo ruožtu 2:1 
pasekme nugalėjo įsismaginti 
pradėjusius anglus, laimė
jusius 2 rungtynes identišku 
3:0 rezultatu prieš lenkus ir 
Paragvajų. 

Favori tas Brazilija rung
tynėse prieš Europos meisterį 
Prancūziją pirmą kartą šiose 
žaidynėse patyrė priešininko 
įvartį ir to pakako sužaisti tik 
lygiąsias i r baudiniu mušimo 
„dėka" iškristi iš tolimesnių 
varžybų. Tai tikriausiai buvo 
pačios žavingiausios rung
tynės visame turnyre, bet 
brazilai nesugebėjo bent dar 
vieną kartą nugalėti prancūzų 
vartininko ir todėl turėjo 
namo vykti anksčiau negu 
buvo planavę. Prancūzus 
kelias dienas vėliau ir vėl — 
kaip ir Madride — paklupdė 
vokiečiai, prieš tai šeiminin
kus meksikiečius pasiuntę 
nuolatiniam poilsiui. Tuo 2:0 
rezultatu prieš prancūzus Vak. 
Vokietija pelnė teisę žaisti 
baigminėse rungtynėse. 

Jei Žaidime prieš Angliją 

Su palapine 
(Atkflta iš :< psl.) 

rodo masinį emigrantų skaičių ir 
įtaka šio krašto gyvenime. Šiuo 
metu, Saskatchewan u-to slavis
tikos fakultete keturiolika kursu 
dėstoma ukrainiečiu kalba — 
literatūra ir kalbos mokslai, o 
dvylika kursu — ukrainiečiu 
istorija, kalba, literatūra — dės
toma anglu kalba. 

įdomu būtu čia dar pasidairyti, 
bet laikas vietoj nestovi. Laukia 
popiečio paskaitos. Vakare bus 
banketas, o rytoj teks lagaminus 
krauti i palapinratį ir sukti j Cal-
gary. i gražiuosius Rocky kalnus, 
j Banff. Šiam kartui sakysiu su
diev ir padėsiu tašką. 

argent iniet is Diego A r m a n d o 
M a r a d o n a aiškiai parodė, kad 
jis šiuo metu geriausių geriau
sias (ypač savo antruoju įvar
čiu), ta i pusfinalyje prieš 
Belgiją j i s dar kar tą patvir
tino savo žaidimo kokybę. Vėl 
2 jo įvarčiai, bet tai tik dal is jo 
universalumo aikštėje. Be 
jokios abejonės j is buvo šio 
baigmės tu rnyro ger iausias 
žaidėjas. Nežiūrint begalinio 
jam skir iamo dėmesio, j is visa
da akcentavo argentiniečių 
komandos sugebėjimus. Kriti
kai tuo tač iau kiek abejojo, 
prileisdami, kad vokiečiams 
sėkmingu gynybos tinklu 
sustabdžiusiems Maradona , 
argentiniečiai pas imes ir euro
piečiai turės vilčių į meisterio 
titulą. 

B a i g m ė 

G a r s a u s vokiečių Franz 
B e c k e n b a u e r v a d o v a u j a m i 
vokiečiai š iam finalui buvo 
gerai paruošt i . Iš tikrųjų 
Maradona buvo stipriai saugo
j amas — pirmoj eilėj Lothar 
Matthaeuso, kur iam dažna i 
ta lk ininkavo Karlheinz Foers-
ter. Nepavyko Maradona i 
pasiekti bent vieno įvarčio, 
tačiau s t ra tegiškai j is sukūrė 
visas 3 situacijas, kurios buvo 
paverstos golais Argen t ina i . 
22-oj m i n u t ė j e g y n y b o j e 
puikiai žaidęs Jose Brovvn, 
pasiekė pirmą įvartį, o 55-oj 
minutėje garsusis puolikas 
Jorge Va ldano rezul ta tus 
pakėlė iki 2:0 

T a č i a u v o k i e č i a i d a r 
nepasidavė. Jei bendra i ši 
r inktinė nepasižymi gerais 
įvarčių medžiotojais, t a i vis-
tiek jų 2 geriausi puolikai (abu 
ilgą laiką buvo sužeisti ir todėl 
nekokioje fizinėje formoje) 
„Karl-Heinz Rummenige 72-oj 
minutėje ir Rudolf Voeller 81-
oj min. savo įvarčia is išlygino 
rezultatus. Tač iau vokiečių 
džiaugsmas, įelektrinęs stadio
ną, buvo t rumpala ik i s . 5 min. 
vėliau M a r a d o n a sėkmingu 
pasu paruošė dirvą už F.C. 
Nantes žaidžiančiam Jorge 
Burruchagai . kuris savo įvar
čiu nulėmė pirmenybių eigą. 

Tuo ir baigėsi puikios baig
mės rungtynės . Žais ta kietai, 
spalvingai , be išs išokimų — 
kaip dera k a n d i d a t a m s į pačią 
viršūnę. Vokiečiai nus teb ino 
savo žaidimu, tač iau trūko 
j i e m s a n ų l a i k ų į v a r č i ų 
medžiotojo a la G. Muellerio. 
Ir todėl antrą kar tą iš eilės 
teko nuryti karčią pralai
mėjimo piliulę. Tač i au jie savo 
pasirodymu gali didžiuotis , ir 
pirmą kar tą t rener io rolėje 
p i r m e n y b ė s e d a l y v a u j ą s 
Beckenbauer sugebėjo per 6 
savai tes sukurti t ikra i ver
tingos komandos įspūdį. 

Argentiniečiai pelnytai tapo 
meisteriu. Neprala imėję nė 
vienų rungtynių, tik su meis
teriu I tal i ja sužaidę 1:1 lygią
s i a s , j i e k r i t i š k u f i n a l o 
momentu puikiai pademons
travo, kad ši vienuolikė ta i tik
r a s t y m a s , s u s i ž a i d ž i u s i 
komanda, ryžt ingai nusis ta
čiusi pr imenybes laimėti ir 
s ė k m i n g a i šį uždavinį vyk
džiusi. Diego M a r a d o n a — 
tai inspiruojant is de iman tas , 
be kurio ši rinktinė žaidynių 
nebūtų laimėjusi, bet kuris 
visuomet mokėjo žaist i visos 
komandos labui. Kai ki t iems 
n e p a s i s e k d a v o , M a r a d o n a 
pats pradėjo žvejoti golus. bet 
visada akylai stebėjęs ir 
panaudojęs progas kitų savo 
komandos žaidėjų n a u d a i . Tai 
tikrai puikus komandin is 
žaidėjas, nors ir kup inas in
dividualus ta lento. 47 metų 
medicinos daktarui f 'arlos 
B i l a r d o p r i k l a u s o d ide l i s 
kreditas šią komandą iškelti 
iki tokio aukšto susi/.;iidim'> 
lygio. Nors j is skeptikų visad 
buvo vanojamas , jų treneris 
laikėsi s avo nus ta ty tos linijos 

Daytona Beach, FL 

J O N U I K A P C I L T 8 0 M. 

Mažesniuose lietuvių telki
niuose ša l i a vykstančios kul
tūrinės veiklos plačiai prak
t i k u o j a m a švęs t i į v a i r i a s 
šeimų šventes — gimtadie
nius, vardadienius , brandes
nio amžiaus sukaktis ir kitas 
progas. 

Ir tai nieko blogo. Tokiomis 
progomis susibėga apylinkių 
lietuviai — giminės, kaimynai 
ir artimieji bičiuliai. Šaunios 
šeimininkų suruoštos vaišės. 
Svečiai tokiomis progomis 
„ k a l t i n i n k a m s " i š r e i š k i a 
nuoširdžiausius sėkmės linkė
jimus, nuoširdžiai pabendrau
ja ir visa ta i įneša tam tikros 
nuotaikos ir į patį kolonijos 
gyvenimą. O kai kada tokio
mis progomis švystelėja litera
tūros gabalėl is , nuaidi graži 
d a i n a , p a ž a r s t o m a l ie tu
viškojo gyvenimo apraiškos, 
net ir smarkoka i „papoliti
k u o j a m a " . T a d t ok iomis 
nuotaikomis ir mes Daytona 
Beach ir apylinkių lietuviai 
gy ve name ir šia proga kai 
kuriuos įvykius ir prisiminsiu. 

Ramaus , nuostabiai malo
naus būdo, visada paslaugus, 
svet ingas i r pasiryžęs ar t imui 
padėti šioje kolonijoje, persikė
lęs iš J u n o Beach, įsikūrė 
Jonas Kapčius su savo nuošir
dž ia g y v e n i m o p a l y d o v e 
Irena. Įs ikūrė ramioje, gražio
je vietelėje, kad galėtų džiaug
tis likusio gyvenimo metais . 
Birželio 14 d. J o n a s Kapčius 
užsklendžia savo gyvenimo 80 
lapą. Šia r e t a proga birželio 21 
d. Joną pasveikinti susibėgo 
didelis būrys jo artimųjų ne tik 
iš Daytona Beach apylinkių, 
bet ir iš J u n o Beach, jų buvę 
kaimynai . Svečių tarpe net iš 
V o k i e t i j o s a t v y k o k u n . 
Bronius I i u b i n a s . Šaunios 
vaišės Cap ' s Coty restorane. 
Svečių 60. Vaišes pradedame 
kun. Br. L i u b i n o g r a ž i a 
malda . Po vaišių restorane 
svečiai susir inko į Jono ir 
I r e n o s K a p č i ų s v e t i n g u s 
namus . Va išės tęsiamos vaiši
nant is gaiviais gėrimais, 
s u k a k t u v i n i n k o spec ia l iu 
pyragu, kavu te ir 1.1. Na. ka ip 
dera, ir oficialioji dalis, kuriai 
vadovauja dai laus žodžio 
meisterė Dali la Mackialienė. 
Jau t r iu žodžiu ji praskuba 
sukaktuvin inko Jono gyve
nimo taka i s , s tabtelėdama ties 
būdingesniais gyvenimo bruo
žais, a t l ik ta is darbais ir ati
duotą duoklę savo tautai ir 

ir taktikos. Finale prieš patį 
rungtynių galą žiūrovų tarpe 
pasirodė p laka tas „Perdon, 
Bilardo. Grac ias" t ikriausiai 
išreiškęs visos šalies jausmus. 
Nors namie dabar ir žiema, 
karštai plakė argentiniečių šir
dys — 4 net nustojo, žuvusios 
džiaugsmo įkarštyje. 

Už ketverių metų Argentina 
vyks į Italiją ginti meisterio 
vardo — o iki tol ji teisėtas 
pasaulio meisteris. 

CLASSIF1ED GUIDE 

Sukaktuvininkas Jonas Kapčius su žmona Irena gimtadienio proga. 
Nuotr. J . J a n u š a i č i o 

l ietuviškam gyvenimui išeivi
joje. 

Linkėjimus išreiškia kun. dr. 
Kazimieras Ruibys, išryš
k indamas Jono pareigingu
mą, religingumą ir pa ta rnav i 
m u s šios kolonijos l ie tuviams. 
Rašytojas Andrius Mironas 
s a v o k ū r y b a a t s k l e i d ž i a 
sukaktuvininko autobiografi
nius bruožus ir kelionės iki 
r a m a u s g y v e n i n i o u o s t o 
nuota ikas . Prie šių linkėjimų 
savuosius jungė ir kiti. Sukak
tuvininkui visi dalyviai sudai
nuoja budriūnišką „Ilgiausių 
metų jums val io". Dal i la 
Mackialienė, perskaičiusi visą 
eilę sveikinimų, visų dalyvių 
vardu atminimui įteikia dail . 
Juozo Sodaičio t a p y t ą gražų 
paveikslą* Po to kukliai prabi
lo pats J o n a s Kapčius . nuošir
džiai padėkodamas visiems 
svečiams už sveikinimus, 
a ts i lankymą ir brangią dova
ną. Jo gyvenimo palydovė 
I rena pasidžiaugė, kad š ia 
gražia proga susi laukė tiek 
mielų draugų, o t a i ir džiu
g ina patį gyvenimą. 

Jonas Kapčius g imė 1906 m. 
birželio 14 d. Ukmergės apskr. . 
Kurk l ių v a l s č . . U ž u š i l i ų 
kaime, 10 vaikų šeimoje (5 bro
liai ir 5 seserys). J o n a s šeimo
je — ant ras . Gaus i šeima, 
nelengvas gyvenimas . Tad ir 
Jonukas į gyvenimą žengė 
sunkiais keliais. Baigęs Kurk
lių pradžios mokyklą, mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje. Tuo 
laiku ėmė siausti šil t inės 
epidemija, t a d ir J o n u k a s iš 
gimnazijos turėjo grįžti į 
namus . l i g o s neišvengė ir jo 
šeima. J is b ū d a m a s vyresnis 
šeimoje, turėjo pakelt i visus 
tuometinius šeimos rūpesčius. 
S u l a u k ę s v y r o a m ž i a u s , 
gusarų pulke at l ieka kar inę 
prievolę pasiekia puskarinin
kio laipsnį, baigęs mokomąją 
kuopą. Pasi l ieka t a rnau t i 
kariuomenėje l iktiniu pen
keriems me tams ir tuo pa t 

l a iku s iekia mokslo — lanko 
suaugus ių jų Pavasa r io gimna
ziją Kaune , įsigyja reikiamą 
m o k s l o cenzą K l a i p ė d o s 
gimnazijoje. Pereina dirbti į 
V i d a u s reikalų ministeriją, 
t a r n a u j a įvairiose IJetuvos 
vietose. Dalyvavo is tor iniame 
žygyje į Vilnių. J i s buvo 
d r a u s m i n g a s , savo pareigas 
a t l iko gerai ir už tai buvo 
v i rš in inkų gerb iamas ir myli
m a s ir tarnyboje pasiekė rei
k i amų aukštumų. 

Karo metus praleido Ingol-
s t ad t e , o 1949 m. j au įsikūrė 
W a s h i n g t o n o v a l s t i j o j e . 
Amerikoje dirbo įvairius dar
bus — medžio apdirbimo 
įmonėse , Fordo fabrikuose, 
grąž tų fabrike, kol pagal iau 
1971 m. po sunkių darbų išėjo 
dž iaugt i s poilsiu ir ramesniu 
gyven imu. J u n o Beach, Fla. , 
i šgyveno 12 metų, t ač iau jam 
l a b a i pat iko Day tona Beach, 
g r ažūs pajūriai, kuror ta in is 
m ie s t a s . I r e n a ir J o n a s Kap-
čiai čia įs ikūrė prieš trejus 
m e t u s , KapČiai šioje kolonijo
je y ra ak tyvūs visuomeni
n i a m e ir kul tūr in iame darbe. 
I r ena dainuoja „Sietyne" , o 
J o n a s visur ir v i sada s avo 
d a r b u t a lk ina bažnyčioje, 
l ietuviškų pamaldų metu ir 
klubo valdybai , a t l ikdamas 
įva i r ias darbus . Tokių mielų 
žmonių reta . Tad ir mielą 
s u k a k t u v i n i n k ą J o n ą sveiki
n a m e ir l inkime amžina i gied
rios nuotaikos ir geriausios 
sve ika tos . 

Jurgis Janušaitis 
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ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenue 
Jbicago, H . 60629. TeL 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

JMIMtlMIHiramillMUIIUBMtUItlJilUIIIII 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

LICENSED REAL ESTATE 
SALES PEOPLE WANTED 

Well established realty company 
needs sales people. Make your own 
hours, work any territory. No monthly 
fees required. Call John at 423-4663 
or stop m at Jodan Realty, 9711 South-
west Highvvay, Oak Lavvn, III. 

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

lllllllllllllllltllllllllllllfllllllllimilllllfill 

NAMŲ APSITVARKYMH 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su natyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant pc 6-ros vai. vakaro: 

T>ief. — 476-3950 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

FOR SALE BY OVVNER: LEMONT: 
Five-room brick bungalovv, full base-
ment, one-car detached garage 
ticnal two-vehicle carport, other 
energy-saving upgrades. Cali Dennis 
Hennebry. 312 257-5622 after 6 PM. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja davlntoji laida 
Suradagavo 

Juzė Daužvardlana 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629 

• miš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S KEDZiE 
778-2233 

Gnlui 5*% 
A V I L I M A S 

M O V I N G 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 
—— ~* ""' ' 
itK-c 20<7f — 30% p*«l*« moUėslI 
:i apdraiuią nuo ugnies ir aiiumiu-
lulio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208'o West 95th Street 

TeL — GA 4-8654 
WK>OOO0O0OO00O00OOO000OOO{ 

MASTER PLUMBING 
Uccnsed, Bonded, Iaturad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos- ply
teles. K.^rSto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde* ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeJ. 636-2960 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chlcago, IL 68629 

UUECt* REJUJOflS' 
792? S P J J V . • : 

RIMAS L . S T A N K U S 
REALTOR-ASSOCIATE 

2 8 4 - 1 9 0 0 
Norintieji p i r k t i ar p a r d u o t i 

namus per šią įstaigą, prašome pa
minėti, kad esa te arba norite būti 
Rimo S t a n k a u s klijentuis. Nuosavy
bės įkainavimas n e m o k a m a i . 

Classically designed. beautifully land-
scaped 3 bedroom custom built home v.-ith-
side stone fireplace and cak vaulted ce;i-
mgs Much, much mce!! $134.900 

The one you've been waiting for is ncw 
available! Spotless split level with firvshed 
fam rm. good-sized sub-basement, fenced 
yard and 2'/2 car detached garage. VVe 
priced it to sell at $89.900. Calt fo' an ap-
pointment now! 

Ontuifc 
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Olsick & C o . R e a l t o r s 
1180 S t a t e S t . , L e m o n t , IL 
257-7100 

No.629-Pelningas 6 butu mūr. namas, 
20m. senumo, turintis "sharp'" 2 mieg. 
butą, 5m. senumo ""boiler" su atskirais 
termostatais, skalbimo priemonės (coin 
laundry), nustatytos vietos automobiliui 
pastatyti, daugiau negu $30,000 pelno, 
išlaidos mažos. 63-čia ir Spaulding. Skam
binkite dabar ir uždirbkite pinigų 

No. 541 — 2 bu tų namas „Uitra 
Deluxe" 65 ir Homan 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, y 
moderni virtuvė, 1% prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir e lektra . J a u č i a m a s savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 613 — 53-čia ir Austin - Bilevel. 
8 kamb. bilevel. Tik 3 metų t r iumo. 4 
dideli miegami. 2 pilnos vonios. Nepapras
tai puikus šeimos kamb. su patio durimis. 
Naujas 2 maš. garažas su autom atidary
mu. Labai švarus. 1 blokas iki Archer. 
Skubėkite, skambinkite dabar. 

AR N O R I T E P A R D f O T I ? 

Savo namą gal i te parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti , nes daug i a i sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

: W ^ - 4 * Į Į 3 | * * IK *ML* 

Pranešame, kad iš spaudos išėjo nauja Algimanto Kezio fotografijų 
knyga LITHUANIA - THR0UGH THE WALL. Knyga didelio formato 
105 puslapiu su nuotraukomis apie Lietuva, kurias Kezys padarė. 
lankydamasis Lietuvoje 1983 metu rudeni. Tai dešimties dienu tru
kusios viešnagės Lietuvoje fotografinis dienoraštis su paties fotografe 
anglų kalba parašytais komentarais apie lankytas vietas — Vilnių. 
Kauna. Trakus. Anykščius. Rumšiškes. įžanga knygai parašė Kazys Al
menas šleido Loyola University Press Čikagoje, gaunama ..Drauge" ir 
pas platintojus. 

Kaina su persiuntimu: $17.50 Illinois gyventojai: $18.78 



* 

SUPILTAS NAUJAS LAISVĖS 
KARIO KAPAS 

A.a. mjr. Kazimieras Daugvydas 
Majoro Kazimiero Daug 

vydo širdis liovėsi plakusi 
1986 metų birželio 14 d. Didelė 
metų našta slėgė nepriklau
somybės kovų savanorio 
pečius, ir širdis seniai buvo 
pasilpusi. Bet kodėl turėjo išei
ti birželio vidury, kai aplink jj 
miestas žydi ir kvepia? Birže
lio 15-tąją, Lietuvos tragedijos 
dieną, jis visada labai jautriai 
išgyvendavo. Tai ga! todėl ir 
pasitraukė jos i? akarėse, kad 
nebesulauktų uar vienos 
sukakties... 

Velionis paliko savo bio
grafiją, sūrią dėl patogumo 
pirmąjį asmenį pakeitęs tre
čiuoju čia beveik pažodžiui 
pakartoju. 

Kazimieras Daugvydas, 
sūnus Antano, gimė 1898 m. 
vasario 24 (pagal senąjį 
kalendorių, taigi, kovo 8 pagal 
naująjį) Balninkų miestely, 
Ukmergės aps., vidutinio 
ūkininko šeimoje. Pradžios 
mokslą išėjo Balninkuose ir 
Aluntoje, o aukštesnį — 
Ukmergės keturklasėj mokyk
loj 1915 m. Brandos atestatą 
įsigijo 1928 m., išlaikęs 
egzaminus prie Švietimo 
ministerijos Kaune. 

A.a. mjr. 
vydas 

Kazimieras Daug-

Atsisveikinimas įvyko birže
lio 16 vakare. Rožinio maldas 
kalbėjo bv. Antano parap. 
klebonas kun. Alfonsas B a b o 
nas. Laidotuves tvarkiusi 
-lolanda Zaparackienė angliš
kai ir lietuviškai priminė 
pagrindini us velionio bio
grafinius bruožus, o taip pat 
šeimai išreiškė užuojautą 
velionio remtų organizacijų 
vardu ir padeklamavo Mairo
nio eilėr. ..Nepriklausomybę 
atgavus". Ilgiau kalbėjęs jo 
nepriklausomybės kovų drau
gas kpt. Stasys Šimoliūnas 
tarp kitko prisiminė, kad iš 
d idesn io būr io D e t r o i t e 

Iš bolševikų okupuotos tėviš
kės 1919 m. vasario pradžioj 
slaptai išvykęs į Kauną, 
savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę. į Kauno m. 
komendantūros mokomąją 
kuopą. Kiek vėliau ėjo kuopos 
raštininko pareigas. Tų pačių 

1919 m. liepos pradžioje išsiųs
tas Karo mokyklon, į organi
zuojamą II kariūnų laidą. 
Karo m-lą baigęs, paskirtas į Putncm, CoTlTl. 
1-mąjį pėst. DLK Gedimino 

gyvenusių kūrėjų-savanorių 
po Kazimiero lieka keturi, iš 
kurių tik du šermenyse daly
vauja, o kiti du serga. Dar kal
bėjo Vytautas Kutkus — LB 
Michigano apygardos ir LF 
vardu. Jonas Urbonas — LB 
Detroito apyl. vardu, Mykolas 
Kizis — Windsoro LB, Bronius 
Valiukėnas — Jūrų šaul. Švy
turio kp. (jis priminė, kad 
velionis daugelį metų iki mir
ties buvo šios kp. garbės teis
mo pirmininku), Stefanija 
Kaunelienė — Stasio Butkaus 
šaulių kuopos ir Cecilija Bal
sienė — Detroito birutininkių 
vardu (reikšdama užuojautą ji 
pabrėžė, kad velionio našlė 
Kristina yra Detroito biru
tininkių pirmininkė). Per visą 
atsisveikinimo valandą prie 
k a r s t o g a r b ė s s a r g y 
boje pamainomis stovėjo šau
liai ir ramovėnai. Karstą 
dengusią Lietuvos trispalvę 
kūrėjai-savanoriai St. Šimo
liūnas ir Vincas Tamošiūnas 
įteikė velionio našlei. Iškilmės 
baigtos Tautos himnu. 

Birželio 17 d. ryte velionio 
kūnas nulydėtas į Dievo 
Apvaizdos bažnyčią, kur gedu
lingas pamaldas laikė kleb. 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir kun. A. Babonas. Atlydėjus 
į Holy Sepulchre kapines, po 
pamaldų visi dalyviai sugie 
dojo ,.Marija, Marija'' giesmę. 

Nekrologų rašytojai, vado
vaudamiesi dėsniu, kad ..apie 
mirusįjį arba gerai, arba 
nieko", dažnai prirašo ir nerei
kalingų pagyrimų. Užtat 
sunku ir labai garbingą 
asmenį įvertinti, taip. kad 
skaitytojas neįtartų perdė
jimu. Velionį Kazimierą paži
nau daugiau kaip pusketvir
tos dekados. Negalėdavau 
atsigėrėti jo kultūringumu ir 
kuklumu ir šių dalykų jam net 
pavydėdavau. Kai paprašytas 

sutikau peržiūrėi jo atsimini
mų kalbą, suartėjus išryškėjo 
dar vienas bruožas — toleran
cija. Velionio kuklumą skai
tytojai gali pajusti jo biografi 
joj, o kuklumą ir toleranciją — 
jo atsiminimuose „Kario" 
žurnale. Žinau, kad apie šiuos 
jo būdo bruožus prasitaręs tik
rai neperdėjau. Tebūna 
kovotojui už Lietuvos laisvę 
Kazimierui lengva svetingoji 
Amerikos žemė... 

Alfonsas Nakas 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. liepos mėn. 3 d. 

Išmokti skaityti yra tas pat, Nesiimki to. ko negali 
kaip uždegti proto lempą, padaryti , bet būk rūpės 
išvaduoti sielą iš kalėjimo arba tingas laikyti savo žodį. jeigu 
atidaryti vartus į pasaulį. prižadėjai. 

P. S. Buck G. Washington 

Mūsų kolonijos 

pešt. 
pulką, 2-ros sunk. kulkosvai
džių kuopos būrio vadu. Šiose 
pareigose dalyvavo susidū
rimuose su lenkais ties Nočia, 
Varėna. Valkininkais. Rūdiš
kėm. Senaisiais ir Naujaisiais 
Trakais ir Padvarininkais, kur 
lenkų artilerijos sviediniai arti 
sprogus buvo kontūzytas ir 
pažeista viena ausis. 1921 m. 
tarnybos labui perkeltas į I 
pėst. divizijos štabą ir paskir
tas pdjutantu. 1925 m. pasiųs
tas į Aukštuosius karininkų 
kursus, kuriuos baigė 1926 m. 
Dėl minėto sužeidimo fronte 
sveikatai šlubuojant, 1926 m. 
turėjo gulti Karo ligoninėn. 
Po ausų operacijos Sveikatos 
k-jos nutarimu iš rikiuotės 
perkeltas į administracijos 
tarnybą kariuomenės inten
dantūroje. Ten paskirtas mobi
lizacijos dalies viršininku ir 
pakeltas į majoro laipsnį. 

Nuo tarnybos atliekamu 
laiku 1934-38 m. studijavo 
VDU Ekonomikos fakultete 
Kaune. Kariuomenės štabo 
įsakymu 1940 m. paskirtas 
Utenos aps. komendantu. Iš 
karinės tarnybos 1941 m. gale 
bolševikai paleido. Vokiečių 
okup. metu nuo 1944 m. tarna
vo Metinėje rinktinėje Kėdai
nių aps. komendanto parei
gose. 

Šeimą 1931 m. rugsėjo 26 d. 
sukūręs su mokytoja Kristina 
Kiaušaite. išaugino dukrą Vir
giniją ir sūnų Rimantą. Su šei
ma 1944 m. liepos gale pasi
traukė į Vokietiją, o 1949 m. 
emigravo į -JAV. Apsigyvenęs 
Detroite, iki pensijos dirbo 
General Motors Technikos 
centre, projektavimo skyriuje. 

Tiek velionio paliktos ir naš
lės truputį papildytos biogra
fijos. Turiu dar pridėti, kad 
Detroite dalyvavo ats.. karių 
— ramovėnų ir šaulių veikloje. 
Lietuvoje bendradarbiavo 
..Karyje". ..Karde" ir ..Trimi
te". Amerikoje prieš kelerius 
metus ..Karyje" paskelbė 
platesnius, beveik HK) mašinr. 
puslapiu atsiminimus, parašy
tus labai objektyviai, niekur 
savęs neaukštinant. kitų ne
smerkiant. .Juose nemažai me
džiagos, turinčios istorine 
vertę. 

Velionis buvo pašarvotas 
Vašu. Rodgers & ContvII 
laidojimo namuose. 

METINĖ ŠVENTĖ 
SESELIŲ S O D Y B O J E 

Plataus mąsto susitikimas 
sparčiai artėja Turintieji lai
mės gyventi arčiau, dažnai 
įvairiomis progomis pasi
naudojame seselių vedamo 
kultūrinio - religinio centro 
atgaiva. Čia gausu dvasinių 
turtų: rekolekcijos, svarbūs 
minėjimai, saulėleidžio sulau 

iiais, Mindaugo pilimi. Sody
ba apdovanota gamtos gro
žiu. Joje dar tebealsuoja 
lietuviška dvasia. 

Į visais žvilgsniais mielą 
seselių sodybą suvažiuosime 
liepos 27 dieną. Šventė prasi
dės 11 vai. ryto iškilmingomis 
pamaldomis. Prasideda ruoši
m a s i s kel ionei : įvairiose 
tolimesnėse vietovėse orga
nizuojamos išvykos autobu
sais, kad ir be savų priemonių 
patogiai galėtume nuvykti į 
susitikimą. 

Siekiame geros nuotaikos, 
kuri lengvina gyvenimo naštą, 
stiprina sveikatą, bet ne visad 

kusiųjų vyresniųjų lankymas mus teaplanko. Gausus susi-
Matulaičio namuose, o pajė 
gesniuosius susitinkame Mari 
jos viloje. Seselės atliekf 
nuostabius darbus: atsinau 
jinimo centre perteikiamo* 
stiprinančios mintys. Tik rei 

būrimas Putname yra vienas 
iš populiariausių metinių įvy
kių rytiniame pakraštyje. Fizi
nio ir dvasinio atsigaivinimo 
mums labiausiai reikia, o 
tokios progos retėja. Viltys 

kia jomis pasinaudoti. Seselii tampa gaivia tikrove susiti-
ne daug. bet jos pasiekia ne tai kimuose. Tada pamirštamos 
arti. bet ir toli gyvenančius gražių ežerų viliojančios 
tautiečius, jaunus ir senus pakrantės prie vasaros saulu-
sveikus ir ligotus. Tai švie tės nuskaidrintų vasarnamių, 
si ausi darbai mūsų rūškanoje Kaip visos dienos, taip ir 
padangėje. I^aimė. kad seselių, susiartinimo šventė prabėgs 
nors nedidelis branduolys, turi greitai, bet tuo ji nesibaigs, 
nemažai dosnių rėmėjų. Paliks nepamirštami prisi-
pasiaukojančių takininkų. minimai, o Neringos stovyk-

Daugeliui jau pažįstama los jaunimas įžiebs viltin-
jauki seselių sodvba su ver- gesnį lietuvišką sustiprėjimą, 
tingais paminklais: Fatima. Tai įvyks liepos 27 dieną Put-
menišku lietuvišku kryžiumi, name. 
kapinaitėmis, Krvžiaus ke- A Valius kis 
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A.fA. 
Stanley A. J. Smailis 

Gyveno Dovvners Grove, Illinois. 
Mirė 1986 m. birželio 30 d., sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Stanley J., Sr., 

marti L .bra, anūkas Stanley Joseph (Joey) Smailis, Jr., 
duktė Katrina Smailytė, U.S.N., brolis Kazimieras, brolienė 
Elsie ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Velionio žmona buvo a.a. Mildred. 
Priklausė Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi

jos Vyrų klubui. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 2 d. Toon koplyčio

je, 4920 Main Street, Dovvners Grove. Illinois. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 3 d. Iš koplyčios 

9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Juozapo parapijos bažny
čią, 4820 Highland Ave., Dovvners Grove, kurioje 10 vai. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines Chicagoje. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkas. 
Laidotuvių direkt. Toon. Tel. 968-0408 

A.fA. 
REGINA LINGIENĖ 

(ACAITĖ) 
Gyveno Burbank, 111. 
Mirė 1986 m. liepos 1 d., 11 vai. ryto, sulaukusi 61 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Joniškyje Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, sūnus 

Antanas, 2 dukterys: Jūratė Vallee, žentas Jonas. Loreta Ju
čienė, žentas Linas, anūkė Julytė, motina Pranciška Ačienė, 
sesuo Rita Slapšienė su vyru Edvardu, uošvienė Aleksand
ra Iingienė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3 iki 
9 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. Tlst St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 5 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, dukterys, motina. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

ŠEŠERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Mylima ir Brangi Lisute, 

Tave labai, labai mylėjome gyvą. Tave mylime ir mylė
sime iškeliavusią amžinybėn, nes Tavo meilė — mūsų... 
mūsų meilė — Tavo... 

Š.m. liepos mėn. 4-tą diena sukanka šešeri metai, kai 
mūsų Brangi ir Mylima Dukrytė — Anūkėlė. a.a. LISUTE, 
buvo pašaukta į amžinąjį poilsį Viešpatyje. 

Prašom' giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti Ją — 
Lisutę toje dienoje savo maldose ir mintyse... 

Liūdintys: Tėvai, broliukas Linelis-Petriukas, 
seneliai ir giminės. 

A.fA. 
Vysk. ANSUI TRAKIUI 

mirus, jo žmonai dr. ADELEI, sūnui MARTYNUI su 
šeima, kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiu gi
lią užuojautą. 

Ignas Malcius 

A.fA. 
JONUI JAGĖLAI 

mirus, jo žmonai, brangiai mūsų sesei, ONAI su šei
ma reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Panevėžio vyskupija 
Siame IV tome aprašyta Pane

vėžio vyskupijos bažnyčios, koply
čios, kapinės varpinės, paminklai. 
Aprašomi vyskupai, valdytojai ir 
kunigai... 

Ypatingas dėmesys skirtas 
iliustracinei veikalo daliai. Dau 
guma bažnyčių bei religiniu pa
minklu nuotraukų čia skelbiamos 
pirma karta. 

Architektūriniu ypatybių ap
rašymai yra dr mž. Jurgio 6imbuto. 

Poušnus. gerai paruoštas leidi
nys: 532 psl kietais viršeliais. 
Išleido Am. Lietuviu Bibliotekos 
Leidykla (Lithuanian Library Press) 
Kaina su persiuntimu 25 dot. 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago. II 60629 USA 

•tomus KVIKIYS 

Panevėžio vyskupija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r ee t - Tel. RE 7-1213 

11028 Sou thwes t H w y „ Palos Hills. Illinois 
Tel . - 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Vytautas Jokūbaitis, su 
žmona iš Clevelando atvykęs i 
Chicagą skautų ir Balfo reika
lais, aplankė „Draugo" redak
ciją ir savo jaunystės drau
gus. Būdamas Vliko valdybos 
narys ir skautų veikėjas, pain
formavo apie lietuvišką gyve
nimą Clevelande ir numato
mus Vliko žygius Vienoje, 
Austrijoje. Šiandien jie išvyks
ta atgal į Clevelandą. 

x „Draugo" penktadie
nio numeris dėl JAV Nepri
klausomybės šventės neišeis, o 
iš anksto bus paruoštas šešta
dienio numeris su kultūriniu 
priedu. Penktadienį ir šeš
tadienį, liepos 4 ir 5 dienomis, 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė bus 
uždarytos. „Draugas" dirbs 
kaip kiekvieną dieną pirma
dienį, liepos 7 d. Taip pat paš
to viršininkas F. Goldie prašo 
pranešti, kad liepos 4 d. paštas 
neveiks. 

x Ateitininkų namų gegu
žinė , kuri buvo numatyta rug
pjūčio 17 d, yra atkeliama j 
rugpjūčio 3 d. Bus šv. Mišios, 
pietūs, įvairumai. Ateitinin
kai ir svečiai kviečiami daly
vauti. 

x „Elta", lietuvių infor
macijos biuletenis anglų kal
ba gegužės ir birželio mėnesių 
5 ir 6 numeriai, išėjo iš spau
dos. Abiejuose numeriuose yra 
informacijos apie radijaciją, 
sukeltą sugedusios atominės 
sovietų jėgainės, pasiekusią 
okupuotą Lietuvą. Taip pat 
yra žinių apie lietuvių veiklą 
Berne. Šveicarijoje, ir numato
mą pasirodymą Vienoje, Aus
trijoje. 

x Loretto l igoninė prisi
deda prie „Libertyfest", ren
giamo prie šv . Kazimiero 
pagrindinio vienuolyno liepos 
13 d. nuo 12 vai. iki 5 vai. vak. 
Seselės paruoš lietuviškus pie
tus ir lietuviškų valgių, 
kuriuos lankytojai galės įsigy
ti ir parsinešti namo. 

x LŠST Trakų rinktinės 
Naujoje Anglijoje ižd. A. Gri-
galauskas atsiuntė tos rink
tinės 25 dol. auką su prierašu, 
kad siunčia „Draugo" para
mai, kad visi rinktinės šauliai 
linki ,JDraugui" daug sėkmės 
lietuviškos spaudos bare. 
l^abai ačiū už auką. 

x Ona Si l iūnienė, Chica-
go, 111., mūsų garbės prenu-
meratorė, lietuviškos spaudos 
rėmėja, grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. 
Labai dėkojame už gražią 
paramą. 

x J u z ė Ivasauskienė, 
Chicago, 111., „Draugo" rengi
nių komisijos narė, lietuviškų 
organizacijų darbuotoja, lan
kėsi „Drauge", įsigijo naujau
sių leidinių ir įteikė 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x „Draugo" gegužinės 
renginių komiteto nariai laimė
jimams fantus mielai priims ir 
net iš jūsų namų juos pasiims, 
tik paskambinkite: 

Marąuette Parke — 925-
6193, Brighton Parke — 
847-5840, Cicero — 652-
4410 

(pr.) 

x Autobusas i jaunųjų 
ateitininkų stovyklą išvyks
ta sekmadienį 9 v. ryto iš Jau
nimo centro. Stovyklautojai 
renkasi 8:30. Autobusas grįš 
liepos 20 d. sekmadienį tarp 5 
ir 5:30 v. vakaro prie Jaunimo 
centro. 

(pr.) 

x Nuperkame automobi
lius ir kitus daiktu* gyve
nantiems Lietuvoje ir pade
dame sutvarkyti palikimus. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, M. 
60643. Tel. 312 238-9787. 

(sk.) 

x S i a m e , , D r a u g o " 
numeryje skaitytojai ras 
pakartotą anglų kalba atsišau
kimą j prezidentą Reaganą, 
kad jis sustabdytų pabaltiečių 
ir kitų deportacijas į Sovietų 
Sąjungą. Skaitytojai prašomi 
iškirpti laišką, jį pasirašyti ir 
išsiųsti prezidentui. Šį atsišau
kimą paruošė Americans for 
Due Process, kuri planuoja 
duoti skelbimus amerikiečių 
laikraščiuose ir painformuoti 
platesnę visuomenę apie OSI 
elgesį. l i g šiol lietuviai yra 
nepaprastai nuoširdžiai atsi
liepę į prašymą paremti šį 
projektą dėti skelbimus į 
amer ikieč ių l a i k r a š č i u s . 
Vienas Chicagos lietuvis net 
atsisakė bilieto į Viliaus Telio 
operą ir atsiuntė savo auką 
Americans for Due Process. 

x P a u l i u s B indokas , 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto studentas, kaip Lietu
vių fondo stipendininkas, šią 
vasarą dirba Pasaulio lietu
vių archyve, tvarko Ijetuvių 
Bendruomenės ir kitų organi
zacijų dokumentaciją. 

x Ateitininkų Jubilie
jinėje stovykloje tema „Atei
tininkas pasaulinės politikos 
arenoje" jau sutiko dalyvauti 
šie simpoziumo dalyviai: R. 
Razgaitienė. A. Pemkus ir L. 
Kojelis. Stovykla bus Daina
voje rugpjūčio 10-14 dienomis. 

x Vincas U r b o n a s , Chica
go. 111.. mūsų bendradarbis, 
aplankė „Draugą", pasirinko 
naujausių leidinių ir plokš
telių už didesnę sumą, o išvyk
damas dar įteikė ir 10 dol. 
auką l ietuviškos knygos 
paramai. Labai dėkojame. 

x Akt . J u l i u s Balutis. 
Cicero, 111.. Petras Beino-
rauskas. Paulius Laniauskas, 
Cicero. 111.. A. Butkienė. Kęstu
tis Stančiauskas, A. Stropus, 
Edvardas Pikelis. Jonas 
Savickas. I. Polikaitienė. J. 
'Pranelis. Rita Dapkutė. V. 
Urbonas, Andrius Baltrušai
tis, E. Jokubkienė. Aristidas 
Bičiūnai. Chicago. 111.. aplan
kė „Draugą" ir įsigijo naujau
sių leidinių. 

x Juozas Bulika. Kęstu
t is Miliūnas. Chicago, 111.. L. 
Kublickas. VVheaton. 111.. 
Alfonsas ir Marija Končiai. 
Livonia. Mich., grąžino laimė
jimu šakneles ir kiekvienas 
pridėjo po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame už lietuviško žodžio 
rėmimą. 

x Dr. V. Dubinskas, Rūta 
Daukus, Jonas Petraitis. 
Dalia R. šaulys. Nina Norris, 
Ada Elvikis. Antanas Mali
nauskas. Maria Ročkus. Kazi
mieras Mikolajūnas. P. 
Kaselis. Marion Smilgius. Pet
ras N'orkaitis. O. Kilikauskas, 
Jonas I^abanauskas. Michel 
Tonkūnas. Kdvardas šlakai-
tis, A. Pliškaitis. Kazys 
Pabedinskas, visi iš Chica
gos. gražindami laimėjimų 
šakneles, pridėjo po 10 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. 

(sk.) 

A R A S 
Dengiami' ir tanome visu rusių 

STOGUS 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu Harhą. 
ARVYDAS KIFI.A 

737171 T 
arba tarp 10 \ r ir « \ .v. 

Tel -I.'i4-96.Y> 

IŠ ARTI IR TOLI 

Po lietuvių Fondo tarybos posėdžio. įvykusio birželio 13 d. Chicagoje. kurio metu lietuvybei 
išlaikyti buvo patvirtinta rekordinė 255,000 dol. suma, grupė tarybos narių su varduvininku 
dr. Antanu Razma. Stovi iš kairės: St. Baras, dr. A. Razma, dr. J. Valaitis. D. Kojelytė. dr. G. 
Balukas. M. Remienė ir dr. K. Ambrozaitis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TRĖMIMU MINĖJIMAS 

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
pagrindinį masinių trėmimų į 
Sibirą minėjimą suruošė 
Chicagos Altos skyrius, 
kuriam šiuo metu vadovauja 
Vladas Soli unas. 

Minėjimas buvo pradėtas 
sekmadienį, birželio 15 d., 
vėliavų pakėlimu prie Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios. 
Pakėlimo apeigas pravedė VI. 
Išganaičio vadovaujama Vyt. 
Didžiojo šaulių rinktinė. Po to 
uniformuoti šauliai, šaulės ir 
gražus būrys tautiniais dra
bužiais pasipuošusių R. LB 
moterų darnioje eisenoje su 
vėliavomis nužygiavo į bažny
čią. 

Vainiką prie altoriaus padė
jo VI. šoliūnas, asistuojamas 
dviejų tautinius drabužius 
dėvinčių studenčių. Mišių 

x Jonas Kelertas, Brook-
field, 111., lietuviško žodžio 
mylėtojas ir rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles su 50 dol. 
auka. J . Kelertui, mūsų garbės 
prenumeratroiui, už tokią 
mielą paramą tariame nuošir
dų ir didelį ačiū. 

x Kun. Antanas Račkaus
kas, Sunny Hills, Fla., mūsų 
nuoširdus rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Labai dėkojame už 
gražią paramą savai spaudai. 

x Biru tė Gylienė, Olym-
pia Wa, Linda Bendoraitis, 
Hollywood, Fla., A. Cicėnas, 
Sioux City. Iowa, D. Bud
rienė, Collinsville, Ct., Liuda 
Rugienienė. Detroit, Mich., 
Paulius Leonas. Miami Beach. 
Fla., V. Mickus, Montreal, 
Kanada, buvo atvykę į Chica
gą ir ta proga aplankė „Drau
gą" ir įsigijo įvairių leidinių už 
didesnes sumas. 

x Laima Didžiul ienė, 
Diana, Florida, pramoninin
ke. Lancaster Steel Co.. Inc., 
mūsų rėmėja, atsiuntė „Drau 
gui" visą šimtinę jo paramai. 
Mūsų mielai rėmėjai tariame 
nuoširdų ačiū už gražią auką. 

x Sol. Stasė Klimaitė-
Pautienis, Santa Monica, 
Cal.. parėmė „Draugą" 200 
dol. suma. Nuoširdus ačiū už 
mielą ir realią auką savos 
spaudos palaikymui. Sol. S. 
Klimaitė-Pautienis yra įrekor-
davusi dvi plokšteles: Lietu
vių komp. dainų rečitalį ir Aš 
tau saulėtos vasaros linkiu. 
Jas galima gauti „Drauge". 

x Elzbieta Kleiz ienė, 
Chicago, 111.. viena iš pirmųjų 
Alvudo darbuotojų, aplankė 
. .Draugo" administraciją, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
10 dol. auka ir dar pridėjo 10 
dol. dienraščio paramai už 
gerą informaciją. Labai dėko 
jame. 

auką nešė VI. Šoliūnas ir 
Altos pirm. T. Blinstrubas. 
Iškilmingas pamaldas atnaša
vo ir pritaikytą pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys. 
Pamaldų metu giedojo muz. A. 
Lino vadovaujamas parapijos 
choras. Solo giesmes atliko A. 
Giedraitienė. 

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje įvyko minėjimas — aka
demija. Įžanginį žodį tarė VI. 
Soliūnas. Trys minėjime daly
vaujantys Sibiro tremtiniai — 
J. Kreivėnas, M. Burbienė ir J. 
Vaičekauskas — buvo pagerb
ti, prisegant jiems po gėlelę. 
Po to buvo inž. J. Vaičekaus
ko 40 minučių užtrukusi 
paskaita apie pokario metais 
Lietuvoje ir Sibiro lageriuose 
išgyventus baisumus. Dauge
lis dalyvių negalėjo sulaikyti 
ašarų, ypač kai Vaičekauskas 
iš atminties padainavo parti
zanų dainą apie nužudytąją 

' motiną- Už kelių dienų kai 
kurios šios paskaitos ištrau
kos buvo perduotos per „Lietu
vos Aidų" radijo programą. 

Meninę dalį atliko „Dainuo
jančios žema i t ė s " — B. 
Stravinskienė, D. Varanec-
kienė ir A. Underienė — padai-
nuodamos kelias minėjimo 
dvasiai pritaikytas dainas. 
Joms akompanavo K. Skais-
girys. Minėjimas buvo užbaig
tas visiems dalyviams gie
dant „Lietuva brangi" . 

Nors daugel i s tą sek
madienį ruošėsi pamatyti 
operą „Vilius Telis", bet salė 
buvo užpildyta. Tai rodo, kad 
šie kasmet Altos ruošiami 
baisiųjų trėmimų minėjimai 
įgyja vis daugiau populia
rumo ir visuomenės pripaži
nimo. Tik apgailestautina, jog 
dalyvių tarpe beveik nebuvo 
matyti mūsų jaunimo. Kur jis? 
Ar besupras j is lietuvių tautos 
pergyventas kančias ir geno
cidinį naikinimą? 

E.J. 

N A U J A S MEDICINOS 
DAKTARAS 

Edis Razma, jaunesnysis dr. 
Antano ir Elenos Razmų 
sūnus, gyv. Joliet, 111., šį 
pavasarį baigė Illinois Medi-
cal School, Rockforde, 111., ir 
gegužės 21 d. gavo medicinos 
daktaro laipsnį. 

Ed is gimė ir pradžios 
mokyklą lankė VVilmington, 
111.. Vėliau, šeimai persikėlus į 
Joliet, 111.. Edis lankė Joliet 
C a t h o l i c H i g h s c h o o l . 
Būdamas gimnazijoje buvo 
aktyvus įvairiuose klubuose ir 
sporte. Mėgiamiausias jo buvo 
„Speech club", kur dalyvavęs 
tarpmokyklinėse varžybose ir 
laimėjęs keletą premijų. Buvo 
įdėtas į „Who's Who Among 
American Highschool Stu-
dents" knygoje. 

Northvvestern universitete, 
Evanston, 111., įsigijo Bache-
lor of Science diplomą. Po to 2-
jus metus studijavo biologiją 
C ase VVėstern Reserve uni
versitete, Clevelande, Ohio. 
Studijuodamas biologiją Edis 
pajuto patraukimą į medi
ciną. Palikęs biologijos studi
jas, vienerius metus dirbo pas 
dr. Joną Daugirdą in research 
Loyolos universitete. 

Įstojęs į Illinois Medical 
School pirmus metus stu
dijavo Champagne ir likusius 
3-jus Rockford. Dl. 

Edis yra lankęs I>emonto 
lituanistikos mokyklą ir įsigi
jęs ab i tū ros pažymėjimą. 
Šokęs Lemonto ir Grandies 
tautinių Šokių grupėse. Nuo 
mažens ateitininkas, daly
v a v ę s s tovyklose. Dvejus 
metus buvęs Ateitininkų stu
dentų centro valdybos pir
mininkas, ruošęs stovyklas, 
kursus ir pan. Priklauso „Ga
jos" korporacijai. 

Po trumpų atostogų Edis jau 
pradėjo vidaus ligų reziden-

I)u bro|,ai daktarai - dr. Antanas C Razma, plaučių specialistas, ir 
-i.Ko, „^„.inn* daktaratą jeieiie* F.dis Rnzma fd^sin^v 

J. A. VALSTYBĖS 

— Aloyzo Barono nove
lės konkursui iki birželio 
pabaigos jau gauti trys kūri
n i a i : , ,Ba l tuko B l u e s " , 
„Stovykloje" ir „Antrojo 
Brisiaus galas". Konkursui 
noveles dar glima siųsti iki 
rugpjūčio 1 d. (pašto antspau
do data) adresu: Alė Rūta-Ar-
bienė, 306 — 22nd Str., Santa 
Monica, CA 90402. Konkursą 
skelbia Lietuvių rašytojų drau
gija, mecenatas dr. Kazys 
Ambrozaitis. 

— Rašytojo Algio Ruk
š ė n o pagerbimas ir naujai jo 
išleistos knygos pristatymas 
bus liepos M d. 7:30 v.v. 
Clevelando lietuvių klubo 
„ G i n t a r o " svetainėje. Dėl 
dalyvavimo prašome pranešti 
Romui Apanavičiui arba Aldo
nai : Zorskienei. Vaišės 
asmeniui 6 dol. Rengėjai 
Clevelando Vaidilos teatras 
maloniai kviečia savo daly
vavimu pagerbti mūsų jauno
sios kartos rašytoją ir teat
ralą. 

— J A V LB Socialinių 
re ika lų tarybos pirm. 
Danguolei Valentinaitei 
pasiūlius, krašto valdybos buvo 
patvirtinti Socialinių reikalų 
tarybos nariais: Kornelijus Jaz
butis, dr. Ferdinandas Kaunas, 

ciją Loyolos universiteto Medi
cal Centre, Mayvvood, 111. 

Edo vyresnis brolis Anta
nas yra gydytojas, plaučių 
ligų specialistas, dirba savo 
srityje Christ Hospital. Oak 
Lawn, 111. 

ESTAI KVIEČIA 

Liepos 2-6 vyksta Chicagos 
estų vasaros festivalis Estų 
namuose, Prarie View. 111. Ta 
proga jie taip pat atšvęs 
Amerikos Laisvės statulos 
šimtmetį. Tikimasi estų iš visų 
vidurio vakarų valstijų. Festi
valio programoje — estų kalba 
vaidinimas, estų solistų ir 
pianistų koncertai, tautinių šo
kių bei kanklininkų programa 
banketai bei šokių vakarai ir 
jaunimui ir vyresniesiems. 

Šeštadienį liepos 5 d., 2:30 
v. p.p. — simpoziumas apie 
imigrantų asimiliaciją Ameri
kos gyvenime, pavadintas 
„Estiško paveldėjimo išlai
kymas estų imigrantų vai
kuose bei mišriose šeimose". 
Simpoziumo kalbėtojų tarpe 
— dr. Tonu Parming, Univer-
sity of Maryland sociologijos 
profesorius, dabar einantis 
Rytų Europos kraštų studijų 
direktoriaus pareigas JAV 
Valstybės departamento už
sienio tarybos insti tute. 
Jaunesniąją kartą simpo
ziume atstovaus Juta Ristsoo 
ir dr. Kersti Buining. Tolimes
nių informacijų skambinti 
Haldi Svanberg 312—526-
0069. 

JŪROS DIENA 

T r a d i c i n ė jūrų šaul ių 
ruošiama Jūros diena šiemet 
bus liepos 6 d. Union Pier, 
Mich., Gintaro vasarvietės 
rajone.Dalyvaus jūrų šauliai ir 
Gen. Daukanto. Klaipėdos ir 
Švyturio jūrų Šaulių kuopų ir 
Vytautos D. šaulių rinktinės. 

Chicagos laiku 9:30 vai. r. 
bus iškelta Iietuvos tautinė 
vėliava 10 vai. pamaldos ir 
tuojaus po pamaldų žuvusiųjų 
už Iietuvos laisvę ir mirusių 
šaulių pagerbimo apeigos 
paežeryje. Kaip įprasta į ežero 
gelmes bus paskandintas vai
nikas. 

Kartu su ramovėnais ir 
birutininkėmis 12 vai. Interna
tional Frendship Gardens 
Michigan City, Indianoje, 
metinės Iietuvos respublikos 
prezidentų pagerbimo apei
gos. 

Nuo 2 vai. jūrų šaulių Ašok
liu vasarvietėje visų dalyvių 
bendri užkandžiai ir pabend
ravimas. 

S Pat/Iaiičkns 

dr. Petras Kisielius, Gražina 
Micevičiūtė, Leonas Narbutis, dr. 
Antanas Razma, jr., Kęstutis 
Žukas. Socialinių reikalų 
aktyviausias skyrius veikia 
Chicagoje, kur įsigyta nuosavos 
patalpos — seklyčia. Daug vilčių 
teikia neperseniausiai įsikūrę 
skyriai New Yorke. Philadelphi 
joje, New Yorke, Los Angeles ir 
kt. 

— Ukrainiečių informacijos 
t a rnybos VVashingtone di
rektorius Myron Vvasylyk pri
siuntė laišką JAV LB krašto 
valdybos vk\ irm. Algimantui 
Gureckui, kuriuo padėkojo JAV 
LB krašto valdybai už padėtas pa
stangas bėglio Myroslav Medvid 
reikale. Laiške pastebima, kad 
jungtinės rytų europiečių ir pa
baltiečių bendruomenių pa
stangos įrodė, kad, suderinus pa
stangas, tampame stipriu balsu. 

— Philadelphijos LB apylin
kės valdybos atstovai pirm. Tere
sė Gečienė ir vicepirm. inž. Vir-
gus Valertas Philadelphijoje pasi
matė su JAV kongresmanu 
Robert A. Borski. Ilgesnio po
kalbio metu buvo nusiskųsta il
gai trunkančiu lietuviškos spau
dos pristatymu ir tuo reikalu 
įteikė atitinkamą raštą. Šiomis 
dienomis kongr. Borski painfor
mavo, kad Pašto tarnyba 
VVashingtone pavedė viršininko 
padėjėjui William T. Johnstone 
minimu klausimu rūpintis. 

— Pagal surašytus „Litua-
nus" fundacijos inkorporacijos 
dokumentus, JAV LB krašto 
valdyba tvirtina „Lituanus" 
žurnalo direktoriato sudėtį, o 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas ex officio įeina į 
direktoriatą. Šiais metais krašto 
valdybai artimai bendradarbiau
jant su žurnalo administratorium 
Jonu Kučėnu, j žurnalo 
direktoriatą 1986-1987 metų lai
kotarpiui buvo patvirtinti An
tanas Dundzila, dr. Antanas Kli
mas, dr. Tomas Remeikis, dr. 
Mindaugas Vygantas ir Arvydas 
Tamulis. 

— JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkui dr. Jonui Rač
kauskui pasiūlius, krašto 
valdyba Švietimo tarybos nariais 
patvirtino: Juozą Masilionį, Pra
nę Masilionienę, Ramunę 
Račkauskienę, Danutę Dirvo-
nienę, Stasę Petersonienę, Juozą 
Plačą, kun. J. Duobą, Nijolę Mac
kevičienę, V. Sparkytę, dr. Austę 
Vygantienę, R. Petersoną ir 
Reginą Kučienę. Švietimo 
tarybos patarėjais kviečiami B. 
Keturakis, M. Matulaitienė, Ig. 
Medžiukas, D. Bobelienė ir V. 
Bučmienė. 

OK. LIETUVOJE 

— V. Mykolaičio-Putino, 
žinomo rašytojo, memoria
linis muziejus buvo vasario 20 
d. atidarytas Vilniuje, buvu
siame jo bute (dabar Liepos 21 
d. gatvė Nr. 10-3). Čia buvo 
a tkur ta rašytojo laikais 
buvusi aplinka: jo kabinetas, 
svetainė, miegamasis kamba
rys. Rašytojas čia gyveno 
1940-1967 m. Ekspoziciją 
parengė architektas V. Viz
girda. M. Vitkauskaitė ir E. 
Gedgaudienė. 

— Filharmonijos meno 
vadovu — direktorium paskir
tas meno veikėjas prof. Algir
das Budrys, gimęs 1939 m. 

— Kristijono Donelaičio 
„Metai" anglų kalba („The 
Seasons") buvo neseniai išleis
ti Vilniuje. Vertė Peter Tem-
pest, iliustracijos paimtos iš 
ankstesnių (dar nepriklauso
mybės meto) dail. Vytauto K. 
Jonyno leidinių. Redagavo 
Lionginas Pažūsis, o įžangą 
parašė Kostas Korsakas, 
leidinys didelio formato, 160 
psl., tiražas 5000 egz. 

Advokatai. £onai ^ifjaitii. 
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