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DOCENTO V. SKUODŽIO 
PAREIŠKIMAS TEISME 

(Tęsinys) 
Priėjau išvados, kad ateistiniai | 

straipsniai yra labai žemo lygio, 
nemokšiški, galima sakyti vulga
rūs. Labai mažas procentas ana
lizuoja Būties, t. y. Dievo proble
mą. Beveik visi ateistiniai straip
sniai nukreipti prieš bažnyčią, 
kunigus, nesigėdijant šlykščiausio 
melo. Net ir tuose straipsniuose, 
kuriuose neva moksliškai svarsto
ma Dievo problema, pasigenda
me sveikos žmogiškos logikos. 

Savo darbą rašiau panaudoda
mas statistiką ir kt. 

aš išdrįsau kalbėti apie nepriklau 
somą Lietuvą. 

Aš ir dabar tvirtinu, kad Lie
tuva būtinai turi būti nepriklau
soma ir privalo remtis tarptauti
niais susitarimais, žmogaus teisė
mis, konstitucija. Lietuvoje turė
tu būti daugiapartinė sistema 
Nepriklausomoje Lietuvoje būtų 
reikalinga žemės ūkio pertvarky 
mas, ekonomikos sureguliavimas! 
(privataus aptarnavimo sistemos} 
įvedimas). 

Joje žmonės galėtu laisvai pa 
sirinkti gyvenamąją vietą, be ap
ribojimų keliauti, bendrauti su 
visomis šalimis, laisvai apsikeisti 

j nuomonėmis, informacija. 
Vidaus politikoje remtis spau 

lais-

mus čia visus tris, skirtingus žmo
nes, (partinis, demokratas ir ti-Į 
kintis) į teisiamųjų suolą. Pri-Į 

Nutaut inami Baltarusijos 
lietuviai 

Nuosekliai slavinami kaimų 
pavadinimai, sąmoningi lietuviai j dos, žodžio ir įsitikinimų 
persekiojami, baudžiami pinigi-įve. 
nėmis baudomis už tai, kad kai- j Reikia stropiai žiūrėti, kad ne 
ba tarp savęs lietuviškai, kad lei- priklausomos šalies nepavergtų 
džia šarvo vaikus i Lietuvą. Ne- užsienio kapitalas ir t .t 
įmanoma užsisakyti iš Lietuvos: Kova dėl Lietuvos nepriklau-
laikraščių, žurnalų, knygų. j somybės ir meilė Tėvynei atvedė 

Demokratinėje Vokietijoje gy
vena negausi slavų tautelė. Šią 
tautelę fašistai naikino, o šiandien , 
ji turi savo spaudą, mokyklas, minsiu, kad pas mane buvo kon-[ 
klubus, organizacijas. Tai kodėl fiskuotas Iešmanto laiškas, perra-) 
tokia teisė atimta Baltarusijos §ytas mano ranka. Jame kalbama 
lietuviams? į būtent apie meilę Tėvynei. Už) 

: tą meilę mes ir esame teisiami. 
Lietuva turi būti j A š p r ; t a r ju ^ j&g autoriui, kad 

nepriklausoma . jėi Tėvynės iaisvės verta paau-
Teismas mane apkaltino, kad '> koti net gyvybę. 

KRITIKUOJA HAIGO 
VIZITĄ KINIJOJE 

Kinijoje veikia dvi JAV sekimo stotys 
Manila. — Valstybės sekreto-, mu, rašo "Tass". Susitarimas 

rius Haigas tęsia savo keliones duoda dar daugiau pagrindo su-
Azijoje. Iš Kinijos jis atvyko į j sirūpinti ne tik Azijos tautoms, 
Filipinus, kur vyksta Pietryčių i kurioms gresia Pekino hegemo-
Azijos valstybių sąjungos: Tai-
landijos, Filipinų, Singapūro, 
Malaizijos ir Indonezijos suvažia 
vimas. Sekretorius pareiškė šuva 
žiavimo dalyviams, kad nežiūrint I skelbė, jog Kinijoje jau seniai 
įvairių politinių skirtumų ar eko- į ̂ -eikla dvi Amerikos techniku pa-
nominių nesutarimų, Azijos tau- j s t a t y tos sekimo ir stebėjimo sto
tos turėtų bendrai laikytis prieš j tys,'kurias prižiūri Amerikoje pa-
Sovietų Sąjungos plėtimosi grės- i r u o š t ; 'Kįnaj specialistai. Po Ira-
mę. j no šacho nuvertimo ten baigėsi 

Sekretoriaus Haigo susitarimas į s]aptų Amerikos žvalgybos stočių 
su Kinija ir pažadas parduoti jai j veikla. Stotys, Kinijai pritarus, 
puolamųjų ginklų buvo kritikuo- Į buvo perkeltos į Kiniją. Jos stebi 
jamas Taivane ir Sovietų Sąjun- j įr registruoja sovietų atominių 
goję. Maskvos spauda jau prieš j ginklų bandymus, seka sovietų 
Haigo vizitą Kinijoje rašė, kad [ raketų veiklą. Stebėtojai neabejo-
Washingtonas stengiasi dar glau j j a > kad Sovietų Sąjungai buvo ži-
džiau susieti Kiniją su savo stra
tegija. Haigas Washingtone lai
komas aktyviausiu suartėjimo su 
Kinija propaguotoju. 

"Tass" agentūra puola Haigo 
derybų metų pasiektą susitarimą, 
kad Kinija galės pirkti Ameriko
je priešlėktuvinių ir prieštanki
nių ginklų. Nurodomas Kinijos | komunistų partijos kongresas. Vy-
pa reiškimas, kad ji pasirengusi 
užmegzti su JAV tokius pat san-

Irako puolimo 
debatai senate 

Izraelis toliau gaus karinę paramą 
Washingtonas. — Senato užsie j nepritaria Izraelio teigimui, kad 

nio reikalų komitetas, vadovauja- j Irako reaktorius sudarė grėsmę 
mas Illinois sen. Charles Percy, j Izraeliui. Nėra jokių įrodymų, 
pradėjo debatus apie Izraelio puo i kad tas reaktorius būtu gaminęs 

! limą Irake, kur Izraelio karinė i atomines bombas, tačiau valsty-
aviacija sudaužė Irako branduo- į bės departamentas pripažįsta, 

Lenkijoje atidėtas keturių Nepriklausomos Lenkijos federa cijos vadų teismas. Jie kaltinami priešvalstybine veikla. 
Iš kairės: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tad eusz Stanski ir Tadeusz Jandziszak. Kaltinamieji teisme 
nešiojo savo organizacijos ženklus ir gan laisvai jautėsi. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

V/ALESA RAGINA 
NEERZINTI RUSŲ 
Kongresmanas Dervrinski grįžo iš Lenkijos 

Wrociaw. — Lenkijos "Solida- • nuojamas reformas. Daugumas 
rūmo" vadas Lech VValesa va-1 lenkų kalba, kad rusams nėra ko 
žinėja po Lenkiją, sakydamas kai j pulti Lenkijos. Ji negrasina so-
bas. Jis ragina tautiečius laikytis Į vietų interesams. 
nuosaikiai, vengti provokacijų, Atstovas ĖkJ wnskis pareiškė, 
būti vieningiems ir pasitikėti sa-1 kad įvairios lenkų režimo paskelb 

| vo jėgomis. Wroclawo mieste jo ; tos laisvėjimo reformos jau nebe-
• kalbos klausėsi apie 50,000 žmo- j sustabdomos- Kalbos ir spaudos 
'[ nių. Po kalbos VValesa dvi valan- į laisvės jau visur pastebimos. Jis 
į das atsakinėjo į klausimus. Vie-1 patyrė, kad daugumas lenkų ne- Į į į . ^ . r y š j u s s u d i d e n 
i nas lenkas paklausė: "Ar mes ka- \ sitiki jokios Amerfcos ar kitų Va-! t 0 j ^ j į - rašymo 
i da sužinosime tiesą apie Katyną?" karų valstybių paramos, jei sovie-. L _ p i k t o s ^ d e m o n s t r a d j o s 
i VValesa atsakė, kad tas klausimas j tai pradėtų .<annį zygj. Lenkai j X e w Y o r k e s u t i k o ^ $ostQ į p ė . 
j bus atsakytas ateityje, o dabar j mano kad jie patys turės atliKti,; d i n j g ^ k u r J o f W f c ą Q.Q 

lyra kitų svarbiu klausimų, ku-iko sąlygos pareikalaus invazijos! j 399 policininku 

' linį reaktorių. Senatas gali pa
smerkti Izraelį už šį puolimą, ta
čiau nenumatoma karinės para-

! mos sustabdymo, pareiškė sen. 
Percy. 

Arabų spauda pasmerkė prezi
dento Reagano pareiškimą spau
dos konferencijoje, kad Izraelis 

i greičiausia buvo nuoširdžiai įsiti
kinęs, kad Irakas gamina atomi-

! nes bombas. Sis pareiškimas pa
teisina izraelitų agresiją, skun
džiasi arabų spauda. Sen. Percy 
pareiškė spaudai, kad jo komiteto 

! uždavinys bus panagrinėti, kaip 
: Izraelio puolimas atsilieps į Ame-
' rikos ateities santykius su Izrae-

į kad reaktorius būtų davęs Iraikui 
i galimybę kada nors ateityje siek-
: ti atominių ginklų. 

Jungtinėse Tautose, šalia for
malių kalbų Saugumo Taryboje, 
vyksta privatūs diplomatų pasita
rimai dėl arabų siūlomos, prieš 
Izraelį nukreiptos rezoliucijos. 
JAV ambasadorė Jeane Kirkpat-
rick kelis kart buvo susitikusi su 

j Irako užsienio reikalu ministru 
{ Saadoun Hammadi . Ieškoma ir 
I tokio rezoliucijos teksto, kuris pa-
i tenkintų arabų valstybes ir kuris 
! neverstų Amerikos rezoliuciją ve-
į tuoti. Nesusi rišusios šalys pasiū-
j lė paskelbti "patarimą" visiems 
į JT nariams neduoti Izraeliui ka-

nizmo pianai, bet ir visoms pa
saulio šalims, teigia sovietų spau 
da. 

Trečiadienį JAV televizija pa-

riuos Lenkija turėtų išspręsti. i atveju, pasakė atstovas Denvins 
Jis ragino klausytojus laikytis kis. 

ramiai, atsargiai. Trečiadienį Zy-
ardovv mieste kažkas dažais iš
tepliojo sovietų kariams pastaty
tą paminklą. 

Lenkijoje buvo atidėtas ketu
rių nacionalistu teismas. Jų gynė
jai prašė daugiau laiko gynybai 
paruošti. Keturi Nepriklausomos 
Lenkijos federacijos steigėjai ka 
tinami sąmokslu prieš vyriausy 
bę. Jie buvo suimti prieš teismą 
ir tik birželio 5 d. paleisti, darb-
ninky unijoms, studentu grupėms 
reikalaujant, kai kuriuose mies 
tuose pradėjus bado streikus. 

Žinomas Illinois kongresmenas 

Taivano prekyba 
su Europos rinka 

Tatpėjus. — Komunistinės Ki
nijos pasikeitimai gerokai paken
kė Tautinės Kinijos —Taivano 
prekybos ryšiams su Europa. Dau 

_ gelis valstybių, tikėdamosios pel
ningesnio biznio iš milžiniško-

liu ir su arabų šalimis. Senato 
! riaus nuomone, kongresas niekad I n n e s P a r a m o s . 

'' nenutrauks paramos Izraeliui ir S o v i e t u ambasadorius Oleg 
« ... . , I nepaliks jo priešų malonei. į 7 r ° y a n o v s k y s a v o k a l b o J e s m e r " 

i -Didžiausias pasaulio povan-1 N V , j as i s Prancūzijos preziden-! k e I z r a e I i • kaltino Ameriką, 
Ideninfe la.vas, branduoline ener' M i t t e r r a n d a s i š r e i § k ė nusivy- j ka<* i'5 « anksto žinojo apie pla-
| gija varomas _ Ohio pradėjo j H m ą k a ( J . i š t i k i m o ž v d u d r a u . : nuojamą puolimą ir jam pritarė. 
• bandymus juroje. Jo nuleidimą į g Q h r ė m ė j o > p i r r n a s i s ta iptaut i - I J° ^ i g ^ u s sustiprino ir Izraelio 

nis rūpestis kilo dėl Izraelio puo
limo Irake. Izraelio vyriausybė 
turėjo daugiau pasitikėti manim. 
pasakė Mitterrandas. Prancūzija 

„ , . . . _ . , . *. . Jungtinėse Tautose pasmerks ne 
Ba.tieji rūmai paskyrė Da-I t į I z r a e l į , bet jo neapgalvotą 

vid Gergen vyriausiu ryšių valdi- j o U O i : m a I r a k e paaiškino Pran-
ninku. Jis buvo "Public Opinion" i P - * ? ' f a a i s į . m o ™ j uin. ^įjim^ii CU21J0S prezidentas. Jis pndejo, 

kad būdamas opozicijoje, jis ne
pritarė Prancūzijos planui par
duoti Irakui branduolinį reakto
rių, tačiau jis žino, jog tas reakto
rius nesudarė Izraeliui pavojaus. 

Atstovų Rūmuose į Artimųjų 
Rytų komiteto narių klausimus 
atsakinėjo valstybės departamen
to pasekretorius VValter Stoessel. į P° ^aktoriaus sunaikinimo. 
Jis pripažino, kad departamentas j 

vandenį ir pratimus stebėjo so
vietų šnipinėjimo laivas. Jauni į 
"taikos mylėtojai'' suruošė de-' 
monstracijas. Laivas ginkluotas j 
galingomis "Trident" raketomis, j 

žurnalo redaktorius. Jam teks pri-

—Federalinė vyriausybė pa
grasino skųstis teismuose, jei pir
madienį streiką pradėtų aerodro
mų kontrolės valdininkai. Strei
kas labai pakenktų prekių judė
jimui. 

— Po Michigano valstijos ka
lėjimų riaušių iš pareigų atleisti 
3 tarnautojai, tardomi dar 14. 
Įtariama, kad du kalinių prižiū
rėtojai parūpino kaliniams rak
tus, kurių pagalba buvo okupuo
ti kalėjimo skyriai. 

Karo aviacijos leitenantas 

laikraščio "Maariv" paskelbta ži
nia, jog Izraelio vyriausybė gavu
si informacijų iš Amerikos žval
gybos, kad Irako reaktorius jau 
nuo liepos mėnesio pradės veik
ti ir padės pagrindą atominių bom 
bų gamybai. Laikraštis sako, kad 
įvyko keli slapti Amerikos ir Iz
raelio žvalgybos valdininkų pa
sitarimai. Juose amerikiečiai pra
nešdavo apie Irako reaktoriaus 
statybos pažangą. Šios Izraelio 
laikraščio žinios prieštarauja 
JAV pareigūnų pareiškimams, kad 
Amerika apie šį puolimą sužino
jo tik iš Izraelio ambasados jau 

šios Kinijos, suvaržė prekybą su 

niųjų leidimo sovietų ambasadą 
Washingtone, pasiūlė pasitrauk-

Pokino valdžią. Nežiūrint to, biz-' 
nis tarp Taivano ir Europos dar 
toli pralenkia Kinijos biznį. Tai 

_ , , ~ . . . v. ,. vanas pernai Europoje pardavė ir Edward Denvmski trečiadieni su- . . *__ _ , . , 1 , . n 1 « j ^ . . . . . . . . , .. . . . . pirko uz o bil. dolerių. Prekyba grjzo is LemKijos, kur jis viešėjo, *, , ., . , , V . 2 . ., ! daugiausia palaikoma su Vak. visą savaitę. Jis susitiko su vy-' 

ti iš kariuomenės. Prieš jį ruošia 
ma byla. 

— Japonijos gynybos agentū
ros direktorius Omura pareiškė, 

noma, kad modernios sekimo 
stotys perkeltos į Kiniją. 

Bulgarų nauja 
vyriausybe 

Sofia. — Bulgarijoje pasibaigė 

riausybės atstovais, darbininkų I V o k 5 e į i a " Britanija^tačiau Eu- j į ^ „BUJ* j ^ V 'reikaTavimų', 
unijų nariais ir su kitais lenkais, i r ° p a . T « . v a n . ° P^ybo je yra ket-! J a p o n i j a n e g a ] . š m d a u g i a u fe 
, i r , . .. . . . . . . : virtoje vietoje po Azijos, Siaurės 
Vvashingtone JIS atsakinėjo korės-' . '., . ' . . „ T^., , ° , , . T 1 . , i Amerikos ir Artimųjų Rvtų. Del pondentų kausimus. Lenkai daug; , , . _ «• '1 1 , „ . . — . . m ._ ,_.. : to kaita ir Europos Rinka, xun 

suvaržė tekstilės iš Taivano im-

tykius saugumo srityje, kokius su 
Amerika palaiko Egiptas. "Tass" 
nurodo, kad Amerikos ir Egipto 
santykių esmė yra gerai žinoma: 
masinėmis karinėmis injekcijo
mis Amerika moka Sadato reži
mui už tai, kad jis išdavė arabų 
tautų interesus ir sutiko paversti 
Egiptą placdarmu militaristinėms 1 _ Nesgnjaj įsteigtos Britanijos 
Amerikos imperializmo avantiū-: socialdemokratų partijos pirmi 
roms regione". į n inkė Shirley VVilliams tarėsi 

nausias partijos vadas Zivkov 
liko tas pats, tačiau pakeistas 
premjeras Stanko Todorov, 60 
metų, kuris paskirtas parlamento 
pirmininku. Premjeru tapo parti
jos politbiuro narys, centro ko
miteto sekretorius Griša Filipov. 
Jokių pasikeitimų Bulgarijos po
litikoje nenumatoma. 

nekalba apie galimą sovietų įsi 
veržimą, pasakė Denvinskis. Jei 
rusai ateis, tai ateis. Ne pirmą 
kartą lenkai gyvens rusų vergijo
je, atsako paprastai lenkai, pasa
koja Denvinskis. Vyriausybės na
riai mano, kad sovietų vyriausy
bė įvairiomis spaudimo priemo
nėmis bandys susilpninti pla-

šų kariuomenės reikalams-
— Gvatemalos valdžios šalti-

atidengė, kad Gvatemala niai 
, veda slaptas derybas su JAV dėl 

portus, tačiau nevaržo jų H o n g i k a r i n e s i r e k o n o r n i n e s paramos, 
Kongui ir Pietų Korėjai. j k u r i ą sus t abc|ė buvęs prezidentas 

Taivano prekybos pareigūnai Į c^nf>T[% 
nurodo, kad prekyboje būna po 
litinių ironijų. Laisvoji Europa T « a - r . . 
siekia išplėsti prekybos ryšius su I N e r m k O ISJSSingenO 
komunistine Kinija, tačiau komu i VVasingtonas. — Amerikoje vei 
nistinė Europa plečia prekybos, kja nemažą įtaką turinti užsie-
ryšius su Taivanu ir pernai ko- j n į 0 santykių taryba, kuri svarsto, 
munistai pirko Taivano prekių už skPlbia nuomones, pataria vy-
60 mil. dol. j riausybėms užsienio politikos klau 

' simuose. Šiemet ši organizacija 
Sovietų užsienio reikalų mi- rinko aštuonis savo direktorių 

buvo kaltinamas padėjęs 1979 m. I nistras Gromyko pareiškė Belgi-i tarybos narius, buvo devyni kan-
pabėgti iš kalėjimo Mehmet Ali I jos užsienio reikalų ministrui didatai. Susidomėjimą sukėlė tai, 
Agcai, kuris Vatikane bandė nu- Nothombui, kad Amerika daug kad vienintelis neišrinktas as-
šauti popiežių Joną Pauliu II-jį. Į kalba apie ginklų kontrolę, tačiau 

Turkijos saugumas paskelbė, jog; nepajudina piršto deryboms pra-
Sovietų žinių agentūra pasmer-j su liberalų partijos vadu David j suimtas 61 uždraustos komunistų' dėti. Belgų ministro kalbą "Prav-j jau buvo direktorius, jį reikėjo tik 

kė sekretoriaus susitarimą su Ki- Steel dėl bendros rinkiminės pro- partijos narys. Partijos slėptuvėse da' 'sutrumpino, nespausdinda-: perrinkti. Tarp išrinktų yra bu-
nrja, kuri dar toliau pažengė sa-! gramos ir rinkimų strategijos, j rastas sąrašas dar 247 asmenų,, ma jo užuominų apie Afganista-j vęs valst sekretorius Cyrus Van 
vo sąmoksle su JAV imperializ-! Rinximai numatomi tik 1984 m- į kurie bus ieškomi. i no ar Lenkijos suverenumą. I ce. 

Turkų suėmimai 
Istambulas. — Turkijos karo 

teismas nubaudė kapitoną Buny-
amin Yilmaz 18 metų kalėti. Jis: 

muo buvo Henry Kissinger, bu
vęs valstybės sekretorius, kuris 

Siūlo šeimos 
apsaugos įstatymą 

VVashingtonas, — Trys Kong
reso nariai: sen. Paul Laxalt (R. 
Nevada), sen. Roger Jepsen (R. 
Iowa) ir atstovas Albert 'Lee 
Smith (D. — Alabama) pasiūlė 
įstatymo projektą, kuris vadina
mas "šeimos apsauga". Įstatyme 
siūloma nesikišti į vaikų auklė
jimą, jų drausmės, moralės ugdy
mą. Reikalaujama nevadinti 
"kankinimu' 'kiekvieno tėvų "su-
davimo" vaikams per sėdynę. 
Projektas siūlo suvaržyti federa
linės valdžios kišimąsi į šeimų 
reikalus, uždraudžiant lėšas švie
timo leidiniams, kurie pajuokia, 
žemina istoriškai įprastą moterų 
vaidmenį. Projektas siūlo uždraus 
ti federalinės valdžios lėšas tei
singumo patarnavimams, jei jie 
liečia bylas dėl abortų, skyrybų, 
homoseksualų teisių ar dėl vai
kų vežiojimo integracijos tiks
lais. 

Sen. Jepsen, paklaustas kores-
licija prieš smurtą televizijoje pa- pondentų, ką tai reiškia "istoriš-
skelbė, kad daugiausia smurto, 
programų yra N B C stotyje. Vaikų 
programose daugiausia smurto | 
veiksmų pasitaiko ABC. Koalici
ja reikalauja nerodyti programų, 
kur dominuoja prievarta, smur- į 
to veiksmai. 

Procter and Gamble biznio 1 Birželio 19 d.: Romualdas, Ju-
bendrovė, kuri pernai garsini- lijona, Adagis, Ramunė. 
mams televizijoje išleido 4861 Birželio 20 d.: Silverijus, Flcr 
mil. dol., paskelbė, kad ji nefinan- Į rentina, Genulis, Aiva. 

Sudegino sovietu 
aviacijos bazę 

Islamabadas. —Vakarų diplo
matas atidengė, jog praėjusią sa
vaitę Afganistano sukilėliams pa 
vyko susprogdinti sovietų karo 
aviacijos bazę į šiaurę nuo Kabu
lo. Sprogimai ir gaisrai sunaiki
no amunicijos ir skysto kuro san
dėlius. Sovietų helikopteriai ir 
lėktuvai buvo skubiai perkelti į 
kitas bazes. 

Afganistano laisvės kovotojai 
sustiprino puolimus, minėdami 
metinę vienos grupės vado Ab-
dul Najib Kalakani sušaudymo 
sukaktį. Jis buvo nuteistas ir su
šaudytas pernai. Jo laisvės kovo
tojų grupėje vienu metu buvo 
apie 3,000 karių. 

Akcija prieš 
smurtą programose 
Decatur. — Nacionalinė koa-

kai įprastas" moters vaidmuo, at
sakė, kad "mes turėtume gerbti ir 
vertinti moters kaip motinos ir 
namų šeimininkės vaidmenį". 

KAUENDOJUUS 

suos 50 programų, kuriose pasi
reiškė nepadorumai, smurto ar 
iškrypimų veiksmai. Bendrovė 
ateityje stropiau pasirinks progra 
mas savo gaminių reklamavimui. 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28. 

Saulėta, temperatūra dieną 85 
naktį 70 1. 
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IS AUSTRALIJOS PAKRANČIŲ 
7-SIOS PABALTIECIŲ 
ŽAIDYNĖS 

Šių metų pabaltiečių žaidy
nių atidarymas Adelaidėje 
buvo ne per ilgas, tvarkingas ir 
iškilmingas. Maršo garsams 
skambant, buvo įneštos vėlia
vos, įžygiavo sportininkai, 
sugroti himnai. Oficialiai 
žaidynes pradėjo pats Pietų 
Australijos sporto ministeris 
Michael Wilson. 

Pirmosios aikštėje pasirodė 
jaunos krepšininkės (žemiau 
18 m.). Čia lietuvaičių prana
šumas buvo aiškus, ir jos leng
vai laimėjo prieš latvaites net 
56-27. Po jų sekė didžiosios 
rungtynės tarp lietuvių ir lat
vių vyrų rinktinių. Latviai su 
Australijos rinktinės žaidėju 
A. Blicavs ir kitais iš aukš
tosios lygos tikėjosi lengvos 
pergalės, ypač kai lietuvių sąs
tatas buvo nepilnas. Tačiau 
mūsiškiai kovojo užsispy
rusiai ir iki pat pabaigos žai
dimas buvo įtemptas ir lygus. 
Latvių ūgis ir mūsiškių 
pramestos 11 baudų nulėmė 
latvių pergalę 102-91 (50-46). 
Lietuvių pasirodymas buvo 
puikus, o taškus pelnė E. Kar
das 26, A. Milvydas 16, E. 
Ragauskas 16, P. Urnevičius 
12, P. Šutas 11, P. Andriejūnas 
8 ir G. Kymantas 2. 

Sekančiose rungtynėse mūsų 
moterų krepšinio rinktinė leng
vai įveikė estaites 57-26. 
Paskutinėms tos dienos 
rungtynėms į aikštę išbėgo jau
niai. Gana gražioje kovoje 
mūsų jauniai antrame kėli
nyje išryškino savo prana
šumą ir nusinešė puikią per
galę 56-47 (29-24). 

Sekmadienį mūsų vyrų krep
šinio rinktinė nugali estus 97-
83. Buvo tikėtasi lengvos per
galės,, bet estai pasirodė su 
gera komanda, kuri išvystė 
gerą pasipriešinimą. Iš lietu
vių vėl geriausiai pasirodė 
gelongiškis E. Kardas, pelnęs 
net 32 taškus. Moterų rinkti
nėje dėl susižeidimo trūko 
mūsų geriausios žaidėjos 
Virginijos Juciūtės. Nežiūrint 

to, mūsiškės gerai laikėsi, o 
antro kėlinio gale net išlygino 
ir persvėrė. Deja, už baudas 
išėjo R. Kasperaitytė, ir latvai-
tėms atiteko laimėjimas 59-50. 
Estams neturint jaunių krep
šininkų, lietuvių jauniai žaidė 
antras rungtynes prieš latvius 
ir vėl įtikinančiai laimėjo 60-
40. 

Susumavus: latviams atiteko 
pagrindinės pergalės, tačiau 
lietuvių pasirodymas buvo 
patenkinamas, ypač kad kai 
kurios rinktinės nebuvo pilnų 
sudėčių. Svarbiausiai, matėsi 
geras prieauglis. 

SU TINKLINIU 
BLOGIAU 

Tikimės, kad Amerikos lie
tuvių tinklininkų apsilanky
mas ir šios žaidynės išjudins 
mūsų tinklinį ar bent atkreips į 
jį didesnį demėsį. 

Mūsų vyrų rinktinė gana 
gerai laikėsi prieš latvius ir 
pralaimėjo tik 17-15, 11-15,11-
15; tačiau nuo estų gavo 7-15,4-
15, 7-15. Moterų rinktinė „sau
sai" pralaimėjo latvėms 
9-15,9-15 ir 5-15, o dar liūdniau 
atrodė prieš estes 11-15, 2-15 ir 
0-15. Jaunių rinktinė, suda
ryta iš Adelaidės jaunimo, 
buvo tik primasis bandymas 
ir pamoka: prieš estus 2-15, 2-
15 ir 2-15, o prieš latvius 4-15, 7-
15 ir 3-15. Mergaičių rinktinės 
net nesuklijavome, tačiau 
nutarta bent sekantiems me
tams tokią turėti. Sekančių 
metų pabaltiečių žaidynės 
įvyks Melbourne. 

Pabaigai reiktų išreikšti 
nepasitenkinimą kai kuriais 
Melbourno, Geelongo ar Hobar-
to sportininkais, kurie, nežiū
rint netolimų distancijų, nesi
teikė pasirodyti. Tai ma
žiausiai kainavo meterų 
krepšinio titulą. Pagarba Syd-
nėjaus „Kovo" sportininkams, 
kurie atvyko net 14, o labiau
siai K. Buetner, kuri į mergai
čių kreipšinio rinktinę atvyko 
net iš Perth, 4,000 km distan
ciją. 

Robertas Sidabras, 
Adelaidė 

I tetalė iš t inkl in io rung tyn ių Baltimorėje. Kairėje — V. E i k i n a s ir E. 
Aus t ras iš Bos tono „ G r a n d i s " . Dešinėje — R. Ž iupsnys , Ch icagos 

Nuotr . K. Cesonio. 

C h i c a g o s L S K „ N e r i s " m e r g a i č i ų A k l a s ė s t ink l in io meis ter is 31-se 
Š A L ž a i d y n ė s e . 

TINKLINIS 
BALTIMORĖJE 

TRUMPAI IS FUTBOLO PASAULIO 

— K u ropos UEFA taurę 
l a i m i A n g l i j o s I p s w i c h T o w n 
l e n g v a i j v e i k e j a u n ą o l a n d ų 
k o m a n d ą A l k m a a r '<-''-

— P a s a u l i o p i r m e n y b i ų 
k v a l i f i k a c i n ė s e s t a i g m e n ą 
p a t e i k i a Š v e i c a r i j a , n u g a l ė 
d a m a A n g l i j ą 2 - 1 . Bet A n g l i j a 
a t s i g r i e b i u V e n g r i j o j e s u 
p u i k i a p e r g a l e 8-1 i r s a v o 

grupėje tebepirmauja. Danija 
paklupdo Italiją 3-1, bet ši vis 
dar pirmoje vietoje. Pagaliau 
Švedija laimi 1-0 prieš S. Air
iją, tačiau toje grupėje pir
mauja Škotija. 

— V ak. Vokietijos meisteriu 
tampa Muencheno F.C. 
Bayern,užtikrintai nugalėjusi 
Moenchengladbach 4-1. 

Vyt. A. Krikščiūnas 

Krepšiniui nežengiant pir
myn, tinklinis užima vis dides
nę dalį mūsų Metinėse žaidy
nėse. Todėl nenuostabu, kad 
šiemet tinklinis pasirodė 
pirmaujanti sporto šaka. 
Kadangi kreipšinio finalo kaip 
ir nebuvo, tai tinklinio susi
rinko žiūrėti net 15% Balti-
morės lietuvių. Jeigu toks 
procentas žiūrovų susirinktų 
Chicagoje, tai reikėtų gero 
stadijono. Tinklinio turnyras 
buvo suorganizuotas labai 
pavyzdingai. Tinklai net su 
strėlėmis šonuose, ką tenka 
matyti tik pas amerikiečius, 
aukštesnės klasės turnyruose. 
Keturiose aikštėse šeštadienį 
11 valandų kovojo 17 koman
dų. Savo klasėse žaidė kiek
vienas prieš kiekvieną. Po to 
kvalifikavusios komandos 
baigminį ratą pradėjo vėl iŠ 
naujo, tik jau vieno minuso sis
tema. 

Vyrų klasėje dalyvavo 6 ko
mandos: Baltimorės „Lietuvių 
Atletų klubas", Toronto PPSK 
„Aušra", Clevelando LSK 
„Žaibas" I-ji ir II-ji, Bostono 
LSK „Grandis" ir 3 metus iš 
eilės mūsų meisteris LSK 
„Neris". Pradiniame rate visi 
žaidė po 10 setų. Keturios 
komandos laimėjusios dau
giausiai setų pateko į finalinį 
ratą. I-as ratas baigtas: 
„Neris" 7-3; „Žaibas I" 6-4; 
„Grandis" 6-4; ,Aušra" 5-5; 
Baltimorė ir „Žaibas II"3-7. 
Baigminiame rate susitiko 
„Neris" — „Aušra". Laimi 
„Neris" 15-10; 15-11. Kitą 
pusfinalį laimi „Grandis" 
prieš „Žaibą" 15-6; 17-15. 
Trečią vietą laimi , Aušra" 
prieš „Žaibą". Sekmadienį 
finalai, sutraukę žiūrovus iš 
krepšinio, parodė gerą tinkli
nio žaidimą. „Neris" aiškiai 
dominuoja ir nugali Bostoną: 
15-10; 15-10; 15-6. Už meiste
rius žaidė J. ir T. Gedvilai, E. 
Saliklis, J. Izokaitis, E. Rožė ir 
R. Žiupsnys. Pas vyrus kasmet 
jaučiasi tinklinio lygio gerė
jimas. „Neris" jau yra pilnai A 
klasės komanda, ir kitos 
komandos turi po keletą A 
klasės žaidėjų. Iki 1983 metų 
Pasaulio Lietuvių Olimpi-
jados matysime gerą A klasės 
tinklinį. Tuo tarpu krepšinyje 
beveik visi klubai pretenduoja 
į B klasę. 

Moterų klasėje žaidė 5 
komandos: Baltimorės LAK, 
„Žaibas", „Žaibas II", „Neris" 
ir Detroito „Kovas". Tiek 
pradiniame, tiek baigminiame 
rate žaidimą dominavo Chica
gos „Neris". Finale „Neris" 
meistriškai nuskriaudė kadai
se buvusį galingą Clevelando 
„Žaibą" 15-9, 15-6, 7-15, 15-10. 
Už meisteres žaidė M. Oške-
liūnaitė. R. Končiūtė, M. 
Donskytė, R. Lintakaitė, S. 
Orentaitė, R. Tumanaitė, J. 
Valaitytė. Pelnytai 3 vietą 
iškovojo gerą pažangą pada
riusios baltimoriškė8. 4 vietoje 
liko Detroitas ir Clevelandas 

II. Cia lygis nedaug pakilęs, 
nes daugumas komandų papil
dyta su mergaičių A ir B kla
sės žaidėjomis. 

Mergaičių A klasėje žaidė 4 
komandos: Chicagos „Neris" 
ir „Žara", New Yorko „Lietu
vių Atletų klubas" ir Cleve
lando „Žaibas". Šioje klasėje 
vėl „Neris" pasirodė nenuga
lima. Finale reikėjo žaisti prieš 
savo drauges žarietes. „Neris" 
laimi 10-15, 15-8, 15-10. Už 
čempijones žaidė J. Valaitytė, 
R. Grigolaitytė, R. Krigerytė, 
S. Orentaitė, D. Ramanaus
kaitė, R. Tumanaitė, R. Kon
čiūtė, M. Oškeliūnaitė. 
„Neries" komandoms vado
vavo Z. Žiupsnys. 

Mergaičių B klasėje pasi
rodė tik dvi komandos. Chica
gos „Žara" be jokio vargo 
laimėjo prieš New Yorką 15-2, 
15-6. Už laimėtojas žaidė D. 
Kalvaitytė, J . Kapočiūtė, D. 
Dirkytė, Z. Kulieštotė ir L. 
Pankaitytė. Komandos trene
rė M. Donskytė. 

Visi turnyro nugalėtojai 
buvo apdovanoti koman
dinėmis dovanomis, o paskiri 
žaidėjai gavo skoningai pada
rytus prisiuvamus ženklus. 
Tinklinio turnyro pasisekimas 
priklausė nuo nuoširdaus ir 
darbštaus šeimininko Algio 
Veliuonos. y »• 

&. Žiupsnys 
PABALTIECIAI 

GRAND RAPIDS 
Atrodo, kad latviai įsitvir

tino Grand Rapids mieste, 
Mich. Jie ir šių metų pabal
tiečių pirmenybes ruošia 
Grand Rapids; jos įvyks 
rugpjūčio 1 ir 2 d., East Kent-
wood mokyklos aikštėse. 

Smulkesnė informacija bus 
vėliau. 

LAUKO TENISAS 

taip pat ir dvejetuose vyrų A ir 
B ir moterų. Mišraus dvejeto 
turnyras numatomas rude
niop. 

Registruotis pas A. Kuše-
liauską 6636 S. Francisco Ave„ 
Chicago, IL 60629. Tel. 434-
2265. 

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Lengv. atletikos 
sezonas Vilniuje buvo pradė
tas tarptautinėmis varžybo
mis su svečiais iš Rygos ir 
Bresto. Kai kurios lietuvių 
pasekmės, ypač metikų, buvo 
itin puikios. Štai vilnietis V. 
Vansevičius nustumia rutulį 
19,12 metrų. Iš tos pačios 
komandos E. Matusevičius 
nusviedžia ietį 76,04 m, o J. 
Šiaudinis pasiekia tikrai gerą 
pasekmę disko metime su 
60.14 m. 

Per varžybas Alytuje 9-tos 
klasės gimnazistė Dalia 
Janavičiūtė pasiekė naują 
Lietuvos rekordą 3 km ėjime 
per 15:34,3 min. Senasis rekor
das priklausė jai pačiai. 

— Vandensvydžio 
pirmenybėse Klaipėdoje antra
sis ratas davė įdomių kovų ir 
staigmenų. Kauno „Raudona
sis Spalis", Lietuvos meisteris 
buvo paklupdytas Vilniaus 
„Delfino" 11-12 ir net Lietu
vos moksleivių rinktinės 8-11. 
Tačiau trečiame rate kaunie 
čiai susiėmė, atsigriebė prieš 
Vilnių, su moksleivių rinktine 
išpešė lygiomis 11-11, ko ir 
užteko meisterio karūnai. 

— Dviračių tarptautinės 
lenktynės įvyks Vilniuje, daly
vaujant 22 komandoms su 132 
dviratininkais ir svečiais iš 
Čekoslovakijos bei Lenkijos. 
486 km distancija per 5 etapus 
bus vykdoma Vilniaus gat
vėse. 

— Bokso jaunučių varžy
bose Vorošilovgrade dalyvavo 
net 150 jaunų boksininkų iš 
11-kos respublikų. Lietuvos 
jaunieji boksininkai užsireko
mendavo neblogai. Pirmas 
vietas iškovojo 56 kg klasėje S. 

DOYLE CEMENT 
CONSTRUCTION 

Foundations, Patio, Sidewalks, 
Dnvevvays, Garage. 

Floors, Steps 
Free Esti matės 

4 4 8 - 2 9 8 1 

PRODUCTION ROOFING & 
TUCKPOINTING I N C 

GENERAL CONTRACTORS 
EXPERT ROOFING 

TUCKPOINTING - MASONRY 
585-5050 

EDWARDS HEATING & 
AIR CONDTG 

24 H0UR SERVICE 
RESIDENTIAL • COMMERCIAL 

2876 S. Archer 
247-5075 

B & D SEWER SERVICE 
878-3375 

24 Hour Complete 
Sewer Service 

Years of Experience 
Serving Well Satisfied Customers 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
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susitarus. Redakcija už skelbimų 
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Bagaikas iš Rokiškio, 70 kg 
klasėje D.Kasperavičius 74 kg 
— D. Cicėnas, 44 kg — vilnie
tis S. Šiuipikas ir 46 kg — taip 
pat vilnietis R. Klimavičius. 

— Krepšinio pirmenybės 
pagaliau baigėsi ir Vilniaus 
„Kibirkščiai" nepaprastai 
laimingai! O kiek kainavo ner
vų, kiek reikėjo jaudintis: išlik
sime aukščiausioje lygoje, ar 
ne! Ypač per priešpaskuti-
niąsias rungtynes, kurios 

buvo lemiamos. Vilnietės turė
jo žaisti prieš Dniepropet-
rovską, kuriam taip pat grėsė 
iškritimas. Žūtbūtinėje kovoje 
antrame kėlinyje „Kibirkštis" 
atsilikusi net 17 taškų skir
tumu. Tačiau seka audringos 
ir jaudinančios minutės ir sau
ja laimės. „Kibirkštis" laimi 
68-67. Pralaimėjusios pasku
tines ir bereikšmes rungtynes 
prieš Leningradą, jos laimin
gos grįžta namo. 

-

• 

• 

• 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akuierija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel LU 5 6 4 4 6 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849 . rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: p i rm. , antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

0R. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50 th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak isskyn % 
treč Sešt 12 M 4 vai popiet 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - CR 6 2400 

V31 pagal susitarimą Dirmad ir ketv 1 4 • 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai 

DR. IRENA KURAS 
GY0YTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

• 

• 

-

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 2460067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71 -mos ir Campbe l l Ave. kampas) 
prmad .antrad ketvtrtad iroenktad Vai 

3 iki 7 D Tik Susitarus 

Jei prisimenate, pereitais 
metais Ričardas ir Edis 
Griniai nušlavė beveik visus 
titulus. Ar kas juos šiemet 
nuginkluos, ar bent duos 
rimtesnį pasipiršinimą, sunku 
pasakyti. Gal R. Sidabras iš 
Indianos, buvęs mūsų meis
teris, bet jau kuris laikas 
nepasirodąs; gal R. Grybaus
kas iš New Yorko, jau pernai 
davęs Ričardui 3 setų kovą, o 
gal St. Solys iš Toledo ar V. 
Smetona iš Clevelando, jei kar
tais sugalvotų vėl pasirodyti. 

Prieš pernykščią kelionę į 
Australiją laukėme jėgų išban
dymo tarp R. Tallat-Kelpšai-
tės, grįžusios su Australijos 
lietuvių meisteres titulu, ir 
niujorkietės R. Jasaitytės, jau 
žinomos ir amerikiečių tur
nyruose. Nesulauksime ir šie
met, nes Jasaitytė kaip tik tuo 
metu turi net keletą stambes
nių turnyrų Floridoje ir Texas. 

Kaip ten bebūtų, jau skel
bėme, kad šių metų lietuvių 
pirmenybės įvyks birželio 27-
28 d. Marąuette Parke, prie 67-
tos ir St. Louis. Jos vyks šiose 
klasėse: vyrų A, B ir 45 m., 
moterų A ir moterų 35 m. ir 
daugiau, jaunių ir mergaičių, o 

SKIP-S DECORATORS 
Gutters Cleaned, Repaired And In-
stalled. Roof Repair. Painting And 
Decorating. 

Ali Work Guaranteed. 
Call Skip At 371-8588 

PDX 
PAINTING & DRYWALL 

EXPERTS 
Wallpapering & Stucco 

Shingle Roofing & Plaster Repairs 
Thorough Water Damage Repair 

Call Vem Bechy At 
(312) 687-5119 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitarimą 

ALMART ELECTRIC 
Licensed • Bonded • Insured 

Serving The Southwest 
Side Smce 1947 

8541 S. Pulaski Rd. 
Free Estimates 
Call 585-1010 

MERKLE TILING & CARPET 
QUALITY TILE SERVICE 

GLASS BLOCK VVORK 
INSTALLATIONS. 
REPAIR & MAINT 
FREE ESTIMATE 

425-5877 

(•BSMSBnMMGamiMBNnanaMmeGSEaGR 
Advokatų Draugija 

VALDEMARAS BYLAJTIS 
ra 

VINCAS BRIZflYS 
Teisia daktarai 

2458 W. 60th St., Chicago, VI 
VW tol. 778-8000 

Vaiaadoa p*c*l iualt*rtm« 

Ofs PO 7 6000 . Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namo 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. IH. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372 5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą » 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos DaRal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč tr iest 

DR. IRENA KYRAS ~ 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W S t Si. CMcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seitad l O i k i l v a l 

DR. FRANK PLECKAS 
(Ka lba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 737 -5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 63rd Street 

Vai antr l 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 5 5 4 5 

DR 

Tel. REliance 5 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir 4eit 
uždaryta 

C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W. 14th Street 

Cicero. Illinois 
Tel. 656-2441 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. 434-2123. namtf 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm , antrad , ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Išsaugoti 

NUO GENOCIDO IŠEIVIJOJE 
Baisiųjų birželio trėmimų 

minėjimai buvo pravesti viso
se didesnėse išeivijos kolo
nijose su dideliu įspūdingumu. 
Tie minėjimai dar kartą išryš
kino, kaip baisius nuostolius 
mūšų tautai darė ir tebedaro 
okupantas. Maskvos vyk
domas mūsų tautos genocidas, 
buvę kieti nacių siautėjimai, 
pagaliau pasitraukimai nuo 
raudonojo teroro bei kitos II 
pasaulinio karo nelaimės 
sumažino mūsų tautą daugiau 
kaip puse milijono gyventojų. 
Priskaitant prarastą dėl tų 
sunkumų normalų gyventojų 
prieauglį, gal susidarytų ir ne 
taip labai toli iki milijono. Tai 
dideli gyvybiniai nuostoliai 
per laikotarpį, trumpesnį negu 
pusė šimtmečio. 

Užtat tie visi liūdni duo
menys mus dabar skatina susi
rūpinti mūsų tautos gyvas
tingumu. Kelia rūpesčio, kad 
pačioje Lietuvoje gausėja per
skyros, mažėja gimimai. Ne
daug ką mes išeiviai čia galime 
pataisyti, išskyrus teikimą 
moralinės paramos, kad brolių 
ryžtas tėvynėje nepalūžtų, ir 
teikimą materialinės paramos, 
kad mažiau vargas atsilieptų į 
šeimos nykimą. 

* * * 

Šitokiose aplinkybėse darosi 
ypatingai svarbu, kad mūsų 
išeivija pasiliktų gyvastinga. 
O pavojų tam susidaro. Išei
vijos išlikimas daug pareis nuo 
šeimų tvirtumo. Amerikos 
atmosfera darosi tam ne per 
daug palanki. Statistiniais 
duomenimis mėgstąs operuoti 
A. Greeley savo knygoje „The 
Great mysteries" atkreipia 
dėmesį į tai, kad pagal JAV 
gyventojų surašinėjimą, čia 
37% pirmųjų vedybų baigiasi 
perskyromis',' o du trečdaliai 
antrųjų vedybų taip pat išyra. 
Laikraščiai skelbia, kad 
paskutiniu metu ši statistika 
dar labiau pasviro į liūdnesnę 
pusę. 

Jau prieš eilę metų teisėjas 
Julius H. Miner teisininkų 
žurnale „American Bar Asso-
ciation Journal" rašė, kad dėl 
perskyrų JAV-se kasmet atsi
randa 380,000 naujų našlai
čių. Aukščiausio JAV teismo 
teisėjas Robson teisinių 
sekretorių sąjungos suva
žiavime paskelbė, kad pusė 
jaunųjų nusikaltėlių yra pro
duktas suirusių šeimų. Nau
jesni balsai šiuo klausimu dar 
liūdniau skamba. 

Ne paslaptis, kad laisvumas 
šeimų irimo plitime nepalieka 
be įtakos ir išeivių lietuvių. O 
tai liūdnai atsiliepia ne vien į 
vaikus, bet ir į pačius suiru
sios šeimos partnerius. Trys 
Chicagos psichiatrinio insti
tuto specialistai žurnale „Dis-
eases of the Neurous System" 
paskelbė, kad aukščiausias 
savižudybių procentas Ameri
koje būna tarp persiskyrusių, 
suirusių šeimų narių. 

Taigi tradicinis lietuviškų 
šeimų stiprumas, nesuardo-
mumas mūsų išeivijai yra 
didelės svarbos reikalas pa
tiems susituokusiems ir jų vai
kams. Šeimoje gali kilti prob
lemų, bet joms yra geresnių 
būdų išspręsti, kaip perskyros. 
Teisingai savo premijuotame 
straipsnyje, išspausdintame 
„Laiškuose Lietuviams", Gra
žina Kriaučiūnienė primena: 
„Bendras gyvenimas turi 
vadovautis meile ir at
laidumu, o ne teismo salės 
atmosfera". Verta susimąstyti 
ir ties mintimi, kurią velionis 
A. Baronas paskelbė savo 
„Abraomo ir sūnaus" romane: 
„Netiesa, kad žmona reikalin
ga jaunam. Ji reikalinga ir 
žmogui padėti užgesti, vienas 
kitam subyrėti, kaip nuodėgu
liam, kada iš jų išlekia pasku
tinė gyvoji žarija..." 

* » * 

Su tradicinės šeimų moralės 
siūbavimu, JAV-se paskutiniu 
metu stipriai paplito gimimų 
kontrolė ir net negimusių žu
dymas. Tai ypač pavojingas 
reiškinys tautos gyvastingu
mui. Buvęs Lietuvos prezi
dentas dr. Kazys Grinius nebu
vo bažnytinis, bet vis dėlto 
pabrėžė mintį: jeigu mes lietu
vybės atžvilgiu esame didele 
dalimi praradę Vilniaus kraš
tą, tai čia be kitų priežasčių yra 
kalta ir ta aplinkybė, kad 
slavų šeimos buvo ir yra daug 
vislesnės negu lietuvių. Labai 
įspūdingai šiuo atžvilgiu yra 
kalbėjęs prof. dr. Pranas Dovy
daitis. Jis rašė: „Jei Tumų šei
ma nebūtų sulaukusi dešim
tojo vaiko, tai be Vaižganto 
Lietuva šiandieną būtų daug 
biednesnė. Kiti devyni Tumų 
vaikai teįstengė būti papras
tais, eiliniais žmogeliais...". 

Verti gilesnio susimąstymo 
ir to paties prof. Dovydaičio 
žodžiai, rašyti 1927 m. žurnalo 
„Kosmo8" 2 - 3 numery: „Gimi
mų kontrolei įsigalint tuomet 
sudiev mūsų didvyrių žeme! 
Nebuvo tave per keletą amžių 
išnaikinę tavo įvairūs neprie-
teliai kaimynai, kurių tau nie
kados nestigo, bet šį kartą būsi 
tu pati save išnaikinusi, šiuo 
būdu nusižudydama ir neil
giausiai trunkant... Štai kur 
didysis tikrasis pavojus, štai 
kur reikia skubiausiai taisyti 
trūnyj antie ji mūsų tautos ir 
valstybės rūmų pamatai. 
Sakyčiau: ne sterilizacija, bet... 
fertilizacija reikėtų pirmoj eilėj 
susirūpinti mūsų eugenikams 
ir visiems tautos bei valstybės 
mylėtojams, kurie jai velija 
gyventi, o ne mirti". 

VYSK. DR. ANTANO DEKSNIO 
MINĖJIMAI V. VOKIETIJOJE 

Kadangi viena iš vysk. Deks-
nio gyvenviečių ir darboviečių 
yra V. Vokietija, tai ir jo jubi
liejaus minėjimai buvo pradėti 

tiek ir apskrities gyventojų 
džiaugsmą savo tarpe turėti 
vyskupą, džiaugėsi jo jau
natviška išvaizda ir linkėjo 

čia. Bad Woersihofen nėra dar daugelį metų būti pajėgiu 
didelis miestas, bet dėl Kneip- ir darbingu. Miesto valdyba 
po gydyklų pusėtinai išgar- visus susirinkusiuosius pavai

šino vynu 
užkandžiais. 

ir pikantiškais 

Tačiau čia nebuvo galima 
ilgai būti; reikėjo skubėti į 
netoli esančią salę, kuri vysku
po jubiliejaus proga buvo pilna 
svečių ir kurioje vakare vyko 
meniškoji šventės dalis. Salėje 
apie 200 vietų buvo rezervuota 
lietuviams ir kitiems garbės 
svečiams. Šią Šventės dalį ati- Deksnys aukojo iškilmingas 

* * * 

Radijas paskelbė, kad New 
Yorko Manhettene butų dau
gumoje gyvena mažiau negu 
du žmonės. Paskutinis JAV 
gyventojų surašinėjimas iš
ryškina, kad JAV šeimų sudė
tis darosi tokia, kad natūraliu 
prieaugliu jau pasukama į su
stojimą, ne į augimą, o į iš
mirimą, tik šiam kraštui tas 
pavojus negresia, nes čia viso
kiais būdais veržiasi nauji 
imigrantai. Bet už dešimt
mečių jau pranašaujama, kad 
dauguma JAV gyventojų bus 
ispaniški ir juodieji. Skel
biama, kad juo žmonės darosi 
turtingesni, juo jų šeimų prie
auglis mažėja. Jeigu ši kryptis 
paveiktų ir lietuvių išeivių 
šeimas, pasuktume į sava
norišką išeivijos genocidą. 

Kelia susirūpinimą ir gau-
sėjąs negimusių žudymas 
šiame krašte. Kalbama nebe 
apie šimtus tūkstančių, o apie 
milijoną, kuris ypač ėmė augti 
po 1973 m., kada Aukščiausias 
teismas atidarė duris abor
tams. „Aušra" nr. 26, 1981 m. 
vasario numery paskelbė, kad 
jau ir Lietuvoje kuris laikas, 
kai atsiranda daugiau abortų, 
negu gimimų. Ir pati Aušra Nr. 
26 primena Malazijoje įvy
kusio Rytų Afrikos vyskupų 
suvažiavimo 1979 metais pa
skelbtą žodį: „Kas nužudo 
kūdikį, tas dar su juo kada 
nors susitiks" amžinybėje. 

Lietuviuose gyvybė, nors ir 
dar negimusi, yra bran
ginama. Atsakomybės jaus
mas stiprus, bet baugu, kad 
kitokia JAV-se plintanti atmo
sfera neturėtų neigiamo povei
kio ir tada imtų grėsti mūsų 
išeivijai savanoriško genocido 
pavojus. Mūsų paguoda, kad 
lietuviuose religinis jausmas 
tvirtas, šeimos tradicijos 
branginamos, tautinė atsako
mybė stipri ir tai ^uoEfa gerų 
vilčių gyvybiniam mūsų išeivi
jos išlikimui. 

J. Pr. 

sėjęs. Miesto vyriausybė ypač 
džiaugiasi, kad jis yra tapęs 
vyskupo gyvenviete ir mėgina 
vysk. Deksnį tituluoti Bad 
Woersihofeno vyskupu. Jo 
sukaktį miesto vadovybės 
noriai šventė. Be abejo pagrin
diniu tos šventės varikliu buvo 
Šv. Ulriko parapijos klebonas 
kun. Antanas Bunga. Tei
singai kalbant, reikėtų sakyti, 
kad minėjimą ruošė bendrai 
miestas ir Šv. Ulriko parapija. 
Jau iš anksto buvo pramaty
tos minėjimo datos — gegužės 
16 - 17 d. Taip pat iš anksto 
buvo pakviestas Augsburgo 
vyskupas dr. Josef Stimpfle 
dalyvauti šventėje ir pasakyti 
pamokslą. Į minėjimą 
suvažiavo ir didžioji dalis V. 
Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių kunigų, Romos atsto
vas prel. dr. Ladas Tulaba, 
Prancūzijoje besidarbuojantis 
kun. Petrošius ir lietuvių at
stovai iš Austrijos ir Švei
carijos. 

Iškilmės pradėtos Šv. Ulriko 
parapijos klebonijoje, kai jos 
sodelyje miesto jaunimas su 
įvairiais muzikos instrumen
tais sveikino vyskupą jo 75 
metų amžiaus ir 50 metų kuni
gystės sukakčių proga. Daly
vių jau buvo gražus būrelis, jų 
tarpe ir Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių nemaža grupelė. 
Visi lietuviai buvo kun. Bun-
gos klebonijoje pavaišinti programoje gražiai reiškėsi 
skania vakariene, o po jos visi Vasario 16-sios gimnazijos 
skubėjo į miesto namus, kur mokinių tautinių šokių grupė, 
vyskupą pagerbė miesto vai- vadovaujama mokytojos J. 
dyba su savo burmistru UI- Vaičiulaitytės, ir visa eilė 
rich Moeckel. Cia vyskupą dar vokiečių meno grupių su dai-
sveikino ir apskrities virsi- nomis ir šokiais. Visa progra-
ninkas dr. Hermann Haisch. ma užtruko apie 3 valandas, 
Abudu suminėjo tiek miesto, žiūrovų buvo su dėkingumu 

priimta, gale plojimai nenorėjo 
liautis. Baigiant į sceną buvo 
iškviestas jubiliatas vysk. 
Deksnys ir visa salė bendrai 
sudainavo vokiečių populiarią 
dainą: „Kviečiu tave širdingai 
pabūti kartu". Namo grįžtantį 
vyskupą dar laukė viena malo
ni staigmena — būtent, prie jo 
namų vartų tamsioje žolėje 
Švietė gelsvų kvepiančių rožių 
žiedais nusagstytas didžiulis 
kielikas. 

Sekmadienį 
Jubiliejų šventimo viršūnė 

buvo sekmadienį, kai vysk. 

darė sa lės direktorius 
Burghard ir jai toliau vado
vavo. Joje didžiausioji laiko 
dalis buvo skirta meniškiems 
pasireiškimams, bet nebuvo 
užmiršta gyvu žodžiu iškelti 
jubiliato nuopelnus ir jo 
asmenybę. Tai atliko iš Švei
carijos atvykęs dr. Albertas 
Gerutis. Jis vokiečių kalba 
nušvietė vysk. Deksnio gyve
nimo kelią, jo darbus ir primi
nė persekiojamos Lietuvos 
Bažnyčios padėtį. Jubiliatas 
buvo apibūdintas ir kaip uolus 
patriotas, sugebąs viešumoje 
surišti tautiškumo ir tikėjimo 
reikalus. Meniškoje dalyje 
ypač maloniai nuteikė Šv. 
Ulriko parapijos choras — 
taigi visi vokiečiai, sudainavę 
kelias lietuviškas dainas. 
Reikia pasakyti, kad jų tar
sena buvo gan lietuviška, žin
oma, išskiriant vieną kitą žodį, 
kuris vokiškam liežuviui 
sunkiai leidžiasi gražiai lietu
viškai ištarti. Toje pačioje 

šv. Mišias. Kartu su juo šv. Mi
šias aukojo Augsburgo vysk. 
ordinaras dr. Joseh Stimpfle 
ir 26 kunigai, daugiau
sia lietuviai. Prieš šv. Mišias 
koncelebrantai nuėjo į vysk. 
Deksnio namus ir jį iškil
mingai atsivedė į gražią Šv. 
Ulriko bažnyčią. Eiseną vedė 
lietuvių ir bavarų jaunimo 
grupės, pasipuošusios savais 
tautiniais rūbais, nešdamos 
vėHavas, o juos sekė miesto 
orkestras su trimitais ir būg
nais. Šv. Mišiose skaitymus 
atliko kun. Br. Liubinas ir prel. 
L. Tulaba vokiškai, o Vasario 
16-sios gimnazijos direktorius 
J. Kavaliūnas lietuviškai. 
Pamokslą sakė Augsburgo 
vyskupas dr. Josef Stimpfle. 
Jis kalbėjo, kad būti vyskupu 
reiškia būti nuolat Dievo 
mėginamu, tiriamu. Savo 
pamoksle įjungė ir kaip tik įvy
kusį Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
sužeidimą. Aišku, jis iškėlė 
vysk. Deksnio darbą ir jo nuo
pelnus sielovados reikaluose 
V. Europoje. 

Pamaldų metu, šalia puikios 
Mozarto muzikos su orkestru ir 
choro solistais, taip pat buvo 
sugiedota lietuviškai „Ap
saugok, Aukščiausias". Pabai
goje vysk. Deksnys dėkojo 
visai pilnutėlei bažnyčiai ir, 

„Lietuvos Atsiminimų" radijo valandėlės 40 metų 
sukakties proga minėjimas ir dalyvavusių būrys, 
kurio prieky sėdi „Darbininko" vyr. red. kun. dr. K. 

Bučinys, prof. dr. B. Nemickas, toliau radijo vedėjas 
prof. J. Stukas ir kt. 

ypač Augsburgo vyskupui dr. 
Stimpfle, jam dovanodamas 
didžiulę meniškai išpuoštą 
žvakę. Galop vysk. Stimpfle 
apkabino vysk. Deksnį, tuo 
gestu parodydamas brolišką 
meilę lietuviams ir visiems 
persekiojamiems krikščionims 
Rytuose. 

Po Šv. Mišių Šv. Ulriko 
parapijos salėje buvo iš
kilmingi bendri pietūs, ku
riuose dalyvavo apie 200 
žmonių. Tų pietų metu buvo 
per 20 sveikinimų lietuviškai 
ir vokiškai. Vokietijos lietuvių 
kunigų vardu vyskupui buvo 
padėkota už jo prasmingą 
sielovados veiklą ir įteikta 
piniginė dovana. Aišku, pietūs 
užtruko keletą valandų. Bet tai 
jau ir buvo paskutinė iškilmių 
dalis. 

Homburg ir Schwetzingen 
Savaitę vėliau vysk. Deksnio 

jubiliejus buvo gražiai pami
nėtas pačioje pietvakarinėje V. 
Vokietijos dalyje, Homburgo ir 
Schvvetzingeno miestuose. 
Gegužės 23 d. Homburge susi
rinko daugiau negu 100 
lietuvių į vyskupo laikomas pa
maldas, išklausė jo pamokslo, 
sugiedojo Marijos litaniją, o 
vėliau salėje pasigėrėjo meni
ne programa, kurią atliko 
Saaro krašte gyvenantis 
jaunuolis, Vytas Nagelis, ir 
Vasario 16-sios gimnazijos 
tautinių šokių grupė. Visai 
šventei vadovavo Saaro LB 
apylinkės pirmininkas A. 
Palavinskas. 

Gegužės 24 d. vėl buvo pan
aši šventė Schwetzingene, 
kuris yra apie 120 kilometrų į 
rytus. Ir čia buvo gausus daly
vių skaičius. Vyskupą čia 
pasveikino Vokietijos LB val
dybos pirmininkas inž. Jonas 
Valiūnas. Dalyvių tarpe 
matėsi Vasario 16-sios gim
nazijos direktorius Jonas 
Kavaliūnas. Vyskupas ir čia 
pasakė turiningą pamokslą. 
Abiejose vietovėse vargonais 
groio vyskupo sekretorius kun. 
dr. Afonsas Savickis, o kartu 
su vyskupu koncelebravo šv. 
Mišias vietos lietuvių kapelio
nas kun. Bronius Liubinas ir 
vyskupo giminaitis, kun. 
Petras Šakalys, atvykęs iš 
Brocktono, Mass. Vietos 
kapelionas abiejose vietovėse 
vyskupą pasveikino susi
rinkusiųjų vardu. Schwet-
zingene po pamaldų buvo ben
dri pietūs, o po jų dar ilgesnis 
pabuvimas kartu su vyskupu. 

Tiek Homburge, tiek Schwet-
zingene vyskupas neliko sėdėti 
prie stalo, o ėjo nuo žmogaus 
prie žmogaus, sveikinosi, 
kalbėjosi. Abiejose vietovėse 
tai nebuvo vien vyskupo pager
bimas jo jubiliejaus proga, o 
kartu ir turiningas vyskupo 
aps i lankymas savojoje 
vyskupijoje. 

Br. Liubinas 

POGRINDŽIO 
SPAUDA 

Šiuo laiku Lietuvoje žinoma 
16 lietuviškų, „samizdato" žur
nalų įvairių krypčių, rašoma 
apžvalgoje „Russkaja Mysl". 
Pats seniausias ir įtakingiau
sias yra „Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios kronika", kurios 
pirmas numeris buvo išleistas 
1972 m. kovo 19 d. „LKB K 
ronika" paveldėjo Maskvos 
„Einamųjų įvykių kronikos" 
tradicijas ir nuodugniai infor» 
muoja ne vien apie įvykius 
Lietuvoje, bet ir apie katalikų 
persekiojimus kitose respub
likose. „Aušra" — lietuvių 
katalikų patriotų organas, 
pradėjo eiti nuo 1975 m. Daug 
dėmesio „Aušra" skiria lietu
vių i s tor i ja i . Žurnalas 
„Perspektyvos" pradėjo eiti 
nuo 1978 m. Tai liberalios — 
nacionaUnės krypties leidinys 
simpatizuojąs eurokomuniz-
mui. „Varpas" išeina nuo 1977 
m. Jį leidžia „Lietuvos išlais
vinimo revoliucinis fondas". 
Vėliau žurnalas, matyt, pakei
tė redakcinę kolegiją ir dau
giau dėmesio atkreipė į kul
tūrinius klausimus. „Pastogė" 
pirmąkart pasirodė 1978 m. 
Tai religiniai filosofinis žur
nalas, skirtas jaunimui. Kitas 
religinis žurnalas, bet skirtas 
dvasiškiams, yra „Tiesos 
Kelias", pradėtas leisti nuo 
1977 m. sausio mėn. Religinis 
žurnalas „Dievas ir tėvynė" su 
griežtu tonu ateistams leidžia
mas nuo 1976 m. Religiniams 
ir kultūriniams klausimams 
taip pat skirtas žurnalas 
„Rūpintojėlis". 400 metų Vil
niaus universiteto sukakčiai 
paminėti skirtas leidinys 
„Alma Mater". 1979 m. išėjo 
keturios laidos ir, matyt, susto
jo. Taip pat sustojo 1977 m. po 
8 numerių pradėtas leisti 1976 
m. ž u r n a l a s , , L a i s v ė s 
Šauklys". Nuo 1977 m. išlei
džiamas „Vytis" — žurnalas 
tautinės krypties. Neseniai 
pradėtas leisti žurnalas .Atei
tis", atrodo katalikiškai tauti
nės krypties. Nuo 1980 m. 
balandžio mėn. pasirodė 
„Tautos Kelias". Neseniai 
pradėta leisti „Lietuvos bal
sas" ir „Šalin, vergija". 
Ypatingą vietą tarp samiz
dato žurnalų užima „Lietuvos 
archyvas", daugiametis ir dau
giatomis dokumentų ir atsi
minimų rinkinys, liečiąs nese
niai įvykusius Lietuvos 
istorijos įvykius (ypač sovietų 
okupacijos perijodą). 

T. 

Kiekvienas, kas akylai mato 
ir tvirtai pasiryžta, nejučiomis 
išauga į genijų. 

Bulver 
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DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 

centrai ir vis naujų veidų pamatydavai, nes naujųjų 
ateivių transportai per Atlantą vis dar plaukė. Kiek 
merginų, dailių ir gražių, matydavosi, kiek frantų, 
jau naujais amerikietiškais kostiumais pasipuošę, 
apie jas laužė savuosius sparnus... 

Būdavo pirmadienių paryčiais pirmuoju anks-

jamų reportažų, straipsnių. 1973 metais net susi
laukiau žurnalistinės 1,000 dolerių premijos i i to 
paties pirmųjų mano „talento" iškasėjų — kun. J. 
Prunskio santaupų. Žinoma, premijai kandidatą 
pasirinko ne pats jos mecenatas, bet speciali jury 
komisija. Sužinojęs, kas premiją laimėjo, mecenatas 
paprašė, jam mirus, apie jį parašyti nekrologą. O a i tyvuoju traukiniu sugrįžti iš Brooklyno visai be 

Taip ir aš per globėjų rekomendaciją patekau į miego, ir tiesiai į sodus, darželius: medžius perso- tada maniau ir dabar tebemanau kad visada en-
Amerikos lietuvio sodų priežiūros kontraktoriaus dinėk, žolę piauk, krūmus karpyk, gėles laistyk Ka- tuziazmo pilnas ir nesenstantis asketas kun. dr. J. 
Aleksandro Vasiliausko-Wesey brigadą. Man čia dangi jau buvo vasaros antroji pusė, tad vis tekdavo Prunskis šiame pasaulyje ilgiau švytės, negu ai... 
patiko darbas visą laiką būnant gamtoje, sodų ar pasižvalgyti ir į medžių viršūnes — kiek dar lapų ant 
gėlynų platybėje. Per dienų dienas krūtinė taip ir medžių yra, tiek ir du dirbsi o kai jų nebeliks, 
alsuodavo sveiku sodų bei gėlynų oru. nebebus nei darbo, nei doleno. O sveikas tai darbas 

Atlyginimas buvo nedidelis - doleris valandai, ^ v o ir sveikatos marios. Ir dvi nakto ištisai ^ ^ Tgi k a i b u g g u d u Q n a a t e i t y j e palaimintoje 
dieną lengvai peikdavai, po darbo dar A ^ ^ 9 T o a ^ ^ ^ J į , ' " H a b i a u 

1949 metais per pirmuosius 3—4 mėnesius New 
Yorko apylinkėse nei merginos nespėjau susirasti, 
nei pinigų nesusitaupiau, o lapai nuo medžių baigė 

48 valandų savaitė — 48 doleriai uždarbio, nes už nemigęs, meu* ie»»jai t„ c «»«™, ^ « « « w —* Amerikoje'' Tas 
antvalandžius tais laikais tokiems padieniams užsukęs j . lietuvišką Kasmočiaus^saJiūną Steamboat k a n k i n o . J e i ž i e m a būtų gili, iškristų daug sniego, tai 
darbininkams niekas aukštesnio atlyginimo nemo- gatvėje Great Neckedulkes alumi n «P^t»- atsirastų progų sniegą aplink plačius turtuolių skly-

Ai ' k Atj» p u 8 n u ^ a 8 t i ir dolerį kitą užsidirbti. Iš to žiemomis 
J senieji vietos daržininkai, sezono 

kėdavo. Darbdaviui ir kartu savo šeimininkui už Ift tos romantiškos darbo aplinkos, iš sodų 

lyg tyčia, sniegas 1949—50 m. žiemą New Yorko apy-

pastogę ir maistą mokėdavom po 15 dolerių į savai- žalumos Great^Necke ir gimė p i n m e j i ™ . . _ _ p r a g y v e n d a v 0 ^ ^ j i vietos daržininkai, ~ « , ™ 
tę, o kas likdavo atskaičius mokesčius valdžiai, tai ir mano reportažai ciklei,,Pas darbo žmones^ Tie m e t u ^ tvirčiau dolerį kišenėje užgniaužti, 
tavo. Seimininkų Vasihauskų namas Maple gatvėje reportažai, pradėti skelbti Drauge ilgiems metams k u r i K a g m o c i a u a g a l i ū n e ^veik n e m atydava i Bet, 
nr. 102 skendėjo gėlynuose, su atvirais gonkais į atvedė mane » dienraščio bendradarbių tarpą. , ^ g m e g a 8 1 9 4 9 _ 
juos. Koks malonus poilsis būdavo čia, vėliau puma- Atrodė, kad-emonės juos skaitė panko jiems repor- U n k ė g e ^ ^ n e 8 i r o d ė 
čius, kaip naujieji ateiviai gyvena tiesiog dusdami tažjj ffuotaika, šioks toks spalvingumas, o antra 
tarp senojo Brooklyno mūrų arba Chicagos Town of vertus, juk daugiausia ir buvom tada juodadarbiai -
Lake, Bridgeporto ar Westsidės rūsiuose, nes, pasak tikri demokratai. Tiesa, buvęs tuo metu vienas įta-
rašytojo-humoristo Albino Valentino, apie 1949—51 kingiausių „Draugo" redaktorių — kun. J. Prunskis 

— gražius, giriančius laiškus man rašė, lyg kažkokį metus labai madingas buvo posakis: „Dieve duok 
beismantą, dipukas pats atsiras". 

O man iš žaliojo Great Necko koks tiesus bei 
patogus kelias į New Yorką: įsėdi į traukinį ir po 
valandėlės išlipi Penn stotyje, paties New Yorko 
požemiuose. Iš ten požeminiais, iškeitimais trau
kiniais ar autobusais skubi į Apreiškimo bažnyčią, 
pas Ginkų, į piknikus Klasčiaus sode. Juk anais 
laikais tos vietos buvo didžiausi lietuvių susibūrimo rašliava ilgainiui išsivystė jau į šimtais skaičiuo-

talentą radęs. Žinoma, tai kėlė nemaža džiaugsmo 
bei paskatos. Tačiau kai vėliau sužinojau, kad tas 
pats redaktorius lygiai tokius pat giriančius laiškus 
rašo ir šimtams kitų, tas mano džiaugsmas gerokai 
krito. 

Bet nepaisant nuotaikų keitimosi, ir toliau likau 
ištikimas plunksnai ir toji mano žurnalistinė 

Mano šeimininkai Aleksandras Wesey-Vasi-
liauskas ir jo žmona, taip pat Amerikos lietuvaitė, 
buvo veiklūs lietuvių organizaciniame gyvenime ir 
palyginus gerai bei noriai lietuviškai kalbėjo. 
Aleksandras buvo Lietuvos Vyčių New Yorko—New 
Jersey apygardos pirmininkas, dažnai važinėdavo į 
posėdžius, lankė Vyčių šventes, nekartą ir mane 
nusiveždavo pabūti Amerikos lietuvių rateliuose, 
kurių didžioji dalis Lietuvos niekad nebuvo mate, 
tačiau vieni geriau, kiti silpniau kalbėjo lietuviškai ir 
kartu didžiavosi savo kilme 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , penktadienis , 1981 m . birželio mėn. 19 d. 
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dyboje, 3000 H a d d e n Rd., Euc-1 p i r m i n i n k o žmona su s ū n u m i ir ; 
lid rengiamas Joninių laužas, i j marč ia t r i m s savai tėms išvyko i 
kurį kviečiami visi skautininkai , I P rancūz i jon aplankyt i savo se-1 
skautininkės, akademikai , vyr. 
skautės bei skautai vyčiai, Cle-
velando visuomenė, ypač visi Jo
nai . Laužas rengiamas birželio 
20 d. šeštadienį, 8 va i . vak. 

Aurelija Balašaitienė, 

rašytoja, daugelio laikraščiu 
bendradarbė, parašė „Vilniaus 

S C A V E L U & SONS 
CKMKVT CONTKACTORS 

Paving & scaling drivevvays. Water-
s e n , gyvenančią Prancūzi jo je ir 
su ja pakel iaut i po Eu ropa . 

K E T U R I O S N A U J O S 
M O K Y T O J O S 

1959 meta i s mokytojai Vacys 
Kava l iūnas ir Juozas Ži l ionis ėmė ' A „ t y p e s o f r o o f i n g Dr>. 
si iniciatyvos įsteigti pap i ldomus t a p i n g carpentry work. 

proof foundations. Commerciai & re-
sidential — Fully insured. 

Tel . — 582-8869 

A L L K I G H T KEMODELING 
A N D R O O F I N G 

wall and 

CLASSIFIED ADS 

kursus t iems baigusiems l i tuanis
t ines mokyklas, kur i e n o r ė t u dau
giau išmokti l ietuvių ka lbos ir li-

(Nuke l t a į 5 pus i . ) 

iiiiiiiiiimimiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
LITHUANIAN PIONEER 

PRIEST 
OF NEW ENGLAND 

B y 
Vt'ilflam Wolkovich-Valkavič ta» 

T h e Ldfe, S t r u g g l e s a n d T r a g i c 
d e a t h of £ e v . J o s e p k fcėbris, 
1860-1915. 
Pub l i shed b y F r a n c i s c a n P r e u , 
Brooklyn , New Y o r k 1980 

K a i n a s u p e r s i u n t i m u $6.85. 
U ž s a k y m u s s i ų s t i : 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd SU 
Chioago, TU. 60629 
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C A L L — 784-5085 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
D A N THOMAS 

P A I N T E N G & DECORATENG 
In te r io r , E x t e r i o r , Wallpaperiiig 

T E L . — 599-1412 

HELP WANTED — MOTERYS 

WANTED WOMAN 
to houseclean Southvvest side 

rec tory 
1 d a y a week. 

T E L . — 434-3313 

P A R D A V I M U I 

IBM Dictating Recorder, portable, bat-
tery operated $25.; Wang desk-top 

i calculator with eleetronie package, $25. 
llllllUUIlIlIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIin į Victor electric calculator, $20.; Royal 

1 office model typevvriter, $65. Misc. 
office furniture. TeL 582-3019. 

UNUOMDJAMA — FOB BENT 

' IŠNUOM. 4 kamb. butas suaugusiems. 
Jokių gyvuliukų. Apyl. 46-os ir Saw-
yer. Užstatas reikalingas. Kreiptis į 
Simon po 2 vai. popiet tel. YA 7-7832 

Kanklių studijos mokinės po rečitalio sveikina savo moky toją Ona Mikulskienę. 
V. Bublytė (toliau), J. Gelažytė ir K. Mataitė. 

Iš k.: K. Karpytė, K. Kasulaitytė, 
N'uotr. J. Gark* 

„ T Ė V Y N Ė S G A R S A M S " 

P R I T I L U S 

Birželis m u m s l iūdnu ir tra-

patogu laiką, sut rumpinama iki 
30 m i n . ir bus transliuojama tik 
kas an t rą sekmadienį, t.y. birže
lio 14 ir 28, liepos 12 ir 26, 

pilies legendai" libretto. Muzi
ką šiam veikalui rašo komp. 
Aloyzas Jurgutis. Šį rudenį iš 
spaudos išeis pirmasis A. Balai-

gišku istorijos įvykių mėnuo . Tą i rugpjūčio 9 ir 23 ir t.t. Tos sank- . 
mėnesį Lietuva neteko laisvės ir Į cijos palietė ir ukrainiečių prog-
pradėjo Raudonojo maro vergi-, ramas. Lenkų programa turėjo 
ją, didžiojo Tau tos genocido j jau anksčiau užsidaryti. 
pradžią, didelę Laisvės kovotojų j Didelis smūgis lietuvių visuo- Į 
ir partizanų kraujo aiką... į menei , kuriai „Tėvynės garsai" j 

I r Clevelando l ie tuviams prie j yra t apę jos neatskiriama gyveni-
t ų skaudžių prisiminimų prisidė
jo birželio 7 d. „Tėvynės garsų" 
nel inksmas pranešimas, kad W Z 
Z P 106 FM radijo stotis, iš ku
rios lietuviškos programos trans
liuojamos, remdamasi JAV Aukš
čiausiojo teismo sprendimu, nu
tarė sumažinti visuomeniniu ir 
e tninių mažumų programų skai
čių ir išplėsti komercinių trans
liacijų 'laiką. Tai palietė ir „Tė
vynės garsus", kurie toje stotyje 

Tos sank-, šaitienės novelių rinkinys. 

Amber studios, Inc. 

Šioje galerijoje, kuriai vadovau
ja dail. Rimas Laniauskas ir kuri 
yra įsikūrusi 505 E . 185 St., Euc-
lid, Ohio, galima rasti didelį pa
sirinkimą meno dirbinių (kera
mikos ir skulptūros) , ž inomų me-

mo dal is . 
„Tėvynės garsų" vedėjas J-, . . . . . , , , 

radijo štabo na r i a i ] n 5 n i n k u P^e iks lų foto darbų ir 
kitą 

Stempužis ir 
visaip stengiasi rasti 
stotį, kurioje būtų galima pato- į 
giu la iku transliuoti ištisos va- : 

landos lietuvišką programą. Iš 
tikrųjų tokia galimybė gali atsi
rasti greitai, nes šiuo metu FCC 
(Federal Communicat ion Com-
mission) komisijoje Washingto-

t.t. 
Jaunimui meno pamolkas tre

čiadieniais nuo 1:30 —2:30 vai. 
p.p. dėsto Nijolė Palubinskienė. 

Suaugusiems audimo pamokas 
nuo liepos 1 d. vakarais dėsto 
Birutė Kasperavičienė. 

Studija dabar at idaryta sekma-

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jūra 

Tai lietuvio karo kapeliono dieno
raštis Antrojo pasaulinio karo metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi . Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

ūlinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus s ius t i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St 
Chicago, IL 60629 
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T O N Y P I E T 
Pontiac - Datsun 

6633 S. WESTERN AVL 
Nauji ir vartoti automobiliai. 
Kreipkitės ] ARMANDO NACIŲ 
Lietuviams geriausios kainos 

ir patarnavimas. 

Tel. 434-8200 
tnumiiimmiiinmiiiimmiiiumuumiii 
gsssaesBtfBsaBSBSBsaagBaasaBa—Maa 

Poptilar Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daužvardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuve i Atlieku įvairius staliaus darbus. Ne
išleido aštuntą laidą šios populia- j brangiai. Skambint po 4 vai. popiet 

R E A L E S T A T • 
mm « w ••' 

iMlIllIllIlIllIlIlIlIlllIlIlIlIllIlIlIlilIliiMHir 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draud imas — Va ldymas 
N a m u pirkimas — P a r d a v i m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Vi 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2*33 
lUIlIHIlHIIIIIMIIIIIII 

-t 

FOR RENT — 4 room heated ap t 
$210 per month 

6757 S. Artesian — TeL 827-1094 

ISNUOM. miegamas kambarys su gali
mybe naudotis virtuve. 67-os ir Camp
bell apylinkėj. Skambint 925-7910 

3-jų butų mik. Evanstoa*. 20 metų. 
Gražiai išlaikytas. Arti ligoninių ir 
universitetų. $130,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insuranca — Income Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5569 

MISCELLANEOLS 

DAŽAU NAMUS 
i Dekoruoju kambarius, {rengiu rūsius. 

(anksčiau vadinosi W X E N ) , turi j Clevelando viešųjų mokyklų ra-
ne sprendžiamas neveikiančios! dieniais po liet. Mišių, n u o 11:30 

transliacijas jau 20 metu. 
Kiekvieno sekmadienio 8 vai. 

rytą Clevelando ir apylinkių lie
tuviai , beveik 100 mylių spindu
liu, galėjo girdėt'' gerai redaguo
jamas transliacijas. Juozas Stem
pužis, kuris radijo pranešėjo kar
jerą pradėjo dar Lietuvoje, o čia, 
Clevelande, nuo 1949 m., beveik 
be pertraukos buvo lietuviu ra
dijo pranešėjas, n u o 1960 metu 
„Tėvynės garsu" savininku, re
daktorium ir pranešėju. Jis su
gebėjo radijo valandą išlaikyti 
t inkamoje aukštumoje ne tik me-
nmiu-muzikiniu atžvilgiu, bet ir 
informacijų t ikslumu, objektyvu
m u . Jam yra t ek inę , visa eilė iš
kiliu Clevelando lietuviu. Paskuti
n iu metu jau kuris laikas į trans
liacijų programų redagavimo ir 
pranešėjos darbą įsijungė gerai 
valdanti plunksną, turint i poeti
nį žodį ir ma lonę pranešėjos bal-1 
so tembrą Dalia Staniskienė. 

Programa yra lietuviu nuoš i r i 
džiai ir dosniai r emiama: l ietu- . 
viškos įmonės ir įstaigos duoda 
nuolatinius skelbimus, gi pavie-; 
niai klausytojai įvairiomis p ro - ' 
gomis atsiliepia į „Tėvynės gar- > 
sy" prašymus atsiųsdami aukų. 

Programa neturėjo nei f inansi-: 
nių, nei kitokiu sunkumų. Ir ra- i 
dijo stočiai pranešus, kad valan
dos mokestis padvigubinamas 
iki 200 dd!., Clevelando lietu
viai buvo tvirtai pasiryžę padi
dinti savo paramą ir išlaikyti 
vieninteles lietuviu radijo trans
liacijas O h i o valstybėje; pradėjo 
siųsti J. Stempužiui padidintas 
aukas. 

Bet štai, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus - W Z Z P radijo 
stoties savininkai be jokio per
spėjimo, be jokios konsultacijos 
lietuviu radijo transliacijų laiką 
pakeitė iš 8 vai. ryto i 6:30 vai . 
ryto sdemadieniais ir tik iki . T ė 
vynės gsrsai" suras kitą stotį. Va 
dinas, programa nukel iama į ne-

dijo stoties likimas. Be to, yra 
kontaktuojamos kitos vietinės ra
dijo stotys "Tėvynės garsu" i 
transliacijų gavimu joms tin- j 
kamu laiku. į 

Ž inan t Juozo Stempužio admi
nistracinius sugebėjimus (jis ap
skrities auditoriaus pavaduoto
jas asmeniniu nuosavybių mokes
čiu re ika lams) , jo turimas pla
čias pažintis vietinių politiku, 
kul tūr ininkų ir etniniu grupių 
sferose (jis suredagavo Cleve-1 
land E thn ic Directory 1980, 181 į 
psl., išleido Nationalities Servi
ces Cen te r of Cleveland), gal 
ilgai neteks laukti, kol lietuviai 
galės vėl džiaugtis turiningomis 
visos valandos lietuviškomis 
transliacijomis. 

iki 2:00 vai . p.p. 

VILko seimas Clevelande 

Lapkričio 7-8 dienomis Cleve
lande įvyks Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto seimas. 
Jau sudarytas komitetas iš Vy
tauto Jokūbaičio, pirm., Algirdo 
Kasulaičio ir Jono Virbalio vice-
pirm., Vytauto Janušio sekreto
riaus, Kazio Karalio, ižcL ir na 
rių Juozo Stempužio ir A. Alfon
so Mikulskio. 

A.A. Monika Samienė, 

i sulaukusi 77 metu , mirė birže
lio 6 d., pal ikdama liūdesy vy
rą Izidorių Šamą, 87 m. , sunkai 
sergantį, du sūnus ir dvi dukras 
su šeimomis ir 10 vaikaičių. Ve
lionė ir Izidorius Šamai buvo su
darę daug sutarčių naujiesiems 
tremtiniams, globojo juos, šelpė 
juos, padėjo surasti darbus. 

Lech Valensa, 

Lenkijos darbo unijų herojus, at-
ižineriją Clevelando valst. uni-įvykęs į JAV, lankysis ir Clevelan-

versitete. St . Joseph's J.S. baigė: j de liepos 7 d. Sudarytas specia-
Vytau tas Kavaliūnas, Marius lus komitetas, į kurį kviečiamos 
Kaunas (4 metus gerųjų mokiniu ir visos tautybės, 
sąrašuose, priimtas į Cincinna-
ti un iv . ) Ričardas Kižys, studi
juos Clevelando valst. universi
tete. Simas Kijauskas gavo fut-

rios virimo knygos. J. Daužvardie
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms a r marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu i r 
Mirimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose 
Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60620 

Kaina su persiuntimu $5.95. 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

T E L . — 597-3643 
» • • » • • • • • • • • • • » • » » » » • • 

iiiiiiiiiiimnriiiiūiiiūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRES6 
2501 W. 69th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
HiiiitiiiinimiHimnuuimimiiiiiiiiiiiini 

TJuMTmurTuKuvA" 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

J U S T L I S T E D 
Sharp octagon 2-flat with two 6 room 
apts. W:th eat-in kiteh., large formai 
dining rm. and 3 large bedrooms. Plūs 
3 car brick garage. 

Call Tom Malone 
R E / M A X S O U T H 

Tel. 424-7900 

L IETUVIŠKA VAISTINĖ 
2 5 5 7 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vhletal, vttamlnai. Importuoti kvepalai, gydomos žoles Ir U 

Valkiojamos kadės, ramentai ir kt, pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

itiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiinrmiiniiiii;Miinniiiiiiniii;iimiiiniiii 

BRIGHTON PARKE — apyl. 44-os ir 
Fairfield, savininkas parduoda 2-jų 
butų mūr. namą. 6 ir 5 kamb. Uždari 
porčiai. 2 maš. garažas. Pilnas rūsys. 
Skambint po 5 v. vak. tel. 847-3392 

SAVININKAS parduoda 4 didesnių 
kamb. mūrinį, 30 metų senumo namą. 
Garažas. Marąuette Parke. 

Skambint 778-8645 

LEMONTE 
P a r d u o d a m a skalbykla — 

L A U N D R O M A T 
s u namu. Skambint 257-5214 

PERRY PLAZA MOTEL 
PARDUODA 3-IŲ KAMB. 

BOTJS 
tą M) i * *> • • 

Arti Super Market. Maži 
mokesčiai ir apdrauda. 

Fireproof. Swimming Pool. 
Hot Springs, Ark. 71101 

Tel. 501—823-9814 
• • • » • • • • • » » • • • » • • » • • • i n i > I M 

Baigė gimnazijas 

Lina Ziedonytė —Villa An
gelą, Indrė Ardytė —Fairview 
H.S., PA, Jonas Balkaitis —Fair-
view H . S . , Cleveland, studijuos 

PASSBOOK 
SAVINGS 
l » ha* wey » 

paMj on $*.,nc* 

InHKMt Cofnpounooo 
M g and Pa<6 OuarMrty 

bolo stipendiją į Ohio universi
tetą. T a i p pat pasižymėjo gim
nazijos chore. 

Baigė aukštuosius mokslus 

Vytenis Čyvas gavo medicinos 
gydytojo diplomą Daytono uni
versitete. Danutė Bankaitytė ga
vo magistro laipsnį iš chemijos 
Clevelando valst. universitete. 
Živilė Vaitkienė Kliorytė baigė 
odontologijos studijas Case-Wes-
tern universitete. Saulius Cyvas 
gavo magistro laipsnį iš ekonomi
kos Chicagos universitete. 

Joniniu laužas 

Gražioje Onos ir Vytauto so-

Lietuviu opera 

Į Chicagos sukaktuvinę — 25 
ją „I Li tuani" operą vyksta ne 
mažai klevelandiečiu į visus tris 
spektaklius. 

Elena Malskienė, 
mūsų darbščiojo LB Clevelando 

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

Visos programos is WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačia 
stotj. Šeštadieniais Ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki §: 30 vai. ryto. 

Trtef. 434-2413 
1490 AM 

•J159 S. MAPI^BWOOD AVE. 
CHICAGO, I1JL 

— ut for 
yįįįįL financlng 

AT 0UR 10W IATO 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

iiiiitiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 a rba 376-5996 

tiiiiiniiMHmmmiiiiuniuuiMiiiimiiiiH 
lUIlIliilllllllllllUIIIMtIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
ii.iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiuiiuiiiuiiin 

CHICAGO, ILL 60608 
Tel.: 847-7747 

2212 WEST CERMAK ROAD 
P«t«r Kazanauskas, Praa. 

I BJDUMi Nan.TU«.rrl.*-4 Thur.»-a t a t . V I 

S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1905 

A L • S T A T I 

FLORIDA 4 - u 
REAL n A n« e , ė 

ESTATE 

ReiMęncinrs ir komercine* nuosavybė* 
Apartamentai * Kondominiumai • Nuomojimss 

E. Kamiene 
HKALTOH • • • a*OKKH • • • ItOTART 

3701 Gulf Boulevard, St. Petersbnrg Beach, Fl. 337M 
Telefonas (813,360 2448 • Vakare (813)367-2413 

N A M Ų APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALB1N BANYS, Telef. 447-8806 

PBOGOS — OPFORTUNITIES 

TASTEE-FREEZ 
2535 W. 69th Street 

J ū s ų ka imynys tė j — Nepra le i s 
k i t progos už imt i šį į s igyvenus i 
biznį. Kmokys im—Finansuos im 
— P r o g a t inkamam pi rkė ju i . 

Informacijai skambint 
3 3 4 - 3 3 0 1 

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

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
ki tus daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-806S t 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 

iiitiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiuiiiimmiiiii 
• • • - » * • • • • • » • • * * Ą 

V A L O M E 
K I L I M U S IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
r\mų rttsn] grindis. 

Tel — RE 7-5168 

iiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiitinimiM 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotot ir papras tos Radiju. 

Stareo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimą* ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
iiHillliilllillimiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiuiiv 

• 

10% _ 30% — 30% 
a i apdmudt ano 
Milo p u HMM. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t ree t 

Telef. OA 4-8654 

S K K L B K m s "DRAUGBT 



CHICAGOS ŽINIOS 
RŪGŠTYS EDA STATULAS 

Pastebėta, kad su lietumi iš
krintančios rūgštys įtiek ėda 
Field muziejaus, Ghicagoje, sta
tulų ir kitų puošmenų marmu
rą, kad po 20 metų statulos gali 
būti nebeatpažįstamos. Apie 
tai perspėjo iš Washingtono at
kviestas apsaugos specialistas 
K. S. Eisenberg. Rūgštys susi
daro susimaišius ore esančioms 
taršos medžiagoms su lietaus 
vandeniu. 

MOTINA TERESĖ JAUNIMUI 

Gerojo Patarimo aukšt. mo
kykloje, 3000 W. Peterson, Chi-
cagoje, sekmadienį kalbėjo iš 
Indijos atvykusi motina Teresė. 
Ji džiaugėsi, kad daugelis jau
nuolių nori artimo meilę paversti j <J0L 
veiksmu. Kvietė atvykti j In
diją ir pamatyti, kaip ten tos 
pastangos atliekamos. Motina 
Teresė pasmerkė negimusių žu
dymus, skatino plėsti įsūnijimą. 

SMARKUS STUDENTAS 

tavimo (nuostatus. Nenustos 
veikusios 22 Goidblatto krautu
vės. Pereitais metais Goldblatt 
turėjo 23,6 miL doL nuostolių. 

CHICAGOS SUSISIEKIMAS 
Illinois atstovų rūmai priėmė 

įstatymą, kuriuo Cbicagai lei
džiama perimti tvarkyti savo 
susisiekimą ir pakelti važmą net 
iki 223 procentų. 

MOTERYS LAIMĖJO 
Apie 60 Chicagos įstaigų va

lytojų — moterų laimėjo bylą, 
reikalaudamos, kad būtų joms 
išmokėtas atlyginimas, kokį mo
kėjo vyrams. Jos dabar gaus 
450,000 dol. atlyginimo ir palū
kanų už praeitą laiką. Vidu
tiniškai kiekviena gaus po 8,000 

• 

j DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. birželio mėn. 19 d 

MRRIJA AUKŠTAITI: 
I Š E I V Ė S K E L I U 

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
NavikevUHus. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chteag* I"* * N 2 t 

ATGAUS 90 MII,. DOL. 

Ryžtingas studentas Spots-
worth Christmas, 29 m., sugavo 
John Binford, 22 m., kuris bu
vo nušovęs dvi seseris ir sužei
dęs moterį. Studentas pamatė, 
kad sužeistos moters vyras ve
jasi piktadarj, jis pats šoko vy
tis. Piktadarys pribėgo prie 
važiuojančio automobilio ir no
rėjo jį pagrobti, bet juo va
žiavusi moteris paskubino grei
tį ir piktadarys parkrito. Tada 
jį prisivijo studentas, parbloš
kė, atskubėjo ir sužeistos mo
ters vyras ir jiedu piktadarį pa
laikė, kol atvyko policija. Tai 
įvyko Chicagoj pereitą savaitę 
prie 68 E. (Marąuette Rd. 

PASAULIEČIŲ 

KONFERENCIJA 
Chicagoje, Quigley seminari

jos (pietuose) rūmuose, pereitą 
savaitgalį vyko arkivyskupijos 
pasauliečių delegatų konferenci
ja, kurioje dalyvavo 569 atsto
vai iš 444 parapijų. Jif pasisa
kė už peržiūrėjimą Šv. Rašto ir 
tradicijos nuostatų, patikrinant, 
kiek jie neleidžia turėti vedusių 
kunigų, atmetė pasiūlymą šven
tinti moteris kunigais ar diako
nais. Konferencija taip pat pa
sisakė už sudarymą pasauliečių 
tarybos, kuri padėtų kardinolui 
arkivyskupijos administravimo 
reikaluose. Buvo svarstomi so
cialinio teisingumo, šeimų ir per
skyrų reikalai bei kiti klausi
mai 

VALENSA CIK AGIECIAMS 
Lenkų Amerikos kongreso Il

linois padalinys savo suvažiavi
me Chicagoje sekmadienį išklau
sė į juostelę įrašytą lenkų So
lidarumo unijos vado Walensos 
kalbą, kuria jis padėkojo už pa
ramą ir skelbia vienybę su išei
vijos lenkais. 
BANKRUTUOJA GOLDBLATT 

Goldblatt krautuvių tinklas 
bankrutuoja. Šis krautuvių tin
klas Chicagoje veikė 67 metus. 
Įsiskolino įvairioms instituci-

Devynios Ulinois dujų ben
drovės teismo sprendimu atgaus 
90 mil. dol. iš Louisianos valsti
jos, kuri ėmė neleistinai per
daug mokesčių. > 

POTVYNIO NUOSTOLIAI 
Gubernatorius Thompson pa

skelbė, kad Cook, Will ir Grun-
dy apskritys perdaug nukentė
jo dėl potvynių: apnaikintos 
nuosavybės, sugadinti pasėliai 

Cievelando Pedagoginių Lituanistikos kursų absolventes su tų kursų vedėju V. Kavaliūnu. Iš k: S. Lenkauskaite, 
M. Bankaitytė, R. Kazlauskaitė ir V. Banionytė. Naotr. V. Bacevičiaus 

Perskaitę Drauge duokite jį kitiems pasiskaityti 

CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 psl.) 

ir šimtai žmonių turėjo apleisti 
namus. Dėlto nukentėjusieji 
dabar galės gauti paskolas pi
giomis palūkanomis. 

TEATRAS KURTIEMS 
Chicagos šiaurėje Pody Poli-

tics patalpose birželio pirmadie
niais ir antradieniais būna teat
ro programa "3 Horns "VVith 
Ease,", kur keturių muzikantų 
džazas palydi deklamatorės ir 
šokėjos programas. Dar būna 
trečia aktorė, kuri kurčių-neby-
lių ženklais perduoda programos 
turinį netekusiems klausos. 
Teatrą lanko sveiki žmonės ir 
kurtieji. 

TIKRINS 
GINKLŲ LAIKYTOJUS 

Chicagoje nuo 1968 m. išduo
ta 800,000 leidimų 'laikyti gink
lus. Numatoma tuos leidimus 
atšaukti ir, naujai išduodant, 
griežtai tikrinti, ar prašantis lei
dimo nebuvo baustas ar kuo 
nusikaltęs. 

UŽPUOLA POLICININKUS 
Dviejose vietose Chicagoje 

piktadariai užpuolė policininkus. 
Vienas užpuolėjas lazda trenkė 
policininkui į galvą, kad tas par
krito. Užpuolėją Lt. Turner, 47 
m., policininkas mirtinai peršovė. 
Policija buvo atkviesta, kai tas 
Turner ėmė mušti drauge su 
juo gyvenusį L. Gardner, 73 m. 
Kitoj vietoj policija buvo iš
kviesta namų savininko, kai 
nuomininkas užsibarikadavęs 
darė nuostolius butui. Policija 
įsilaužė į butą. Nuomininkas 
R. Kwiatkowski juos sutiko su 
peiliu ir lazda. Buvo peršautas. 

TEK KAIP SUAUOUSf 
Trylikos metų jaunuolis T. D. 

teratūros, Lietuvos istorijos ir vi
suomenės mokslo, o taip pat pa
sirengti iš pedagoginių dalykų, 
kad galėtu mokytojauti lituanis
tinėse mokyklose. iLfi Cievelan
do apylinkės valdybai sutikus to
kius skursus globoti ir apmokėti jų 
išlaidas, tuodvieju pedagogų idė
ja buvo realizuota —įsteigti dvi-
metiniai Cievelando Pedagogi
niai lituanistikos kursai. Jie veik
davo su pertraukomis, kai atsi
rasdavo patenkinamas skaičius 
klausytojų. Juos visą laiką orga
nizuodavo vis tuodu patys jų pra
dininkai. Jų nuolatiniu direkto
rium, tik su dviejų metu pertrau
ka, išbuvo Vacys Kavaliūnas. 

Pirmąją tų kursų laidą 1961 m. 
baigė šeši absolventai. Iki šiol jie 
parengė šešias laidas su 25 baigu
siaisiais. Metų prasme šio pavasa
rio laida buvo sukaktuvinė. Ją 
baigė keturios klausytojos, įsigy-
damos lituanistinių mokytojų tei
ses. Trys jų mielai norėtų moky
tojų darbą dirbti, tik pati jauniau
sioji, V. Banionytė, jaučiasi to
kiom pareigom dar nepribrendusi. 
Čia žiupsnis, žinių apie šiųmeti
nes kursų absolventes. 

Vilija Banionytė, 16, gimusi 
Clevelande. Lanko Villa Angelą 
katalikiškąją gimnaziją. Baigu
si planuoja studijuoti teisės moks
lus. Priklauso skautams. 

Mirga, Marija Bankaitytė, 19, 
gimusi Californijoje. Baigė Fair-
view gimnaziją to vardo Cieve
lando priemiesty ir dvylikmetę Šv. 
Kazimiero lituanistinę mokyklą. 
Vienerius metus studijavo ling
vistiką Cievelando valstybiniame 
universitete. Norėtų išmokti ru
sų, prancūzų bei vokiečių kalbas 
ir gauti vertėjos darbą dq?lomati- j 
nėję tarnyboje. 

Mirga yra studentė ateitininkė, 
mergaičių vokalinio vieneto "Ne
rija" dainininkė, Čiurlionio an
samblio kanklininkė, LB Ohio 
apygardos valdyboje jaunimo at
stovė. 

Rita Kazlauskaitė, 19, gimusi 
Clevelande. Baigusi Villa Angelą 
gimnaziją ir dvylikametę Sv. Ka
zimiero lituanistinę mokyklą. Stu 

dijuoja biologiją Cievelando valst. 
universitete, baigė pirmuosius 
metus, studijuos ir vasaros semes
tre. 

Sigutė Lenkauskaite, 20, gimu
si Ohio valstybėje. Baigė Glen 
Oak gimnaziją ir dvylikametę Sv. 
Kazimiero lituanistinę mokyklą. 
Studijuoja anesteziologiją Case 
vVestern Reserve universitete, baig 
darna antruosius metus. Yra stu
dentė ateitininkė ir JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos tarybos narė. 
Dainuoja "Nerijos" vokaliniame 
vienete. Labai mėgsta stovyklau

ti, vadovauti ir mokytojauti įvai-! 
riuose kursuose bei stovyklose. 

Visos keturios absolventės pa
tenkintos, kad kursus lankė ir 
juos baigė. Lietuvių Bendruome 
nė, kursų globėja, tikisi jas maty 
ti lituanistiniu mokyklų mokyto
jų, apylinkių ir kitų valdybų ir 
ypač spaudos korespondentų pa
reigose. Visoms sėkmės. 

V. Mariūnas 

Kalbėdami apie užmokestį už 
gerus darbus, nepamirškime nie
kados: didžiausias užmokestis yra 
tas, kad kiekvienas geras darbas 
teikia mums jėgos atlikti kitam, 
dar geresniam. 

Jr. W. Foerster 

joms po šimtus tūkstančių, iš j Buss, kuris nužudė ir sužalojo 
viso apie 13 mil. dol. Dabar 5 m. mergaitę T. S. Huffman, 
persiorganizuos pagal b^nkru- bus teisiamas kaip suaugęs. 

J *K CAMNETRY * CONSTKTJCTION 
Interior: Professional design & layouti 
Ejcterior: Garages, room additions, 
soffit - fascia, gutters. Fin'g available. 

TEL. 479-1337 or 349-0334 

MULE H1DE ROOFING 
Everything IN ROOFING 

Shingies, Hot Tar, Repalrs. 
Sheet Metai and Gutters. 

LB Cievelando apylinkes pirm J Makkis Sv Kazimiero parapijos mokyk
los užbaiRimo proga geriausius mokinius apdovanoja knygomis. Knygą pri
ima Vija Bublytė Nuotr. V, Bacevičiaus 

Fully insured. 

HiiimiiiHiiiimitini 

Tel. 339-5185 

iiiintiiiniiniiiiiiimi 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. Mew York ir Connecticut 
lietuviams! 
K M teftUulIen} ii WEVD StOtiM 
K«w Torke nuo S iki • Tai. vakaro 
»7.» me*. IV. 

Dtosfct ML JOKŪBAS STUKAS 
3M SadU Drtra 

WatdMog, N. 1. 
TsL — (Ml) 

ANTANAS PAKELTIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
MirS birželio 18 d., 1981 m., 2:40 vai. ryto, sulaukęs 95 m. 

amžiaus. 
Gims Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Kriukių parapijoje, Bitu-

žio kaime. Amerikoje išgyveno 71 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė (Žakytė), brolio 

duktė Irena Kazan su vyru Caston ir šeima, brolio sūnus Algirdas 
su šeima, artimos giminės: Tillie Grigelaitis su šeima ir Seselė M. 
Theodoretta, kazimieriete, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo visų lietuviškų vienuolynų fundatorius, priklausė 
Maldos Apaštalavimo draugijai ir Sv. Vardo draugijai. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 South CaB-
fomia Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 20 dieną. Is koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

NidMde: 2M0NA ir GIMDN£S. 

Laid. direkt Petras Bieliūnas, telef. — LA 3-3572. 

A. f A. Teis. PETRUI LINKUI mirus, 
gilijį užuojautą reiškiame žmonai Janinai, 
svainei Pranei šošienei su šeima ir gimi
nėms. 

EUGENIJA IR BRONIUS BUN8TRUBAI 

J a u i š ė j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-19*1 
Sudarė LBONADA8 KERU U S 

Įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parašė 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus ii bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom 

Autorius žinias rinko ii visų prieinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliai*, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $2135. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf We*t €Srd Street, 

Chicago, Ittmoiš 60629 
tpt dar artai da $1.» valstijos 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Californ ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4603-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

# 

Mažeika & Evans 
• j a 

žs? 1 1 

U I • 

85 i 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8b01 

intuintfiiiuiinuittiintiHuiiNMiiDiu 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. birželio mėn. 19 d. 

x Maistu kovojimas su pa
keltu kraujospūdžiu — 586 Al-
vudo radijo paskaita šį šeštadie
nį. 8:45 vai. ryto Sofijos Barku-
vienės radijo šeimos valandos 
metu. 

X Skautu,-čių registracija ra-
joninėn stovyklon ir sveikatos 
patikrinimas vyks birželio 24 d. 
tarp 7—9 vai. vak. Jaunimo 
centre. Ten pat bus galima su
simokėti ir stovyklinį mokestį. 

X Pabaltijo universiteto Vo
kietijoje (Hamburg-Pinneberg) 

Dl., vienuolyne išgyveno 49 m. buvusių studentų, mokymo per-

X A. a. ses. Celita Doweiko, 
65-rių metų a., Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos generalinė 
iždininkė, mirė birželio 18 d. ry
te. Velionė buvo kilusi iš Visų 
Šventųjų parapijos Roseland, 

Anksčiau ilgai yra dirbusi Šv. 
Kryžiaus ir Loretto ligoninėse. 

X Vytas šoliūnas pereitą tre
čiadienį, birželio 17 d., sukvietė 
posėdžiui ateitininkų kongresui 
ruošti komitetą marijonų svetai
nėje prie "Draugo". Dalyvavo 
pats komiteto pirmininkas V. 
Šoliūnas, Faustina Mackevičienė, 
kun. Kęstutis Trimakas, Jonas 
Žadeikis, inž. Kazimieras Pabe
dinskas, inž Kazimieras Kriau
čiūnas, dr . Petras Kisielius. Jo- birželio 19 d. 5:15 vai. vak. pa
nas Pabedinskas, dr. Juozas kalbėti amerikiečiams klausyto-
Meškauskas, Vaclovas Kleiza, jams apie 

sonalo ir administracijos tarnau
tojų gegužinė - Joninių laužas 
įvyks š. m. birželio 27 d., šeš
tadienį, Bendikų ūkyje prie La
ke Geneva, Wisc. (6320 Back 
Rd.). Kviečiami ir svečiai. Dėl 
informacijų kreiptis į P . Jurkų 
telef. 312 — 876-2318, o vaka
re 312 — 834-2906. 

x Radijo stotis WTAQ, vei
kianti banga 1300 AM, pakvietė 
kun. J. Prunskį penktadienį, 

Juozas Baužys, Milda Tamulio-
nienė ir kun. Viktoras Rimšelis. 
Susirinkime buvo aptarta kon
greso trijų iienų programa. 
Įvairių darbų atlikimui yra su
darytos komisijos. Kongresas 
vyks Jaunimo centre ir Ateiti-' 
ninku namuose ir tęsis tris die
nas — rugsėjo 4, 5 ir 6 d. 

X Balys Sruoga ir jo kūryba 
bus paminėta Lietuvių Taut. na
muose sekmadienio popietėje 
A. T. Antanaičio pašnekesyje. 

X Inž. Antanas Rudis, kuris 
kaip praminininkų atstovas tris 
savaites praleido Kinijoje, ap
lankė daug vietovių, kalbėjosi 
su valdžios atstovais, savo ke
lionės įspūdžius papasakos Jau
nimo centro vakaronėje, birže
lio 26 d., 8 vai. vak. Kelionėje 
jis padarė daug įdomių nuo
traukų. 

X Ona PuIkauninMenė, Lie
tuvos dukterų draugijos Bever-
ly Shores seniūnijos pirmininkė, 
tarėsi su aktyviomis narėmis 
apie ruošiamą liepos 5 d. 2 vai. 
p. p. Stankūno restorano sode 
gegužinę, j kurią rengiasi atva
žiuoti labai daug čikagiečių. 
Svečiams bus pateikta daug 
staigmenų. 

X Steponas Kuncevičius, New 
Port Richy, Fla., Bronė Šimukė-
nas, Grand Rapids, Mich.. Pau
lina Nekrash, Rockford, J3L, 
L. J. Stačiokas, Exton, Pa., An
tanas Bujokas, Cleveland, Oh., 
kun. Leonardas Musteikis. Plain-
view, Nebr., visi įvairiomis pro
gomis atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x A. a. Algirdo Kaulelio ir 
a. a Adelės Orintienės mirties 
sukaktuvių proga šv. Mišios bus 
atnašaujamos šį sekmadienį, bir
želio 21 d. 11 vai. ryte Tėvų 
Marijonų koplyčioje, 6336 So. 
Kilbourne Ave. Visi artimieji, 

baisiuosius birželio 
trėmimus 1941 m, Lietuvoje. 

x Dainė Narutytė-Quinn su 
vyru dr. Tomu Quiim buvo at
vykę iš Havajų aplankyti savo 
tėvų. Dr. T. Quinn atlieka gy
dytojo rezidenciją Honolulu 
mieste. Abu dirba Queen's Me-
dical centre. J is jau išvyko at
gal į savo pareigas, o Dainė 
Quinn dar pasiliko iki sekma
dienio, birželio 21 d., nes prieš 
tai žada dalyvauti V. Musony-
tės vestuvėse. 

Viena scena iš operos "I Lituani" Man jos aukSt. mokyklos salėje birželio 13 d. Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Birželio 17 d., trečiadienį, 
Marijonų bendradarbių Chica
gos apskritis, vadovanjant pir
mininkei A. Snarskienei, turėjo 
susirinkimą. Jame buvo apta
riami lapkričio 8 d. įvykstan
čios žaidimų popietės reikalai. 
Buvo nutar ta paruošti laimėji
mų bilietėlius, nustatyti ir pa
rinkti jų dovanas ir per vasarą 
juos platinti. 

Dvasios vadas painformavo 
apie naujų bažnytinių drabužių 
įsigijimą Chicagos marijonų ko
plyčiai. Susirinkime dalyvavu
sieji šiam reikalui labai šiltai 
pritarė, ir keletas davė net sa
vo asmeninių aukų. 

Kun. V. Rimšelis pasidalino 

vui, tėvynei Lietuvai ir Ame- j lės teisme sekretoriauti. Tik 
rikai. 

Šie metai gali džiaugtis su 
1889 m. buvo paskir tas moky
to ju Mintaujoj, Kurše, vėliau 

jungę stipriausias jėgas jaunų- i nukel tas į Taliną ir kitur, o vė-
jv, čia išsimokslinusių mokytojų: j l iau už lietuvišką veiklą visai 
vedėja Vida Tijūnelienė, moky-; at leistas ir iš t remtas iš Lietuvos 
toja Amerikos ir Lietuvių mo- \ į Pskovą. Gavęs leidimą grįžti 
kyklos ir mokyt. Marija Pla-
čienė, vyresnės kartos. Abi ge
riausios mamos su padėjėjam 
globos mažuosius. 

Tuo pačiu prašome visų mo
tinų įgalinti aikštelę būti pa
jėgia ir sėkminga. 

Gyd. Ona Vaškevičiūtė 

LIET. ISTORIJOS DR-JA 
MEVftJO J. JABLONSKĮ 

Istorijos dr-jos susirinkimas 
vyko birželio 10 d. A. Rūgytės 
bute. Narių susirinko apie 25. 

Sol. I>ana Stankaitytė "I Lituani" 
oper. Aldonos vaidmenyje. 

Nuotr. Jono Kuprio 

X Loretto ligoninė su svei
katos centrą — Community 
Health Action Planning grupe, 
suformuota Cicero — Berwyn 
apylinkėje, birželio 13 d. turėjo 
pasitarimus Morton West aukšt. 
mokyklos patalpose. Loretto li
goninei atstovavo Judi th Siska 
ir dr. F . V. Kaunas. 

X A. a Magdalena Strungienė 
mirė sulaukusi 103-jų metų am
žiaus. Gyveno Waterbury, Conn. 
Už jos sielą sv. Mišios bus atna-
šaujomis Tėvų Jėzuitų koplyčio
je, Tėvų Marijonų koplyčioje, 

savo įspūdžiais is Romos. Gilų i Susirinkimą pradėjo reikalų ve-
įspūdį padarė šv. Petro kapo | deja A. Rūgytė, paminėdama, 
iškasenų po jo 
apžiūrėjimas. 

Kitas susirinkimas buvo nu
matytas sušaukti rugsėjo mėn. 
Po susirinkimo buvo pasisvei-

vardo bazilika i jog tas susirinkimas yra 40 me-
j tų prisiminimui. Jau suėjo 40 
metų nuo to baisaus birželio, 
kada žmonės [Lietuvoj buvo 
kraunami į prekinius vagonus ir 

Lietuvon, gyveno įvairiose vie
tose, o 1904 m. Vilniuje dirbo 
"Vilniaus žinių" ir "Liet. Ūki
ninko" redakcijoj. Vėliau jis 
vėl atsiranda Rusijoj, 1915 m. 
mokytojauja Martyno Yčo gim
nazijoj Voroneže, 1918 m. grįžo 
Lietuvon ir nuo 1922 metų pro
fesoriavo Lietuvos universitete 
Kaune, dėstydamas lietuvių gal-
bos mokslą. 

Jonas Jablonskis buvo visa 
širdimi atsidavęs lietuvių kal
bos mokslui, buvo gilus patrio
t a s ir sielojosi ne vien'kalbos 
reikalais. Buvo pareigingas ir 
darbštus , labai d a u g padarė 
bendrinės lietuvių kalbos grynu-

NAUJAS MOKSLO 
DAKTARAS 

Dr. Jonas A. Meškauskas šio-
^ūs dienomis gavo daktaro 
laipsnį iš statistinės technikos 
Įvertinti žmogaus mokslingu
mui. Dr. Meškauskas yra vice
direktorius psichometrijos cen
t re Amerikos vidaus medicinos 
valdyboje. 

Dr. Jonas yra gimęs 1941 m. 
rugsėjo 7 d. Lietuvoje. Baka-
'auro laipsnį gavo Chicagos 
Technologijos institute 1964 m. 
Magistro laipsnį tame pačiame 
institute gavo 1966 metais. Ten 
~tudijuojant jo dėmesys pakry
po į klinikinę psichologiją. J i s 
pradėjo dirbti prie medicinos 
daktarų egzaminų duomenų stu
dijavimo. 1973 m. jis įsirašė į 
daktarato kursą Pennsylvanijos 
tniversitete specializuotis žmo
gaus mokslingumo matavimais 
ir to mokslingumo raida. Tokio 
pobūdžio yra ir jo doktorato 
disertacija. Tai yra nauja ir 
labai speciali tema. 

Nuo 1969 m. iki 1974 metų 
Jonas Meškauskas buvo medici
nos egzaminų valdybos pava
duotojas Philadelphijoje. Tada 
jo pareiga buvo įvertinti medi
cinos daktarų sugebėjimus, sie
kiant leidimo praktikuoti, a rba 
"orinčius patiems pasitikrinti. 
Sritys, kuriose jis 
buvo anasteziologija 

ti pačias egzaminų programas. 
Dėl šios savo retos specialybės 
dr. Jonas Meškauskas yra kon
sultuojamas įvairių giminingų 
institucijų, kaip kompiuterinio 
pobūdžio egzaminų štabo Wis-
consine, Amerikos Atominės 
medicinos valdybos ir įvairių ki
tų komitetų bei studijinių židi
nių. 

Dr. Jono Meškausko darbai 
dėl savo labai specialaus pobū
džio yra paskelbti atitinkamuo
se leidiniuose. I r jų ten yra ap
stu. Jie liudija didelį šio moks
lininko aktyvumą savo tyrinė
jimo srityje. 

Dr. Jonas Meškauskas yra 
prof. dr. Juozo ir dr. Jonės Meš
kauskų, žinomų akademikų ir 
visuomenininkų, Chicagoje, sū
nus. Dr. Jonas yra vedęs Petru
lytę, kuri y r a vicedirektorė 
Haverford Jr . High SchooL 

V. Bgd. 

OPEROS 2INIOS 
Lietuvių Operos 25-jo sezono 

paskutinis " I Lituani" spek
taklis įvyksta birželio 20 d., 8 
vai. vak., Marijos auditorijoje. 

Diriguoja Alvydas Vasaitis, 
operos produkcija Kazio Oželio, 

mui, už ką jam teko susikirsti valdyboje Philadelphijoje. Jo 

kinta su joninėmis, petrinėmis I tremiami į Sibirą. Kas gali už-
bei birželio mėn. esančiais kai miršti tuos įvykius? Taip pat 
kurių dalyvių gimtadieniais. 
Kartu buvo pasivaišinta varda
dienių - gimtadienių tor tu ir ki
tais skanėstais. D. 

AIKŠTELĖ VAIKAMS 

"Onos" vasaros vaikų aikštelė 
šių metų birželio 22 dieną pra
deda dvidešimtuosius savo dar
bo metus Marąuette Parke prie 
69-tos ir Calif ornia gatvių susi-

40 metų nuo sukilimo ir savos 
laikinos vyriausybės sudarymo, 
kuris buvo paminėtas pereitą 
sekmadienį Jaunimo centre. Ren
gėjų tarpe buvo ir Istorijos 
draugija. Malonu, kad daug 
Ist. dr-jos narių tame minėji
me dalyvavo. 

Toliau A. Rūgytė pasidžiau
gė, kad jau turime 8000 doL 
"Kęstučio" knygai Išleisti, o 

kirtimo, prie savo žaliojo namo [ taip pat gerai eina bilietų plati-
parke. 

draugai ir pažįstami kviečiami! Šv. Judo bažnyčioje, ir Šv. Juo-
dalyvauti. (pr.) . 

x A. + A Bronės Ruseckaitės-
žemaitienės 5-rių metų mir
ties sukakčiai paminėti birželio 
20 d. (šeštadienį), 12 vai. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
4400 S. California, šv. Mišias at
našaus kun. Kęstutis Žemaitis. 
Prašome drauge pasimelsti už \ 
a. a. velionės sielą. vpr.) 

X Balio Smogos kūrybos po
pietė rengiama šį sekmadienį, 
birželio 21 d., 3 vai. p. p. Lie
tuvių tautiniuose namuose, Chi
cagoje. Kviečiami dalyvauti 
visi. Popiete praves ir su Balio 
Sruogos kūrybos lobiu supažin
dins Algirdas Titus Antanaitis. 

(pr.). 
X Neo-Hruanų orkestras, va

dovaujamas Algio Modestę gros 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos ruošiamoj Chicagos Lie
tuvių Dienos gegužinėje. Otta-
wa Woods Parke, Joliet Rd. ir 
4000 S. Harlem Ave., birželio 
28 d., sekmadienį. Pradžia 12 
vai (pr.) . 

Kviečiami visi vaikai nuo 3 
—12 metų amžiaus. Laikas 10 
vai. ry to iki 2 vai. p. p. 

Malonu pažvelgti jau į ilgą 
metų eilę pasišventusių moky
tojų ir motinų globą mūsų jau
niausių žiedų, kad jie augtų 
stiprūs kūnu ir dvasia, pajėgti; 
būti geri žmonės, geri lietuviai, 
būtų džiaugsmas ir palaima Die-

X LSS Lituanistikos semina
ras skautų vadovams prasidės 

=okmai;e,, birželio 21 4^ ^ I §i šeštadienį, birželio 20 d., baig
sis — birželio 27 d. Visi daly
viai prašomi atvykti penktadie
nį. Tikslus adresas: "Gintaras" 

zapo 
Conn 

bažnyčioje VVaterbury, 
(pr.). 

x Moksleiviai ateitininkai, va
žiuojantieji autobusu į Dainavą, 
renkasi prie Jaunimo centro 

vai. ryto. Autobusas išvyksta 
8 vai. ryto. Pavėlavusių nebus 
laukiama. Kelionės kaina ten ir 
atgal 28 dol. Informacijoms 
kreiptis į Daivą Barsketytę tel. 
476-1974. 

X Sv. Mišios už a. a, Onos 
Krikščiūnienės sielą, bus atna
šaujamos sekmadienį, birželio 
21 d.. 8 vai. ryto tėvų Marijonų 
koplyčioje. (pr.). 

x Malonios atostogos laive 
— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė ir Jaunimo sąjunga kvie
čia visus kelionėn laivu po Ka
ribų jūrų salas — 1981 m. 
gruodžio mėn. 5 d. Informacija 
ir registracija pas American 
Travel Servde Bnreau, 9727 S. 
Weestern Avenne, Chicago, Dl. 
60643, tol. (312) 288-9787. 

(ak.) 

Resort, Union Pier, Mich. 49129, 
tel. 616 — 469-3298. 

X Lemonto tautinių šokių 
grupė "Spindulys", vadovauja-

i nimas loterijai, kuri bus lapkri 
|čio mėn. per draugijos 25 m. 
| jubiliejų. Po to pakvietė Apoli-
; narą Bagdoną, kuris baigė aukš-
I tuosius mokslus Lietuvoj ir čia 
Chicagoj, skaityti paskaitą. 

A. Bagdonas skaitė apie mū
sų kalbininką prof. Joną Ja
blonskį. Pirmiausia prelegen
tas pastebėjo, kad jam, žemai
čiui, gal ir nederėtų kalbėti apie 
Joną Jablonskį, kurio dėka lie
tuvių bendrinėj kalboj įsigalėjo 
aukštaičių vakariečių tarmė, iš
stumdama ligi šiol vartotą že
maičių tarmę. 

Jonas Jablonskis buvo kalbi
ninkas, kuris visa savo energi
ja rūpinosi lietuvių kalbos Sva
rinimu nuo svetimybių žodyno 
ir sintaksės atžvilgiu. J i s davė 
lietuvių bendrinei kalbai pa
grindą. Buvo gimęs 1860 m. 

i r su rašytojais. J o kalbos šal 
t inis buvo gyvoji šnekamoji 
kaimo žmonių kalba. Jis išmetė 
iš kalbos svetimybes ir sudarė 
daug naujadarų. J a u 1900 m. 
k a r t u su Pe t ru Avižoniu parašė 
Lietuvių kalbos gramatiką, už 
kurią gavo Amerikos SLA 100 
dol. premiją. 

1919 m. išleido P . Kriaučiū
no ir Rygiškių Jono vardu gra
matiką, o 1922 m. išėjo vien; 
Rygiškių Jono gramatika, kuri I 
buvo įvesta visose gimnazijo-1 

se ir universitete. Gramatikos 
terminologija buvo daugiausia 
jo paties sukurta. 1928 m. išė
jo žinoma sintaksė, pavadinta 
"Linksniai ir prielinksniai". 

Jonas Jablonskis daug davė 
lietuvių kalbos mokslui, nors 
save nevadino mokslininku; jis 
esąs tik felčeris, no r s kiti jį ir 
vadino daktaru, t a ip mėgdavo 
-is pasijuokti. 

Jono Jablonskio dėka lietu
vių kalba iš liaudies kalbos pa
sidarė mokslo ir l i teratūros kal
ba. Jis y ra lietuvių kalbos tė
vas ir nusipelno lietuvių pagar
bos. Mirė 1930 m. Žinomas jo 
posakis: "Maža garbė svetimo
mis kalbomis kalbėti, didi gėda 
savosios gerai nemokėti". 

Po A. Bagdono kruopščiai pa-

meninė priežiūra Vlado Vijeikio, 
tada dirbo, dirigento asistentas, kuris diri-

plastinė j guoja ir orkestrui už scenos — 
chirurgija, radiologija, obstitet- j Arūnas Kaminskas, chormeiste-
ricija ir ginekologija j „aj __ Alfonsas Gečas ir Emili

ja Sakadolskienė, choreografė 
— Violeta Karosaitė. 

Dainuoja — silostai: Dana 
Stankaitytė, Margarita Momkie-
nė, Stefan Wicik, Algirdas Bra
zis, Jonas Vaznelis, Bernardas 
Prapuolenis i r Operos Choras. 

Balete pagrindiniais šokėjais 
yra Birutė Barodicaitė, Vikto
ras Barauskas ir Gregg Begley. 

Visi, kurie šiam spektakliui 
rezervavo bilietus, bet dar Vaz-
nelių parduotuvėje neatsiėmė, 
prašomi iki šio penktadienio 

į 6 vai. vak. juos atsiimti. 
Bilietų kasa šeštadienį salėje 

bus at idaryta 6 vai. vak. 
i Kadangi WFMT radijo stotis 
į rekorduos šį spektaklį, tol pu
blika prašoma yra nepioti, kol 

• orkestras nebaigia groti. 
Prašome visus atvykti į salę 

anksčiau ir perskaityti libretą, 
kad geriau būtų galima sekti 
visą operos e igą 

Sekmadieni, birželio 21 d., 
10:30 vai. ryto , Marąuette Par
ko lietuvių parapijos bažnyčioje 
įvyksta padėkos pamaldos — 
koncelebracinės šv. Mišios. Jų 
metu gieda Operos choras, diri
guojamas Alfonso Gečo, o prie 
vargonų Alvydas Vasaitis. 

1:00 vai. popiet Jaunimo cen-
jtre Lietuvių Operos 25 m. su-

Nuo 1974 metų iki dabar dr. 
Jonas dirba vidaus medicinos 

pareigų tarpe dabar y ra įvertin-

ruoštos paskaitos buvo klausy
tojų pasisakymai ir prisimini
mai iš tų laikų, kada Jonas 
Jablonskis buvo jų profeso
rius. 

Dar ir daugiau įvairiom ak
tualiom temom buvo kalbėta 
prie A. Rūgytės paruoštų vaišių. 

S. J . 
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ma Rasos šoliūnaitės, atstovaus į ? u b i l i ^ " " į " ^ " . L ^ S S " 
i eio, bet vėliau su tėvais įšsikė-lietuviams Milwaukee tautinio 

pobūdžio Joninių iškilmėse bir
želio 21 d. 2 vai. p. p. (800 W. 
Wells St.). Programon jungia
si latviai, estai, norvegai ir len
kai. Visi kviečiami dalyvauti, 
ypač lietuviai iš Kenoshos, Ra-
cine. Sheboygan, Waukegan ir 
kt. 

X Gintaro vasarvietėje, pra
dedant šiuo sekmadieniu, birže
lio 21 d., šv. Mišios bus atna
šaujamos 10 vai. ryto Chicagos 
laiku. (pr.). 

lė į Rygiškių kaimą. Griškabū
džio valsč., iŠ k u r jis ir pasisa
vino slapyvardį "Rygiškių Jo
nas". Mokėsi JK. Naumiesty ir 
Marijampolės gimnazijoj, kurią 
baigė 1881 m. Baigęs išvažia
vo į Maskvos un-tą ir studijavo 
lotynų ir graikų kalbas. Baigės 
universitetą, tikėjosi gauti Lietu
voj mokytojo vietą, bet kaip 
paprastai lietuvis l ie tuvoj ne
buvo skiriamas. B pradžių ver
tėsi privačiomis pamokomis, o 
paskui gavo vietą Marijampo-

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Birželio 19 d. 
1773 m. Dominikonų vienuo

liai buvo pirmieji Kalifornijos 
naujakuriai. 

1819 m. S. E. Savannah buvo 
pirmasis garlaivis, perplaukęs 
Atlantą. 

1862 m. JAV Kongresas už
draudė vergiją JAV teritori
jose. 

1885 m. Laisvės s tatula iš 
Prancūzijos pasiekė New Yorką. 

1953 m, amerikiečiams Ju
liui ir Ethel Rosenbergams buvo 
įvykdyta mirties bausmė už šni
pinėjimą sovietams. 

iMtiinnummmiiiiimiiiiimiiimuimi 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 
Leidinys gausiai iliustruotas tar- : k a k t u v i n i s paminėjimas. 

dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Kla i - !v «* * *- « t 
pėda, chicago, is79, 24o nsi spau- \ ***** \ altoriaus garbę 
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir! j , VAIŠNORA MIC 
aplankas dail. P. Aleksos. Kainai A f 0 r T___,_ TLr«f„i«4«^ w . . « 
su persiuntimu $6.73. ' . A r k ' JvT&° M a t u l a i č i 0 beati

fikacijos bylos apžvalga. Gene-
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, „ d į ^ Postuliacijos leidinys 

4545 W. 68rd St- Chicago, DL, 1930 ^ 
60629. 

... . , , „ - J. I Kaina su persiuntimu $1.00. 
III. gyventojai prideda 30 centu: _ 

valstijos mokesčio. Gaunama DRAUGE. 
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A M B ER 
The Golden Gem oi the Agei 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymejimą ui savo darbus, šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalj iliustracijų sudaro is GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

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

PubUshed by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina so 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.63 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymas stipti: 

DRAUGAS, 1(51,5 We*t 6Srd St- Chicago, IL S0€t9 


