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Mūsų kaliniai 
(Tęsinys) 

Mečislovas Jurevičius savo 
1981 m. rugsėjo 29 d. laiške 
rašo: 

„G.J.K! Pirmą laišką rašau 
Jums iš svetimos šalies. 
Marijampolėje jau buvau 
aps ip ra t ę s su padėt imi . 
Rugpiūčio 3 d., einant į darbą, 
sulaikė ir pranešė, kad šian
dien išveža etapu. Kur ir kaip— 
nieko nežinojau. Štai kur mane 
ištrėmė — į užsienį. Už ką, taip 
ir nesužinojau. Reiškia, dar 
viena b a u s m ė prisidėjo: 
ištrėmimas iš Tėvynės, mums 
taip brangios, numylėtos ir 
krauju aplaistytos žemės. 
Mums lietuviams ir katali
kams ji ypatingai brangi, nes 
daug dėl jos sudėta visokerio
pos aukos ir kančių. Joje gavo
me taip brangų lietuviui katali
kų tikėjimą, kurį daug kas 
bando išrauti iš lietuvių šir
džių. Tačiau veltui bandė ir 
veltui bando. Šita bedievių 
kova beviltiška. Mes einame su 
Kristumi ir Marija, mes kovo
jome ir kovosime už Kristaus 
karalystę Lietuvoje. Bedieviai 
sako, kad lietuvių tautai tikėji
mą atnešė su ginklu ir prievar
ta. Dabar iš lietuvio jo neatims 
nei su ginklu, nei išgąsdins 
kalėjimais, nei žiauriausiais 
persekiojimais. 

Galima bedieviams pasaky
ti ačiū už persekiojimus, nes 
kaip tik jie ir susitiprina tikė
jimą. Kuo daugiau ir žiauriau 
jis persekiojamas, tuo labiau 
stiprėja ir pasilieka branges
nis. Visais laikais, visada buvo 
judų ir bus. 

Branginkite ir Jūs, mielieji, 
tikėjimą, praktikuokite jį, ne 
paviršutiniškai, bet iš širdies. 
Ypatingai branginkite sekma
dienių šv. Mišias, sąmoningai 
jose dalyvaukite. Tai mano 
didžiausias troškimas, ko norė
čiau iš Jūsų, tai didžiausia 
Jūsų parama man. 

Truputį apie save. Rugpiū
čio 3 d. vakare jau buvau Vil
niuje, o 5-tos vakare iš ten išve
žė. Prasidėjo nauji kryžiaus 
keliai. Sąlygos nežmoniškos. 
Kalėjime buvau su visokiais 
recidivistais kartu. Voroneže 
iš manęs vagys atėmė paskuti
nius šiltus baltinius. Tikrai 
s tebukl ingai at laikiau tą 
kankinančią kelionę su tokia 
savo sveikata , tokiomis 
nežmoniškomis sąlygomis. 
Visko neįmanoma aprašyti. 

Tuojau parašyki te laiš
ką, nes Marijampolėje nega
vau nė vieno laiško, o čia jie 
man labai brangūs svečiai, 
ypatingai iš namų ir draugų. 
P a s a k y k i t e , kad r a šy tų 
dažniau, labai laukiu laiškų iš 
Lietuvos. 

Mano sveikata aišku kokia, 
nes ji ir laisvėje nebuvo gera... 
Viskas Dievo rankose! Šiaip 
nuotaika gera, rami. Meldžiuo
si už Jus visus. Perduokite nuo 
manęs sveikinimus visiems 
pažįstamiems. 

Sakau su Dievu. Pasivedu 
Jūsų maldoms". 

M. Jurevič iaus adresas: 
456870 Celiabinskaja obl.. g. 
Kyštym,; učr. JAV 48/10-3; 
Jurevičius Mečislovas Jurgio. 

(Bus daugiau) 

Iranas ruoštųsi 
pulti Bagdadą? 

Briuse l i s . — Vakarų Euro
pos kariniai ekspertai stebi ir 
komentuoja ilgai užsitęsusį 
Irano-Irako konfliktą. Sako
ma, kad Irakas karą pralai
mės, nes jo generolai nebandė 
išnaudoti savo laimėjimų, 
davė laiko Iranui atsigauti, 
susiorganizuoti. Paskutinis 
laimėjimas prie Dizfulo pakėlė 
Irano karių moralę. Pasirodė, 
kad Amerikos ginklai, ypač 
lėktuvai ir malūnsparniai 
žymiai geresni už Irako sovie
tų gamybos malūnsparnius bei 
lėktuvus. Geresni ir persų lakū
nai, daugelis lankę JAV 
aviacijos mokyklas. Toliau 
Nato kariniai komentatoriai 
teigia, kad Irako naudojama 
karo jėgų paruošimo ir dalinių 
vadovavimo doktrina yra 
pagrįsta sovietų modeliu. 
Jaunieji, žemesnio laipsnio 
karininkai, negali imtis inicia
tyvos, turi laukti įsakymų „iš 
aukščiau". Jei ir pasitaiko 
proga suduoti priešui smūgį ar 
prasiveržti fronte atsiradu
siam plyšy, mažesnių dalinių 
vadai nedrįsta veikti, jei netu
ri viršininko įsakymo. 

Irakas pradėjo karą rugsėjo 
mėn. 1980 m., kada Iranas 
buvo porevoliuciniame chao
se. Irano kariuomenės vadai 
arba buvo išžudyti, ar pabėgo 
su šachu. Karinių jėgų vado
vybė pateko į pulkininkų, 
majorų rankas. Daugelis šios 
jaunesnės kartos kariškių 
buvo treniruoti amerikiečių 
patarėjų arba lankę Ameri
koje karininkų kursus. Irako 

puolimas suteikė jiems gerą 
progą praktiškai panaudoti 
JAV karinę taktiką. Pradžioje 
kariuomenėje viešpatavusi 
suirutė, netvarka, karo maši
nų dalių stoka buvo nugalėta. 
Sustabdę Irako puolimus, 
iraniečiai įgavo pasitikėjimo, 
iškilo nauji, gabūs karininkai 
ir puskarininkiai, mūšiuose 
užsigrūdino nauji žmonės. 
Vyriausybė paskutines savo 
lėšas skyrė ginklų dalių pirki
mui. Sakoma, jog per pusant
rų metų Iranas gavo ginklų už 
200 mil. dol., daugiausia iš 
Izraelio, nors aplinkiniais 
keliais. Ginklai buvo gabe
nami iš Libijos, Sirijos, Itali
jos ir net Šiaurinės Korėjos. 
Mūšio lauke padėtis pasikeitė. 
Kovo mėn. puolime Iranas per 
kelias dienas atsiėmė 850 
kvadratinių mylių plotą. 

Nors Irako kariuomenė 
plačioje fronto linijoje visur 
dar stovi Irano teritorijoje, 
persai kaupia jėgas naujam 
puolimui. Šį kartą Vakarų 
karinės žvalgybos mano, kad 
naujas mūšis gali prasidėti 
šiaurės vakaruose, netoli Quars 
i Shirin miesto. Cia 
iraniečių jėgos yra vos 100 
mylių nuo Irako sostinės 
Bagdado. Minėtas Irano mies
tas karo pradžioje buvo Irako 
paimtas, tačiau pernai gruo
džio mėn. iraniečiai jį nesun
kiai atsiėmė. Jei iraniečiams 
pavyktų peržengti Irako sieną 
ir pažengti pirmyn Bagdado 
kryptimi, karas būtų greit 
baigtas. Greit prasidės sauso 

Sinajaus klajokliai — beduinai gyventojai laukia ta, kodėl izraelitai sprogdina pastatus, net 
už spygliuotos tvoros, kol izraelitai išvažiuos iš sunaikina vaisių plantacijas, išrauna neseniai 
paskutinės Sinajaus dalies. Beduinai nesupran- pasodintus medžius. 

Patikrins, kaip 
veikia su tar t i s 

Wash ing tonas . — Argenti
nos vyriausybė pareikalavo, 
kad būtų sušauktas OAS — 
Amerikos Valstybių Organi
zacijos užsienio reikalų minis-
terų suvažiavimas J i s turėtų 
p r a s i d ė t i p i r m a d i e n į 
Washingtone, nors JAV tokiai 
konferencijai ir nepritarė. Ši 
Amerikos hemisferos valsty
bių sąjunga y ra pasirašiusi 
savitarpio pagalbos sutartį. Ji 
pasirašyta Rio de Janeiro 
mieste 1947 m. rugsėjo 2 d. 
Šios sutarties pasirašymo 
proga Brazilijoje viešėjo JAV 
prezidentas Harry Trumanas. 
Pradžioje sutartį pasirašė 19 
valstybių: Argentina, Boli
vija, Brazilija, Čilė, Kolum
bija, Costa Rica, Kuba, Domi-
n i n k o n ų r e s p u b l i k a , 
Salvadoras, Gvatemala, Haiti, 
Hondūras, Meksika, Panama, 
Paragvajus, Peru, Urugvajus, 
JAV ir Venecuela. Vėliau 
įsijungė: Ekvadoras, Nika
ragva ir Trinidadas, tačiau 
1964 m. s u t a r t i e s narės 
nubalsavo suspenduoti Kubą 
ir sąjungos narių skaičius liko 
21. 

Sutartyje nus ta ty ta gyny
bos zona aplink Šiaurinės ir 
Pietinės Amer ikos konti
nentą, įskaitant Antarktiką. 
Bet kurios Amerikos šalies 
užpuolimas, ar iš vienos kurios 
šio kontinento valstybės pusės 
ar iš užsienio, būtų laikomas 
visų sutarties dalyvių užpuo
limu ir, pagal sutartį, reikėtų 
imtis kolektyvių priemonių 
agresijai atmušti. 

Sutartį pasi rašant buvo 
įvesta įvairių sąlygų protoko
lų. Argentina jau tuomet buvo 
iškėlusi F a l k l a n d o salų 
suverenumo klausimą, pabrėž
dama, kad tos salos irgi turėtų 

oro periodas, pelkės išdžius, 
galės pajudėti Irano tankai. 
Kaip jau buvo rašyta, praė
jusio mėnesio liūčių laiko
tarpyje Irako generolai paliko 
69 sovietų gamybos tankus, 
įklampintus Sendalio pelkėse. 

būti įtrauktos kaip Argenti
nos teritorija į sutarties gyny
binę zoną. JAV delegacija tuo 
metu užtikrino, kad sutartis 
neturės efekto suverenumui, 
tautiniam ar tarptautiniam-
statusui. 

Rio de Janeiro sutarties 
tikslas: ugdyti šalių solidaru
mą ir per įsteigtą ,,Pan Ameri
can Union" ir grupės sekreta-
r i a t ą , k u r i o š t a b a s 
Washingtone, teikti kaimy
n inėms šal ims socialinę, 
politinę, ekonominę ir techni
nę paramą. Dešimtoji gene
ralinė organizacijos asamblė
ja 1980 m. iškėlė daug ginčų 
sukėlusį žmogaus teisių ger
bimo klausimą. Kai kurie 
kraštai kritikavo Argentiną, 
tačiau priimta rezoliucija buvo 
švelni, nuosaiki, vengė minėti 
žmogaus teises laužančias 
valstybes. Iki šiol, komentato
rių nuomone, OAS grupė 
didesnių darbų reatliko ir jos 
veikla labai ribota. Argenti
nos skundas pneš užsienio 
jėgą — Britaniją gali įnešti 
OAS grupėn naujo gyvumo. 

Incidentas prie 
Korėjų sienos 

S e o u l a s . — Trečiadienį prie 
Korėjos demarkacijos linijos 
įvyko Šiaurės ir Pietų Korėjos 
susišaudymas. užtrukęs 4 
valandas. Neskelbiama apie 
nuostolius, tačiau abi pusės 
kaltina viena kitą. Šiaurinė 
Korėja tvirtina, kad žuvo civi
lių ir policininkų 

Šį savaitgalį "tetų Korėjoje 
l ankys i s viceprezidentas 
Bush, kuris nurr įto aplankyti 
ir kariuomenės dalinius prie 
demilitarizuotos /.onos. 

Pietų Korėjos gynybos 
minis ter i ja skelbia. kad 
susišaudymas prasidėjo, kai 
keturi Šiaurės Korėjos karei
viai bandė pabėgti į Pietų 
Korėją, tačiau buvo pastebėti 
savo draugų, kurie atidarė į 
juos ugnį. Į tai atsiliepė ir P. 
Korėjos patruliai. 

Nauji bandymai 
išvengti karo 

T R U M P A I 
IŠ V I S U R 

— Po bombos sprogimo 
Paryžiuje, kur viena moteris 
žuvo ir buvo 63 sužeisti, 
Prancūzija atšaukė savo 
ambasadorių iš Sirijos. 

— Iždo sekretorius Regan 
pasakė Pramonės Rūmų kon
ferencijos dalyviams, kad jie 
nenustebtų, jei reikės pakelti 
pajamų mokesčius. Derybos 
dėl biudžeto tebevyksta, ta
čiau vis dažniau reikalaujama 
ne tik mažinti išlaidas, bet ir 
mokesčius padidinti, kad defi
citas būtų mažesnis. 

— Olandijos karalienė Beat-
rix pasakė kalbą jungtiniame 
Kongreso posėdyje. Ji pasakė, 
jog olandams nieko nėra svar
biau, kaip ginklų lenktynių 
sumažinimas. J i pabrėžė, kad 
nusiginklavimas turi būti ne 
vienašališkas, bet „visų pusių" 
ir toks, kurį būtų galima 
patikrinti. 

— Žvalgybos agentūros CIA 
vicedirektorius admirolas Bob-
by Inman pasitraukia iš parei
gų. Prezidentas Reaganas jo 
atsistatydinimą priėmė su 
apgailestavimu. Washingtone 
kalbama, kad Inman nesu
gyveno su nacionalinės saugu
mo tarybos pareigūnais, buvę 
daug susikirtimų. 

— Prezidentas Brežnevas, 
apie kurio sveikatą buvo daug 
gandų, pirmą kartą po 27 
dienų viešai pasirodė Kremliu
je, kur buvo Lenino gimta
dienio minėjimas. 

— I^enkijos karinės valdžios 
galva gen. Jaruzelskis apsi
lankė Vengrijoje, kur kalbėjo 
apie JAV sankcijas Lenkijai ir 
prašė vengrų ekonominės ir 
politinės paramos. 

— Prekybos departamentas 
paskelbė, kad per pirmąjį šių 
metų ketvirtį vėl nukrito visu
minis gamybinis produktas iki 
3.9 nuoš. 

— Šį savaitgalį vėl susiren
ka I^enkijos komunistų parti
jos centro komitetas. Partijos 
laikraštis „Tribūna Ludu" 
paskelbė, kad kovo mėn. iš 
partijos buvo pašalinti 44,500 
narių. Daug išmesti už discip
linos, partijos taisyklių nesilai
kymą. 

VVashingtonas. — Vakar 
Amerikon atvyko Britanijos 
užsienio reikalų ministeris 
Francis Pym. Jis pareiškė 
parlamente, prieš išvykdamas 
aerodroman, kad visi diploma
tai ir kareiviai žino, jog taiką 
galima išlaikyti tik turint jėgą 
ir valią ją panaudoti. Nors 
mes bandome visomis jėgo
mis rasti taikų sprendimą, 
mes negalime atsisakyti jėgos 
panaudojimo, pasakė Pym. 

Britų karo laivai artėja prie 
Falklando salyno. Prezi
dentas Reaganas esąs pasi
ryžęs dar kartą asmeniškai 
kreiptis į Argentinos preziden
tą ir į Britanijos premjerę tele
fonu ir norįs bandyti sulaikyti 
abi vyriausybes nuo karo 
veiksmų. Japonijos premje
ras pranešė Britanijos premje
rei Thatcher, kad Japonija 
neprisijungs prie Vakarų šalių 
ekonominių sankcijų prieš 
Argentiną, kurių imtas i 
ryšium su Falklando krize. 
Britanija prašė visų pirma — 
apriboti Argentinos prekių 
importą. 

Norvegija, kuri nėra Eu
ropos Rinkos narė, paskelbė 
Argentinos prekių boikotą. 

Sovietų spauda rašo, kad 
Amerikos politika šiame 
konflikte siekia išsaugoti ir 
sustiprinti Amerikos pozicijas 
Pietų Atlante. Tai patvirtina 
ir sekretoriaus Haigo iškeltas 
planas įsteigti salose trišalę 
administraciją, kurioje daly
vautų ir JAV. Tą planą Argen
tina atmetė, nes jis negrin
d ž i a m a s A r g e n t i n o s 
suverenumo Malvinų saloms 
pripažinimu. 

„Tass" rašo, kad JAV 
planuoja sudaryti Pietų 
Atlante karinį bloką, panašų į 
Šiaurės Atlanto planą. Pasak 
laikraščio „Daily Telegraph", 
Washingtono sumanymu, 
jame turėtų dalyvauti Pietų 
Afrikos Respublika, Argenti
na. Brazilija, Paragvajus ir 

Argentinos kariai 
atmeta nuolaidas 
Buenos Aires . — Argenti

nos prezidentas Leopoldo Gal-
tieri vakar aplankė Falklando 
salas, kaip vyriausias kariuo
menės vadas. Kiti du Argenti
nos karinės chuntos nariai: 
admirolas Anaya ir gen. Lami 
Dožo Falklande lankėsi praėju
sią savaitę. 

Argentinos užsienio reikalų 
ministeris Costa Mendez 
paskelbė, kad sekmadienį jis 
važiuos į Washingtoną. 
Kariuomenės vadai, ypač 
Pirmosios armijos viršininkas 
gen. Cristino Nicolaides, įspė
jo vyriausybę neieškoti jokių 
kompromisų ir nenusileisti 
Britanijos ir JAV spaudimui, 
nes kariuomenė jokių nuo
laidų nepakęs. 

Švedija ištrėmė 
šnipų verbuotoją 

Stokho lmas . — Švedija ap
kaltino sovietų diplomatą, 
vicekonsulą Albertą liepą ir 
paprašė jį tuoj išvažiuoti. 
Švedijos užsienio reikalų 
ministerija patyrė, kad Ijepa 
ieškojo ir bandė užverbuoti 
agentus tarp latvių emigrantų 
Švedijoje. V i c e k o n s u l a s 
išduodavo vizas latviams, 
norintiems aplankyti savo 
tėvynę, ir siūlydavo jiems 
šnipinėti Vakaruose. 

Urugvajus. Šio projekto deta
lės neskelbiamos. Pažymima, 
kad vienas iš Amerikos admi
nistracijos tikslų — ateityje 
panaudoti Falklando salas 
JAV karinei bazei, kuri įgalin
tų kontroliuoti kelią iš Atlan
to į Ramųjį vandenyną. 

Nauji Argentinos pėstinin
kų daliniai permesti į Mal
vinų (Falklando) salas, kur 
toliau įtvirtinamos gynybinės 
pozicijos. Kai kuriuose rajo
nuose salyno prieigos užmi
nuotos iš jūros pusės. Salose 
įrengiama karo aviacijos bazė. 

Argentinos spaudos žinio
mis, į Čilę atvyko Britanijos 
karinė delegacija. Su Pino-
cheto režimu ji apsvarstys 
Čilės karinės bazės Puento 
Arenas suteikimo Britanijos 
ginkluotosioms pajėgoms sąly
gas. 

Britų vyriausybės nutarimu 
rekvizuoti keli Anglijos civi
liniai laivai, kurie prisijungė 
prie smogiamųjų karo laivyno 
pajėgų, plaukiančių į Pietų 
Atlantą. Iš Viduržemio jūros 
atšauktas 16,000 tonų kelei
vinis laivas „Uganda". Šis 
laivas paverstas plaukiojan
čia karine ligonine. Jis išplau
kė, ant jo šonų dar nenudžiū-
v u s n a u j a i i š d a ž y t i e m s 
raudonų kryžių ženklams. 
Trečiadienį Hulio uoste į 
„Noriana" laivą pasikrovė 900 
britų parašiutininkų iš Penk
tosios brigados. Iš Gibraltaro 
jau išplaukė trys hydrografi-
niai laivai: „Hydra", „Hecla" 
ir „Herald". Jie paskubomis 
įruošti priimti sužeistuosius ir 
perkelti juos į didesnį laivą — 
l igoninę. 

Arabai smerkia 
Izraelio puolimą 

N e w Y o r k a s . — Libanas 
pasiskundė Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje dėl Izrae
lio lėktuvų puolimo. Paliesti 7 
kaimai prie iūros. 2uvo 27 
žmonės, apie 80 sužeistų. JAV 
vyriausybė ragino Palestinos 
Laisv in imo Organizaci ją 
laikytis nuosaikiai. Bijoma, 
kad palestiniečių „provoka
cijos" duotų progą Izraeliui 
pradėti Libane didesnį puoli
mą. 

Prezidentas Reaganas, tikė
damasis, kad Izraelis pasi
trauks iš Sinajaus, pasiuntė 
Izraeliui padrąsinantį laišką, 
pažadėdamas ateityje remti 
Izraelį ir išlaikyti jo karinį 
pranašumą. 

Yamito mieste dar pasiliko 
keliasdešimt fanatiškų pasi
traukimo priešininkų. Rabi
nas Kahane, 2ydų Gynybos 
Lygos vadas, atskrido iš New 
Yorko j Izraelį, aplankė Yami-
tą ir ragino ten protestuojan
čius žydus nutraukti pasi
priešinimą ir pasitraukti, 
svarbiausia, nesižudyti, kuo 
Yamito Įsibrovėliai grasino. 

K A L E N D O R I U S 
Balandžio 23 

Elana iš Undos 
Patolė. 

Balandžio 24 d.: 
Doda, Valvimantas. 
da. 

d.: Jurgis, 
Daugautas, 

Fidelis, 
Gražvy-

Saulė 
6:39. 

teka 5:00. leidžiasi 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
701., naktį 501. 
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VELIUONA NETS 8 GOALS 
Toks pavadinimas neseniai 

tilpo "The Catonsville Times" 
sporto skyriuje virš straipsnio 
apie vienas jaunučių futbolo 
rungtynes. 

Rungtynės buvo "Monu
mentai" lygoje Baltimorėje, 
tarp Catonsville "Comets" ko
mandos ir Violetville 10 metų 
amžiaus klasėje. Catonsville 
yra Baltimorės Marąuette Par
kas, o "Comets" komandos tre
neris yra Algirdas Veliuona, 
ŠALFAS s-gos rytų pakraščio 
sporto apygardos vadovas. Jis 
išjudino lietuvišką sportą Bal
timorėje. ten pirmą kartą perei
tais metais suorganizavo vie
nas iš pačių sėkmingiausiu 
mūsų sporto žaidynių, jo tink
linio komanda bus viena iš 
rimčiausių favoritų titului šių 
metų žaidynėse Clevelande. 

Jo treniruojama "Comets" 
komanda laimėjo paskutines 
rungtynes prieš dar nepralai
mėjusią Dundalk komadą 6-3 
ir nusinešė meisterio titulą; ji 
dar laimėjo pietinės Baltimo
rės turnyrą ir baigė sezoną be 
pralaimėjimo. 

Tos "Comet" komandos iš
skirtina žvaigždė yra Algirdo 

Veliuonos sūnus Andrius. 
Aukščiau minėtas rungtynes 
prieš Violetville "Comet" ko
manda laimėjo net 12-0 Tas 
straipsnis su ta didžiule ant
rašte kaip tik ir aprašo tas 
rungtynes ir iškelia Andrių 
Veliuoną, kuris vienas pats 
įmušė 8 įvarčius. Tai vienas jo 
rekordas, o kitas yra, kad per 
pereitą sezoną jis įmušė dau
giausiai įvarčių visoje lygoje — 
29. Tačiau Andrius ne tik įvar
čius muša, jis ir kamuolį jau 

.gana gerai valdo ir turi seno 
futbolininko oreintaciją. Jam 
talento netrūksta ir kituose 
sportuose: krepšinyje, beisbo
le, net "Lacrosse"; priklauso 
skautams ir tautinių šokių gru
pei "Ratelis". Andrius yra ir 
geras mokinys. Belieka kant
riai laukti naujos lietuviškos 
sporto pažibos... 

Andriaus brolis Mikas taip 
pat geras žaidėjas 16-mečių ko
mandoje, kurioje dar žaidžia D. 
Krasauskas ir T. Višniauskas ir 
dar keletas. 

Tik jie visi dar per jauni ki
tais metais dalyvauti Chi-
cagoje pasaulio lietuvių žaidy
nėse ir pademonstruoti savo 
pajėgumą prieš "Lituanicą". 

F U T B O L A S 
L I Ū D N A 

PIRMENYBIŲ 
PRADŽIA 

Sniegas ir lietus yra tikri lau
ko 3porto priešai. Abu šį pava
sarį sudarė gerą "tymą" ir 
pavyzdingai bendradarbiavo 
neleisdami Chicagos futboli
ninkams nei treniruotis, nei 
rungtyniauti aikštėse. 2iemą 
praleidus nedalyvaujant salės 
varžybose, "Lituanicos" žai
dėjams susidarė palankios 
sąlygos visuotinam ištižimui. 
Entuziazmas rungtyniavimui 
dingo. Keletas žaidėjų iš ko
mandos pasitraukė. 

Sekmadienį pirmenybės pra
sidėjo vyrų komandų klasėse. 
"Lituanicos" pirmoji koman
da Maior divizijoje pirmąsias 
šio sezono rungtynes žaidė 
prieš italų "Roosters" Triton 
College stadijone. Cia futbolo 
aikštė padengta Astro turf. 
Rungtynėms oras pasitaikė ne 
paprastai gražus, gražesnio nė 
geriausias gydytojas pagal 
receptą negalėtų prirašyti. O 
kaip su komanda? Nepasiro
džius keliems geresniems 
"Lituanicos" žaidėjams, ko
manda net ir prieš silpnokus 
"Roosters" atrodė kaip nesusi
tupėjusių viščiukų būrelis. Jo
kio komandinio žaidimo, net ir 
jokio vertingesnio pavienio 
bandymo. "Lituanicą" pralai
mėjo tik 3:0 dėka rezervo ko
mandos vartininko, kuris su
žaidė ryžtingai ir apdairiai ir 
išgelbėjo komandą nuo dides
nės pylos. Rezervas pralaimė
jo 3:2. Šeštadienio rungtynės 
dėl šlapių aikščių atšauktos. 

J. J 

SAVAITGALIO 
R U N G T Y N Ė S 

š į savaitgalį, balandžio 24-
25 d., numatytos šios "Litu
anicos" komandų pirmenybių 
rungtynės: 

š e š t a d i e n į , 1 vai. po pietų, 
mažiukai žais prieš "Pampas" 
klubo mažiukus Marquette 
I'ar ko aikštėje. 

Jaunučiai žais prieš ukrai
niečių "Wings" komandą 3 vai. 
30 min. Smith Field. 

Veteranų komanda žais 
prieš lenkų "Eagles" 4 vai. p.p. 

A n d r i u s V e l i u o n a , C a t o n s v i l l e " C o m e t s " j a u n . futbolo ko
m a n d o s žva igždė , v e d a kamuo l į . 

Antrosios šio rato rungty
nės įvyks balandžio 25 d. 

— Pelė, visų laikų geriau
sias futbolo žaidėjas, prancūzų 
reporteriui pareiškė, kad pa
saulio meisteriu Ispanijoje tu
rėtų tapti Argentina, tačiau 
Prancūzijai teikia ypatingai 
daug dėmesio. 

— Anglas M. Allison grei
čiausiai bus sekantis "Real" 
Madrido treneris. Jis žinomas 
savo kontroversiniais pareiš
kimais ir ekstravagantiška ap
ranga. Šiuo metu treniruoja 
Lisabonos "Sporting". 

Vyt. A. Krikščiūnas 

Howard ir Wolf Rd. aikštėje. 
Sekmadienį, 10 vai. ryto, 

jauniai žais prieš "Maroons" 
jaunius Marąuette Parko aikš
tėje. Mergaičių komanda vyks 
žaisti prieš Real F.C. mergai
tes. 

Vyrų komanda žais prieš 
jugoslavų "Chicago Stars" 
naujojoje Marąuette Parko 
aikštėje, kurioje dar nėra pra
laimėjusi nė vienų rungtynių, 2 
vai. p.p. 

Rezervo rungtynės bus 12 
vai. 

IS VISUR 
— Meisterių taurės pus

finalių pirmose rungtynėse 
anglų Aston Villa laimi prieš 
belgų Anderlecht 1-0, o Sofija 
netikėtai įveikia Muencheno 
"Bayem" 4-3. Tačiau vokiečių 
įmušti 3 įvarčiai svetimoje 
aikštėje gali būti labai svar
būs dėl antrų rungtynių, nes jie 
skaitysis dvigubai. 

— Taurės laimėtojų var
žybose Tottenham sužaidžia 
su Barcelona tik 1-1, o Tifliso 
"Dinamo" pralaimi prieš bel
gų Leuttich 0-1. 

— UEFA taurės pusfinaliuo
se vokiečiams nepasisekė. F.C. 
Kaiserslautern savo aikštėje 
padaro tik 1-1 su "Real" Mad
ridu, o Hamburgo S.V. krenta 
prieš jugoslavų Radnicki 
Nisch 2-1. 

PRANEŠIMAS 
TENISININKAMS 

Paskutinės šio sezono Chi
cagos lietuvių lauko teniso klu
bo "round robin" varžybos 
įvyks gegužės 1 d. Hinsdale 
Racąuet klubo aikštėse, 5730 S. 
Grant, Hinsdale, 111. 

Registruotis pas A. Kuše-
liauską, 6636 So. Francisco 
Ave., Chicago, II. 60629, tel. 
434-2265, iki bal. 28 d., pasiun-
čiant 10 dol. čekį už aikštes, 
sviedinukus, picą ir gėrimus. 

Po šių varžybų klubo teni
sininkai pradės ruoštis apy
gardos varžyboms, kurios 
įvyks birželio gale Clevelande, 
o svarbiausia, pabaltiečių pir
menybėms Chicagoje, kurios 
pavestos organizuoti Chi
cagos lietuvių teniso klubui. 

GOLFAS 

TOTONTO GOLFININKAI 
RUOŠIASI IR LAUKIA 

Pagal įsigalėjusias tradicijas, 
metines Š".A. lietuvių golfo 
žaidynes šiais metais tenka 
ruošti Torontui. Žaidynių ren
gėjas, Toronto Lietuvių golfo 
klubas, norėtų jas gerai suruoš
ti, todėl šiam užmojui pradėjo 
ruoštis jau praėjusiais metais. 
Vasa ros pabaigoje buvo 
parinktas ir užsakytas George-
town golfo aikštynas. Tas pat, 
kuriame žaidynės vyko 1970 

metais. Gruodžio mėn. įvyku
siame Toronto golfininkų susi
rinkime plačiai buvo aptartas 
žaidynių rengimas, pobūviai, 
svečių priėmimas ir išrinktas 
žaidynių ruošos ir varžybinis 
komitetas. Į šį komitetą buvo 
išrinkti: pirm. S. Kėkštas, vice-
pirm. L. Baziliauskas, sekr. S. 
Krasauskas, ižd. ir dovanų tei
kėjas A. Klimas, varžybų vyk
dytojai — R. Kymantas, M. 
Ignatavičius, A. Banelis, E. 
Kuchalskis, S. Rukša, J. Danai-
tis; korespondentas A. Sup-
ronas, pagrindinio pobūvio 
rengėjai — P. Stauskas ir H. 
Stepaitis: susipažinimo vaka
ro rengėjai — R. ir V. Vaitke
vičiai ir moterys; ilgiausio 
smūgio varžybų vykdytojai — 
Alg. Simanavičius, R. Šimkus 
ir M. Slapšys. 

Pagrindinis golfininkų ir 
svečių pobūvis vyks erdvioje 
Anapilio salėje. Svečių ir gol
fininkų apnakvydinimui už
sakytas "Meadowvale Inn" 
viešbutis — tarp Anapilio ir 
Georgetown golfo aikštyno. 
Naujas, neseniai įruoštas vieš
butis yra prie Mississauga Rd. 
i 401 greitkelio sankryžos 8 
n rTiios nuo Anapilio ir 15 my
lių nuo Georgetown. 

Toronto golfininkai tikisi 
tinkmai užimti svečius ir golfo 
laukuose. Žaidynių pradžioje 
torontiškiai buvo pajėgiausi 
individualinėse varžybose, ta
čiau praskutiniu metu pir
mavimą paveržė Chicagos 
golf ininkai . Komandinėse 
varžybose Toronto miestas se
nokai belaimėjo pirmą vietą, o 
Chicagos M. Petrošius taip 
pat jau kelinti metai yra 
neįveikiamas. Vienok toron
tiškiai tikisi sutelkti stipriau
sias pajėgas ir žaisdami savo
je aplinkoje mėgins vėl 
iškovoti aukščiausius laimėji
mus. 

17-tosios golfo žaidynės 
Įvyks rugsėjo mėn. 4-5 d. ir 
tai bus penktosios žaidynės To
ronte. 

A. b. 

KREPŠINIS 

— J o n a s Karpis, kylanti 
Toronto L.S.K. "Vyčio" klubo 
krepšinio žvaigždė, baigė sezo
ną puikiu pasirodymu "Ali 
Star" rungtynėse. Kaip ir Chi
cagoje, taip ir Toronte, mokyk
lų krepšinio sezonas baigia
mas rungtynėmis tarp miesto 
ir priemiesčių rinktinių. Po ge
ro lygio rungtynių ir prie ke-
letos tūkstančių žiūrovų prie
miesčių rinktinė laimėjo 99-92. 
Prie pergalės bene labiau
siai prisidėjo Jonas Karpis 
pagrindinėje centro pozicijoje. 
Savo 6'-9" ūgiu jis tvarkė len
tas, o taikliu mėtymu surinko 
12 taškų. 

Daugelis Amerikos universi
tetų jau yra J. Karpį nužiūrėję j 
ir pakvietę, tačiau atrodo, kad 
galutiną sutikimo žodį jis duos 
Syracuse u-tui. Ten pat, kur 
keletą metų žaidė Leonas Rau-
tinš ir kuris turėjo nemažai įta- \ 
kos į J. Karpio žaidimą bei 
pasirinkimą. 

— Leoną Rautinšą pami
nėjus, "Toronto Star" dienraš
tis įdėjo jo nuotrauką ir 
straipsnį per visą puslapį. Rau-
tinšas jau nekartą buvo ap
rašytas, nes yra geriausias Ka
nados žaidėjas, jau nuo 17 
metų amžiaus daug kartų žai
dęs už Kanados rinktinę ir 
dalyvavęs pasaulio pirmeny
bėse. Tačiau šį kartą proga, 
mat, yra ypatingo pobūdžio: 
Leonas šiuo metu yra savo 
krepšinio karjeros kryžkelėje. 
J is dvejus metus žaidė už Sy
racuse u-tą. Buvo komandos 
geriausias žaidėjas, pereitais 
metais New York didžiajame 
NIT turnyre išrinktas geriau
siu, tačiau šiais metais turėjo 
kelio operaciją, mažiau žaidė, 
gal buvo mažiau ir efektingas. 
Šiuo momentu jis turi padary
ti sprendimą: baigti u-tą, kur li
ko dar vieneri metai, ar pa
reikšti pageidavimą pereiti į 
profesionalus. 

Nežinia, kaip profesionalai 
vertina jo žaidimą (tą už poros 
savaičių sužinosime), tačiau jo 
treneris iš Syracuse u-to jį ly
gina net su garsiuoju Bostono 
Bird... 

Jei jis būtų paimtas į pro
fesionalus, Kanados krepši
niui būtų didžiulis nuostolis, o 
jam, kaip ir kiekvienam spor
tininkui, tik sapno ar svajonės 
išsipildymas.. . 

— Rimas Sonda, išrinktas 
ŠALFAS s-gos Kanados spor
to apygardos sporto vadovas, 
jau paskelbė, kad Kanados 
krepšinio pirmenybės įvyks 
balandžio 24 - 25 d. Toronte. 
Jose dalyvaus Toronto "Vy
čio" ir "Aušros", Hamiltono 
"Kovo" ir tikriausiai Montrea-
lio "Tauro" krepšininkai. Var
žybos vyks vyčių ir jaunių A ir 
C klasėse. 

Šiose pirmenybėse jau bus 
renkama Kanados lietuvių 
krepšinio rinktinė, kuri atei
nančioms Kalėdų šventėms 
pakviesti į Australiją. 

RUNGTYNĖS 
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24. Liko 4-je vietoje. Tuoj po to 
jos vyksta į Rostovą, kur prasi
dės Sov. Sąjungos pirmenybių 
an t ras i s ratas. O bal. 30 d. ir 
gegužės 7 d. jų laukia Europos 
taurės varžybų finalai prieš 
Zagrebą. 

— S t a l o t en i so jaunių tur
nyre Kaune dalyvavo v isa šim
tinė žaidėjų. J . Danilevičiūtė 
laimėjo pirmą vietą dvejete ir 
antrą vietą vienete, o jaunu
čiai S. Pavilonis ir R. Birieta iŠ 
Vilniaus iškovojo trečią vietą 

Liepos mėn. pradžioje Kau
ne įvyks Sov. Sąjungos jaunių 
pirmenybės. 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4600 VV. 103 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susi tar imą. 

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

0R. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

b—S; antr. 12 -o ; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. S. BALUKAS 
A k u š e r i j a i r m o t e r ų ligos 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l Bu i ld ing) . Tel . L U 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

T e l . o f i s o HE 4 -5849 , r e z . 388 -2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 W e s t 71st S t r e e t 

Vai . : p i rm. , a n t r . ketv. ir penkt . 
11 :30 vai. r y t o iki 3 v a i . popiet. 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU 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 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso te!. — 233-8553 
Service: 895-4506 — Page «06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

I O K $ A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVejt 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namu 584-552: 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai : 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susi tar imą 

I teSineje t r e n e r i s A l g i r d a s Vel iuona. 

Šį savaitgalį Chicagoje vyks 
apygardinės krepšinio pirme
nybės. Šeštadienį nuo 10 vai. 
ryto Madame Curie mokykloje 
(Archer ir Pulaski kampas), 
sekmadienį 1 vai. finalinės 
rungtynės Marąuette Parko 
salėje. Dalyvauja Clevelando 
"2aibas", Detroito "Kovas", 
Cicero "Ateitis", Chicagos 
"Lituanicą" ir "Neris". 

IS LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Rank in io jaunių pir
menybėse Vilniaus "Eglės" 
merginos laimėjo 5 rungtynes 
iš eilės ir atsistojo antroje vie
toje po Maskvos "Slavos". 
Kauno žalgirietėms pralai
mėjo 4 ir vienas baigė lygio
mis. Stovi 9-je vietoje. 

Vilniaus "Eglės" moterų ko
mandai balandžio mėnuo la
bai sunkus. Jos dalyvavo Ehr-
furto tarptautiname turnyre, 
kur laimėjo prieš Ehrfurtą ir 
Zwickau. bet pralaimėjo Mag
deburgui 14-15 ir Leipcigui 16- Į 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos paga! susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, UI. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Tel. REIiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoįas 
3925 VVest 59th Street 

Vai., pirm., antr , ketv ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2-154 VVest 71st Street 

Vai : pirm., antr , ketv. ir penkt 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 W . 59 St., C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr , treč., ketv ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm , antr ketv ir penkt 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRSAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč., 
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel. — 778-3400 

-— timmimĖ 



Pabaltijo kraštai 

OKUPACIJOS 
PRIESPAUDOJ 

Dabartinis prezidentas ir 
valstybės sekretorius parodo 
griežtesnę liniją Sovietų 
Sąjungos kolonialinio impe
rializmo klausimu. Bet pla
čiose Amerikos masėse tuo rei
kalu dar yra daug pasimetimo 
ir nenusivokimo. Jose atsiran
da asmenų, kuriuos įtraukia 
Maskvos tikslams tarnaujan
ti propaganda — veikti ir 
demonstruoti prieš JAV gyny
bos stiprinimą vadinamais 
konvencionaliais ar atomi
niais ginklais. O tokie kraš
tai, kaip demokratinė Ameri
ka, niekada ginklų nenaudos 
agresijos tikslams. J i jokių 
užkariavimų nesiekia, bet 
Amerikai svarbu turėti pa
kankamą gynybos jėgą, kad 
atbaidytų naujo kolonializmo 
nešėją Maskvą nuo grobuo
niškų žygių. 

Atsimintina, kad po pir
mojo pasaulinio karo, kada, 
siekiant garantuoti taiką pa
saulyje, buvo organizuojama 
Tautų Sąjunga, amerikiečių 
masės savo demonstracijomis 
ir sąjūdžiais sudarė spaudimą 
į vyriausybę, kad JAV-bės 
neįsijungtų į Tautų Sąjungą. 
Amerika būtų buvęs labai sva
rus ir įtakingas narys, gal būt 
net apsaugojęs nuo antro pa
saulinio karo. Kai šis karas 
įsisiūbavo, vistiek Amerika 
buvo į jį įtraukta. 

Turint prieš akis visą šią 
situaciją, šviesesnėmis pro
švaistėmis niūriame hori
zonte pasirodo kai kurie iš už 
geležinės uždangos atbėgę in
telektualai, kurie savo svariu 
įnašu čia daug prisideda prie 
reikiamo Amerikos visucn 
menės informavimo. 

Vienas tokių yra bulgarų 
kilmės mokslininkas Alexan-
der Alexiev, Sovietų Sąjun
gos ir Rytų Europos problemų 
tyrinėtojas. Jį yra įtraukusi 
Rand korporacija, privati tyri
mų organizacija, turinti savo 
centrą Kalifornijoje. Tos kor
poracijos, taigi ir to moksli
ninko Alexievo, informaci
nius biuletenius prenumeruoja 
ne tik daugelis privačių įstai
gų, bet visa eilė valstybinių. 

Šis įvykių už geležinės už
dangos analizuotojas Alexiev, 
Hannaford bendrovės atga
bentas į Chicagą, ir čia darė 
pranešimus. Jis gerai pažįsta 
ne tik Sovietų Sąjungos padė
tį, bet ir tai, kas darosi Lietu
voje. Alexievo taiklios infor
macijos buvo R. Sakadolskio 
įrašytos transliacijoms į Lie
tuvą ir į kitas šalis. Šiomis die
nomis pagrindines jo pareikš
tas mintis Leslie Dutton 
atsiuntė iš Los Angeles į Chi
cagą. 

Alexiev pažymi, kad 1970-
1980 m. dešimtmety Sovietų 
Sąjunga iškilo kaip pirmau
janti strateginė, karinė tarp
tautinė galybė ir pirmą kartą 
ta jėga padėjo Maskvai taip 
sėkmingai vykdyti savo plė
timąsi. Per paskutinius septy
nerius metus Sovietų Sąjun
ga, savo politinę veiklą 
remdama karine jėga, savo tie
siogine ar panaudodama Ku
bą, Rytų Vokietiją ir kitus, 
įsistiprino Angoloje, Etiopijo
je, Afganistane, o dabar sie
kia į tą sūkurį įjungti ir Nica-
raguą. 

Tačiau Alexiev pabrėžia, 
kad visi šie karine jėga remia
mi kolonialiniai Maskvos lai
mėjimai yra lydimi Sov. Sąj. 
laipsniško vidinio smukimo, 
ypač ekonominėje srityje. 
Paskutiniais dešimtmečiais 
Sov. Sąjungos ekonominis au
gimas sustojęs. Darbo na
šumo tarpas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų — didėja. 
Nepaisant šešių dešimtmečių 
sovietinių pastangų, Maskva 
nebeįstengia pati savo gyven
tojų išmaitinti, reikia elgetau
ti iš kapitalistinių kraštų, žem-

GAILA, KAD TIK PENKI 
Katalikų Bažnyčia Čekoslovakijoje 

d i r b y s t ė y r a t r a g i š k a i 
neveiksminga. Blogiausia, 
kad Sovietų vyriausybė nesi
ryžta vykdyti būtinai rei
kalingų reformų, kurios visų 
pirma rištųsi su decentrali
zacija. O Kremlius nenori iš 
savo rankų išleisti pilnos poli
tinės ir ekonominės kontrolės. 

Alexiev atkreipia dėmesį ir į 
kitas Sov. Sąjungos proble
mas, kurios buria gresiančią 
krizę. Sovietų Sąjungoje išryš
kėjo nauja grėsmė — kūdikių 
mirtingumas: net 40 vienam 
tūkstančiui naujagimių, kai 
1965 m. dar tebuvo 18 vienam 
tūkstančiui. Amerikoje tas 
koeficientas yra 13 vienam 
1000 ir eina žemyn: 

Antroji vidinė grėsmė Sovie
tų imperijai yra augąs tau
tinis jausmas užgrobtuose 
kraštuose, o su tuo surištas ir 
disidentinis judėjimas, kuris 
ypač išsivystė Lenkijoje. Padė
ties už geležinės uždangos 
analizuotojas Alexiev pabrė
žia, kad Maskvos kontroliuo
jami gyventojai vis labiau pa
junta, kad sovietinė sistema 
neįstengia jiems atnešti ko nors 
ypatingesnio, naujo. Neatneša 
nei aukštesnės kultūros, nei pa
trauklios ūkinės, ekonominės 
tvarkos. Nepateikia nė pagar
bios ir parauklios ideologijos, 
kuri suburtų mases. Maskvos 
imperija tesilaiko karine ir poli
cine jėga, nesusilaukdama poli
tinio įteisinimo. Imperija laiko
si didėjančios priespaudos jėga. 

Tą visą jaučia visos sritys 
Sovietų Sąjungoje. Bet jeigu 
pačioje rusiškoje dalyje neky
la tautinė rezistencija, tai ki
tose pavergtose tautose vis 
stiprėja tautinis rezistencijos 
jausmas. Alexiev ypač tą pa
stebi Pabaltijo valstybėse. Jis 
pabrėžia, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo prievarta už
grobtos, o paskutiniu laikotar
piu ten ryškiau vykdomas 
rusinimas kaip tik sustiprino 
tų pavergtųjų tautinį sąmonin
gumą. Ir to tautinio jausmo, 
idealizmo nešėjai Pabaltijo 
valstybėse kaip tik iškyla iš 
naujosios generacijos, kuri jau 
gimė, išaugo Sovietų Sąjun
gos kontrolėje. Tai tik įrodo, 
jog sovietinėje sistemoje toli 
gražu neišauginami siekiami 
nauji socialistiniai žmonės. 
Alexiev savo pareiškimuose 
per radiją ir televiziją pabrė
žė, kad R. Kalantos, Estijos ir 
kitų studentų ryžtas rodo, kad 
jaunimas kyla prieš prievar
tos režimą. Reikšminga, kad po 
demonstracijų Estijoje 40 inte
lektualų, kurie nebuvo įsijun
gę į disidentus, pasiuntė raštą 
partijos vadovybei, kad prie
varta brukama rusifikacija ir 
nutautinimas buvo tų demons
tracijų priežastis. 

Alexiev pabrėžė dvasinį Lie
tuvos katalikų Bažnyčios atgi
mimą. Veikia slapta semina
rija, slaptų vienuolių skaičius 
didesnis negu buvo nepriklau
somybės laikais. Pogrindžio 
Liet. Kat. Bažnyčios Kronika 
telkia apie save tikinčius ir 
netikinčius. Auga kandidatų 
skaičius į seminariją ir išsi-
kovojamas leidimas daugiau 
jų priimti. Alexiev kalba apie 
15 Lietuvos pogrindžio laik
raščių. J is skelbia apie bend
radarbiavimą tarp Pabaltijo 
tautų disidentų. Pastebėti 
streiko reiškiniai Taline, Ry
goj ir Vilniuj. Estijoje vienu 
metu net buvo nutrauktas tele
fonų automatinės sistemos 
veikimas. Pabaltijy, sako Ale-
xiev, tegyvena 1% Sov. Sąjun
gos žmonių, o disidentinio judė
jimo ten apie 7% iš visos Sov. 
Sąjungos. 

Branginant tokius bulgaro 
tyrinėtojo pareiškimus, reikia 
ir lietuviams intelektualams 
daugiau informuoti kitataučių 
mases. 

Juoz. Pr. 

Šiomis dienomis į Romą bu
vo atvykę penki Čekoslovaki
jos vyskupai "ad limina". Pop. 
Jonas Paulius II juos priimda
mas bendroje audiencijoje ap
gailestavo, kad tik penki, nes 
turėtų būti iš viso 12. Septy
nios Čekoslovakijos vyskupi
jos neturi savo vyskupų. 

Vyskupai 
Čekoslovakijoje 

Čekoslovakijos katal ikų 
Bažnyčia padalinta į tris baž
nytines procincijas: Bohemi
jos, Moravijos ir Slovakijos. 
Bohemijos metropolitas, Pra
hos arkivyskupas kardinolas 
František Tomašek. Tos pro
vincijos Česke Budejovice vys
kupija neturi vyskupo, kaip ir 
Litomirece vyskupija — be vys
kupo. Hradec Kralove vysku
piją valdo apaštalinis admi
nistratorius vysk. Otčenašek 
(jam į Romą atvykti nebuvo 
leista). 

Slovakijoje tiesiog nuo Šv. 
Sosto priklausanti rytų apeigų 
Prešov vyskupija — be vysku
po. Trnava arkivyskupiją val
do ap. admin. vysk. Gabriš, 
Banska Bystrica valdo vysku
pas Ferance, o Nitros — vysk. 
Pasztor. Kitos Slovakijos vys
kupijos — Košice, Rožnava ir 
Spiš — be vyskupų. 

Šv. Sostas visą laiką rūpino
si, kad visos Čekoslovakijos 
vyskupijos turėtų savo vysku
pus. Paskutinis Šv. Sosto su 
valdžia susitarimas buvo 1978 
m., kai iki tol buvęs Pragos ap. 
administratorius Fr. Tomašek 
buvo paskirtas Prahos arki
vyskupu (nuo 1977 m. kardino
las). Nuo to laiko Čekoslovaki
jos komunist inė valdžia 
griežtai reiškė "veto" nau
jų vyskupų paskyrimui arba 
siūlė kandidatus iš kunigų ko
laborantų "Pacem in terris" or
ganizacijos. Šioji organizaci
ja turi savo neva katalikišką 
laikraštį, kuris nuolat cenzū
ruoja ne tik kard. Tomašek raš
tus tikintiesiems, bet ir paties 
popiežiaus kalbas. 

Moravijoje Alomanec vys
kupiją valdo vysk. Vrano, o 
Brno vyskupija — be vyskupo. 

Praėjusių metų spalio mėn. 
šeši katalikai, tarp jų du ku
nigai, buvo nubausti kalėjimu 
dėl to, kad "gamino ir platino 
politinio ir religinio pobūdžio 
raštus, kaip encikliką "Re-
demptor Hominis". Prahos 
valdžios užimta griežta linija 
katalikų atžvilgiu pasireiškė 
tuoj po pop. Jono Pauliaus II 
išrinkimo, o ypač kai Lenkijo
je įsikūrė darbininkų "Solidar-
nosc" prof sąjunga. Nuolati

nis Čekoslovakijos komunisti

nės spaudos puolimas tiek len
kų katalikų, tiek ir paties po
piežiaus sugriovė Šv. Sosto 
viltis sutvarkyti Čekoslovaki
jos vyskupijų valdymą, ski
riant vyskupus toms vyskupi
joms, kurias valdo tik valdžios 
paskirti "kapituliniai vika
rai". 

Ir esamieji Čekoslovakijos 
vyskupai ne visi y r a laisvi nuo 
"bendradarbiavimo" su komu
nistine valdžia. Pvz. Olumuc 
apaštalinis administratorius 
vysk. Vrana iki šiol yra "Pa
cem in Terris" narys , nors ski
r i amas v y s k u p u buvo iš 
tos kunigų kolaborantų sąjun
gos išstojęs, bet tapęs vyskupu 
vėl prie jos prisidėjo. 

Pop. Jonas Paulius II, pri
imdamas atvykusius Čekoslo
vakijos vyskupus, savo kalbo
je atskleidė realybę, kokia yra 
jų krašte. "Kai matau, kad jūs 
esate tik penki, negaliu nekelti 
klausimo: kada ateis t a s lai
kas, kai visų vyskupijų visi 
vyskupai galės čia apsilanky
ti. Faktas, kad didesnė jūsų 
krašto vyskupijų dalis neturi 
vyskupų, pripildo mano sielą 
giliu skausmu. Iš mano pusės, 
tai galiu jums garantuoti , ne
pagailėsiu jokių pastangų, 
kaip aš pa ts ir mano pirmata-
kai yra darę, kad visos jūsų tė
vynės vyskupijos — kurių dau
gelis neturi vyskupų jau 
dešimtmečiai, — turėtų vertus 
ganytojus, kurie kaip tikri tė
vai vadovautų kunigams ir 
jiems pavestiesiems tikintie
siems pagal įgimtos K-ristaus 
Bažnyčios teises ir reikalavi
mus". 

Bet ne tik šiuo klausimu po
piežius parodė savo susirūpi
nimą. Mažas skaičius kunigų, 
kurių daugelis j a u seni ir ligo
niai, varžymai seminarijų, ku
rių nariams ir tiems jaunuo
liams, kurie "turi kantriai 
laukti, kol galės pasiekti savo 
kunigiškojo idealo", popiežius 
pareiškė savo solidarumą. Po
piežius paminėjo taip pat kate-
kizacijos sunkumus, kurie yra 
daromi jaunimui ir šeimoms, -
padėtį vienuolių vyrų ir mote
rų, kurie yra persekiojami. 

Visa tai pop. Jonas Paulius 
II dėstė ramiai, be poleminio ir 
smerkiančio tono. J i s pasi
džiaugė čekoslovakų liaudies 
prisirišimu prie katalikybės, 
kurią jie gavo iš šventųjų Kiri
lo ir Metodijaus. Paminėjo kai 
kuriuos vilties ženklus, kaip in
tensyvų dvasinį gyvenimą kai 
kurių katalikų židinių, didė
jantį Mišiose dalyvavimą, reli
ginį atgimimą jaunimo tarpe. 
Savo kalbą baigė, kviesdamas 
į vienybę, į tikrojo tikėjimo iš

pažinimo tvirtumą, į ištikimy
bę Kristui, Bažnyčiai ir Apaš
talų Sostui. Šie linkėjimai 
Čekoslovakijos vyskupams bu
vo reikalingi, nes jų tarpe nėra 
vienybės ir bendros linijos ko
vojant su ateistiniu komuniz
mu Čekoslovakijoje. 

K a t a l i k a i persekiojami 
Pažvelkime, kaip atrodo 

praktikoje katalikų būklė Če
koslovakijoje. Prahoje, Bratis-
lave ir kitose vietose yra me
niškai restauruotų bažnyčių, 
kuriomis gėrisi turistai iš už
sienio. Savaitės dienomis gali
ma matyti žmonių, lankančių 
bažnyčią. Kai kuriems kuni
gams leidžiama aukoti šv. Mi
šias ir šiek tiek užsiimti sielo
vados darbais. Galima matyti 
vienuolių seserų su vienuoliš
kais abitais. Juk konstitucija 
garantuoja kiekvienam pilie
čiui pilną laisvę turėti ar netu
rėti religinių įsitikinimų. Per
sekiojimų, kokie buvo Romos 
imperijoje, nėra: nesilieja 
krikščionių kraujas, nėra kan
kinimų, nuteisimų į sunkių 
darbų lagerius, deportacijų, 
kas buvo anksčiau. Tačiau tik
roji religijos laisvė tuo nesibai
gia. 

Išskyrus didesnius centrus, 
ypač Bohemijoje, Šimtai baž
nyčių griūva. Valstybė 1949 
m. nusavino visus bažnyti
nius turtus ir pastatus, įsipa
reigodama palaikyti bažnyčių 
pastatus, bet to nedaroma, 
"nes visa energija turi būti pa
švęsta socializmo statybai". 
Naujuose miestų rajonuose nė
ra vietos bažnyčiai. Dalyvauti 
pamaldose, ypač tarnauto
jams ir valdiškas vietas už-
imantiems, yra rizika, nes gali 
netekti tarnybos ar darbo. Ku
nigai savo kunigiškai tarny
bai turi gauti valdžios leidimą, 
kuris kiekvienu momentu gali 
būti atšauktas, atimtas. Dėl to 
ketvirtadalis Čekoslovakijos 
kunigų dirba fabrikuose arba 
prie lauko darbų, kad galėtų 
prasimaitinti. 

Aukoti šv. Mišias arba ban
dyti vaikus mokyti religijos tie
sų be valdžios leidimo yra sun
kus nusikaltimas, už kurį 
sunkiai baudžiama. Kunigas, 
kad ir turėdamas valdžios lei
dimą eiti kunigiškas pareigas, 
yra uoliai policijos sekamas. 
J is turi pasitenkinti savo dar
bu tik bažnyčioje, turi saugo
tis pamoksluose pasakyti tai, 
kas "nepatinka" valdžiai. Kas 
yra uolesnis, tas perkeliamas į 
kokį nors užkampį arba atima
mas jam leidimas ir tada yra 
priverstas imtis rankų darbo. 
Beveik pusė visų kunigų yra 
nuolat šaukiami saugumo or-

Antanas Dundzila iš Chicagos su LB Kukuros tarybos 
pirm. Ingrida Bubliene ir vicepirm. Viktoru Mariūnu apta
ria knygos apie Lietuvą leidimą anglų kalba. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ganų suteikti reikalaujamų ži
nių. Daugelis gyvena nuolati
nėje grėsmėje. Fizinė ir 
psichinė įtampa ne vieną ku
nigą nuvarė į kapus. 

Dar sunkesnė padėtis yra tų, 
kurie norėtų tapti kunigais. Če
koslovakijoje yra likę tik dvi 
veikiančios kunigų seminari
jos. Kandidatų priėmimas pri
klauso nuo politinio komisaro, 
kuris apriboja stojančių į se
minariją skaičių ir atmeta ge
resniuosius. Parinkimas semi
narijos profesorių, mokslo 
programa irgi priklauso nuo 
valdžios organų. Būsimieji ku
nigai seminarijoje turi studi
juoti marksizmą daugiau negu 
teologiją. 

Čekoslovakijoje draudžiami 
bet kokie religinio turinio lei
diniai, kurie pirmiau nėra iš
cenzūruoti valdžios pareigū
nų. Net ir vyskupų laiškai, 
liturginiai tekstai taip pat turi 
pereiti per valdžios cenzūrą. 
Jau 30 metų, kai Čekoslovaki
joje negalima atspausdinti Šv. 
Rašto, mišiolų ar teologinio tu
rinio knygų. Yra katalikiškas 
savaitraštis "Kato lieke no vi
ny", bet jis yra pavyzdys, kaip 
valdžia faktinai jį redaguoja: 
kelių puslapių straipsniai ir in
formacija yra vien tik valdžios 
partijos ir Sov. Sąjungos gyri
mas. Paimkime vieną to laik
raščio — 1978 m. Verbų sek
madienio numerį, ir štai ką 
jame rasime: du puslapiai 
kalbos 30 metų sovietinės re
voliucijos sukakties proga, trys 
puslapiai apie Didžiąją savai
tę, paskui himnas ir garbini
mas kosmonauto čeko Remick 
(su fotografija), pagaliau iš 
bažnytinio gyvenimo kard. 
Willebrands vizitas Maskvoje, 
rusų vyskupų ortodoksų pro
testas prieš neutroninę bom
bą, pasmerkimas rasinės poli
tikos Pietų Afrikoje ir pan. 

Religijos mokymas mokyk
lose, garantuotas konstitucijo
je, yra vos vos toleruojamas ar
ba tiesiog boikotuojamas. 
Religijos mokytis gali vaikai 
tik nuo 12 metų amžiaus tik po
pietinėmis valandomis. Reika

laujama, kad tėvai, norintieji, 
kad jų vaikai lankytų religijos 
pamokas, tai padarytų raštu. 
O tuo tarpu daroma visa, kad 
atbaidytų tėvus, visokiais šmei
žimais, grasinimais ir dažnai 
iš darbo atleidimais. 

Mokyklose pajuokia ir tero
rizuoja vaikus, kurie lanko re
ligijos pamokas. Aštuntojo 
skyriaus mokiniai turi atsaky
ti raštu į tokius klausimus: Ar 
tiki į Dievą? Kodėl tiki? Ar lan
kai bažnyčią? Ar tai darai sa
vo noru, ar gal verčia tavo tė
vai? Ką manai apie tokį faktą, 
kad popiežius laimino Hitlerį 
ir jo ginklus? 

Vyrų ir moterų vienuolynai 
yra uždaryti. Likę tik "kon
centracijos" vienuolynai, ku
riuose uždarytos įvairių vie
nuol i jų s e s e r y s . V i e n a s 
policijos valdininkas pareiškė: 
"Padarysime taip, kad 1980 m. 
jau nebus seserų vienuolių, kad 
vaikai nežinotų, kokios jos yra 
rasės". Negalima priimti nau
jų kandidatų, ir taip vienuoliai 
ir vienuolės yra pasmerkti iš
mirti iki paskutinio. Prieš kiek 
laiko vyrų ir moterų vienuoly
nų viršininkai Olandijoje pa
siuntė protestą G. Husakui dės
tydami, kad tokia padėtis 
yra priešinga pagrindinėms 
žmogaus teisėms, Čekoslova
kijos įstatymams ir tarptauti
niam Helsinkio susitarimui. 

Prieš dešimtį metų bandy
mas suteikti socializmui "žmo
gišką veidą" baigėsi sovietų 
okupacija. Bažnyčios gyvas
tingumas apribotas iki kraštu
tinumo. Valdžios draudimai, 
gąsdinimai ir grasymai už
smaugė bet kokį laisvės troški
mą. Realybė yra kieta, tai kry
ž i a u s v a l a n d a . T a č i a u , 
nepaisant to viso, jaunimo tar
pe auga susidomėjimas religi
ja. Pasipriešinimas spaudimui 
vis labiau didėja. Apie tai su 
viltimi kalbėjo popiežius ir Če
koslovakijos vyskupams. Če
koslovakijos Bažnyčia eina į 
katakombas, bet dėl to ji lieka 
gyva ir gyvastinga. 

J. V. 

DEVYNIOS D IENOS 
J U O Z A S TOLIUŠIS 

Padavėja atnešė blynus, o aš, vėl nutvėręs 
sąskaitą, atsistojau. 

— Einu. Ir ačiū už įsiūlytą kavą. 
Ji akimirkai suglumo, lūpų krašteliai iš juoko 

perkrypo į netikėtą nustebimą. 
— Ach, tiesa, prisiminiau: draugas laukia. O gal 

draugė? 
Tyla ir tiriantis akių žvilgsnis. Vis dar nebuvau 

pastebėjęs jų spalvos. 
— Ne, ne tai: brėkštant išvažiuoju tolyn. 
— Gaila. Rytoj vakare čia bus šokiai, savait

galiais visada groja geras džazas. 
— Kad aš nei šokti nemoku, — išsisukinėjau. 
Atstok ir leisk man greičiau išeiti. 
— Sudiev, buvo gera paplepėti. 
Mergina ūmai atsistojo ir ištiesė per stalą ranką. 
— Iki... As rytais čia ir pusryčiauju, ateik nors 

atsisveikinti. 
— Aha, tikrai, — išmikčiojau ir pasukau prie 

kasos. Visokių niekų išsigalvos! Kol tu, blondine, 
pusryčiausi, aš jau būsiu Minnesotoje, o gal dar ir 
toliau. 

Antroj i d iena 

Carolina tebestovi šalia ir laukia mano užsaky
mo, — argi anoji diena tebuvo tik vizija? Tikriau
siai, nes ir meniu kortelę dar tebelaikau, nagas 
įsispyręs į eilutę, kuri byloja apie blynus ir uogienę. 

— Ne, aš nieko nevalgysiu. Tik skoteh. 

J i sulanksto kainoraštį, įspraudžia tarp serve
tėlių ir nuskuba tolyn. Per bendrastalio petį pažvel
giu į barą, kur sienos nišoje tįso Ilgojo Jono figūra. 
Vakare virš jo galvos ima Mykčioti mažutės žvaki
dės, jos sukasi ir k a s minutę išmuša sidabrines 
Budweiserio raides. Dabar nišon įsispiginęs saules 
srautas, blizga Ilgojo Jono plikė, už jos, lentynų 
laiptuose, rikiuojasi degtinės buteliai. Ten šone — 
pirmas, antras , trečias... — atskaičiuoju penktą 
kamštį — yra Portorico romo butelis. Paskui — 
žemutinėj lentynoj pirmas. Po to — žiupsnis sutrintų 
Meksikos žolių, trys lašai... Kaip tas kokteilis vadi
nasi? Kyl... kyp...? Mudu sėdėjome prie baro užsu-
kimo, o bartenderi8 pričiuožė du aukštus stiklus ir 
pasakė: 

— Nuo manęs. Ilgojo Jono specialybė: Keepoo! 
Gėrimas žėrėjo žalsvu atspindžiu, o stiklo krašte 

buvo įkabintas miniatiūrinis plastikos skėčiukas. 
Stebinį sudrasko šmėkštelėjęs Carolinos kuodas, 

ji Ilgakojui Jonui kažką šnabžda ir smakru rodo 
mūsų pusėn. Žvilgsnio į šoną pasukti nespėju; laiba
kojis pakelia ranką ir draugiškai pamoja. 

Sveikas, sukčiau, gudriai mus tada apgavai su 
tais plastikos žaisliukais. 

— Gal ir reikėjo sėsti po ana palme, kaip pradžio
je siūlei, — pasakau nei iš šio, nei iš to savo bendrui, 
— čia pasiutiškai triukšminga. 

— Tikriausiai tame kampe su ja susipažinai? — 
jis irgi atskuba nelauktu klausimu. 

— Iš kur žinai? 
— Juk mano tokia profesija. Be to, šaudai akimis 

anon pusėn kas minutė. 
Tiesa, tai jo verslas. Dėl to juk ir 6 a atsikraustė; 

dabar nepalieka manęs ramybėje nė valandėlei. 
Kurį laiką abu tylime, paskui aš pasakau: 
— Spėjai, Bill: ten su ja susitikau. Po palmės 

staleliu. Trumpam, gal kokiai valandai. Vakarienia
vome, o po to išsiskyrėm nei vardų vienas antram 

nepasakę. Juk kitą rytą turėjau išvažiuoti tolyn į 
vakarus. 

Vėl atsiiria Carolina, kelia nuo padėklo gėrimą 
ir stato prieš Bill. 

— Ilgasis Jonas siunčia linkėjimus, — jos ranka 
vėl leidžiasi, stiklu šmėkštelėja raudona sruoga. 

Net sustingstu. Kažkas stukteli paširdžius, o 
akys prirakintos prie dvigubo skačiaus: stiklo krašte 
vėl įkabintas raudonas skėčiukas. 

Keepoo, puslankiu užsukta baro kertė. Ilgasis 
Jonas... 

Apie juos aną rytą nė sapne nebuvau svajojęs. 
Atsikėlęs, susirinkau savo niekučius, keliais lašais 
praploviau akis, net nesiskutau. Šeimininkas jau 
buvo pakilęs, grąžinau jam kambario raktą ir atsi
sveikinau. Laukė ilga, negailestinga bėglio kelionė. 

Pamigau. Buvau žadėjęs pakilti su saule, bet, kai 
iškiūtinau kiemelin prie automobilio, aplink jau zujo 
vaikai, buvo gerokai įsidienoję. Įsliuogęs mašinon, 
išlanksčiau kelialapį ir įsmigau į storą juodą liniją. 
Kelias pjovė keturias valstijas, manasis miestelis net 
nepažymėtas. Turėjo būti kažkur trečiame zigzage. 

— Ar radote užkandinę? 
Apžergęs grėblį, į mane žiopsojo vakarykštis 

vaikagalys. 
— Užkandinę?.. O, taip, ačiū, prabangus kampe

lis. 
Pažiūrėjau į laikrodį; nepažįstamoji dabar, ko 

gero, jau pusryčiauja. Užsukti pasakyti sudiev? Aš 
jau turėjau būti anapus Missisipės. O jos plaukai tik
riausiai dažyti, tokios šviesios būna tik švedės ar 
suomės. Akys tada slėpėsi prietemoje: gal rudos, gal 
juodos, o gal dar kokios? 

Iš tikrųjų, papusryčiauti prieš kelionę reikėtų. Ir 
jau žinau, ką jai pasakysiu. 

(Bus daugiau) 
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ŽAIDYNIŲ 
PROGRAMA 

1982 m. gegužės 7-9 d., 
Clevelande, Ohio 

* 
Penkt., gegužės 7 d. 

Nuo 6 vai. p.p. Registracija, 
informaci ja , sus ipažin imo 
vakaras Lietuvių namuose, 
877 East 185 St., Cleveland, 
Ohio. Veiks restoranas ir ba
ras. 

š e š t . , gegužės 8 d. 
Nuo 7:30 vai. r. per visą die

ną. Informacijos centras veiks 
Hovvard Johnson's Lakefront 
Motor Lodge, 5700 S. Margi
nai Rd. Tel. (216) 432-2220. 

Nuo 9 vai. r. iki 6 vai. p.p. 
Krepšinio ir tinklinio varžy
bos Cleveland State Universi-
ty, Lakeland Community Col-
lege ir Dievo Motinos N.P. 
salėse. Krepšinis vyks visose 
salėse, tinklinis tik Cleveland 
State University. 

Nuo 9 vai. ryto — Šachma
tų varžybos, H.J. Lakefront 
Motor L. 

7:30 vai. p.p. — Žaidynių 
banketas — programa, vaka
rienė, šokiai Slovenian Audi
torium viršutinėje salėje. Kai
na 15 dol. asmeniui. Šokių 
vakaras jaunimui — Slove
nian Auditorium apatinėje sa
lėje — orkestras, bufetas. Įėji
mas — 3 dol. asmeniui. Salės 
adresas: 6409 St. Clair Ave. , 
Tel. 361-5115. 
•3 

Sekm., gegužės 9 d. 
10 vai. r. — Šv. Mišios — 

Dievo Motinos N.P. liet. 
bažnyčioje. 

10:30 vai. r. — Šv. Mišios — 
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje. 

Nuo 9 vai. r. iki 12:30 vai. 
p.p. — Krepšinio ir tinklinio 
varžybų tąsa Cleveland State 
universiteto salėse. 

Nuo 9 vai. r. — Šachmatų 
t ąsa Hovvard J o h n s o n ' s 
L.M.L. 

12:30 vai. p.p. — Vyrų ir mo
terų tinklinio finalas. 

1:30 vai. p.p. — Iškilmingas 
žaidynių aktas ir paradas. 

2 vai. p.p. — Jaunių A krep
šinio finalas. 

3:30 vai. p.p. — Vyrų A. 
krepšinio finalas. 

Visos krepšinio ir tinklinio 
rungtynės vyks tik Cleveland 
State universiteto salėse — 
East 22 St. tarp Euclid ir 
Chester. Lakeland Communi
ty College — State RTE 306 ir 
I — 90, Mentor, Ohio Tel. (216) 
953 — 7000. Važiuoti I — 90 
iki RTE 306 ir 306-tuoju į pie
tus. Dievo Motinos N. P. para
pijos salėje. 18022 Neff Rd. 
Cleveland. Ohio tel. (216) 531 
— 4263. 

Žaidynėms pravesti sudary
tas organizacinis komitetas: 
pirm. Vytautas Jokūbaitis, vi
cepirmininkai: Raimundas 
Kudukis. Vladas Plečkaitis ir 
Vytas Cyvas, sekretorius Vy
tenis Čiurlionis, iždininkas 
Romas Apanavičius. Varžybi-
nio komiteto pirmininkas Al
girdas Bielskus, informacija 
— Vacys Rociūna8, "Dirvos" 
redaktorius Vytautas Gedgau
das, LSK "Žaibo" pirm. Juo
zas Kijauskas, kun. Juozas 
Bacevičius, Šv. Jurgio parapi
jos administratorius, kun. Ge
diminas Kijauskas — DMNP 
parapijos klebonas. Teisinis 
patarėjas Algis Širvaitis. Ren
ginių vadovė Nijolė Motiejū
nienė. Sportininkų sutikimui 
— Vytautas Sniečkus. Skelbi
mų telkimui — Jurgis Malskis 

ir nariai: Diana Capaitė, Jo
nas Garla, Vytautas Januš-
kis, Linas Jokūbaitis, Anta
n a s J o n a i t i s , Leonardas 
Kedys, Paulina Mašiotienė ir 
Vytautas Nasvytis. 

Komiteto adresas: Vytautas 
Jokūbaitis, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH., 44117. Tel. (216) 
481 — 7161. 

Komitetas kviečia Clevelan-
do ir apylinkių lietuvius daly
vauti šiose žaidynėse ir jų ren
giniuose. 

Clevelandas jau ne pirmą 
kartą yra svetingai priėmęs 
mūsų sportuojantį jaunimą. 
Komitetas sudarė palankias 
sąlygas ne tik varžyboms 
sklandžiai įvykdyti, bet jauni
mui geriau vieniems kitus pa
žinti ir susipažinti sporto aikš-
t ė s e i r r e n g i a m u o s e 
pobūviuose. 

V. R. 

GINTARINĖS 
"GRANDINĖLES" 

ŠOKĖJAI 

Algis Nagevičius ir Algis 
Mainelis, ilgamečiai grupės 
šokėjai, savo ryžtu, darbu 
daug prisidėjo, kad "Gran
dinėlė" koncertavo Europoje, 
Australijoje ir dabar vėl šoka, 
groja, dainuoja Amerikos že
mėje. 

PRANEŠIMAS i 
Bilietai j Grandinėlės naujos 

programos koncertą, šių metų 
gegužės 2 d., gaunami sekmadie
niais DMNP parapijos kavinėje, 
pas L. Sagį (teL: 442-8674) ir 
pas Grandinėlės narius, (pr.). 

New Yorko mišrus vokalinis kvar te tas "Harmonija" . Iš k.: 
Petras Tutinas, Birutė Malinauskienė, Rasa Brit tain ir Vik
toras Ralys. 

vaujami Dalios Motiejūnienės i 
ir Kristinos Freudenberger, 
p a š o k s k e l e t ą š o k i ų . 

Ateitininkų šeimos šventėje 
turėsime svečių iš Chicagos ir 
New Yorko. Balandžio 30 d., 
penktadienį , 7 va i . vak. 
DMNP mažojoje salėje kun. 
dr. Kęstutis Trimakas — 
"Ateities" žurnalo vyr. redak
torius, kalbės tema "Suaugu
siųjų psichologinė odisėja pro 
iliuzijas ir dūžius". 8 vai. v. 
Lietuvių namuose vakaronė 
ateitininkų jaunimui. 

Šeštadienį, gegužės 1 d. 7:30 
vai. vak. DMNP auditorijoje 
bus koncertas, kurio prog
ramą pirmą kartą Clevelande 
atliks jaunųjų, talentingų dai-
nininkų,-ių kvartetas "Har
monija" iš New Yorko. Kvar
tetą sudaro: Rasa Brittain, 
Birutė Malinauskienė, Petras 
Tutinas ir Viktoras Ralys. 
Akomponiatorius Matas Yat-
kauskas. Bilietų kainos 6 ir 4 
dol. Mokslus einančiam jauni
mui — 2 dol. Po koncerto šo
kiai ir vaišės. Gros R. Strimai
čio kapela. Bilietai gaunami 
sekmadienį abiejose lietuvių 
parapijų salėse, pas Romą Bri-

Nuotr.A. Č e s n a v i č i a u s 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII 
NAMŲ APSITYARKYME 

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

Tel. 476-3950 
illllllllllllllliuilllilllillllllliuilllilillliuil 

CLASSIFIED ADS 
IEŠKO NUOMOTI R E A L E S I A I I 

Vienas asmuo ieško nuomoti gerą 
butą su 2 ar 3 miegamaisiais antrame 
aukšte. Marąuette Parke. 

Skambint 471-2646 

D £ M £ S I O 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Publk 
2951 West 63rd St. — Tel. 4S6-787t 

INVENTOR Seeks MANUFACTURER 

TO MARKET SOAP DISH 

No patent risk. Write to 
Mlss D. Barkauskas, P.O. Box 35, 

CoUegeville, Pa. 19426 

Visi "Grandinėlės" nariai ir džių ir Jadvygą Kliorienę. 
vadovybė jų pastoviu darbu Šeštadienį vyks mokslei-
grupėje džiaugiasi ir skelbia 
A. Nagevičių ir A. Mainelį gin
tarinės "Grandinėlės" šo
kėjais. "Grandinėlė" 

Algis Nagevičius 

TRYS ĮDOMŪS 
PAVASARINIAI 

RENGINIAI 

viams ir studentams įvairios 
programos. 

Sekmadienį, gegužės 2 d. 10 
vai. r. šv. Mišios Dievo Moti
nos šventovėje. Ateitininkai 
dalyvauja organizuotai ir su 
vėliavomis. Didžiojoje salėje 
akademija su Gintės Damušy-
tės iš New Yorko paskaita, 
ateitininkų įžodžiu ir trumpu 
jaunučių pasirodymu. 

"Grandinėlės" naujoji prog
rama, pavadinta "Nuo Su-
daužtinio iki Kupolinio", daly
vaujant solistei Aldonai 
Stempužienei-Švedienei, bus 
matoma ir girdima Cuyahoga 
Community kolegijos Metro 
Campus teatre, 2900 Commu
nity College Ave., gegužės 2 d. 
3 vai. popiet. Bilietai po 5 dol. 
gaunami DMNP svetainėje po 
pamaldų. Bilietų nebus gali
ma įsigyti prie įėjimo. 

Balfo susir inkimas 

Šį sekmadienį, Dievo Mo
tinos parapijos viršutinėje sa
lėje šaukiamas Balfo Cle-
velando skyriaus metinis 
susirinkimas. 

Motinos dienos 
minėjimą rengia DLK Birutės 
draugija gegužės 9 d. 

Rašytojų suvažiavimas 
Gegužės 22-23 d. įvyks

ta Lietuvių rašytojų draugijos 
suvažiavimas. Atvyks daug iš
kiliųjų mūsų poetų ir rašvtojų. 

V. R. 
iiiiiiitfuimmiiiiiiiiMiiiiimiiiimiimiiiii 

Sol. Praurfme Ragiene 
dainuoja 

Y R A Š A L I S 

D Ė M E S I O ! 
Rašykime skubiai prašymus Amerikos Pašto valdybai ir 

prašykime, kad ji išleistų sukaktuvinį Dariaus ir Girėno 
paš to ženklą. Prašymą pradedame užrašydami: 

THE CITIZENS STAMP ADVTSORY COMMITTEE 
c/o U.S. POSTAL SERVICE 
VVASHINGTON, D.C. 20260 

arba 

THE HONORABLE VVILLIAM F. BOLGER 
POSTMASTER GENERAL OF THE UNITED STATES 
WASHINGTON, D.C. 20260 

Toliau užrašome — Dear Sir: nurašome tiktai vieną iš 
paduotų 3-jų prašymo pavyzdžių ir pasirašome, pridedant ir 
savo adresą. Klauskime, jei kas neaišku. 

Prašymo pavyzdžiai: 

Dear Sir: 

In 1983 L i t h u a n i a n s throughout the world, a s well a s American-
Li thuanians , will commemora te the 50th Anniversary of the historic 
t ransa t lan t ic flight of Messrs . Darius and Girėnas. During the early 
era of aviation, the i r heroic undertaking blazed the trail for 
t ransa t lan t ic flights. Therefore, I kindly request tha t the U.S. Postai 
Service issue a commemorat ive postage s tamp in recognition of these 
two grea t Americans. 

Sincerely yours, 
Dear Sir: 

In 1933 Stephen Dar ius and Stanley Girėnas, two American 
pilots of Li thuanian descent, attempted a t ransat lant ic flight which 
originated near the S ta tue of Liberty in New York. Although they 
crashed and never reached their destination, t he Freedom Statue in 
Li thuania , they had flovvn more accurately t h a n any others before 
them. I kindly reąuest t ha t in 1983 the U.S. Postai Service issue a 
commemorat ive pos tage s t a m p in honor of t h e courageous under
tak ing of Messrs. Dar ius and Girėnas in the n a m e of freedom. 

Sincerely, 
Dear Sir: 

In 1933 two American pilots of Li thuanian descent. Stephen 
Dar ius and Stanley Gi rėnas , undertook a dangerous t ransat lant ic 
flight which began in New York and tragically ended a few hundred 
miles short of their des t ina t ion . Lithuania. In commemoration of the 
50tfa Anniversary of their historic flight. I kindly reąuest that in 1983 
the U.S. Postai Service issue a commemorative postage stamp in their 
honor . 

Very truly yours. 

Prašome šį pranešimą išsikirpti 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimui 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

.šitokie blankai. 
iiiitmrrrnrtnrfiiiniiiiiiiniuiiiiiiiniiiiii. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiimiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS P A R C E L S E X P K E S S 
2501 W. 89th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

K I L I M U S I R B A L D U S 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 

SIUNTINIAI ] LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avemie 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

niiinimTTTfTTimnii.iiiiiMiiiiiMhimuiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 77&-22SI 
ilIlIlIlililIilIlIilIlIlilIllIlHlUilHUmUIIIM 

2-JŲ BUTŲ — LITHUANIAN PLAZA 
Mūrinis — 2 butai po 2 miegamus. 

Į Gazu apšild. Švarutėlis. Pilnas rūsys. 
Galima sav. paskola. Kreiptis angliš
kai į 

Higgins & Associates — 423-2002 

GARF1ELD RIDGE APYL. savininkas 
parduoda 3-jų miegamų "raised ranch" 
namą. 1 fe vonios. Pilnas įrengtas rū
sys su ii vonios. Centr. oro vėsini
mas. Kampinis sklypas, apsodintas ir 
aptvertas. 2 maš. garažas. Daug prie
dų. Susitarimui skambint (angliškai) 
teL 586-7855. 

PALIKIMAS. Mūrinis 1 % aukšto. 2 
gražūs butai. 5 ir 4 kamb. Namas 29 
metų. Kabinetinės virtuvės. Keramikos 
vonios. Naujas gazo pečius. Geras ir 
pigus. Prie 72-os ir Mozart. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TEL. 778-6916 

Marąuette Parko apylinkėje parduo-,, 
damas mūr. bungalo su trimis miega
maisiais. Mūr. 3 maš. garažas. Nebran
giai. Galima tuojau užimti. 

Skambint tel. PR 8-7856 

Soviet Genocide in Lithua
nia, by Joseph Pajaujis-Javis, 
Ph.D., Manyland Books, Inc., 
New York, 1980, 246 p. $12.00 

Lenkijos situacija atkreipė 
pasaulio akis į Sovietų Są
jungos agresiją Rytų Europoj. 
Tinkamas momentas dabar pla
čiau priminti ir lietuvių tautos 
tragediją. Ši knyga tam ir skirta. 

Kun. dr. J . Prunskis savo re
cenzijoj (The Chicago Catho-
lic, 1981 m. birž. 5 d.) rašo, jog ji 
sumaniai parašyta ir labai įtai
giai parodo, kas atsitinka kai 
Sovietų Sąjunga okupuoja 
katalikišką kraštą, smurtu ir 
prievarta paversdama jį vieną iš 
sovietinių respublikų. 

Kitas recenzentas amerikiečių spaudoj (Best Sellers. The 
monthly book revievv, 1981 m. nigs. mėn.) rašo, jog šią knygą 
paskaičius ,,užverda kraujas". Ji pateikia svarbių įrodymų atei
čiai, inkriminuojančių sovietinę imperiją. 

Dovanokim šią knygą savo jaunimui, bibliotekoms, uni
versitetams. Nepraleiskim progos įteikti ją įtakingiems svetim
taučiams, ypač baisiojo birželio minėjimų proga. Knygą galima 
įsigyti šio laikraščio administracijoj ar per Tautos Fondą. 

Master Plumbing 
Liccnaed, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
lelektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
1 SERAPINAS — 636-2960 

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

Telef. — WA 5-8063 

lilIlIlIlIlISMIlIlIlIlIlintIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir papras tos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2*46 W. 68 SU tel. 776-1486 
tiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiimiuuiiiiiuuiiiiiit 

7152 SOUTH TROY STREET 
Galima apžiūrėti sekmadienį nuo 

1-os iki 5-os vai. vakaro 
1 % aukšto mūrinis. 1 '/2 vonios. Gazu 
apšild. Mūr. garažas. Savininkas fi
nansuos. Skambint — 

BELL — Tel. 778-2233 

--

Atdari apžiūrėjimui šeštad. ir sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. vak. 
3906 W. 63 STREET 

Nauji 2-jų mieg. "condominium". Ąžuo
lo spintelės virtuvėje. Centr. oro vėsi
nimas. Kilimai. 12*i><7<: "fbced" morgi-
Cius. S bloko iki banko, autobuso, 
mėsos krautuvės ir kepyklos. Skubėkit. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 

nuo 1 iki 4 vai. 
6740 W. 63 STREET 

Naujas 3-jų butų namas po 3 miega
mus, 1 ^ vonios 1234% palūkanos. 
Priedai. Skubėkite. 

— o — 
3-JŲ BUTŲ — 62-ra ir KOLTN 

3—3—2 miegami. Moderniška, virtu
vė su spintelėmis. Pilnas rūsys. 2 maš. 
mūr. garažas. Aukštos nuomos. 2emi 
išsimokejimai. Arti autobi fų ir krau
tuvių. Skubėkite. 

CBRIEN FAMILY REALTY 
TEL. 434-7100 

14 skirtingų lietuvių kompozi-
A t e i n a n t i s e k m a d i e n į , torių dainos ir a r i j o * - 8 su stygi-

b a l a n d ž i o 25 d. 4 vai. p . p . . Die- nio kvinteto palyda. 2 su kiari-
vo M o t i n o s N . P . p a r a p i j o s ne to partija papildoma *r 4 su for-
aud i to r i jo j e . Lietuvių K a t a - ^p i jono palyda (Beržui, berželiui 
liku Re l ig inės SalDos k u l t ū r i - r 'eS , l t<>- Dainos Muzika ir gėles, likų r t e i ig ines ša ipos k u i t u n ^ m a J d a S k a m b a s k a m b a 

nėję popie tė je ka lbės k u n . k a n k l ^ s N e d v e l k vėjeli. Yra šalis. 
K a z i m i e r a s Pugev ič iu3 , k ą t i k Mylėk lietuvį ir ki tos) 
sug r į žę s i š Aus t ra l i jos . T e n j i s 
lietuviams pravedė susikau
pimo dienas ir ryškino reli
ginės šalpos svarbą ir rei
kalingumą mūsų pavergtam 
kraštui. Po pranešimo jaunieji 
"Grandinėlės" šokėjai, vado-

Arūnas Kaminskas, 
kaina su persiunti-

Diriguoja: 
Plokšteles 

m u _ $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio 

Užsakymus siųsli : DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629. 

IIIIIIUimiHllllililIlIMIIMIIimilllllMIIIIH 

Lithuanian National Foundation, Inc. 
P. O. Box 21073 
VVoodhaven. N.Y. 11421 

Prašau man atsiųsti knygą Soviet Genocide in Lithuania 
Vardas ir pavardė 

Adresas 

timmiiiiiHiiiiiimiHHiHiiiiiunmi!u'<i! 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376 5996 
imiHiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiii 

10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda o<:>. >ncnlca Ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

DĖMESIO! 

iiiiiiitmiiimiiiiiiHmiiiiiiiiiujiitmiimti 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoro*. MJC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologinė, ji dėl juo. 
tnių vietovių aprašymo ir dėl m 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
jovėrnis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
imiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiii 

Knygų skaičius: (Kaina $12.00) Siunčiu 

_ 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

ne* jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimi* kainos yra vi

siems prieinamos. 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą * 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiii 

T H E F 0 R T Y YEARS 
OF D A R K N E S S 

Parade Dr. Juozas Valiuota 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metas. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas BolevičUu 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 

š i įdomi knyga g a u n a m a : 
DRAUGE. 4545 W. 63 S t , 

Chicago, 111. 60629 

uniiimiiiiimiiniiimiimiiiminiiiiiiuii. 



LAIŠKAI "DRAUGUI" 
IŠKRAIPYTOS MANO 

MINTYS 

Dr. Jonas Balys, kabinėda-
masis prie spaudoje paskelbtųjų 
mano pastabų nurodžiusių VLI-
Ko viešųjų pareiškimų vieną ki
tą netikslingumą, kalba ne ad 
rem, bet ad personam 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Washington, D. C. 

NORI REFORMŲ AMERIKOS BALSE 

Kovo 1 d. Washingtone pasiro- zidentas norėtų. Jo vieton kon-
dė naujas laikraštis "The Wa- i gresmanas siūlo Philip Nieolai-
shington Times", kuris savo pir- des, neseniai prezidento paskirtą 
majame numeryje spausdina pa- j Balso tarnybon. Nicolaides no-
sikalbėjimą su kongresmanu J. į rėjo pradėti naują kontroversinę 
Le Boutillies (R — N. Y.). Savoj programą vadinamą "Tiesos pro-
pareišuimuose kongresmanas aš- jektas", bet tam reikėtų didesnės I paminės didįjį lietuvių t au tos I kolų sekre tor ius Algirdas Zen-
triai kritikuoja Amerikos Balso politinės galios ir štabo, kuris vyk j poetą, Maironį, nuo kurio mir- , kus, iždininkas Jack Kasper, fi-

į>"-~~~«~į«"_ Z. . „ p , i nepriklausomą stovi, reikalauja dytų jo valią. Jis norėtų turėti tiek | ties šiemet sueina 50 metų. Mi- nansų sekre tor ius John Yurki j avo idiibKą, pavadintą ° 1 0 * i.. »..i_...,. «_« . . r> i J- i I i i»- _ . , , , . ; . . . . . . I — * - • 

MAIRONIO MINĖJIMAS 

Washingtono i r apylinkių lie
tuviai gegužės 2 d., sekmadienį. 

bo patalpose. Prisaikdino val
stijos a t s tovas VViliam Glodis. 

Klubo valdybą sudaro: pirmi
ninkas Alber tas Vieraitis, vice-
pirm. Rober t a s Aleknas, proto-

rūšies politikavimas" 
(1982 m. kovo 17 d. "Draugas" 
Nr. 60 ) , jis pradeda pliku teigi
niu — B. Nemickas "pats sau 
prieštarauja". Tačiau konkrečiai 
nenurodo jokios mano minčių 
priešpriešos (kur, kas ir kam 
prieštarauja?). 

Toliau savo teiginius Balys 

nušalinti dabartinį Balso direk 
torių James Conkling ir siekia re
formų ne tik Amerikos Balso, 
bet ir Laisvosios Europos ir Lai
vės radijo programose. 

Laikraštis pažymi, kad kongres
manas Le Boutillier yra tų radi'jo 
programų pirmaujantis kritikas, 
kuris, kalbėdamas konservatyviųjų 

valdžios agentūroje, kad galėtų nėjimas pradedamas 4 vai. po j nas, fin. sekret . pavaduotojas 
atleisti iš tarnybos tuos, (kurie iš 
eina prieš jį. 

Atsakydamas į kitą klausimą 
Le Boutillier pareiškė,kad,jo nuo
mone, nėra nieko blogo, jei Ame
rikos Balsas kiek daugiau pavaiz
duotų Ameriką iš gerosios pusės. 
Radijo programų reikalui reikė
tų skirti daugiau lėšų, jeigu tik 

pietų Latvių namuose. 400 Hur-
ley Ave., Rockville, Md. 

Juozas Matulevičius, audi tor iai : 
Vitas Hgūnas ir Withold Ivaška, 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 23 d. 

BALF'o Direktoriui, ilgamečiui veikėjui ir Kenoshos 
BALF'o skyr iaus pirmininkui 

A. f A. 
DR. VITOLDUI BALČIŪNUI 

m i r u s , 
nuoširdžią užuojautą re iškiame žmonai TERESEI, 
sūnui VYTAUTUI, dukrelėms BIRUTEI ir ALDONAI, 
ir visiems GIMINĖMS bei ARTIMIESIEMS. 

BALF'o CENTRO VALDYBA ir DIREKTORIAI 
Programoje — V. T r u m p o s j s g t . a t a rms Jonas Ramonas . 

bando pagristi .ariamais sinoni"- Į g * - * £ ^ £ £ & ^ Vals ^ S į į ^ T ^ j " * ? £ £ 

K! ;
 g ! l . ! i . f . .™!„! ,u f . 1 ?, ! Jis trukdo prez. Reasano politikos f d 'W ne t i r i amas a m a s apie prez. | u « Bendruomene. 

paskaita "Maironis, laikas, vie
t a " ir A. Vaičiulaičio "Mairo
nis t au to s istorijoje". 

Maironio poeziją ska i tys K. 
Almenas, J. Bradūnas ir S. 

Programą pra-
1 ves J. Blekaitis. Rengia Lietu-

laisvė ir nepriklausomybė yra s i _j ps truieao prez. Reagano_ poli 
nonimai: be laisvės nebus ir ne- įgyvendinimą toje agentūroje 
priklausomybės, ir kur yra ne-1 Pasikalbėjime su laikraščio ko- L ^ r e d a g u o j a k o m e n t a r u s 

Reaganą Reikėtų pakeisti tuos j ^ o r c e s t e r , M a S S . 
? m n n p c L- i i r io L-acniAn n a n i n c i a ! * žmones, kurie kasdien paruošia 

Driklausomvbė ten ir laisvė i r s?p-' respondentu kongresmanas pa- . . . .« . . 
pnividUMjinyue, i tn i r .diive, ir ge , ^ •=> . f i nes tas daug prisidėtų prie trans-

i9rce, kad jis reikalauja Con.ding! , . .. , °. n j - - j= 
. j . . , . , , j . 1 liacųų pakeitimo. Radijo tran3ha-

ei jos yra labai naudingos mūsų 

rovė reis 
D , , .1 . v. . ! atsistatydinimo del to,kad,jo nuo-Balys vis dėlto turėtų žinoti, ' J ,. , . J • , . . .. ., , mone, direktorius vadovauja kad daugelyje pasaulio nepnklau- . !, D , . . . . 

, , . -, . . . . i Amerikos Balsui ne taio kaip pre-
somų valstybių trūksta laisves m\ 
kad Jungtinių Amerikos Valsty-: 
bių priklausomoje Portoriko vai-; ,[Q lietavim ( 1 9 g 2 m_ y a s a r i o 

doje yra kur kas daugiau laisvės; E L T o s Informacijų N r 2 ( U 8 3 ) 

> ra jau apvalytas nuo netikslin
gai naudojamų sąvokų ir nebeuž-
sitraukia priekaištų-

valstybinio saugumo interesams, 
nes jos gali daug padėti sovieti
nės sistemos sugriuvimui. 

(P- s.). 

LIETUVIŲ P U J E Č I U K L U B E 

Balandžio 17 d. Lietuvių Pilie
čių klubo valdybos nariai ir di
rektoriai buvo prisaikdinti klu-

Direktoriai : Jonas Vidūnas. 
Charles Tagman. Martin Bankit, j 
Viktor Sepavich, Algirdas Kra-
sinskas. 

Po priesaikos visi buvo pavai 
sinti skaniai paruošta šilta va- j 
kariene. o po t o buvo šokiai. 
Šokiams grojo geras orkes t ras . 

Publikos buvo pilna klubo sa-
į lė. Visi buvo labai geroje nuo-
; taikoje ir maloniai praleido 
laiką. Antanas Bušmanas 

ir gerovės kaip kad nepriklauso 
moję Kuboje ar nepriklausomoje1 

Sovietų Sąjungoje. Vadinasi, gy
venimo tikrovė aiškiai byloja, 
kad Balio sukurtoji laisvės — ne- I 
priklausomybės sinonimų teorija ; 

yra silpnų pakinklių. 
Išrovęs iš konteksto vieną ma- į 

no sakinį, —"Lietuvos valstybę' 
de jure juk pripažįsta visa eilė pa-; 
šaulio kraštų" (1981 m. gruo-i 
džio 28 d. "Draugas" Nr. 300) , —i 
dar pasididžiavęs savo sugebėji-l 
mu atskirti "de jure" nuo "de j 
facto", Balys sufabrikuoja man ; 
du neteisingus priekaištus: l.i 
"tas pats B. Nemickas anksčiau 
užsispyrusiai įrodinėjo, kad Lie
tuvos nepriklausomybė nesanti 
prarasta" ir 2. kad Lietuvos va
davimas "B. Nemickui atrodo 
nereikalingas dalykas". 

1. Gia Baliui susimaišė dvi 
skirtingos prigimties sąvokos, 
būtent: valstybė ir nepriklauso
mybė- Kaip žinia, valstybė yra 
politinė esybė, apglėbianti (pa
gal klasinę teoriją) tris pagrindi
nius savo elementus —žmones, 
kraštą ir valdžią. Tuo tarpu ne-
;--:klau.->om>'c yra tos politinės 
esybės (valstybės) tik viena ypa
tybių, kuri ženklina jos savaran-
idškumą. Taigi valstybė ir ne
priklausomybė nėra tapačios są
vokos ir todėl negali būti viena 
kitos pakaitalas. 

Niekad niekur nesu teigęs (juo 
labiau "užsispyrusiai įrodinėjęs"),' 
"kad Lietuvos nepriklausomybė 
nesanti prarasta". Ta i yra Balio 
pramanas. 

2. Ir antrasis Balio teiginys — 
Lietuvos vadavimas "B. Nemic-
kui atrodo nereikalingas dalykas" 
— yra taiD nat immuaciia. Tą 
paneigia Balio tyčia nepaste
bėtos tolimesnės mano to pdi ra
šinio mintys, būtent: "Atstatyti 
reikia laikinai svetimos savivalės 
ir jėgos sustabdytas suvereninių 
valstybės organų veikimas, bet 
ne pati valstybė, kurios juk ne
panaikino okupacija- Pagal tarp
tautinę ir tarpvalstybinę prakti
ką Lietuvos valstybė nėra išny
kusi. Ji pripažįstama. Ir to pripa
žinimo pagrindu savo darbą tęsia 
mūsų diplomatinės pasiuntinybės, 
atstovaudamos Lietuvos valsty
bei tarptautinėje bendruomenė
je". Balio užsispyrimas nuvertin 
ti Lietuvos de jure valstybingu
mą, turintį nepaprastai didžios 
reikšmės Lietuvos valstybės su
vereninių organu atstatymui (ki
taip tariant, Lietuvos de facto 
valstybės atsikūrimui), panašu 
į Lietuvos inkorporacijos sovieti
ne tezę, kuri išviso neigia Lietu
ms de jure valstybės buvimą. 
Balys klysta teigdamas, kad 

mnno pastabos dėl kai kurių VLI-
Ko viešų pareiškimų "niekam ne
duos jokios naudos". Patirtis ro
do, kad pasyvi kritika jau susi
laukė vaisių. Paskutinysis VLIKo 
— Tautos fondo Vasario 16-ta-
jai skirtasis atsišaukimas į pasau-

Kad susilauktume laimėjimo 
gyvenime, reikia įstengti perga
lėti aplinkybes; kad įstengtume 
nugalėti aplinkybes, reikia per-

Bronius Nemickas galėti patį save. V. Pauchet 

Brangiai Motinai 
A. f A ONAI GEDMINIENEI 

mirus, mielą Saulę Šatienę, jos šeimą bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

DANA STANKAITYTĖ 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

IntcrMt Rata* 

InMrcst Compounded 
0 * i l * and ''aid Ouarterty 

! • • u» for 

AT 0UR 10W RATB 
A I 1 H » l P A v M l f ISiT 

T O f l l V O U B I N C O M I 

FSIJC 

Mutual Federal . 
Savinas and Loan [£ 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

HOURSt Hon.Tu«.rr1.9-4 Thur.*-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 
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Į MRRIJA AUKŠTAITE | 

| I Š E I V E S K E L I U | 
| Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu- S 
| vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. f 
| Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. | 
| Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 f 
i Užsakymus siųsti: | 
| DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 | 
s = 
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A.. A 

CATHERINE SIMONAITIS 
JONIKAITĖ 

Gyveno Chicago. Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė balandžio 21 d., 1982 m., 7:30 vai. vakaro, sulaukus 74 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. John, 3 dukterys: Catherine 

(našlė a. a. Robert Crean), Leonarda ir Anne Cappuzzeilo, žentas 
Joseph, 2 sūnūs dr. John, Jr., marti Grace, ir Joseph. marti Rita, 
21 anūkas, sesuo Mary Papievis (našlė a. a. Frank), kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo svainė a. a. kun. Joseph Simonaičio. 
Priklausė Don Varnas American Legion Post Moterų Vienetui, 

Daughters of Isabella, ir Alhambra - Sultannas. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį. 3 vai. popiet Petkaus Mar-

quette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 24 dieną. Iš koplyčios 

9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių aukoti šv. Mišioms arba labdaringoms organizaci
joms. 

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

Nuliūdę; Vyras, dukterys, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Perkus — Telef. 476-2345. 

P A D Ė K A 
AtA 

Simonas Laniauskas 
Mirė 1982 m. kovo 17 dieną ir buvo palaidotas kovo 22 dieną 

Visų Sielų kapinėse — Clevelande. 
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. G. Kijauskui. kun. -J. 

Kidykui ir kun. K. Žemaičiui lankiusiems velionį ligoninėj bei 
namuose. Kun. J. Kidykui už sukalbėtą rožinį koplyčioje ir 
Daliai Staniškienei už pasakytą gilų ir prasmingą žodį, 
artimųjų vardu atsisveikinimo vakare. Kun. K. Žemaičiui už 
atnašautas šv. Mišias ir jautrų pamokslą, asistuojant kun. J. 
Kidykui, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos bažny
čioje ir palydėjimą j kapines bei atliktas jose apeigas. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
(ypatingai atvykusiems iš toliau: Čikagos, Detroito ir Niujorko) 
taip gausiai lankiusiems velionį koplyčioje, dalyvavusiems 
pamaldose už mirusio sielą bei palydėjusiems į kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame taip dosniai užprašiusiems šv. Mišias, 
aukojusiems Jaunimo stovyklai „Dainavai", už gėles prie 
karsto, už užuojautos pareiškimą visai mūsų šeimai žodžiu, laiš
kais ir spaudoje. 

Dr. Algiui ("epuliui už nuoširdžią velionio globą. 
Prof. dr. Adolfui Damušiui už tartą kapinėse atsisveikinimo 

žodį. 
Dėkui -Jakutis & Son laidotuvių koplyčiai už mielą ir gražų 

patarnavimą. 
Žmona Stasė, sūnū.s R iman ta s . Vik toras , Marius ir 
dukra Regina Ši lga l ienė su še imomis , sesuo Agota . 

LIETUVIŠKA VAISTINE 
2557 W.69th Street Tel. 778-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vftamtnal. Importuoti fonoalat. gydomo* žo»*» t t t 

valiuojamos k6d6s, remontai \r kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojama dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DiRKiAi savininkai 

Brangios Motinos 

A. f A. 
ONOS GEDMINIENĖS 

netekus, nuoširdžiai užjaučiame SAULĘ ŠATIENĘ, 
jos ŠEIMA ir kitus ARTIMUOSIUS. 

/. IR K. NENORTAI 
B. IR V. RASTONIAI 
A. IR K. ŠIMĖNAI 
B. IR V. VIZGIRDAI 

Mielam 

A. + A. 
Adv. ANDRIUI KETURAKIUI 

amžinybėn iškeliavus, jo žmonai VERUTEI, dukrai DA
NUTEI ir sūnui ANDRIUI, šioj skausmo valandoj reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą. 

BOSTONO IR APYLINKĖS 
ATEITININKAI 

Mylimam vyrui 
A. f A. JUOZUI ŠUKIUI mirus, 

jo žmonai Valei, dukrai Nijolei ir Razmi
nu šeimai nuoširdžia užuojauta reiškiame 

SOFIJA LETUKIENĖ 
KAZIMIERAS SEREPĖKA 

EUD E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F ? D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4t>05-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQLFI I E FUNERAL HOME 

rĖV \S IR SŪNUS 

2533 \Wst 71 St.. C hit.igo 
1410 So. 50th \ \ C kero 

F ei 47c-2J45 
M k M I U U >\1< >BI \ V b STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu UidotuviŲ Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpablic 7-1213 
11028 S«uthwest Hi&hwmy, P»los HUU. HL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4548 SO. CAIJFORNIA AVE. Tel. LAf»yette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAJU5TED STRTET Tel. YArd» 7-1911 

VASAITIS^BŪTKŪS 
1446 SO. 5tth AVE, CICERO. CLL. TeL OLympic 2-1003 



X Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 25 d., prasidės vasaros 
laikas, tai yra laikrodį reikės 
pasukti viena valanda pirmyn. 
Geriausia tai padaryti šeštadie
nio vakare, prieš einant gulti, 
nes sekmadnienio tvarka jau 
ous pagal naują laiko skaičia
vimą. 

X Sol. Violeta Rakauskaitė 
atliks dalį programos Chicagos 
universiteto International Hou-
se rengiamame kabareto vaka
re šį šeštadienį, balandžio 24 d., 
3 vai. vak. Salės adresas: 1414 
E. 59th St. šiame varietes pobū
džio renginyje V. Rakauskaitė 
oasirodys su liet. kompozitorių 
estradinėm dainom. Jaunoji 
scenos žvaigždė, gastroliavusi 
Suropoje ir pastoviai gyvenan-

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 23 d t 

X Algirdas Landsbergis Chi-
į cagoj. šį vakarą, 8 vai. Jauni-
į mo centro kavinėj rašytojas iš 
; New Yorko skaitys ištrauką iš 

neseniai premijuotos dramos 
į "Vaikai gintaro rūmuose" ir 

svečius supažindins su kita nau
jausia savo kūryba. Susitikimą 
su mūsų dramaturgu rengia 
Chicagos santariečiai - šviesie-
čiai. 

X Kristijono Donelaičio litua
nistinių mokyklų visuotinis tėvų 
susirinkimas bus balandžio 24 
d., šeštadienį, 9:15 vaL ryte mo
kyklos patalpose, 6901 So. Fair-
field Ave. Visi tėvai prašomi 
dalyvauti. 

X Lietuvių Istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirin
kimas vyks balandžio 28 dieną 
5 vai. vak. A, Rūgytės bute. į 
Paskaitą tema "Maironis tauti
nio atgimimo poetas" skaitys 
A. P. Bagdonas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Birželio 20 d. Los Angeles 
lietuviai turės jau 29-tąją para
pijos rengiamą lietuvių dieną. 
Programoje bus sol. Dana Stan-
kaitytė ir Algis Grigas iš Chi
cagos, pianistė Raimonda Apei-
kytė iš Los Angeles ir poetas 

koncentracijos stovyklose, ši 
geraširdė šeima rūpinosi visą 
laiką ir savo geradare ir pasiry
žo ją išvežti į užsienį. Dabar po 
didelių sunkumų ir kliūčių jie 
per Austriją ir Italiją atvyko 
į Los Angeles, Calif., šių metų 
kovo 29 d. J i su savo globėju 
jau dalyvavo lietuvių Šv. Kazi-

Bernardas Brazdžionis. Ber- mierQ b a ž n y c i o j e > b u v o lietuvių 

x Julija Bulotienė, New 
York, N. Y., su dukromis Kri
stina ir Birute buvo atvykusi 
įvairiais reikalais i Chicagą ir 

? U 1 „ T ^ ' t a P™ga apsilankė "Drauge", 
įsigijo naujausių leidinių ir 

Lietuvišku žodžiu prisimenama Vasario 16-toji, suruošta LB Marąuette 
ąuette Parko lituanistines mokyklos mokiniai. 

apylinkės. Programą atlieka Mar-
Nuotr. Z. Degučio 

nardąs Brazdžionis skaitys savo 
poeziją ir bus pagerbtas jo 
75-rių metų amžiaus sukaktyje. 
Lietuvių diena bus Marshall 
aukšt. mokyklos salėje ir para
pijos patalpose. Laukiami lie
tuviai iš visos Californijos. 

— Lituanistinių studijų sa
vaitgalį Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje gegužės 
15-16 dienomis ruošia Lietuvių 
Bendruomenės kultūrinė sekcija. 
Studijų pradžia — šeštadienį, 
9:30 vai. ryto. Gegužes 2 d. toje 
pačioje salėje, Lietuvių Ben-

gražiai sutikti ir apdovanoti. 

— Teisininkas Ignas Kazlaus
kas iš Chicagos, laikinai gyve
nąs savo brolio Vinco Kazlaus
ko šeimoje Los Angeles mieste, 
savo giminių tarpe balandžio 11 
d. atšventė 80-jį gimtadienį. Ta 
proga sveikinimą gavo iš JAV 
prezidento R. Reagano. Teisin
gumo ministerijos žinyboje Lie
tuvoje Ignas Kazlauskas yra 
ėjęs atsakomingas pareigas kaip 
teismo tardytojas ir apygardos 
taisėjas. Visuomeniškai akty
viai reiškėsi ateitininkuose ir 

vieši JAV, kur su koncertais 
žada aplankyti ir lietuvių kolo
nijas. Jos koncertas Jaunimo 
centro kavinėj numatomas bir
želio 5 d. 

x A. a. Simono Laniausko, 
mirusio Clevelande, laidotuvių 1 
-netu jo draugų - lankytojų su-; 
dėti pinigai šeimos pageidavimu \ 
buvo persiųsti Jaunimo stovy-j 
<iavietei Dainavai 1000 dolerių j 
sumoje. 

x Strėnų skausmų tvarky
mas — gydytojo pranešimas ir 
kultūrinė programa Sodybos pa-
žmonyje šį sekmadienį nuo 2 vai. 
p. p. Užkandis. Visi laukiami. 

x Balfo gegužinė bus liepos 
18 d. Jaunimo centro patalpose. 
Apskrities ir skyrių valdybos 
nuoširdžiai prašo visų organiza
cijų vadovų ir mielų Balfo rė
mėjų tą dieną skirti šalpai mū
sų brolių ir sesių, vargan pate
kusių. 

x Rita Birutė FVnMo, Rial-
to, Cal., atsiuntė 10 dol. auką 
su laiškučiu: ". . čia įdedu mažą 
dovaną, nes kai kuriems žmo-
niems yra sunku, o a š noriu pa
dėti. . . perduokite geriausius 
linkėjimus visiems ir lai Dievas 
laimina Jus". Labai ačiū už 
viską. 

X Jonas Laucius, Union Pier, 
Mich., Rimas Laniauskas, vVil-
loughby Hiils, Ohio, Jadvyga 
Jonušas, Grand Rapids, Mich., 
Ida Barmus, Hot Springs, Ark., 
Povilas Jančauskas, Brockton, 
Mass., pratęsdami prenumeratas, 
atsiuntė po 7 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

X šv. Mišios už Zarasiškių 
klubo mirusius narius bus at
našaujamos balandžio 25 dieną, 
sekmadienį, 11 vai. ryto T- Jė
zuitų koplyčioje. (pr.) . 

x "Nuo Sudaužtinio iki Ku
polinio" — tai lietuviško šokio 
ir dainos istorija, kurią atskleis 
seniai Chicagoj matytas "Gran
dinėlės" ansamblis ir sol. Al
dona Stempužienė - Švedienė. 
"Grandinėlė" koncertuos Mari
jos aukšt. mok. salėje gegužės 
8 d , 8 vai. vak. Pelnas skiria-

plokštelių už 150 dol. 
X Vladas Zinkevičius, A J. 

Witas, iš Chicagos, apsilankė 
"Drauge ir įsigijo naujausių lei
dinių už didesnes sumas. 

X Rašyt. Adolfas Markelis, 
Cicero, UI., apsilankė "Drauge". 
Įsigijo naujausių leidinių ir dar 
įteikė auką lietuviškos knygos 
palaikymui. Labai ačiū. 

X Stasė Smilgienė, Micniana 
Shores, Ind., kartu su vyru lan
kėsi Chicagoje ir ta proga ap
lankė "Draugą", nusipirko nau
jausių leidinių už didesnę sumą. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
druomenės pakviestas, svečias is J ^ b i č i u l i u o s e . Tno p a č i u m e t u 

VAKARONE SU 
BENDRUOMENES 

KANDIDATAIS 

Artėjant Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės VI seimo atstovų 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
X-sios tarybos rinkimams, Vid. 
Vakarų apygardos valdyba ba
landžio 2 d. Jaunimo centro 
mažojon salėn sukvietė kandi
datus ir visuomenę supažindinti 
su kandidatais bei jų pažiūromis 

atstovų, kurie neatlikę savo 
pareigų, nedalyvavo seime ir 
tarybos posėdžiuose dėl įvairių 
priežasčių — tai finansų ar laiko 
stoka. Patartina kandidatuo
jantiems apgalvoti šį įsipareigo-

šeiio ir žurn. St. Piežos sveiki
nimus. Raštu dėl nesveikatos 
atsisakius A. Snarskienei nuo 
pirmininkės pareigų, gyvai vyko 
naujos pirmininkės rinkimai. 
Visi apgailėjo pirmininkę dėl 

;imą, apsvarstyti sąlygas ir, jei j atsisakymo, įvertino jos ilgame-
bus išrinkti, tą įsipareigojimą te- j tį vadovavimą ir ypač iškėlė jos 
sėti. Priešingu atveju — nekan
didatuoti. Sumanymų buvo dau
gelis, kurių nėra įmanoma čia 
suminėti, bet jie visi turėtų būti 

, kandidatams verti dėmesio, nes 
į Bendruomenės tikslus ir JOS j i š r i n k t i e j i a t e t o v a u s visuomenei. 
veiklą. 5io-L> vakaronėje kandidatų 

Vakaronę atidarė Vid. Vaka-I 
Šioje 

, ir publikos prisirinko apypilnė 
rų apygardos pnmuiunkas Kazys į g a l ė S u s i r i n k u s i ų k fc^didatų 
Laukaitis, trumpai apibūdmda-; c U s k u s i j o s b u v o į d o m i o s > TiAndhl. 
mas PLB seimo ir JAV LB ta-, g o g fc v e r t o g ū i m m m i * * * > • 

111., grįžo iš Floridos, kurioje j rybos istoriją, darbus ir arte-, m e n ė g d ė m e s i o ^ t galėjo būti 
praleido 6 savaites. Atvykusi į | jančių rinkimų įstatymus u- pn-1 ^ ^ atsįiankančių skaičius. 

statė Vid. Vakarų rinkimo ko-į j J a n u š a i c i u i uždarius oficia-
misijos narius. Tęsti vakaronę į v a k a r o n ė s programą, publika 
pakvietė žurnalistą Jurgį to- L ^ p r < ) g o s ^ ^ ^ ^ p a s i . 
s a i t i - . , į dalinti mintimis su kandidatais 

J. Janulaitis tarė įžangini zo- S 
di, primindamas, kad rinkimai: 
įvyks gegužės 8-16 dienomis, 

X Stasė Pautienienė, Cicero, 

'Draugą" įsigijo naujausių lei
dinių. 

X Julius Butkus, Cartland, 
N. Y., pratęsė prenumeratą su 
7 dol. auka ir laiškučiu, kuriame 
nusiskundžia blogu pašto patar
navimu: "Kartais net dingsta 
keli numeriai iš eilės". Labai 
ačiū už auką ir gerus žodžius. 
Dėl pašto netvarkos visi nuken-
čiame. 

x DT. H. Solys, Toledo, Ohio, 
Petras Valūnas, St. Petersburg, 
Fla., atsiuntė po 7 dol. aukų kar
tu su prenumeratos mokesčiu. 
Labai ačiū. 

minčių, jaučia, kad reikia 
darniai dirbti tarpusavy ir ieš 

kad reikia lietuvius raginti kuo į ^ ^ e i g i n g a i 5 tur i daug nau-
gausiausiai dalyvauti ateinan- į 
čiuose rinkimuose. Supažindino; 
visuomenę su visais kandidatais, i 
išryškindamas kiekvieno jų pa- • 
sireiškimą bendruomeniškoje ' 
veikloje. Po to jis pateikė kan
didatams įvairius klausimus apie 
kandidatų žinias bei jų veiklą 
Bendruomenės gyvenime. Kokie 

puikią iškalbą. 
Po daugelio įvairių pasisaky

mų nauja pirmininke buvo iš
rinkta Stella Kaulakienė. Ji yra 
buvusi ilgametė, aktyvi valdy
bos narė, dabartiniu metu esanti 
sekretorė ir iždininkė. Visi daly
viai nuoširdžiai sveikino naują 
pirmininkę, kuri yra pasižymė
jusi įvairių organizacijų veikime 
ir turi didelį vadovavimo paty
rimą. Sekretorės pareigas at
likti sutiko vicepirmininkė P. 
Tamošiūnienė. 

Pranešimuose iš skyrių veik
los P. Tamošiūnienė pranešė 
apie turėtą Cicero skyriaus ko
vo 7 d. gerai pasisekusią popie
tę, kitos įteikė savo narių mo
kesčius, papasakojo apie dalyva
vimą ses. pranciškiečių ir ses. 
kazimieriečių rėmėjų parengi
muose. Nutarta ruoštis žaidimų 

koti kooperavimo su kitomis j popietei rudenį ir turėti kitą su-
organizacijomis. Taip pa t jau- j sirinkimą gegužės 19 d. 
tesi noras įtraukti daugiau 
darbštaus jaunimo į Bendruome-

prie kavutės. 
Bendrai paėmus, jautėsi, kad 

kandidatai pajėgūs ir pasiryžę 

Chicagos Antanas Dundzila skai 
tys paskaitą apie savo patirtus 
įspūdžius okupuotoje Lietuvoje. 

— Abraomo ir Reginos Ben-
der Kab šeima, su dviem sūnu
mis emigruodama iš Latvijos, 
kartu su savim atsivežė iš Lie
tuvos senutę 87-rių metų Zosę 
Lisauskaitę, kuri nacių okupaci
jos metu Lietuvoje išgelbėjo Re
giną Benderytę. buvusią tada dar 
tik penkerių metų. Reginos tė
vai ir du broliai žuvo nacių 

savo gimtadienį atšventė ir Igno 
žmona Bronė. Savo dėdės ir te
tos gimtadienio šventėje daly
vavo iš New Jersey atvykusi 
Vinco ir Valerijos Kazlauskų 
duktė Birutė Vitėnienė su vyru 
Almiu ir mažuoju Aleksiuku. 

— Rinkimai į JAV LB X ta-
rybą ir PLB seimą Santa Moni-
cos apylinkėje vyks gegužės 
8 ir 9 dienomis valdybos narės 
Marcelės Vaičienės namuose, 
1115 Pear l St., Santa Monicoje. 

Lietuvių jaunimo atstovai su Valstybes departamento atstove. Iš kairės: 
Danutė Račiūnaitė, Linas Palubinskas, Ginta Remeikytė ir Valstybes depar
tamento pabaltiečių skyriaus vedėja Mildred Patterson. 

nes veikią, duodant jiems spe
cialius darbus atlikti ir stengtis 
pritraukti kuo daugiau žmonių 

Juozas Juozaitis, Juno'1 5 1 0 1*™ I"."?""11 ^ ^ ^ M į balsuotojų eiles. Jurgio Janu 
kandidatuoti į PLB seimą? Ar Beach, Fla. K. Čepaitis. Etobi-j **«"«*»•'««»- B - ••** - r - i šaičio žodžiais, bus sunku at- | 

coke, Kanada, O. Didžbalis, A d - | ? n J 1 ^ ' k a i £ J ? * l » * * E l rinkti "geriausius iš geriausių" 
D. Dgiiiytė ti j j Lietuvių Bendruomenės ir 

lietuvišką veiklą? Ar yra pras-; dison, Dl., užsisakydami naujau
sius Lietuviškos knygos leidi-. 

. . . . , v . .., „ m e s Bendruomenei politinį darinius, pridėjo u- aukų lietuviškos .rTTT. . . \ ... . *X La . . . . v.- bą dirbti, kai tą darbą dirba ir ! knygos palaikymui. Labai aciu. , \ J ~* ' , , 
i -715 c " kitos lietuviškos organizacijos? 

X Žibutė Vaičiūiias, Toronto, j Kokį planą tur i PLB seimui, 
Ont., buvo atvykusi į Chicagą ir, j nurodant Bendruomenės pagrin-
radusi progą, apsilankė "Drau
ge" ir įsigijo naujausių leidinių 
už didesnę sumą. 

X Antanas Minelga, Olympia, 
Wa., Alex Plėnys, Mississauga, 
Ont., Kanada, V. Dėdinienė, 
VVorcester, Mass., užsisakė nau
jausių leidinių. 

x K. Beiga, Chicago, Dl., lie
tuviškos knygos mylėtojas ir 
rėmėjas, su žmona atvyko į 
"Draugą", įsigijo naujausių lei

dus ir planus ateičiai? ir t. t . 
Klausimai buvo rimti ir apėmė 
plačias gaires —. Bendruomenės 

MARIJONŲ 
BENDRADARBIAI TURI 

NAUJĄ VALDYBA 

Trečiadienį, balandžio 21 d., 
Marijonų bendradarbių sąjun
gos Chicagos apskritis turėjo 

Po susirinkimo buvo pasivai
šinta narių suneštais skanės
tais ir kavute. Vaišinantis buvo 
sukeltos dar kartą džiaugsmin
gos ovacijos, naujai pirmininkei 
St. Kaulakienei. D. 

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ATSTOVAS CHICAGOJE 

Chicagoje veikia Jungtinių 
Tautų sąjunga, kuri nori parem
ti Jungtinių Tautų darbą, sie
kiant taikos ir gerovės pasauly
je. Balandžio 16 d šis sąjūdis 
turėjo savo metinį susirinkimą 
— pietus, kur pagrindinis kal-

savo susirinkimą. Jame buvojbėtojas buvo Carl Gersham, 
, išrinkta nauja pirmininkė. Susi. i JAV delegacijos prie Jungtinių 

veiklą, liet spaudą, mokslą, kul-. rinkimui v a d o v a v o vicepirmi- j Tautų patarėjas. Jis gerai pa-
tūrą. Kandidatų atsakymai bu-Į ._,_. „ m *I_-„;_A C^I™*_ I *.i«tn ir PnhnttHr* valst.vhiu na-
vo rimti ir įvairus, įrodą jų 

CHICAGOS ŽINIOS 
NUSKENDO 

BEGELBĖDAMAS 

Begelbėdamas iš baidarės iš
kritusią savo mergaitę Laurą 
Emerson, 17 m., Fox upėje, ties 
Ottawa, UI., balandžio 17 d. nu
skendo Davė Denison, 19 m. 

PATRIOTINIS MITINGAS 

iniciatyvą, charakterį, nuomo
nes ir norą dirbti. 

J. Janušaitis taip pat pakvie- sį prieškalėdinį pobūvį "Dainos' 

ninkė P. Tamošiūnienė. Sekre- j žįsta ir Pabaltijo valstybių pa 
tore S. Kaulakienė perskaitė I dėtį ir y ra Jungtinėse Tautose 
praėjusio susirinkimo protokolą' pasakęs kalbą, gindamas Pabal-
ir padarė pranešimą apie įvyku- Į tijo valstybių laisvo apsispren-

tė visuomene įsijungti į disku
sijas, statant kandidatams klau-

restorane. Jis labai puikiai pa
sisekė, ir toks buvo norinčių da

mas PLJS Ryšių centro Litua 
Bilietai d i m ^ ' F3^ <^Tl^ Mazionytę nau-nistikos seminarams 

gaunami "Gifts International" 
prekyboje, 2501 VVest 71st St. 
Tel. 471-1424. (sk.) 

ja knygų klubo nare. 
X Kazys Gasiūnas su žmona, 

X Lietuvos Dukterų draugijos 

Labai 
aciu. 

York, Pa., šiomis dienomis iš
vyko ilgesniam laikui pabuvoti 
pas dukrą, kuri gyvena Liberty-navasario bahus ruošiamas ba-. .„ _, __ . r . , • ^ T, T . ,, - ^ J- - T i ! ville, Dl. Pakeisdamas adresą, landžio 24 d , šeštadieni, 7 vai. .. „ . . . . _ . . ^ ^ ^ . . ?1 atsiuntė ir 10 dol. auką. 

vak. Jaunimo centre Visuome
nė prašoma dalyvauti. Stalus 
užsisakyti ir bilietus įsigyti 
draugijos patalpose. Telefonas 
925-321L (pr.) . 

X St. Caaiinir Memoriale, Ine , 
8914 W- 111 S t (1 blokas nuo 
gv. Kazimiero kapinių), tetef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di-
<įįįausias pasirinkimas. Nelso-
aaa ir Dūlys savirdnlcai (sk.). 

simus ir duodant sumanymus, j lyvauti skaičius, kad visų nebu-
Is publikos buvo girdėti daugelis' vo galima patenkinti dėl vietos 
patarimų ir sumanymų, svar-, stokos. Sekretorė taip pat per-
biausias, kad praeity yra buvę' skaitė provinciolo kum V. Rim-

x Albertina Milius, Santa Mo-
nica, Cal., Henry Jasinskas, 
Rodney, Ont , Kanada, pratęs
dami prenumeratas, atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai ačiū. 

x Marija Happ. Milwaukee, 
Wisc, Algirdas Caplėnas, Madi-
son, Wisc., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo ir po 7 dol. 
aukų. Labai ač iū 

Literatūrinės premijos įteikimo iškilmių rengimo pirmin. Milda Lenkauskienė 
ir jury komisijos sekretorius Vacys Rociūnas prieš įteikiant premiją rašyt. 
Birutei Pūkeleyičiūtei už premijuotą romaną "Devintą Lapą". 

Nuotr. VI Bacevičiaus 

dimo teisę. 
Chicagoje jis papasakojo, kad 

dabar Jungtinėse Tautose domi
nuoja du klausimai: Izraelio -
arabų bei Pietų Afrikos proble
mos. Tuo tarpu Afganistano 
reikalai, Irako - Irano karas 
nesusilaukia reikiamo dėmesio. 
Jungt. Tautose stiprus du blokai: 
trečiojo pasaulio ir Maskvos. 
Izraelio, Pietų Afrikos klausi
mais nerandama kompromiso. 

Jungtinėse Tautose yra krizė. 
Kai reikėjo iškelti Lenkijos 
klausimą dėl karo stovio įvedi
mo, buvo sunku klausimą įtrau
kti į dienotvarkę. Bet kai Nica-
ragua iškėlė klausimą, kad JAV 
ruošiasi ją užpulti, šis klausi
mas, nors neturi jokio pagrindo, 
lengvai buvo įtrauktas j dieno
tvarkę. Jungtinės Tautos daro
si tik propagandos forumas, kur 
daugiausia nori pasinaudoti 
Maskva ir trečiasis pasaulis. 

Gegužės 1 d., šeštadienį, ruo
šiamas patriotinis grupių mitin
gas Midland viešbučio salėje, 
172 W. Adams St., Chicago, 111. 
Registracija 12 vai. Po to iki 
2 vai. muzika, susipažinimas, to

jų baidarė užplaukė akmenuotą j liau bus iššaukti pavergtų tau-
ir sūkurių pilną upės dalį, o tų atstovai. Kalbas pasakys 
juodu nė vienas nebuvo užsidė- Pavergtų tautų komiteto pirm. 
ję gelbėjimosi plūdžių. Mergai- į L Bergmanis, red. M- George, 
tė buvo išgelbėta, nes Denison | Illinois atstovų rūmų narė P. 
dar suspėjo ją pririšti prie bai- Pullen, sen. R. A Keats, vietna-
darės. • miečių atstovas Cong Do, serbų 

,V~,,.T . I a ts t . M. Timotijvic, kubiečių J. 
VIENGUNGIŲ DIENA 1— ^ - . - ,/į. ' J \ 

v Į Rodnguez ir kiti. Bus parody-
Visose JAV-bių katalikų baž- \ t a s dokumentinis filmas apie 

nyčiose balandžio 25 d. bus KGB kėslus. minima viengungių diena, išryš
kinanti mintį, kad Dievo reikia 

ŽUVO DU JAUNUOLIAI 
Du jaunuoliai: D. Eaton, 16 

ieškoti kaip jų draugo. Chica- m., ir B. Hoffman, 15 m., buvo 
goję ta diena bus paminėta baž
nyčiose balandžio 25 d. 

SUSITARĖ SU ŠOFERIAIS 
Chicagos ir apylinkių šoferiai 

dauguma balsų patvirtino darbo 
sutartį, pasirašytą trejiems me
tams. Užšaldoma alga, daro
mos kitos nuolaidos, kad tik ne
būtų atleidimų iš tarnybos. 

Bet dėl Afganistano Sovietų Są
junga darosi nepopuliari Jungt. 
Tautose. JAV gi yra gerbia
mos ir vertinamos. JAV duoda 
25% lesų Jungt. Tautoms, daug 
lėšų skiria daliniams saugoti 
taiką, o Maskva tam nieko ne
duoda. 

šiame susirinkime dalyvavo 
įtakingų asmenų, net ir kai ku
rių valstybių konsulai. 

Juos. Pr. 

balandžio 18 d. po vidunakčio 
užmušti, kai jų motorinis dvi
ratis, kuriuo važiavo, susidūrė 
su sunkvežimiu Archer ir 151 
gatvės sankryžoje, Will ap
skrity. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Balandžio 23 d. 
1792 m. revoliucijos metu pa

rašytas prancūzų himnas "La 
MarseiUaise". 

1960 m. Sirhan Sirhan buvo 
nuteistas mirties bausme už sen. 
Robert Kennedy nužudymą. Vė 
liau bausmė pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos. 

1975 m. paskelbta Vietna
mo karo pabaiga, kuomet Pietų 
Vietnamo kabinetas atsistaty
dino. 


