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LKB Kronika Nr, 50 

Mūsų kaliniai 
(Tęsinys) 1 9 8 1 m s p a l i o g d P e t r a g 

Atbuvęs 8 metų bausmės lai- Pluiras-Plumpa iš Cistopolio 
ką, 1981 m. lapkričio 20 d. iš kalėjimo buvo išvežtas į Vil-
Vilniaus KGB izoliatoriaus nių. Prieš išvežant kratos 
buvo paleistas Petras Pluiras- metu iš jo buvo atimtas Kris-
Plumpa. J is buvo suimtas taus paveikslas. 
1973 m. ir kaltinamas dėl reli- Kelionė į Vilnių truko iki 
ginės spaudos ir „LKB Kroni- lapkričio 13 dienos. Visą kelią 
kos" dauginimo. sargyba elgėsi žmoniškai ir tik 

Už dalyvavimą politinių Vilniuje prasidėjo stumdymai 
kalinių streike, reikalaujant, » kumščiavimai. Lukiškių 
kad KGB žinioje esanti lage- kalėjime Petras Pluiras-Plum-

administracija liautųsi P a , parodęs sargybos ir Lukiš
kių kalėjimo budint iems 
karininkams sutinusį žandą, 
paklausė, kieno nurodymu ir 
kokiu tikslu buvo pavartotas 
smurtas. Budintis viršila 
rusiškai atsakė, kad, girdi, dar 

nų 
grubiai pažeidinėjusi TSRS 
įstatymus politinių kalinių ir 
jų artimųjų giminių atžvilgiu, 
Petras Pluiras-Plumpa 1980 
m. rugsėjo 17 d. buvo perves
tas iš lagerinio į kalėjimo reži
mą ir tą patį mėnesį išvežtas P** m a ž a i m u š ė - reikėtų ir 
iš Permės srities lagerio Nr. 88 užmušti. Vėliau jis dar pridė-
į Cistopolio kalėjimą Toto- J° : „Tokį lietuvišką svoločių 
rijoje. Cia už streiko tęsimą 4 
mėnes ius buvo la ikomas 
sugriežtinto režimo kalėjime 
(kai duodamas sumažintas 
maisto kiekis, pasivaikščioji
mo laikas, laiškų rašymas ir 
kt.), be to, dešimt mėnesių 

&Jmmm 

Falklando salose šalia didžiausio miesto — kiemių 
sostinės Stanley yra mažesnių kaimelių ar vien-

Nuotraukoje matoma New Island 
vietovė, kur gyvena avių augintojai ir žvejai. 

seniai reikėjo pastatyti prie 
sienos ir sušaudyti". Tą pačią 
dieną kalinys buvo pervežtas 
iš Lukiškių kalėjimo į KGB 
izoliatorių. Cia civiliai apsi 

Salvadoras skelbia 
pavojaus stovį 

T R U M P A I 
IŠ V ISUR 

— Penki teroristai Hondūre 
laikė keleivinį lėktuvą ir 

San S a l v a d o r a s . — Kari- programą. Dešiniųjų koalicija grasino nužudyti įkaitus, jei 
rengęs KGB atstovas labai n ė Sa lvadoro vyr i ausybė suskilo, kai buvo svarstomas nebus paleisti 22 politiniai 
mandagiai įspėjo, kad po a t g a i v ino 30-čiai dienų pavo- atskirų miestų tarybų parinki- kaliniai ir jei nebus sumokėta 1 

Britų karo laivai 
jau prie salų 

Washingtonas . — Šian- m a s o r e i š lėktuvų — skysto 
dien rytą prasideda Britanijos k u r 0 tankų. Į Falklandus atei-
paskelbta Falklando salų n a žiema. Stebėtojai mano, 
„totalinė blokada". Bet koks kad britai turi salas pulti greit, 
laivas ar lėktuvas, pasirodęs n e s e i n a n č i o s savaitės puoli-
200 my l ių zonoje nuo m£* žymiai apsunkins, 
salų, bus laikomas „priešo" Kariniai ekspertai mano, 
laivu ar lėktuvu ir bus puola- k a d b r i t u J ė 8° s nepakanka
mas. Tai reiškia, kad apie m o s P u l t i i r užimti Stanley 
9,000 Argentinos kareivių salo- m i e s t a - i r Prie jo esantį aerodro-
se bus atkirsti nuo Argen- m 3 - n e s č i a argentiniečiai 
tinos, bus sustabdytas ginklų sutraukė savo stipriausias 
ir maisto tiekimas. J ė 8 a s - Tačiau šalia Rvtinio ir 

Argentinos užsienio reikalų Vakarinio Falklando yra apie 
ministeris trečiadienį aplankė 2 0 0 mažesnių salų, salelių, 
valstybės sekretorių ir pareis- kurias britai galėtų vieną po 
kė, kad Argentina dar laiko k i t o s u ž i m t i - l e i s t i s a v o k a r e i ' 
duris atviras diplomatiniam v i a m s P a s ė t i . Dabar daug 
sprendimui. k a r i u s e r g a J u r o s h 8 a -

Amerikoje vis daug iau Britai siunčia į pietinį Atlan-
Kongreso narių ragina vyriau- ** daugiau karo jėgų. Laivyne 
sybę mes t i n e u t r a l u m o , P r i e s a l u y*3 d u batalionai 
bešališkumo pozicijas ir stoti J ū r o s pėst ininkų, tačiau 
Britanijos pusėje. Tuomet atplaukia parašiutininkų dah-
Argentina pamatytų, kad nys. Trys batalionai šiuo metu 
reikia nusileisti, nes laimė- baigia manevrus Vahjos 
jimas neįmanomas. Vyriau- kalnuose, Britanijoje. Tai 
sybė kol kas laikosi bešališko p i rmas is valų gvardijos 
tarpininko vaidmens. batalionas, antrasis škotų 

Delaware sen. J. Biden gvardijos ir viena parašiu-
pasiūlė senate rezoliuciją, kuri tininkų pulko brigada. Pirma-nebuvo leidžiama pirktis jokių dviejų teistumų jis būsiąs j a u s s t o v j n e s š į a u r ė s rytų mo klausimas. Vienos grupės m į i . dol. suma. Tarp pagrobtų P a s m i e s e n a M ! rezoliuciją, sun ~ 

— : „ * J „ W „ labai atydžiai stebimas, todėl Morazano provincijoje komu- siūlė seimui suteikti galią ke l e iv iu buvo du N B C P a s m e r k l a Argentiną už Falk- diem iš Devonporto ispiauKe 
• ' • • * - _i •• « _ w . lrotiii-ir»« frAcratns- Aurora . maisto produktų 

Per paskutinius keturis 
metus nė karto jam nebuvo 
leista pasimatyti su šeima. 

itydžiai stebimas, toaei Morazano provincijoje komu- siuie seimui suienui ganą ke le iv ių 
bandymas vėl užsiimti lite- n į s t iniai sukilėliai vėl pradėjo pakeisti savivaldybes mies- korespondentai 
ratūros gaminimu būsiąs tuoj p uidinėti kariuomenės įgulas, tuose, tačiau Nacionalinė _ Portugalijos prezidentas 
pat išaiškintas. 

(Pabaiga) 
Šią savaitę vyko mūšiai apie S u s i t a i k y m o p a r t i j a lankos i Belgijoje. Belgų 
100 mylių nuo sostinės, nušau- pasipriešino ir balsavo prieš. premjeras pažadėjo veikti, kad 
ta apie 100 sukilėlių, žuvo ir Salvadoro suskaldymas su Portugalija būtų priimta nuo 
nemažai kareivių. s e i m o i š r i n k i m u d a r 1984 m . j Europos Rinką. 

„Pavojaus stovis" suteikia komplikavosi. Yra keturi ar — Netoli Falklando salų 
vyriausybei plačias galias, penki Salvadoro veiksniai, plaukioja keli sovietų karo lai-
suspenduoja asmeninių lais- kurie dar nesuderino savo Vai. Argentinos karinė vado
vių garantijas. Valdžios kriti- interesų. Šalia komunistų ir ^ ^ p rįpažino, kad su sovietų 
kai teigia, kad pavojaus stovio kitų kairiųjų, kurie šiuo metu laivais palaikomas kontaktas, 
įvedimas ristinas ir su Salva- yra absoliučioje opozicijoje — Libijos diktatorius Kha-

N e w Y o r k a s . — Jungtinių nuolat informuojama Irano doro vyriausybės nusivylimu viskam, kas vyksta sosti- ddafi šiandien turėjo lankyti 
Tautų sluoksniai kalba apie vyriausybė. Iki šiol Iranas sta- neseniai išrinkto steigiamojo nėję, yra krikščionys demokra- Graikiją, tačiau vizitas atidė-
naujas viltis netrukus užbaig- tė neįgyvendinamus reikalą- seimo darbais. Politinis seimo tai, kurių padėtis gan neaiški; tas. 
ti Afganistano problemą, vimus: sovietų kariuomenę sus i ska ldymas toks , kad yra karinės jėgos, su kuriomis Pietų Afrikos premjeras 
Kada JT sekretoriumi buvo Afganistane turi pakeisti isla- vyriausybė su šiuo seimu įsigi- visos kitos grupės turi skaity- Botha šiandien susitiks su 
Kurt Waldheim jis buvo mo valstybių taikos priežiūros j G dar vieną priešą, šį kartą iš tis ir, pagaliau — steigia- Zambijos prezidentu Kaunda. 
paskyręs Afganistano klausi- kariuomenė, o vyriausybę turi politinės dešinės pusės. masis seimas, kuris valdomas Tai retas susitikimas, kuris 

Vyksta derybos 
dėl Afganistano 

landų okupaciją. Sen. Moyni- keturios fregatos: „Aurora 
han iš New Yorko ir sen. Slade „Leander" , „Ar iadne" ir 
Gorton iš Washingtono ragina „Avenger". Kartu išplaukė ir 
vyriausybę paskelbti Argen- dyzeliniu motoru povande-
tinai ekonomines sankcijas ir m n l s l a l v a s "Olympus". Kiek 
pažadėti Britanijai karinę anksčiau j Falklandus išplau

kė du šiek tiek pakeisti preki-
aivai su 900 parašiu-paramą. 

Falklando konflikte didelį 
vaidmenį vaidina klimato 
sąlygos. Prie salų šiomis dieno
mis oras labai blogas, pučia 
smarkūs vėjai iki 40 mylių per 
vai., miglos dengia salas, krin
ta lijundra, karo laivai padeng
ti ledu, bangos mėto mažes
nius laivus. Tokiame ore 
sunkus desantų iškėlimas, 
neįmanomas lėktuvų papildy

mai 
t i n i n k ų i r k e l i o l i k a 
helikopterių. Tai „Norland 
Ferry" ir „Europic Ferry". 

mg savo pavaduotojui Perez sudaryti afganai mulos ir N e g e n i a i D r a v e s t i Salva- gan silpnais ryžiais susiriša- įvyks ant P. 
* . * - _ - * . * , - « . aiatolos. * - * ~ £ j £ doro demoRrLiniai rinkimai Z L S ^ S ^ r J S n ° ™ ' 

Afrikos-Botsvva-
de Cuellar'ui. Sis Peru diplo- ajatolos 
matas kelis kartus važinėjo į I r a n a s užėmė 
Afganistano kaimynų sosti- diplomatinę liniją^ . demokratinę santvarką, 7 " " " ^ T " * " ^ ~ Z 

Sakoma, kad Sovietų Są- "., , * , . • konservatorių grupuotes. Nei 

parodė, kad žmonės svajoja . . . ' 77," .. 
, j 1 x^__ *..„_!,„ nmkai ir pačių radikaliausių 

nes, tyrinėjo pageidavimus, oa*oma, *au ^ ™ ~ * ^ d u o d a m i s a v o gyvybėmis, 
svarstė įvairias galimybes, junga susidomėjusi seka dery- balsavimo būstines 
Kada Perez de Cuellar buvo bas, nes ji norėtų išvežti savo 
išrinktas naujuoju Jungtinių 
Tautų gen. sekretorium, jo 
pavaduotojų tapo Diego Cor-
dobes ir jis „paveldėjo" 
Afganistano klausimą. Cor-
dobes tarėsi su Pakistano, 
Irano, Afganistano vyriausy 

kareivius iš Afganistano. 
Sovietai tačiau nemano atsi
sakyti „revoliucijos". Maskva 
jokiu būdu nesutiks, kad 
Afganistaną valdytų ne komu
nistai. Kremlius tačiau sutik
tų priimti platesniais pagrin-

balsuoti. Komunistai dėjo 
visas jėgas, kad rinkimai 
nepavyktų, kad balsuotų kuo 
mažiau žmonių. Kaip žinoma, 
jiems n e p a v y k o r inkimų 
sutrukdyti, tačiau išrinktas 
steigiamasis seimas vėl pakė-

valstybė, nei seimas neturi 
patyrimo, trūksta precedentų, 
tradicijų, protokolo nuostatų. 
Viską tenka pradėti iš naujo. 

Prezidento kalba 

Lenkijoj paleidžia 
* * sąmoks lo pr ieš a j a t o l ą 

d a l į k a l i n i ų Khomeini dalyvis Ahmad 
Abassi. J i s yra ajatolos 

Varšuva . — Lenkijos kari- Kazem Shariat-Madari žentas, 
nė vyriausybė paskelbė, jog J į s papasakojo iraniečiams, 
sekmadienį iš internavimo sto- jGg sąmokslą lėšomis rėmė 
vykių bus paleisti 800 kalinių. Saudi Arabijos valdžia. Vice-
Dar 200, daugiausia moterys, ministeris princas Abdullah 

Argentinos draugai 
Buenos A i r e s . — Argen

tinos spauda komentuoja 
Amerikos Valstybių Organi
zacijos rezoliuciją, kuri, nors ir 

I K o n n c a m n k c l a * ; pripažįsta Argentinos suvere-
irano sąmonsias numą Malvinų (Falklando) 

T e h e r a n a s . - Irano tele- 8 a l o s e ' n i e k o n e k a l b a apie 
vizijoje pasirodė dar vienas 

paleidžiamos „ są lyg ina i " , pažadėjęs, kad Saudi Arabija 
W a s h i n g t o n a s . — Vakar Tarp paleidžiamų yra „Kaimo duotų politinį prieglobstį 

z—-r*—-:—--- '—n A - - • • -*-- - - lė jų viltis, kad demokratinei vakare prezidentas Reaganas Solidarumo" pirmininkas J a n ajatolai Shariat-Madari ir ki-
bėmis, susitikinėjo su sovietų ^ j y l i l j l i l » J i f t f « V ^ g santvarkai Salvadore dar turėjo pasakyti kalbą apie Kulaj, 24 metų amžiaus. Jis tiems, jei sąmokslas nepavyk-

nelengvas kelias. biudžeto problemas. Trečia- pareiškė Varšuvos televizijoj, tų. 
Krikščionių demokra tų dienį jis tris valandas tarėsi kad jo žemdirbių unija pasi-

d ip lomata i s . Sekre tar ia to Ji išbktų nesusijungusi su 
nuomone, nereikėtų laukti kitais blokais, jei ji liktų 
dramatiškų pasikeitimų pačia- draugiška sovietams. 
me Afganistane. Nelaukiama Kai kurie stebėtojai mano, 
ir greito sovietų kariuomenės kad siūlomas planas Maskvai 
a t i t r auk imo. Tačiau esą nebus priimtinas, jei jis 

negarantuos komunistinio 
režimo Afganistano sostinėje. 

ženklų, kad suinteresuotos 
pusės gali susitarti dėl keturių 
punktų, kurie galėtų būti 
pastovios taikos pagrindu. 
Pirmiausia turi būti atitrauk
tos visos svetimos kariuo
menės. Visos susitarimo šalys 
turi pažadėti nesikišt i į 
Afganistano vidaus reikalus. 
Didžiosios valstybės ir kaimy
ninės valstybės turi šį nesiki- dviem šnipinėjimu apkal 
šimą garantuoti. Tai turėtų tintiem sovietų pareigūnams 

Ispanija ištrėmė 
sovietų šnipus 

Madridas . — Ispanijos 
vyriausybė įsakė išvažiuoti 

partija, nors už jos kandida- su Kongreso vadais, ieško- rengusi dirbti kartu su vai 
tus b a l s a v o daug i aus i a damas kompromiso dėl numa- dž ios į s t e ig ta J u n g t i n e 
balsuotojų, s t e ig iamajame tomo deficito sumažinimo Ūkininkų partija. J is norįs 
seime teturi 24 atstovus. Prieš planų, tačiau su demokratais kuo greičiau grįžti į savo ūkį 
juos susiblokavo dešiniųjų susitarti nepavyko. Manoma, pradėti pavasarinius darbus. 
grupių atstovai, sudarė koali- kad dėl biudžeto kils arši poli- Lenkijos stovyklose po šių p a n a i k i n t a k o m e n d a n t o 
ciją, išsirinko radikaliausią tinė kova, kuri nusitęs iki paleidimų liks daugiau 2,000 valanda nuo 11 vai. vakaro iki 
Salvadoro poli t iką seimo lapkričio mėn. rinkimų. Kaip žmonių. Valdžia įspėjo, kad 5 vai. ryto. Nuo gegužės 10 d. 
pirmininku ir pradėjo darbą, tik tokios piktos kovos prezi- karinio režimo sąlygos bus vėl bus atgaivintas tarpmiestinis 

nauji neramumai, kurstymai 
ar sabotažo veiksmai. 

Vidaus reikalų ministerija 
paskelbė, kad sekmadienį bus 

Nors seimo atidarymą boiko- dentas ir norėjęs išvengti, 
tavo krikščionys demokratai ir pažadėjęs ,,žengti ekstrą 
kariuomenės vadai, seimo mylią" kompromiso keliu, 
dauguma priėmė septynių 

sugriežtintos, jei pasirodys telefonų ryšys. 

Papeikė Izraelį 
dalių programą. Seimas pasi
savino nepaprastas galias. 
Seimas gali skirti prezidentą, 

direktorius Madride Fedorin viceprezidentą, aukščiausiąjį N e w Y o r k a s . - Jungtinių 
Nikolajevič ir inžinierius telsm^ i r kitus aukštuosius T a u t ų Generalinė Asamblėja 

Ištremtas Aerofloto agentūros padaryti: Sovietų Sąjunga, 
Kinija. Indija, JAV-bės ir 
Saudi Arabija. Tuomet būtų n^uiajevu, u niimicnuo . _ ~ . •—« - . . 
s u d a r y t o s s ą l y g o s iš Vladimir Tirtišnikov. Jiedu Pareigūnus. Seimas pasilAo p r i ė m ė gerokai sušvelnintą 
Pakistano ir Irano sugražin- bandę gauti žinių apie JAV sau teisę tvirtinti vyriausybės S m j o s rezoliuciją kuri smer-
£ v U s afganus pabėgėlius, karinę paramą Ispanijai ir kabinetą ir net žemesnius k i a I z r aeU už arabų persekio-
kurių vien Pakistane yra apie ispanų ginklų pramonę. valdininkus. J i m ą okupuotose žemėse^ vach-
daugiau milijono. Buvo pasiūlymų leisti laiki- n a Izraeli taikos nemylinčia 

Birželio 15 d. numatytas , ™s jstatymus, kurie atstotų šalimi . Už rezoliuciją baisa-
Afganistano ir Pakistano - Britanijos užsienio reika- dar neparašytą konstituciją, vo 86 valstybės, pnes - z u 
užsienio reikalų ministerių lų ministeris Pym vakar turėjo Seimas paskelbė negalio- (Vakarų Europos šalys, JAV 
susitikimas Ženevoje, daly- skristi į Strasburgą tačiau jančiu jau paskelbtą įstaty- ir Kanada i Nuo balsavimo 
vaujant ir JT sekretoriaus pasiuntė savo pavaduotoją, mą, kuris sutiekia lėšas susilaikė 36 valstybės (Pietų 
pavaduotojui Diego Cordobes. nes jam dėl Falklando krizės vyr iausybei tęs t i žemės Amerikos, Afrikos), jų tarpe 
Apie šių pasitarimų eigą reikėjo likti I/>ndone. p a s k i r s t y m o b e ž e m i a m s hgiptas. 

Pasaulio dėmesį atkreipusios Falklando (Malvinų1 salos su 1.800 
nuolatinių gyventojų ir 600.000 avių. Didžiųjų salų teritorija apima 
plotą, maždaug, kaip Connecticuto valstijos 

paramą Argentinai. Priešin
gai, keturios šios hemisferos 
valstybės: JAV, Kolumbija. 
Čilė ir Trinidadas-Tobago nuo 
balsavimo susilaikė. 

Peru yra geriausia Argen
tinos draugė. Ji pasiuntė savo 
36 sovietų gamybos karo 
lėktuvus į Mendozą. Argen
tinos karinę bazę. Visi Peru 
lakūnai sugrįžo namo, o 
Argentina neturi lakūnų, kurie 
mokėtų skraidyt i sovietų 
„Suchoj-22" lėktuvais. 

Peru sostinėje Limoje 
aerodromo darbininkai atsi
sakė aptarnauti britų lėktu
vus. Peru uostuose darbinin
kai neiškrauna britų prekinių 
laivų. 

Argentinos laikraščiai: „La 
Prensa", ..La Nacion" ir „La 
Razon" rašo. kad Čilė leido 
britams naudotis savo nese
niai Čilei parduotu tanklai
viu, kuris plaukia Atlante. Čilė 
leidusi britų laivams naudotis 
uostu Punta Arenas, Pietų 
Amerikos kontinento smai
galyje. 

K A L E N D O R I U S 

Balandžio 38 d.: Pijus V, 
Sofija, Virbutis, Venta. 

Gegužės 1 d.: Juozapas 
Darb.. Žilvinas, Vydmanė. 

Saulė teka 5:50, leidžiasi 
7:47. 

ORAS 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 65 1., 
naktį 45 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 30 d. 

/PORTO 

Redaguoja Vyt. Grybauskas 
Telef. — namų 847-1729 

APŽVALGA 

4144 So. Maplewood. Chicago, IL 
Įstaigos 269-7557 60632 

IS AUSTRALIJOS PAKRAŠČIŲ 
Pasiruošimai p radė t i 

Velykų švenčių metu į Gee-
longą suvažiavo vyrų ir jau
nių krepšinio preliminarinės 
rinktinės, o tinklininkai susi
rinko Sydnėjųje. Su va važiavo 
automobiliais ir lėktuvais, už 
kelionę patys apsimokėdami ir 
tuo parodydami didelį susi
domėjimą busima išvyka. 
Krepšininkai dalyvavo Vikto
rijos valstijos krepšinio varžy
bose: jauniai vyrų „C" klasėje 
(mat, jaunių varžybų nebuvo), 
o vyrai aukščiausioje „A" kla
sėje. 

Jauniai pradeda prieš silp
noką „Lakęs" komandą ir 
lengvai laimi 52-11, antrose už
šoka ant aukštesnių ir fiziniai 
stipresnių „Blacks" koman
dos žaidėjų ir, nors gerai ko
vojo, pralaimėjo 25-48. Trečio
se prieš Melboumo „Chekers" 
jauniai jau demonstruoja susi-
žaidimą, puikius praėjimus ir 
pasitikėjimą. T^aimi 48-35 ir 
patenka j pusfinalius. Čia jau 
jaunystė turėjo nusileisti jė
gai, ūgiui ir patyrimui. C. B. A 
komanda laimi 39—25; ji laimi 
ir turnyrą. 

Jaunių rinktinę sudarė M. 
VVallis, P . Sadauskas, A, Sval-
denis, G. Atkinson, E. Kaspe-
raitis, A. Pečiulis, M. Brenner, 
L. Janonis ir P. Adomavičius, 
treneris Petras Andrejūnas. 
Šis buvo patenkintas pirmu 
jaunių pasirodymu ir tikisi, 
kad prieš išvyką tokių su
važiavimų bus dar keletas. 

Geras vyrų 
pas i rodymas 

Vyrų rinktinė, kuri atsto
vaus Australijos lietuviams 
Chicagoje ir visose JAV, žai
dė aukščiausioj „A" klasėj ir 
pasirodė ypatingai puikiai. Iki 
pat finalų jie nepralaimėjo nei 
vienų rungtynių ir jau parodė 
gan gerą komandinį žaidimą ir 
neblogą lygį. 

Pirmas priešininkas Pivot 
City krenta 46—34 toliau A. M. 
P. 42—24 ir „Tigers" 45—21. 
Pusfinalyje geros rungtynės, 
rinktinė žaidžia be priekaištų, 
pasiekia puikią pergalę prieš 
„Cherokeers" 68—32 ir paten
ka į finale. Cia jų laukia Mel
boumo meisteris — „West 
Gate" komanda, greita ir žy
miai aukštesnė. Tačiau rink
tinė neišsigąsta ir duoda 

K o m a n d o s ruoš ias i 
Geelongo sporto šventės me

tu buvo išrinkti paskirų ko
mandų treneriai ir sudarytos 
preuminarinės krepšinio ir 
tinklinio komandos, kurios jau 
pradėjo savo pasiruošimus, iš
vykai į Chicagą. Paskirų ko
mandų treneriai yra: vyrų 
krepšinio — Stasys Šutas; ber
niukų krepšinio — Petras And-
riejūnas; mergaičių krepšinio 
Romas Petkūnas; moterų krep
šinio — V. Obeliūnas; vyrų 
tinklinio — Jeronimas Belkus 
ir moterų tinklinio — Gedi
minas Sauka. Velykų švenčių 
metu vyrų ir jaunių krepšinio 
rinktinės susirenka Melbour-
ne ir Geelonge, kur turės bend
ras treniruotes ir žais austra
lų turnyruose. Tinklininkai 
susirenka į Sydnėjų, kur ta ip 
pat treniruosis ir žais. 

Nors dar yra daugiau nei 
metai laiko, tačiau visi Aust
ralijos lietuviai sportininkai 
rodo didžiulį entuziazmą ir sa
vo lėšomis važiuoja didelius 
nuotolius, kad galėtų kartu 
treniruotis ir tinkamai pasi
ruošti išvykai į Ameriką. 
Galutinės rinktinės bus su
darytos po būsimosios per 
Kalėdas sporto šventės Mel-
bourne. 
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P r a d ė t a s aukų 
vajus 

Išvykos komitetas jau pa
mažu pradėjo savo piniginį 
vajų. Yra daromas aukotojų — 
šimtininkų būrelis. Paaukoję 
nemažiau šimto dolerių bus at
žymėti specialiu ženkleliu. E. 
Slonskis, buvęs paskutiniosios 
išvykos su sportininkais sve
čias, kurio dukra gyvena Chi
cagoje, paaukodamas antrąją 
šimtinę pasakė, kad spor
tininkai taip gražiai aną kar
tą atstovavo Australijos lietu
viams, jį patį gerai prižiūrėjo, 
todėl jis su malonumu jiems 
aukoja ir tikisi vėl kartu su 
jais kelionėje bendrauti. 

Jau yra gaunamas oficialus 
didžiosios sportinės loterijos 
leidimas, kurios pirmasis lai
mėjimas yra dviems žmonėms 
kelionė į Chicagą ir atgal. Be 
šio didžiojo laimėjimo, kurį do
vanojo Romas Cibas, „Palan
gos" kelionių biuro savinin
kas, yra dar 17-ka labai gerų 

A k i m i r k a iš j a u n i ų B k l . ž a i d y n i ų 

MERGAITĖS IR 
J A U N I A I 

NUSTEBINO 
Praėjusį sekmadienį „Litu-

anicos" mergaičių komanda 
žaidė pirmąsias šio sezono pir
menybių rungtynes prieš aust
rų mergaičių komandą „Real 
F.C.". Nors ir žaidė jų aikš
tėje, „Lituanicos" merginos už
tikrintai laimėjo rezultatu 2:0. 
Įvarčiai Aldonos Pleirytės ir 
Mary Oškeliūnas. 

Jauniai laimėjo prieš italų 
„Maroons" 3:2. 

Šį savaitgalį, gegužės 1-2 d., 
„Lituanicos" komandos žais: 

Šeštadienį , 1 vai. po pietų, 
mažiukų komanda prieš Wells 
Parką Marąuette Parko aikštė
je. Jaunučiai žais prieš „Wing-
ed Bull" 3 vai. 30 min. VVarren 
Parke. Veteranų komanda žais 
5 vai. vakare prieš „Adria" An-
gel Guardian aikštėje. 

Sekmadienį , 10 vai. ryto, 
mergaičių komanda žais prieš 
„Wonder Women" komandą 
Marąuette Parko aikštėje. 

Jauniai žais prieš Hyde Par
ką 10 valandą Jackson Parke. 

įtemptą ir lygią kovą taškas už laimėjimų. Gal kartais šia lo-
tašką. Vienu metu rinktinė 
atsiplėšia 7-iais taškais, bet 
neilgam. Australai greit išly
gina, o antrame kėlinyje už 
baudas apleidus aikštę net 4 
žaidėjams, australai pagaliau 
ištempia sunkią pergalę 52— 
48. 

Už rinktinę žaidė: D. Šutas 
— 15 taškų, A. Wiasak — 13, E. 
Kardas — 9, E. Ragauskas — 
8, A. Vieraitis — 6, E. Gvildys 
— 5, P. Urnevičius — 3 ir M. 
Šepokas — 1. Komandos tre
neris yra Stasys Šutas, o mene
džeris E. Taparauskas. 

Padėka Gee longo 
l ietuviams 

Šios mažos Geelongo lietu
vių kolonijos gyventojai dar 
kartą parodė savo tikrą lietu
višką širdį, priimdami ir glo
bodami Velykų švenčiu metu 
sportininkus ir kitus svečius, 
atvykusius iš Sydnėjaus, Ade
laidės, Melboumo ir kitur. 
Kiekvieną dieną po rungtynių 
geelongiškiai surengdavo „B. 
B. Q." vakarus, kurių metu 
sportininkai buvo vaišinami ir 
turėjo progos padiskutuoti iš
vykos reikalais. 

O reikalų daugybė. Laimei vi
sų sportininkus entuziazmas 
didelis, visi nori patekti į rink
tinę, visi nori vykti į Chicagą. 

terija susidomėjimas būtų ir 
Amerikoje, tai mes galėtume 
pasiųsti bilietų knygučių ir 
jums. Laimėjimo atžvilgiu, bū
tų kelionė ne į Chicagą, bet į 
Australiją. 

T . Andr iūna i tė 
į Kanadą i r J A V 

Iškilioji mūsų 13-tė plaukikė 
Tabitha Andriūnaitė y ra pa
kviesta į 12-kos plaukikų rink
tinę, kuri gegužės mėn. vyks į 
Amerikos žemyną ir ten daly
vaus tarptautinėse plaukimo 
varžybose. Iš visos N.S.W. 
valstijos buvo parinkti tik trys 
plaukikai. Visi šie 12-ka plau
kikų yra paruošiamoje 30-ties 
geriausių Australijos plau
kikų rinktinėje, kuri ruošiasi 
būsimai Britų Bendrijos spor
to šventei, įvyksiančiai Bris-
banėje. Ši išvyka į Amerikos 
kontinentą yra T. Andriūnai-
tės pati pirmoji. Ji buvo iš
rinkta todėl, kad paskutinėse 
Australijos jaunių plaukimo 
pirmenybėse ji laimėjo tris 
aukso ir du sidabro medalius, 
o taip pat pasiekė ir naują 
Australijos 400 m. laisvo sti
liaus rekordą. 

Jeigu tik galimybės ir trene
ris leis, tai T. Andriūnaitė 
vyks ir su Australijos lietu-

„LITUANICA" 
LAIMI A P Y G A R D I N E S 

Vid. Vakarų apygardos krep 
šinio pirmenybės, įvykusios 
pereitą savai igalį Chicagoje, 
gal per arti prieš žaidynes Cle-
velande, sutraukė redaug da
lyvių, o dar mažiau žiūrovų. 

Šeštadienį rungtynės vyko 
Madame Curie mokyklos salė
se. Pradžiai jaunių A klasėje 
„Lituanica" nesunkiai įveikia 
nepilno sąstato „Nerį" 40-29. 
Antrose rungtynėse tarp tų pa
čių komandų, sekmadienį, 
„Neris" atsirevanšuoja prieš šį 
kartą nepilname sąstate „Li
tuanica" 46-45. Jaunių B kla
sėje taip pa t tik dvi komandos 
ir tų pačių klubų. „Neris" lai
mi be didesnio vargo 72-35. 

Pirmose vyrų rungtynėse 
„Lituanicos" pirmoji gauna 
netikėtą pasipriešinimą iš ma
žesnės, bet jaunesnės Cicero 
.Ateities". Po lygaus pirmo 
kėlinio „Lituanicos" patyri
mas išneša pelnytą pergalę 56-
50. Kitoje pusėje „Neris" po 
lengvos pergalės prieš „Li
tuanica" — 57-43 sutinka jau
ną ir enertingą Detroito „Ko
vą". Žaisdama be pagrindinių 
Šimkaus ir Buko, „Neris" dar 
laikosi pirmąjį kėlinį, bet ant
rame „Kovo" energija, o ypač 
Rugienius ir Kaseta pateikia 
nemažą staigmeną ir paklup
do „Nerį" 49-47. 

svorio ir ūgio prie lentų, o toli
mais Vaitkaus metimais bei 
Butkaus ir Buko veržlumu už-
t i k t i n t a i l a i m i 87-
62. Finalinėms rungtynėms 
,Lituanica", kiek nugąsdinta 
„Kovo" pergalės prieš „Nerį", 
pasirodė savo geriausiame, 
jau nuo „amžių" pažįstamame 
sąstate: ir su A. Bariumi iš to
limo Wisconsino pakraščio ir 
su Neimantu ir su Bzdelik. Ir 
pradeda rimtai, lengvai tvar
kydami „Kovo" individualinį 
ar zoninį gynimą ir demons
truodami komandinį žaidimą. 
Iš „Kovo" matosi tik Rugienio 
solo prasiveržimai ir „Lituani
ca" pirmame kėlinyje atsiplė
šia 34-17. Antrame greit 20 taš
kų skirtumas, ir „Lituanica" 
pradeda nuolat keisti žaidėjus, 
jau tikėdama lengva pergale. 
Detroito „Kovas" kiek atsi
gauna ir pagaliau pralaimi tik 
62-56. Jaunystės ir energijos su 
Rugienio 24 taškais, bet per 
daug individualiniu žaidimu, 
neužteko prieš „Lituanicos" 
patyrimą ir . komandinį žai
dimą. Rugieniui dar bandė pa
dėti Kaseta, Bavalskis, Butkū-
n a s , Bodi ja , B r a u n ir 
Janukaitis. Iš „Lituanicos" ge
rai žaidimui vadovavo Bzde
lik, o prie lentų puikiai dar
bavosi Baris* ir Neimantas. 
Šiems vykusiai talkino Gen-
čius, Abramavičius, broliai 
Ambutai ir Riškus. 

SUSIPAŽINKIME 

FUTBOLAS 

„ L I T U A N I C A " — 
„CHICAGO S T A R S " 2:0 

• Adminis t raci ja dirba k a s 
dien n u o 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais n u o 8:30 iki 12.-00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
- 4:00. 

I 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. J u o s grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

* 

R i m a s S o n d a , K a n a d o s s p o r t o 
a p y g a r d o s v a d o v a s . 

Toliau Cicero „Ateitis" šiaip 
taip įveikia „Lituanica II" 55-
54 ir sekmadienį jau Mar
ąuette Parko salėje stoja prieš 
„Nerį" dėl trečios vietos. Sį 
kartą „Neris", kad ir be Šim
kaus, bet su Buku ir Stankevi
čiumi jau turi pakankamai 

viais sportininkais į sporto 
šventę Chicagoje, kur ji tikrai 
būtų didelė visos šventės 
atrakcija. 

Ant Laukaitis 

Gimė 1944 m. Kaune, 1967 
m. baigė Kauno Politechnikos 
Institutą su mechanikos in
žinieriaus diplomu. 

Vidurinėje mokykloje pradė
jęs sportuoti, labiausiai pamė
go fechtavimą. Laimėjo visą ei
lę jaunių varžybų, buvo 
„Žalgirio" sporto sąjungos 
meisteris, o 1962 m. atstovavo 
Sov. Sąj. jaunių rinktinei. 

Po 17 metų bandymų paga
liau 1972 metais jam pavyks
ta išvykti į Kanadą pas tėvus. 
Cia per keletą metų magistro 
la ipsn iu ba ig ia Waterloo 
universitetą. Pradeda dirbti sa
vo specialybėje ir sukuria šei
mą, įsijungia ir į Toronto vi
suomeninę veiklą. Išrenkamas 
į Lietuvių Namų valdybą, o vė
liau ir į L.S.K. „Vyčio" klubo 
valdybą, kur eina vice
pirmininko — sekretoriaus pa
reigas. 

Sių metų kovo mėn. pradžio
je buvo išrinktas į SALFAS s-
gą Kanados sporto apygar
dos vadovo pareigoms. J a s 
tuoj ir pradėjo, suorganizuo
damas savo apygardos krep
šinio pirmenybes. 

Dar gerokai prieš rungtynių 
pradžią visa komanda j au bu
vo prie aikštės apšilti i r gauti 
vadovų nurodymus. I koman
dą sugrįžęs H. Jenings, jr., pa
kėlė žaidėjų nuotaiką. Nepa
ž į s t a m a s r u n g t y n i ų 
priešininkas, jugoslavų ko
manda „Chicago Stars" kėlė 
rūpesčio, nes jie praėjusį su
žaidė lygiom 2:2 prieš Chica-
gos meisterį „Croatan". „Litu
anicos" vyrai apie praėjusį 
sekmadienį kalbėti nenorėjo. 

„Lituanicai" teko laimė pir
mąjį puslaikį žaisti pavėjui. 
Matoma žymi mūsiškių per
svara. Žaidimas gyvas, pro
tarpiais paįvairinamas tikrai 
puikiomis pasuotėmis. Svečių 
vartininko budrumas ir su
gebėjimas mūsų puolėjų daž
nokai patikrinamas: porą kar
tų Algis Krygeris iš ar t i 
sukerta jam į rankas, ki tas — 
prašauna pėdą pro šalį ar per 
viršų. Kad ir nepavojingai, bet 
dažnai „Lituanicos" vyrai ap
šaudo „Stars" vartus, o įvartis 
per visą puslaikį krenta tik vie
nas, ka i iš brazilo p ašuotės H. 
Jenigas įkerta 1:0. Toks rezul
tatas išsilaiko beveik ligi rung
tynių pabaigos, kas gerokai 
padirgina „Lituanicos" ša
lininkų nervus. Antrame pus-
laikyje, žaidžiant kad ir prieš 
aprimusį vėją, svečiai labiau 
vyrauja aikštėje. Var t in inkas 
Zen. Balčiūnas ryžtingai ir 
užtikrintai saugo savo „šven
tovę", porą kartų vaizdingais 
nėrimais išnešdamas kamuolį 
iš žemo kampo ar jį nukumš-
čiuodamas. Iš šono žiūrint, 
nesunku pastebėti ka i kurių 
žaidėjų nuovargį, vad inamą 
„pompą". Nors komanda ir tu
ri keletą atsarginių, bet la ikas 
pavojingas kaitaliojimams, 
rezultatui esant tik 1:0. Kai 
prieš rungtynių pabaigą Algis 
Krygeris, iš H. Jenigo pakėli
mo, klasišku įvarčiu su galva 
rezultatą pakėlė Ugi 2:0, 
„Lituanicos" rėmėjai lengviau 
atsiduso. Jų buvo daugiau kaip 
300. Rezervas ir šį kar tą neat
silaikė — pralaimėjo 0:2. 

Visa komanda sužaidė pasi
gėrėtinu ryžtingumu. Be jau 
minėtų žaidėjų, puikiai sužai
dė Audrius Krygeris, užtikrin
tai kontroliuodamas visą aikš
tės centrą ir Tony Vincentio. 
Gerai sužaidė M. Jen igas ir 
Blankartas. Gero žaidėjo da
vinių turi Algis Stasiulis, 
Varaneckas ir J. Magda. Kad 
daviniai daviniais nepasilik
tų, treniruotės su kamuoliu ir 
geresnė kondicija tikrai padė
tų. Po susižeidimo draugiš
kose rungtynėse aikštėje dar 
nepasirodė V. Pikšrys. 

Sį sekmadienį pirmos ko
mandos ir rezervo rungtynių 
prieš „Maroon8" nebus, nes pa
starieji dalyvauja taurės rung
tynėse. ^ j 

- B u d a p e š t e prasidėjo Eu- Tiktai kovodamas žmogus 
ropos stalo teniso pirmenybės, gali pasiekti didžiausios gero-
Jose dalyvauja ir Sov. Sąjun
gos vyrų bei moterų rinktinės, 
tik šį kar tą be lietuviškos pa
vardės. Sov. Sąjungos vi-
cemeisterė J . Danilevičiūtė iš
krito po atrankinių rungtynių. 

— Švedi jo je Europos tau
rės rungtynėms tarp Goete-
borg ir Kaiserslautem koman
dų te i sė jau t i pakv ies tas 
vilnietis R. Juška . 

vės ir laimės. Sokratas 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10-12, 1—6. 

DR. K. 6. RALUKAS 
A k u š e r i j a ir mo te rų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė Ch i ru rg i j a 

6449 S o . Pu l a sk i Road (Cravvford 
Medica l Bu i ld ing) . Tel. L U 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . o f i so HE 4-5849 , rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 4 3 4 Wes 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 vai . popiet. 

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

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

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

Dr . A n t . R u d o k o kabinetą 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. V-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 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 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOSį.;; 

SPECIALISTĖ 7 . 
MEDICAL BUItDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.| 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
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Trėmimų minėjimas ir 

DABARTIES 
KALINIAI 

Amnesty International ir ki
tos grupės Prancūzijoje, Vo
kietijoje ir kitose šalyse pra
neša, kad jie yra pasirinkę 
kokį lietuvį politinį kalinį, 
kenčiantį dėl kovos už žmo
gaus teises, stengiasi jam pa
dėti siuntiniais, laiškais, pa
stangomis išlaisvinti. Ypač 
aktyvūs buvo sąjūdžiai, steng
damiesi gelbėti Nijolę Sadū-
naitę, kuriai laiškai plauk
davo iš keleto kontinentų. 
Šitokios pastangos turi di
delės reikšmės. 

Prieš kelerius metus iš 
komunistinės Kinijos Vakarų 
pasaulį pasiekė iš kalėjimų 
išsilaisvinęs vienas misijonie-
riu8 kunigas. Jis suorgani
zavo masinius laiškų siunti
mus Kinijos vyriausybei , 
siekdamas laisvės kali
namiems misionieriams. Tai 
buvo daroma, žinant išsilais
vinusiam misijonieriui, kad 
komunistai, nors nejautrūs 
žmogaus kančioms, jautrūs 
neigiamai propagandai. Jeigu 
mato, kad jų kalinamas asmuo 
laisvame pasaulyje turi užta
rėjų, pasitaiko, kad tokio kali
nio padėtį palengvina ar net jį 
visai paleidžia. 

Šiandieną keturių čikagie-
čių delegacija — Marshall tei
sių mokyklos prof. R. Rueb-
ner, Teisininkų sudary to 
žmogaus teisių komiteto pirm. 
B. Meyers, krikščionių tei
sinės draugijos egzekutyvo 
direktorius L. Buzzard ir Tarp-
religinės sąjungos sovietų žy
dų teisėms ginti pirmininkė se
selė Ann Gillen — nuvyko į 
Washingtoną įteikti Sovietų 
Sąjungos atstovybei prašy-

•. mą, kad būtų laisvėn išleistas 
Nobelio premijos laureatas 
Andrei Sacharovas. 

Kai kiti rodo tokį aktyvumą 
gelbstint politinius kalinius, 
net ir lietuvius, mes irgi tu
rime labiau susirūpinti. Reikė
tų gausiau organizuoti lietu
vių tarpe grupes, kurios 
pasiskirsčiusios imtųsi globo
ti ir rūpintis savo pasirinktais 
lietuvių politiniais kalinias. 
Turime pavienių žmonių, ku
rie yra parodę tiesiog heroiš-
kas pastangas. Bronė Gajaus-
kienė, gyvenant i S a n t a 
Monica, užjudino ne vien įta
kingus JAV asmenis, bet ir ki
tų tautų, net ir kitų kontinen
t ų , v a l s t y b i n i n k u s , 
visuomenininkus, darbo unijų 
narius, kad įsijungtų į gelbėji
mo pastangas palengvinti pa
dėtį ar išlaisvinti B. Gajaus
ką. Nors iki šiol ši akcija 
Maskvos tironų dar nėra pil
nai paveikusi, bet pastangos 
svarbios ir jos galėjo turėti įta
kos, kuri mums šiandieną dar 
nėra žinoma. , 

* 

Jau imame ruoštis minėti di
džiuosius trėmimus. Tai svar
bu ir būtina. Tačiau minėti 
vien tik tai, kas buvo prieš 40 
metų, o per mažai rūpintis tre
miamais ir kalinimais, kurie 
vyksta dabar, būtų ženklas, 
kad nėra įsijautimo į visą tą 
reikalą. 

Viena iš pagrindinių minė
jimo programų būtų organi
zavimas pagalbos ir paramos 
dabar į lagerius, kalėjimus ir 
beprotnamius tremiamiems, 
įvairioms mūsų išeivijos pro
fesijoms ir grupėms tiesiog 
susidaro pareiga. Gydytojas 
Algirdas Statkevičius, Helsin
kio grupės narys, buvo už
darytas į Černiachovskio psi
c h i a t r i n ę l i g o n i n ę . T a i 
ryžtingas žmogaus ir tautos 
teisių gynėjas. J i s drauge su 
kitais 44 pabaltiečiais Mask
voje kėlė balsą, kad būtų 
panaikintas Ribbentroppo -
Molotovo paktas, kuriuo bol
ševikai iš nacių gavo leidimą 
pavergti Lietuvą. J i s ir 
plunksna gynė lietuvių teises. 
Išeivijos gydytojai negali už-

LIETUVIAI PLOKŠTELIŲ VANDENYSE SALVADORIECIAI 

miršti tokio žmogaus ir neor
ganizuoti jam pagalbos, parū
p i n a n t siuntinių, r a š a n t 
laiškus, peticijas, įtraukiant 
amerikiečių gydytojus į jo lais
vinimą. 

Kalinamas prof. Vytautas 
Skuodis — mokslininkas, geo
logas. J is irgi turėjo tiek pa
triotinio ryžto, jog pasirašė rei-
k a l a v i m ą , k a d b ū t ų 
panaikintas Ribbentroppo -
Molotovo paktas. Toks pro
fesoriaus ryžtas šaukiasi mū
sų jaunųjų profesorių pagal
bos. Juk Skuodis yra gimęs 
Amerikoje, JAV pilietis. Gau
sūs mūsų kolegos, dirbantieji 
šio krašto aukštosiose mokyk
lose, galėtų įtraukti ir nelietu
vius profesorius, kurie pra
skaidrintų būklę ar visai 
išlaisvintų tą kalinamą moks
lo žmogų. Tai svarbi misija 
mūsų jauniems aukštųjų mo
kyklų dėstytojams. Jos jie ne
turėtų pamiršti. 

Jus tas Gimbutas vienų Nau
jųjų metų sutiktuvėse salėje 
išėjęs prieš kalinių minią ir 
sargų dalinius iškėlė popierių, 
skelbdamas, kad, kas jame pa
rašyta, ta i jo krauju parašyta: 
jis niekada neišsižadės meilės 
Lietuvai ir Kristui. Šitokie 
kankiniai negali būti pamirš
ti. 

Žurnalistas Gintas Iešman
tas, literatas, apkaltintas 
„Perspektyvose" spausdinęs 
Maskvai nepatinkančius eilė
raščius. Iešmantas buvo nu
baustas 6 m. griežto režimo la
geriu ir 5 m. tremties. Iš viso 
11 metų. Vertėtų mūsų rašy
tojams, žurnalistams parodyti 
daugiau dėmesio jam ir ki
tiems, lankant laiškais, įsi
pareigojant kelti jų laisvės 
klausimą, pasiunčiant kartais 
siuntinėlį. 

Muzikas Anastazas Janu
lis, kaišiadoriškis, 1980 m. 
lapkr ič io mėnesį baus t a s 
griežto lagerio bausme, įta
riant jį platinus pogrindžio 
spaudą. Galėtų susidaryti 
muzikų grupelė, kuri parodv^ų 
reikiamą dėmesį šiam peli
tiniam kaliniui. 

Mečislovas Jurevič ius , 
pakartotinai kalintas, dirbo 
Šiauliuose Liet. aklųjų drau
gijos gaminių mokymo kom
binate. 1979 m. dalyvavo 
Maskvoje demonstracijose rei
kalaujant atšaukti Molotovo -
Ribbentroppo paktą. 1981 m. 
birželio 25 d. vėl nuteistas 3 m. 
griežto režimo lagerin, iš
gabentas į Celiabinsko sritį, į 
Kyštymo lagerį- Reikėtų mūsų 
mokytojams parodyti daugiau 
dėmesio šiam buvusiam mo
kytojui, o dabartiniam Sibiro 
tremtiniui ir kaliniui. Lietuvių 
kalbos mokytojas Povilas Pe
čeliūnas, dėstęs Vilnies gim
nazijoje, apkaltintas už rašinį 
pogrindžio „Alma Mater", 
1980 m. gruodžio mėn. nu
baustas 3 m. griežto lagerio re
žimu ir 8 m. laisvės atėmimu. 
Ir jam mokytojų grupės netu
rėtų likti abejingos. 

Algis 2iprė, tremtinys į toto
rių respubliką, psichiatrinės 
ligoninės kalinys, yra pasiun
tęs nusiskundimą, kad neturi 
pinigų nė vokams nusipirkti. 
Yra kalinamų lietuvaičių, yra 
į sunkumus patekusių poli
tinių kalinių žmonų ir vaikų. 
Tai vis asmenys, verti mūsų 
geraširdžių moterų organi
zacijų dėmesio. Yra mūsų 
teritorinių organizacijų: pane
vėžiečių, šakiečių, zarasiškių 
ir kitų. Būtų jų uždavinys pa
svarstyti būdus padėti dabar
ties politiniams tremtiniams, 
kaliniams iš jų kraštų. 

Besiruošdami minėti masi
nius 1941 ir vėlesnių metų trė
mimus, nepamirškime pa
svarstyti ir apie pagalbą 
dabarties tremtiniams ir kali
niams. Jų vardai skelbiami 
čia perspausdinamoje pogrin
džio spaudoje ir registruojami 
mūsų centruose. 

Juoz. Pr. 

(Pabaiga) 
Kopenhagos operoje kurį lai

ką dainavo Eva Tamulėnas, 
kilusi iš Wisconsin. V. Strolia 
pastebėjo, kad ji „e" rašo su 
tašku. Yra išleista Tamulėnai-
tės plokštelė iš operetės Drei 
Maedel Haus, kurioje ji dai
nuoja pagrindinę rolę. Paskai
tininkas nusiskundė, kad tos 
plokštelės iki šiol jis dar nesu
rado. 

Paul Gudas Chicagoje ope
roje Manon turėjo trumpą ro
lę. Opera buvo įrekorduota ir 
nurodyta Gudo pavarde. 

KITI SOLISTAI 
Prie tokių priklauso Stasys 

Citvaras, savo laiku dainavęs 
operoje Rio de Janeirre, Brazili
joj. Atvykęs į JAV-bes, apie 10 
metų dainavo Dono kazokų 
chore. Reiškėsi kaip bosas. Ke
liose plokštelėse jis dainuoja 
solo. Vieno esto dainavimo 
studijoj Chicagoje su kitais lie
tuviais įdainavo vieną plokš
telę gimtąja kalba. Be to, vie
na plokštelė yra įdainuota 
vokiškai. 

Dono kazokų chore dainavo 
ir kitas lietuvis — Kostas Jur
kevičius, gimęs lietuviškoje 
šeimoje Latvijoje. Kalba 
abiem kalbom. Dainavo aukš
tesnio tenoro partijas. Yra iš
leista kelios plokštelės. 

Cincinnati univ. chore, ku
ris populiarina senas ame
rikiečių dainas, reiškiasi Bru
no Kazėnas, sūnus Juliaus 
Kazėno, kuris kaip bosas kurį 
laiką dainavo Vilniaus opero
je. Bruno Kazėnas yra teno
ras, bet plokštelėje skamba 
daugiau kaip baritonas. 

Maskvos didžiajame teatre 
tarpe solistų figūruoja Vladi-
mir Valaitis (minėtam teatrui 
gastroliuojant Motrealyje bei 
New Yorke, jis dainavo), Edu-

Kalba Vytautas Strolia 
B R O N I U S V A S K A I T I S 

ardas Kanėla. Daugiausia 
plokštelių yra įdainavęs Va
laitis. Virgilijus Noreika su 
Bolšoj operos orkestru yra įra
šęs plokštelę, kurios vienoje 
pusėje yra rusiškos, o antroje 
itališkos arijos. 

Vaclovas Verikaitis su ame
rikiečių grupe važinėjo po 
Ameriką ir Kanadą. Dainavo 
televizijoj bei radijo progra
mose. Bernardas Prapuolenis 
dainuoja Chicagoje simfoni
niame orkestre, o Roma Mas-
tienė, Jonas Vaznelis dainavo 
Lyric operos chore. Paul Gu
das ir dabar ten tebedainuoja. 
Paulius Usenis dainuoja ope
ros chore Melburne. Anot Stro-
lios, tai vis platūs vandenys, į 
kuriuos išplaukia mūsų tau
tiečiai. 

I N S T R U M E N T A L I S T A I 
Iš lietuvių aukščiausiai iški

lusiu instrumentalistu reikia 
skaityti Vytautą Bacevičių, 
gastroliavusį daugelyje kraš
tų. Karas jį užklupo Piet. Ame
rikoje. Bandė emigruoti į JAV-
bes, bet susidūrė su kažkokiais 
sunkumais. Kreipėsi į „Lais
vės" laikraščio žmones ir jie 
jam padėjo atvykti į Ameriką. 
Atsidėkodamas suruošė jiems 
koncertą. Buvo palaikytas ko
munistu ir ta i labai pakenkė jo 
muzikinei karjerai. Tai buvo 
nesusipratimas, nes Bacevi
čius nėra joks politikas. J is 
yra pianistas virtuozas, kom
pozitorius. Yra įgrojęs keletą 
plokštelių. 

Mums mažai žinomas yra 
David Geringas, gimęs Vil
niuje, lankęs Čiurlionio me

no mokyklą, grojęs Sauliaus 
Sondeckio kameriniame or
kestre. J is yra buvęs Rastra-
povičiaus mokinys. 1970 m. 

Čaikovskio konkurso laimė
tojas. Šiuo metu gyvena Ham
burge, V ak. Vokietijoje. J i s 
yra pirmaujantis violončelis
tas. Daug koncertuoja solo. 
Sudomino jo pavardės lietu
viška galūnė. Neseniai „Pa
saulio lietuvyje" buvo praneš
ta, kad Geringas su lietuviais 
Hamburge ruošia koncertą. 
Plokštelėse užtikta ir Juozo Ri
mo, pagarsėjusio obojisto, pa
vardė. 

Savųjų tarpe turime Vytau
tą Smetoną, jauniausią pas
kutinio Lietuvos prezidento 
vaikaitį, taip pat jau išplau
kusį į platesnius vandenis. 

Jack Miller Piano Musik 
plokštelėje fortepijonu groja Al
dona Kepalaitė. Ji yra viena iš 
nedaugelio moterų atlikėjų, 
kuri savo pavardę vartoja pil
na lietuviška forma. 

Lietuvoje ir už jos ribų yra 
gerai žinomas smuiko virtuo
zas Raimondas Katilius. Vin
cas Greičius Metropolitan ope
roje pirmuoju smuiku groja 40 
metų. J i s 1938 m. koncertavo 
Lietuvoje su „Pirmyn" choru. 

Paskaitininkas suminėjo di
delį skaičių ir tokių, kurie kaip 
instrumentalistai dalyvauja 
įvairiuose vienetuose, bet ne
groja solo. 

CHORVEDŽIAI 

Iš jų plačiai žinoma Alice 
Stevens — Steponavičienė, ku
rį laiką vadovavusi lietuvių 
chorams. Taip pat dirigavo 
lenkių „Lyra Singers" chorą. 
Koncertavo net Lenkijoj, kur 
buvo aukštai įvertinta kaip 
lenkų folkloro puoselėtoja. 
Faustas Strolia Chicagoje va
dovavo juodųjų chorui. Su juo 
yra įrašytos kalėdinės gies
mės. V. S. suminėjo gana daug 
lietuvių, vadovavusių parapi-

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 
25 metų sukakties minėjimo programoje mokyk

los choras ir liaudies instrumentų orkestras. Diri
gentė Mirga Bankaitytė. N u o t r v Bacevičiaus 

jiniams ar kitokiems cho
rams, kurie išleido plokštelių. 

A T L I K Ė J A I L E N G V O 
ŽANRO 

Vokietijoje labai išgarsėjusi 
yra Lena(Anelė) Valaitytė, gi
musi Klaipėdos krašte. Lankė 
Vasario 16-os gimnaziją, lais
vai kalba lietuviškai. Norėda
ma pagerbti motiną, sukūrė 
dainą „Anelytė". Yra pareiš
kusi, kad maloniausia dainuo
ti lietuviškas liaudies dainas. 
Pernai konkurse Dubline dai
nuodama laimėjo antrą vietą. 
Jau yra pasirodžiusios jos 28 
plokštelės. Dažnai ji matoma 
su didžiaisiais vokiečių daini
ninkais. 

Amerikoje plačiai žinoma 
Rūta Kilmonytė — Ruth Lee, 
glaudžius santykius palaikan
ti su Los Angeles lietuviais. 
Yra įrašyta kelių filmų ištrau
kos. 

Šiuo metu vis plačiau garsė
ja Jūratė Nausėdaitė — Ann 
Jillian. Ji su gražiu pasiseki
mu yra pasirodžiusi keliuose 
filmuose. 

Tiek lietuvių, tiek vokiečiu 
tarpe yra žinomi dvynukai As
ta ir Andrius Šalčiai. Šiais me
tais jie žada koncertuoti Ame
r i k o j e . T a r p v o k i š k ų 
plokštelių, jie turi vieną lietu
višką. 

KOMPOZITORIAI 
Iš jų svetimųjų tarpe gero

kai yra prasimušęs Bruno 
Markaitis. Jo kūriniai yra at
liekami įvairiose JAV-bių vie
tovėse. Gana plačiai kaip kom
pozitorė yra išgarsėjusi 
smuikininkė virtuoze Gražina 
Bacevičiūtė, Vytauto Bacevi
čiaus sesuo. Jos plokštelės ap
tinkamos Lenkijoj, Olandijoj, 
Amerikoj ir. kituose kraštuose. 
Už tautinių ribų žinomas ir K. 
M. Čiurlionis. Dorothy Oven, 
Australijos pianistė, akompa
navusi Vasiliauskienei Ame
rikoje, yra įgrojusi Čiurlionio 
preliudijų. Jo „Miške" yra už-
rekorduotas Anglijoj. Motie
jus Radvilas buvo kompozito
rius, kūręs pagal „Fausto" 
tekstą. Londone buvo plačiai 
išgarsėjęs komp. Jenevičius. 

Tai tik santrauka Vytauto 
Strolios pranešimo, užtruku
sio tris ir pusę valandos. Joje 
nepaminėti Lietuvos žydai su 
nostalgija apdainavusieji Vil
nių, Panerius, vokiečiai, len
kai. Nepaliestas mūsų folklo
ras, tautiniai šokiai 

Vytauto Strolios daugelį me
tų kauptoji medžiaga, parei
kalavusi daug laiko ir gana di
delių išlaidų, jau yra gerokai 
apdorota 

„APGAVO"JAV 
ŽINIŲ TARNYBĄ 

Salvadoro rinkimuose bal
savusiųjų gausumas JAV tele
vizijos žinių pranešėjams buvo 
tikra staigmena. Rinkimų 
dienos priešpiety ABC tinklo 
pranešėjas Jim Wooten pareiš
kė, kad šie rinkimai „nebūsią 
svarbiu Salvadoro istorijos 
įvykiu" ir kad jie „reikšmin
gesni Reagr nui ir Haigui negu 
patiems salvadoriečiams". 
Skeptiškas nuotaikas reiškė ir 
David Brinkley, pranašau
damas, kad rinkimuose būsią 
daug klastos ir balsų fabri-
kavimo. Tačiau iki šios dienos 
kaip tik tokio kaltinimo Salva
doro p a r l a m e n t o rinkimų 
pravedimui dar niekas nėra 
metęs. 

„Time" žurna lo komen-
VV'illiam A. Henry atidengė 
žinią, kad prieš rinkimus 
Salvadore buvo pravesti net 
trys pusiau slapti nuomonių 
apklausinėjimai, kurie visi 
rodė, jog rinkimuose žada daly
vauti tarp 70 ir 85 proc. visų 
rinkėjų. Tačiau amerikiečių 
spaudos reporteriai, supažin
dinti su apklausinėj imų 
duomenimis, jų neskelbė ir 
juos tobulai ignoravo. 

Mat, juos visą laiką klaidino 
įsikalta nuomonė, kad rinki
mai tebūsią karinės vyriau
sybės suorganizuotas maska
radas, kurį kairiųjų jėgų 
v a d o v a u j a m a S a l v a d o r o 
gyventojų dauguma ryžtingai 
boikotuos. Kai pasirodė kitaip, 
žinių pranešėjai kurį laiką 
jautėsi sumišę ir nebetikri. 
Pvz.: NBC pranešėjas John 
Chancellor tik kitos po rinki
mų dienos vakare pradėjo 
suvokti, jog krikščionys 
demokratai atsidūrė pavojuje 
nustoti valdžios. Iki tojftiko jis 
kietai atsisakė brCsT^et koki 
pasaulėžiūrinį ar politinį skir
tumą tarp rinkimuose daly
vavusių partijų (juk jos visos to 
prakeikto „dešiniojo spar
no"!). Todėl ir išryškėjęs tų par
tijų tarpusavio konfliktas 
Chancellorui buvo visiškai 
nepramatyta ir, giliausiame 
analizės klc-ae, nesuprantama 
galimybė. Gaila, kad JAV tele-
vzijos komentatoriai, dažnai 
s a m d o m i dė l a r t i s t i n i o 
patrauklumo, ne dėl žurnalis
tinių sugebėjimų, nekritiškai 
pasiduoda stereotipiniam 
galvojimui. 

D. 

Yra keturi neatšaukiami 
dalykai: iš rankos išmestas ak
muo, kartą pasakytas žodis, 
prarasta proga ir praėjęs laikas. 

H. Riminaldo 

— vagonėlis lėkė kaip patrakęs, net kvapą gniaužė. 
Viename posūkyje aš jai surikau: 

D E V Y N I O S D I E N O S rStS;wepabuiS,">8iu 

— Bandyk! — ir apkabinęs pabučiavau. 
Klykėme abu, šauksmas sutirpo pabėgių dundė

jime, jį pakartojo vaikai, susigūžę vagonėlio prieky
je. Akyse niro medžiai, vertėsi niekad nematyta 
perspektyva. 

— Gal dar vieną ratą. 

J U O Z A S T O L I U Š I S 

J i vėl atkuto ir pusryčaims papasakojo danišką 
juoką, kurio niekad nebuvau girdėjęs. Kai pasukome 
į pavilijoną, man buvo išgaravusios ir šešios liku
sios dienos ir niūrusis tarnautojas, kuriam turėjau 
prisistatyti kiekvieną rytą. 

Jau iš tolo pyškėjo šautuvų salvės, oru plaukė 
murmesys, o kai įvažiavome į pasilinksminimų 
parką, užvirė visa padangė: vaikų klyksmai, šaulių 
eilė prie taikinių, karuselės, rėksnys ledų namelyje, 
— vaizdas, kokio niekad nebuvau matęs. Rūta 
pakibo po ranka ir nutempė mane per grūstį. 

— Čia aš čempionė! — ji prisistūmė prie taikinių 
pastogės. — Jei mane nugalėsi, perku vakarienę. 

Vaikagalys užkavino naują taikinį — mažą 
baltą kvadratėlį su raudonai rėžiančia žvaigžde. 

— Atsimink: dvidešimt penki šūviai, nežiopsok! 
Po dešimto aš vos kartą buvau pataikęs į 

popierėlį, o Rūtos taikiny jau iškapota visa šerifo 
žvaigždė. 

— Apgavai mane, mergaite, — susiraukiau, kai 
berniukas įteikė mums sušaudytus taikinius. — Kas 
buvo tavo senelis — danų šaulys? 

— Ne, farmeri8. Prisimink: aš čia jau visas 
mėnuo. 

Kokia diena! Valgėme cukraus putose išplaktą 
saldainį, po iškaišyta pastoge pliekėme vaikišką gol
fą ir važiavome plieno virbalų išraizgytais bėgiais. 
Aukštyn, žemyn, staigi aukturė, vėl šuolis bedugnėn, 

Saulėleidi sutikome paupy, tylūs ir susimąstę. 
Saulė paniro į pilką horizonto debesį. Rūta pakilo ir 
pakvietė: 

— Važiuojam pas mane. Turiu stiprios impor
tuotos kavos. 

Kai įėjome, kambarėlį virš restorano gaubė sute
mos. Lange spinksėjo gatvės žibintų žvaigždutės, 
ežeras jau buvo juodas. Rūta užtraukė užuolaidą ir 
įžiebė staliuko lempą. Po ja, šviesiame rėme, 
grupavosi jauni veidai, mėlynos absolventų kepurės, 
rankose į dūdelę susukti diplomai. Rūta sėdėjo kairė
je — pažinau iš karto. 

— Gimnazija? 
— Ne, Vytai, tai mūsų dramos studijos klasė. 
Tiesa, tiesa, koks aš užmaršus. 
— Tu čia visai rimta aktorė. Ne tokia vėjavaikė, 

kaip šias tris dienas. 
— Tu turbūt netiki, kad aš galiu vaidinti? 
J i įjungė elektrinį virdulį, paskui priėjo prie 

stalelio ir pakėlė rėmą su fotografija. 
— Vytai, tu nežinai: aš baigiau pirmąja. Pasiu

tiškai deklamuodavau. 
J i staigiu judesiu numetė nuotrauką ant lovos ir 

atsistotjo vidury kambario. Net nusigandau: akys 
žėrėjo nesuprantamu žiaurumu, ranka įremta į klu
bą — tartum pasiruošusi nematomai kovai. 

— Paklausyk „Sapno". Iš vienos anglų penkio

likto šimtmečio rašytojo komedijos. Nežinau, kodėl 
jis pavadino komedija, ten nieko nėra juokingo. 

Rūta atsikvėpė ir primerkė akis. Argi tai buvo 
sapnas? Kambariu plaukė tyli jos deklamacija: 

Vieną rudenį sutems nepaprasta naktis. 
Užlies tavas blakstienas rasa sūri 
Ir užmigdys. 
Sapnuosi vėl pavasarį — Gamtos jaunutį pašą, 
Eufratas kils krantais, neš tavo luotą mažą 
Toli į pievas, į laukus... 
Už horizonto degą gaisai. 
Krante veidais į rytus mels žemdirbiai. 
Ir kris ant jų veidų juodi šešėliai 
Plasnojančių išbudintų sparnuočių. 
Pro šalį plauks lizdai 
— juose paukščiukai jau paaugę — 
Alyvų šakos — gyvybės ir taikos Ženklai... 
„Eufrate, vaiko dienų žaidimų, drauge. 
Ko nebylus felachams, kuo nusidėjo jų tėvai?" 
Dar paskutinį syk bandysi šaukt viengenčius 
Aršiom grumtynėms krūtine prieš liūtį tą — 
„Kova sunki, bet kol dar kraujas verčias, 
Nepasiduosime ir sentėvių drąsa paveldėta 
Mes pažabosime Eufratą!" 
Nei balso iš minios. 
Tik klykiantys sparnuočiai, bandą nūnai 
Išgelbėti iš putų beirstančius lizdus. 
Jau pavėluotos tavo maldos ir keiksmai. 
Virš horizonto rūko iškils miražas. 
Gal juodas, o gal tyras kaip dangus — 
Iš minareto šauks tave šventikas. 
Paleisi irklus tu ir burės baltą lopą. 
Paukščių ore nebus. 
Tu jau daugiau neatsibusi... 

(Bus daugiau) 
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C L E V E L A N D O 

SV. KAZIMIERO 
L I T U A N I S T I N Ė S 

MOKYKLOS 
S I D A B R I N Ė 
S U K A K T I S 

Lietuvių chartoje parašyta: 
„Mokykla yra tautinės dva
sios židinys". Clevelando Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la jau dvidešimt penkeri metai 
tęsia pasiryžimą vykdyti Lie
tuvių chartos dėsnius lietuvy
bei ugdyti ir Lietuvos lais
vinimo kovai remti. Šios 
mokyklos pagrindinis tikslas 
yra mokyklinio amžiaus (4 m. 
— 19 m.) vaikams ir jaunimui 
perduoti lituanistikos žinias ir 
juos auklėti lietuviškoje dva
sioje, kad jie subręstų sąmo
ningais lietuvių tautos na
riais. 

Šių metų balandžio 3 d., 7 
v.v., Clevelando Dievo Mo
tinos parapijos patalpose įvy
ko Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos 25 metų sukakties 
minėjimas. Iškilmingoji prog
ramos dalis pradėta dailiu Vili
jos Nasvytytės svečių pasvei
kinimu ir parapijos klebono, 
kun. Gedimino Kijausko, S.J., 
invokacija. Mokyklos direk
torė Vida Bučmienė perskaitė 
žymesnius mokyklos istorijos 
bruožus peržvelgė mokyklos 
programa J „vadovėlius, biblio
teką, naudojamas priemones; 
paminėjo svarbesnius kultūri
nius renginius, supažindino su 
naujuoju metraščiu —„Sidabri
niai varpai". 

Pagerbiant mokyklos direk
torius, gėlėmis buvo papuošti: 
Mirga Kižienė, Antanas Tamu-
lionis ir Vida Bučmienė. Bent 
trejus metus mokytojavę mo
kytojai apdovanoti LB ir tėvų 
komiteto padėkos lapais . 
Nepamiršti ir mirusieji moky
tojai ir mokyklos rėmėjai, ku
rių atminčiai mokiniai įžiebė 
žvakutes. 

Sukakties proga mokytojus 
ir mokinius sveikino iš Chi-
cagos atvykęs LB Švietimo 
tarybos pirmininkas Juozas 
Plačas, Clevelando LB apylin
kės valdybos pirmininkas Jur
gis Malskis ir Chicagos Aukš
tesniosios lit . mokyklos 
direktorius Juozas Masilionis, 
atvežęs „sesers" mokyklos ge
riausius linkėjimus. Apie mo
kyklos steigimąsi kalbėjo mo
k y k l o s i n i c i a t o r ė Ona 
Jokūbaitienė; jos žodžiais — 
stipriausią paramą mokyklai 
steigtis davė tuometis Dievo 
Motinos parapijos klebonas 
kun. J . Angelaitis ir a.a. dr. 
Ramanauskas. 

Po sveikinimų ir linkėjimų 
buvo trumpa pertaukėlė, po ku
rios įvyko meninė dalis - kon
certas. Dainų, muzikos, tauti
nių šokių ir dailiojo žodžio 
programoje dalyvavo daugiau 
kaip 100 Clevelando jaunimo 
— dabartinių ir buvusių moki
nių. Programai vadovavo mu
zikai Alfonsas ir Ona Mikuls-
kiai, abu ilgamečiai mokyklos 
mokytojai. Jaunesniuosius ir 
vyresniuosius choristus mokė 
dainavimo mokytoja Mirga 
Bankaitytė. Dviejų grupių 
įmantrią šokių pynę paruošė ir 
išmokė mok. Rūta Staniškytė. 
Šokėjus akordeonu palydėjo 
Rimas Biliūnas. Programoje 
pasirodė ir du orkestrai, su
daryti iš kanklių, lumzdelių, 
ragelio ir birbynės. Orkestrus 
moko muz. A. Mikulskis, Ona 
Mikulskienė. Virginija Juodi-
šiūtė ir Andrius Kazlauskas. 
Visą muziką liaudies instru
mentų orkestrui harmonizavo 

komp. Alfonsas Mikulskis. 
Programą vedė ir pranešinėjo 
Vilija Nasvytytė, Sceną pa
puošė Dalia Miškinytė. Scenos 
apšvietimu ir techniniais rei
kalais rūpinosi Marius Juo-
dišius ir Algis Miškinis. Ypač 
džiugu, kad išskyrus p.p. 
Mikulskius, visi meninės prog
ramos rengėjai ir mokytojai 
yra tos pačios mokyklos abitu
rientai. 

Sukakties proga, mokytojos 
Stefanija Stasienė, Mirga Ban
kaitytė ir Eugenija Mackevi
čienė suruošė parodą — tai 25-
rių metų mokyklos istorija jos 
didelio bičiulio fotografo Vla
do Bacevičiaus nuotraukose. 
Cia ir mokinių darbeliai — Lie
tuvos vaizdų rinkiniai, laik
raščių iškarpų knygos, išaus
t o s j u o s t e l ė s , p i e š i n i a i , 
rašinėliai, lietuviškų sodybų 
modeliai, Ramūno Balčiūno 
keramikos darbai. Parodoje 
dalyvavo ir mokyklą baigę: Li
dija Balčiūnaitė su piešiniais, 
Zita Kripavičiūtė — fotografi
jos menu, Dalia Miškinytė — 
grafikos ir tekstilės rodiniais. 
Paroda veikė ir sekmadienį, 
kad minėjime nedalyvavę tu
rėtų progos mokyklos darbo 
vaisiais pasidžiaugti. 

Programai sudaryti buvo 
specialus komitetas, tačiau vi
so minėjimo rengėjai buvo Šv. 
Kazimieto lit. mokyklos tėvų 
komitetas: Donatas Ješman-
tas — pirm., Vida Barzdukie-
nė — ižd„ Silvija Macevičienė, 
Mylita Nasvytienė, Barbara 
Taraškienė. Tėvų komitetas 
nuolat rūpinasi mokyklos iš
laikymu. 

LB Clevelando apylinkė, 
įvertindama Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos įnašą į 
lietuvišką gyvenimą, pri
sideda prie jos išlaikymo, ta
čiau didžiausias mokyklos me
cenatas yra Dievo Motinos 
parapija, kuri leidžia mokyk
lai nemokamai naudotis mo
kyklos patalpomis ir dar para-
piečių vaikams apmoka 50% 
lituanistinės mokyklos moks-
lapinigių. 

Dvidešimt penkeri metai yra 
graži ir reikšminga sukaktis; 
tegul ši mokykla ir toliau būna 
švyturys, gražiai nušviečiąs 
Clevelando apylinkę ir visus 
lietuvius. 

Aldona Miškinienė 

(1 
Filmuojant Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
lietuvių parapiją, klebonas kun. Gediminas Ki-
jauskas, S. J., atsakinėja j klausimus. Filmas bus 

rodomas televizijos kultūrinėse programose įvai
riose JAV vietovėse 

Nuotr. V. Bacev ič iaus 

tikisi, kad Clevelando lietu
viai dalyvaus įvairiose žaidy
nių programos dalyse ir savo 
auka parems lietuvius sporti
ninkus. 

— Šiaurės Amer ikos Lie
tuvių spor to žaidynių ban
ke t a s Clevelande rengiamas 
Slovėnų auditorijoje gegužės 8 
d., (šeštadienį), 7:30 vai. vak. 
Bilietus prašoma rezervuoti 
pas Romą Tatarūnienę, tel. 
531 — 5924 arba Nijolę Motie
jūnienę, tel. 383 — 1979. 

— VH-toji Lietuvių tau
tinių šokių šventė,LB Kraš
to valdybos pranešimu, nu
matyta rengti 1984 liepos 4 d. 
savaitgalį Clevelando Colizie-
juje. Jame telpa 17,000 žiūro

ve universitete bus galima 
gauti 700 kambarių nakvy
nėms. VH-tosios šokių šventės 
rengimo komitetui vadovauti 
sutiko dr. Antanas Butkus. 
JAV LB Krašto valdyba Cle
velando vietovei pritarė ir įpa
reigojo pirm. V. Kutkų galuti
nai susitarti su Lietuvių 
tautinių šokių institutu, ku
riam yadovauja Galina Go-
bienė. 

THE F0RTY YEARS 
0F O A R K N ESS 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus 
| anglų kalbą išvertė 

Juozas Buievičius 
3. 

Nežinau, kodėl ji taip pigiai 
pardavinėjama, nes manau, 
kad kiekvienas mielai sutiktų 
mokėti ir dvigubai daugiau, 
nes žino, kad knygos išplatini
mo rezultatas vistiek eitų li
tuanistinės mokyklos iždan. 

Metraštį, kurį redagavo Ri
mas Balašaitis, Auksė Ban
kaitytė, Danius Barzdukas, 
Vija Bublytė, Nida Marcinke
vičiūtė ir Lana Vyšnionytė, 
puošia 111 nuotraukų, darytų 
Vlado Bacevičiaus, Jono Gar-
los, Vytauto Pliodžinsko. Re
dakcijai talkino direktorė Vi
da Bučmienė. 

Metrašty gausu ir Daniaus 
Barzduko, Rimo Balašaičio ir 
Vilijos Bublytės piešinių. Tu
riny: „Praeities puslapius pa
varčius" — Vidos Bučmienės, 
Mokyklos vedėjai ir direkto
riai, Mokytojai, Tėvų komite
tų pirmininkai ir Baigusieji. 

Leidinys gerai suredaguo
tas, gražiai išleistas. Jame til
pę 21 puslapis skelbimų įgali
no leidėjus šį metraštį taip = 
pigiai platinti. § 

Labai įdomūs mokinių i 
straipsneliai, pasisakymai 5 
įvairiais klausimais, pirmieji £ 
poezijos bandymai. Šiame lei- S 
diny rašančiųjų tarpe jau yra S 
gerai valdančių žodį, turinčių S 
originalių minčių. Mokyklos E 
vadovybė turėtų į juos atkreip- I T a i S * n a u s i a k »ys a . koi<ia iki šiol buvo išleista, apie = 
ti didesnį dėmesį, paskatinti E D i e v o T a r n o arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- | 
juos, padrąsinti pradėti ben- § ! i ška- veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- | 
dradarbiauti lietuvių spaudo- f čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos E 
je, kuri taip laukia jaunosios f Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti = 
kartos bendradarbių. i Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. = 

V. Rociūnas g Veikalas yra 592 psl., didelio formate^ kietais viršeliais, i 
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: E 

DRAUGAS, Ą5J>5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 1 
tuvių spor to ža idynės vyks ^"MĮJįmilIlIllillllIllllllKUltlIllIllillllllllllillllllllllillililliiiiiiiiiiiiiiiiafillIlIflIlIiiiT 
gegužės 7 — 9 d. Clevelande. ~~ 
Penktadienį, gegužės 7 d., re-

CLASSIFIED A D S 
V Y B A I I R M O T E B Y S J 

RESTORANUI REIKALINGA 

V I R E J A - A S 
Brighton Parko apylinkėje ant Archer 
Avenue. Skambint po 4-os valandos 
popiet te l — 284-5911. 

teL 284-5911. 

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

lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 

M. A. i 1 M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
42S9 S. Maplewood, teL 254-7450 
T»lp pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

Kitokie blankai. 
iinniniiiiiiiiiiimnimiĮimuniniiniiiini 
iiiiiillliliiililillllllllliiillimilllliliilliillii 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARGELS E X P R E S S 
3601 W. 69th S t , Chicago, IL 60629 

R E A L E S T A T Z 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary PublU 
2951 West 63rd S t — TeL 436-7871 

nmnrrrrrrrrrnrrmTifiilllliiHilllHiHHHiir 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — T78-22U 
iiiiniiiiiiiiiiiHiHiHiiiiiinumiiiiiimiii 

IEŠKO NUOMOTI 

vų ir salės grindų plote gali
ma padaryti nuo 36 iki 40 Kaina $2. Kietais viršeliais 
kvadratų, kada Chicagos am- ši įdomi knyga gaunama: 
fiteatre buvo tik 28 kvadratai. DRAUGE, 4545 W. 63 SL, 
Yra didelė aikštė mašinoms Chicago, IU. 60629 
statyti, o Case Western Reser- ammWmWUmWKSaMKm^mWKB£3ml 
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| DR. ANTANAS KUČAS | 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS | 
MATULEVIČIUS | 

Gyvosios krikščionybės apaštalas i 
Jvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE § 

TRUMPAI i 

— Š iaurės Amer ikos Lie- i 

„SIDABRINIAI V A R P A I " 
Sukakties minėjimo daly

viai turėjo progą įsigyti Šv. 
Kaz imie ro l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos moksleivių metraš
tį, pavadintą „Sidabriniai var
pai". Tai jau septintasis mo
kyklos leidinys, 168 psl. 
knyga. Platinama po 1 dol. Pi
giausia tokios apimties kny
ga. 

gistracija, informacija ir susi
pažinimo vakaras Lietuvių 
namuose. Šeštadienį bus 
informacijos centras Ho-
ward Jonson viešbutyje, 5700 
S. Marginai Road. Paskirtose 
salėse vyks šachmatų, krepši
nio ir tinklinio varžybos. Žai
dynių banketas ir šokiai vyks 
7:30 v. v. Slovėnų auditorijoje. 
Kaina 15 dol. asmeniui. Sek
madienį, gegužės 9 d., Mišios 
Šv. Jurgio ir Dievo Motinos 
šventovėse. Popiet bus tęsia
mos šeštadienio varžybos. Pa
grindiniai finalai, iškilmės ir 
uždarymas bus 1 vai. popiet 
Cleveland State universiteto 
Woodling sporto salėje. Orga
nizacinis žaidynių komitetas 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel 776^4363 

J. & J. PHARMACY 
Vestai, vitaminai frnportuotl kvepalai, gydomos £o»#» irlt 

Važiuojamos toSdes. ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojama dovanas, 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

f L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se

rijos leidžiamų knygų 
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų. 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, Ą5If5 West 68rd S<-, Chicago, IL 60629 

: \ 
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P A S S B O O K 
SAVINGS 
tksb*stwtytl 

'••• 

Higti 
InlarMt Ratas 

Paid oo Samngs 

Intereit Coripounded 
Daily and P*<i Ouart«r!j 

* • • us for 

AT 0UR L0W RATB 
M I 1 H R I P A V M I M 

TO l i t VOUP I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel : 847-7747 
RDURSt Mon.Tua.Pr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9»1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiiiiiiiniii 

VA L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindi*. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

.VEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IU. 60632, tei. 927-5980 

Vyresnio amžiaus pensininkė ieško 
2—3-jų kambarių buto su virtuve. 

Skambint 815—338-7841 

Master Plumbing 
Licenaed, Bonded, Insured 

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

SF.RAPINAS — 636-2960 

I E Š K O M A P I R K T I 

PIRKSIU GERAM STOVY SOFA ir 
2 FOTELIUS. Skambint tarp 

8:30 ir 9 vai. ryto teL GR 6-0786 
i • • — ^ — ^ - ^ — " ^ 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 k i 4 valandos 

6740 W. 63rd STREET 
Naujas 3-jų butų namas po 3 miega
mus, 1% vonios. 12%% palūkanos. 
Priedai. SKUBĖKITE. 

2 BUTAI — ARCHER IR PULASKI 
Po 6 kamb., po 3 miegamus. Pajamom 
dar 4 kamb. "garden apt." — butas. 
Arti autobuso ir krautuvių. SKUBĖKIT 

2 BUTAI — 62 IR KOLIN 
6 ir 5 kamb. ir 3-jų kamb. "garden 
apt." pajamom. Aukštos nuomos. 
Skambinkit dabar. 

2 BUTAI — 59 IR KENNETH 
3, 3 ir 2 miegamieji. 24 metų "young". 
3 mašinoms "slab". Naujas stogas. 
Švarus. Savininkas prašo pasiūlymų. 
SKUBĖKITE. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TEL. 434-7100 

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

Telef. — WA 5-8063 

iiiimmiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., teL 776-1486 
iiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiuiiiiiiitiiiiiHiit 
iitiittiimiimniiuiiitiMiiiiiiiiiižiiiiiii-.i. 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tei. 376- 1882 arba 376 5996 
HHiiiiniiinmiiiiiiimiiminiiiniiiiiimii 

10% — 2 0 * — 30% pigiau mokėsit 
oi apdrauda nuo ugnie* ir automo
bilio pa* mat, 

F R A N K Z A P 0 L I S 
8208'į West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

PACKAGK KXPRFSS AGKN'CY 
MARIJA NORHIKIKNE 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekSs. Maistas iŠ Europos saniSlių. 
2608 \V. G9th St., Chfcajco, IU. 60629 

TELEF. S25-2787 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. 5% kamb. (2 miegami) ap
šildomas šviesus butas 2-me aukšte. Di
deli kamb. Vyresnio amž. šeimai Mar-
ąuette Parke. Skambint 471-2239. 

• -

ISNUOM. 4 KAMBARIŲ BUTAS 
MARQUETTE PARKE 
Skambint — 422-7554 

— — _ i 

FOR RENT FORD CITY CONDO — 2 
bedrooms, 1% baths, appl., pool, ten-
nis and Carpeting. Tel. 687-1418. 

ISNUOM. 4 KAMB BUTAS su baldais. 
MARQUETTE PARKE 

Skambint 737-6986 

Išnuomojamas 4 kambarių butas pen
sininkams Brighton Parke, 44-ta ir S. 
Maplewood. Patogus. 

Skambint — 927-2237 

D £ M E S I O 

iiiinimiimtmiiiimiimiriuiiiiiiiiiiiiiiifi 
NAMŲ APSITVARKYME 

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

Tel. 476-3950 
lllllllllllllllillllllllllllllllllliuillllllllllllll 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

iiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiMiiimiiiiuiimiuiinit 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIU aprašoma or. i . Vaišnora. MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl {do
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
.ovėmis Knyga didelio formato. *40 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
'Drauge". 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiit 

iiimimiimiimimimiiiimimiiiiiiiiiHiii 
T H E F 0 R T Y YEARS 

0 F D A R K N E S S 
Paraše Dr. Juozas Vaiinof* 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
f anglų kalbą išvertė 

Juozas Bulevičios 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 
Si {domi knyga gaunama: 

DRAUGE. 4545 W. 63 S t . 
Chicago. IU. 60629 

miimmmiiiimiiiimiiitniiiiimiiiiuiii* 
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DARIAUS • GIRĖNO PAŠTO ŽENKLAS 

Liet. B-nes East Chicagos, Ind., apylinkes valdyba 1982 m. Sėdi: kult. rei
kalams Br. Tampauskienė, pirm. Birutė Vilutienė; stovi: vicepirm. B. Pūras, 
ižd. J. Pečiulis, sekr. K. Domarkas. Nuotr. A, Vilučio 

DR. VYTAUTĄ BALČIŪNĄ PALAIDOJUS 
Niekas nežino Dievo planu. 

Tenka., palikti gražios svajonės, 
didingi sumanymai ir begalės ne
atliktų uždaviniu, svajojamu 
įvykdyti planu. Su poetu Mairo
niu tenka sakyti: "Skamba ir 
žvanga, gaudžia varpai, Liūdną ir 
skaudu leisdami gandą, Vėl pavi
liojo auką kapai! Diena į dieną 
tiek ju suranda". 

Medicinos daktaras Vytautas 
Balčiūnas gimė Jurbarke, lietu-
voje, 4-919 m. spalio 2 d. Medici
nos studijas pradėjo nepriklauso
moje Lietuvoje, jas užbaigė dak
taro laipsniu Šveicarijoje, Ziu-
riche, 1957 metais- Atlikęs prak
tiką ir rezidenciją, apsigyveno ir 

kai buvo 10 vai. ryto nulydėti į 
Šv. Petro parapijos bažnyčią, ku
rioje kun. S. Saplis atlaikė gedu
lingas pamaldas ir palydėjo į Šv-
Jurgio kataliku kapines Kenoshoj, 
Wisc. 

I Bažnyčią ir į kapines velio
nį lydėjo apie 100 automobiliu. 

Laidotuvės buvo didingos ir 
garbingos, o palydėjusių į baž
nyčią ir kapines dalyvavo žmo
nių per porą šimtų. Laidotuvių 
namuose bažnyčioje ir į kapines 
palydėjo ir velionį pagerbė ir Bal
fo centro valdybos pirmininkė M. 
Rudienė, atlydėta iš Chicagos į 
Kenoshą Balfo direktoriaus A. 
Dzirvono. Kapinėse prie duobės, 

Ateinančiais metais sukanka 
penkiasdešimt metų, kai mūsų 
tautos didvyriai Darius ir Girė
nas, sėkmingai nugalėję Atlantą, 
netoli savo tėvynės Lietuvos žu
vo Vokietijos žemėje prie Sol
dino. 

Šių lietuvių nepamirš istorija, 
juo labiau, kad Atlantą perskri
do nenusileisdami su labai men
kos kokybės lėktuvu, neturėda
mi net tinkamų lėktuvo įtaisų. 

Šių lakūnų žygis buvo skirtas 
jaunajai Lietuvai Jis išgarsino 
Lietuvos vardą visame pasauly
je. Tai buvo didžio ryžto, drą
sos ir meilės Lietuvai žygis. 

Neabejojame, kad kitais me
tais ši istorinio žygio sukaktis 
bus prasmingai paminėta ne tik 
Chicągoje, bet ir laisvojo pasau
lio lietuvių kolonijose. Dariaus 
ir Girėno žygio sukakties minė
jimus greičiausia ruoš Dariaus-
Girėno legiono postas. Jeigu 
juos ruoštų postai, tai būtina 
talka ir kitų lietuviškųjų organi
zacijų. Manytume, kad tuo rei
kalu reikia susirūpinti iš anksto 
visoms organizacijoms. 

proga išlestų Dariaus ir Girėno 
pašto ženklą. Tas istorinis įvy
kis išliktų labai prasmingas. 
Tam įgyvendinti reikia daug pa
stangų. Atsirnintina, kad pašto 
ženklų leidimo istitucijos daug 
mieliau atspausdina pašto ženk
lą su ožiu, o ne su etninių grupių 
istorinių įvykių atžymėjimu. 

Dabar pradėta judinti Da
riaus ir Girėno pašto ženklo rei
kalas. Mūsų veiksniai, ypač Da
riaus . Girėno legiono posto va
dovybės, skubiai ir plačiu mastu 
turėtų pradėti darbą. Ypač la
bai svarbus yra asmeniškų laiš
kų rašymas toms institucijoms, 
kurios leidžia pašto ženklus. 
Tenka pasidžiaugti Juozo Žadei-
kio pastangomis. Jis savo lėšo

mis atspausdino laiškų tekstus, 
parūpino vokus ir kitą medžia
gą. Renka peticijai parašus. 
Prašo visų organizacijų ir pa
vienių žmonių tam darbui tal
kos. Mes visi tik turėtume pri
sidėti, šis darbas tur i būti dir
bamas planingai, sutelkti tinka
mą medžiagą, paruošti ženklų 
projektus ir išvystyti užintere-
suotų teisiškai pagrįstą spau
dimą. 

Neabejojame, icad tam reika
lui ypatingą dėmesį kreips ir 
mūsų didžiosios organizacijos. 
Laiko maža, reikia greitai veik
ti. Tik tvirtu pasiryžimu gal 
įveiksime JAV Pašto įstaigos 
biurokratizmą. Išskirtinu būdu 
turi būti pagerbti Lietuvos -
Amerikos drąsieji sūnūs Darius 
ir Girėnas. 

Jurgis Janušaitis 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 30 d. 

M i r t i e s M e t i n e s 
A. f A. 

ANTANINA ŠUOPIENĖ 
Mirė 1981 m. balandžio 30 dieną, Melrose Park, m . 
Jos brangiam atminimui, už jos sielą bus atlaikytos 

šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicągoje, šeštadienę, 
gegužės 8 d., 9 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose. 

Nuliūdę: VYRAS ir SŪNUS su šeima 

dirbo Kenosha, Wisc. Sirgo visai; kun. S. Sapliui atskaičius mal-
trurripSi. Mirė 1982 m. balandžio 
17 d. 10:30 vai. ryto. Paliko nu
liūdime žmoną Teresę, sūnų Vy
tautą ir dukras Aldoną ir Birutę. 
Visi dar tik studentai. 

Žmona jį paliko namie, su vai
kais išvažiavo į miestą, o kai su
grįžo* daktarą rado kambaryje 
su knyga rankose sukniubusį-
Greitoji pagalba nuvežė į ligoni
nę, bet jau atgaivinti nepavyko. 
Skrodimas parodė, kad gavęs 
labai stipry mirtiną širdies smū
gi-

Buvo pašarvotas Lendman ir 
Mischler laidotuvių namuose 
Kenoshoj, VVisc. Abi dienas laido
tuvių namai buvo pilni žmonių, 
lietuvių ir kitataučių, nes visi no
rėjo velioniui atiduoti paskutinę 
pagarbą. Būdamas gydytojas la
bai stengėsi padėti visiems. Pas 
stipriau susirgusius važiuodavo 
suteikti pagalbą net ir naktimis. 
Jis priklausė ir dirbo visai eilei or
ganizacijų. Buvo Balfo direkto
rius, daug dirbo ir aukojo šal
pai, pirmininkavo Altos skyriui 
Kenoshoje ir kt. Jo pastangomis 
lietuvių tautinių šokių šokėjai 
buvo nufilmuoti Tarptautinio ins 
tituto ir filmą matė ne tik Ame
rikoje, bet ir 30-je užsienio vals
tybių- Jis su žmona rengė paro
dėles ir važinėjo į Milwaukee mu
ziejų su šokėjais, maisto gami
niais. Jis gerai yra žinomas ir 
Chicagai, nes kai JAV šventė sa
vo 200 metų sukaktį, dr. V. Bal
čiūnas buvo Chicagos lietuvių 
organizacijų sudaryto komiteto 
pirmininkas.Jis buvo suplanavęs 
pagerbti poetą Maironį ir didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Kęstu
čio 600 metų sukaktį. 

Mirtis nuo pasiruošimo darbų 
atpalaidavo. Atsisveikinimas su 
velioniu vyko laidotuvių namuo 
se balandžio 20 d. 7 vai. v- Atsis
veikinimui vadovavo ir kalbėjo 
Vytas Paukštelis, Lionginas 
Pliura, dr. V. Dargis, M. Tamu-
lynas, draugų vardu žodį pasa
kė Jaras.Atvykęs iš Racine Šv- Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
S. Saplis sukalbėjo rožinį. Per 
atsisveikinimą abi laidotuvių na
mu salės buvo pilnos susirinku
siu atsisveikinti žmonių. 

Balandžio 22 d- iš laidotuvių 
koplyčios namų velionio palai-

Labai svarbus reikalas ne tik 
patį įvykį paminėti, bet ir jį 
įamžinti prasmingesnių būdu. 
Girdėti, kad mūsų bendriniai 
veiksniai yra susirūpinę šios 
sukakties proga atlikti ką nors 
prasmingesnio. Būtų daug pa
siekta, jeigu JAV paštas ir paš
to ženklų leidimo komisija ta 

mą ir X-tąją tarybą rinkimai 
įvyks š. m. gegužės 9 ir 16 die
nomis, Šv. Pranciškaus parapi
jos patalpose nuo 9-12 vai. 

Riiuciminė komisija, susidedan
ti iš R. Pečiulio ir P. Bingelio, 
balsavimo lapelius savo apylin
kės ir Beverly Shores lietuviams 
jau išsiuntinėjo. Balsuoti gali-

M I R T I E S S U K A K T I S 
A. -Į- A. Antanas Simonas Rėklaitis 

Generalinio Štabo Pulkininkas 
1897X1124— 1977 IV 30 
A. f A. Mikas Rėklaitis 

Divizijos Generolas, Vyties Kryžiaus 
Kavalierius 

1895 IX 6 — 1976 III 31 
A. a. Antano ir a. a. Miko brangų atsimini

mą minint, šv. Mišios už Jų sielas bus atnašau
jamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 1982 m., gegužės 
2 d., sekmadienį, 8:30 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drau
gus ir pažįstamus prisiminti a. a. Antaną ir a. a. 
Miką savo maldose ir dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: Vytautas Rėklaitis su šeima, Vida 
Reklaitytė - Jurkuvienė su šeima, Adelė Reklaitie-
nė, Asta ir Jolita Reklaitytės Lietuvoje ir kiti gi
minės. 

A. f A. 
TEOFILIUI K. LABANAUSKUI 

mirus, jo žmonai, broliui dr. Ignui, gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžia 
užuojauta> 

CHICAGOS LIETUVIŲ GOLFO KLUBAS 

A. f A. 
Dr. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 
mirus, skausmo prislėgtai jo žmonai ELENAI, dukrai 
dr. EGLEI, sūnui dr. JULIUI, BROLIUI ir visiems AR
TIMIESIEMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

ONA IR VLADAS VAITKAI 
Worcester, Mass. 

das, susirinkusieji giedojo Mari 
ją, Mariją ir Lietuvos himną. 

Dalyviai buvo pakviesti pie- j ma atsilankius į būstine arba 
tums į Holiday Inn restoraną. 
Kenoshos Šv. Jurgio kapinės yra 
ant Michigan ežero kranto. 

Mielas daktare Balčiūnai, Ta
vo troškimas, atsigulti Tėvynėje, 
Jurbarko kapinėse, šalia savo tė
vu ir kitu giminių neišsipildė. Te
būna tau lengva šio svetingo ir 
laisvo krašto šventa žemelė! 

K. C T - k u s 

Mūsų kolonijose 
East Chicago, Ind. 
KANDIDATAI Į LB TARYBA 

m SEIMĄ 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

East Chicagos apylinkės valdyba 
praneša, kad j Vl-tąjį P1B sei-

Broliui kestutiečiui 

A. f A. 
ANDRIUI KETURAKIUI mirus, 

jo žmoną VERUTĘ, dukrą DANUTĘ, sūnių AJŠ 
DRIŲ ir visus ARTIMUOSIUS nuoširdžiai! 
čiame. 

KORP! KĘSTUTIS 

paštu 
Į seimą iš šios apylinkės kan

didatuoja šie asmenys; 1. Kazys 
Ambrozaitis, 63 m., gydytojas 
PLB Vis. reik. tarybos narys, 
2. Kazys Domarkas, 63 m., pen
sininkas, LB apyl. vald. narys, 
3. Romualdas Nemickas, 70 m., 
pensininkas, LB apg. vald. na
rys. 

Į X-tąją tarybą kandidatuoja 
šie asmenys: 1. Kazys Ambro
zaitis, 63 m., gydytojas, PLB 
Vis. reik. tarybos narys; 2. Ka
zys Domarkas, 63 m., pensinin
kas, LB apyl. vald. narys, 3. Bi
rutė Vilutienė, 49 m , Med. tech
nologė, LB apyl. vald. pirm. 

Valdyba 

AtA 
STASĖ LAPINSKIENĖ 

P O S K A I T Y T Ė 

Gyveno Chicago, Il l inois, Bridgeporto apyl. 
Mirė bal . 26 d., 1982, 9 vai . vak . 
Gimė Lietuvoje, Zapiškyje. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasi l iko didel iame nu l iūd ime dukterėčia Aušra Šaulienė su 

šeima, brolienė Ange lė Poška i t i enė ir kiti giminės, draugai bei 
pažįs tami. 

K ū n a s bus - į f a r v o t a s penktadienį , 1 vai . popiet Jurgio F 
Rudmino kpjiyčioje, 3319 S. L i tuan ica Avenue. 

LaiddC«vės įvyks šeštadienį , gegužės 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus a t lydėta į Šv. J u r g i o parapi jos bažnvčią, kurioje įvvks 
gedulingos pama ldos už vel ionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines . 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus : gimines , d raugus 
paž į s t amus da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : G L M I N Ė S 

l a ido tuv ių direkt . J u r g i s F. R u d m i n a s — Tel. 927-1138 

!T 

Lietuvos dukterų draugijos liūdinčioms narėms 
STASEI JAKUBONIENEI ir BRONEI KALVAITIE-
NEI su vyru ANTANU, mylimam broliui 

A. f A. 
VITALIUI KUMPIKEVIČIUI 

okupuotoje Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

A. f A. 
Dr. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 

mirus, sesutę Giedrę, brolį Kęstutį ir jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame. 

FRINA IR LEONAS ŽEROLIA1 
Hot Springs, Arkansas 

A. + A. 
ELVYRAI KARKLIENEI mirus, 

jos vyra Juozą, sūriu Rime ir Jolantę 
Karklienę bei visus artimuosius širdin
gai užjaučiame, liūdedami kartu. 

JANINA PETRUŠIENĖ 
VITALIS IR VYTENIS PETRUŠIAI 

SU ŠEIMOMIS 

A. f A. 
D r. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 
mirus, Jo žmoną Dr. ELENĄ, dukrą Dr. EGLĘ, sūnų 
Dr JULIŲ, sesute Dr. GIEDRE SIRMIENIENĘ: ir jų 
šeimas, artimuosius bei idėjos draugus širdingai užjau
čia ir kartu liūdi 

Marijonas, Nijolė, Vytė ir Rūta šnapščiai 

Įuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit. 

| GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 

j SOL. DANOS STANKAITYTES Į 
- (Įdainuota lietuviškai) 

O P E R Ų A R I J O S | 
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. I 
E Dirigentas Alvydas Vasaitis 

E GRAŽINA. AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

į Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: 
l DRAUGAS, +5tf W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629-
E ūl. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. -
^Miiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiinimitttiuuiuuiiiiiiiiiiiiiiiituiinttatniimmiiiiiiutinni 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
14 10 So. 5 0 t h A v., C i c e r o 

Tel. 47t>-2345 
AlkMr U rOMOBILIAMS STATYTI 

IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociaciįos Nartai 

STEPONAS C. LACK (LACICAWICZ) Ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-1213 
11028 Southwest HiKhw*j, p*lo« HHla, ŪL TeL 974-4419 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAUPORJOA AVE. TeL LAfayette S-SOT2 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRTET TeL Y A r i s 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 5eth AVE., CICERO, ILL. TeL OLymplc 2-1008 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn 30 d. 

X šv. Kryžiaus ligoninė Mar-
I ąuette Parke gegužės 5 d. 7 vai. 

vak. paminės antrąją metų 
?ukaktį sergančių daugialype 

j skleroze (Multiple Sclerosis) li-
j goninės Kavinėje. Visi suintere
suotieji kviečiami dalyvauti ir 
išgirsti apie šios ligos pasėkas 
bei gydymą, o taip pat pasi
naudoti pietumis. Informuotis 
reikia tel. 434-6700, kviečiant 
Bob Karolich. 

" 

X Antrasis lituanistikos se
minaras skautų vadovams bus 
birželio 19-26 dienomis -Ginta
ro" vasarvietėje, Union Pier. 
Mich. Seminarui vadovauti Lietu X Kaip užlaikyti sveikatą per , 
vių Skaučių Seserijos Vyriausia j judėjimą ir maistą — gydytojo 
Skautininke Danutė Eidukienė, 
jai padės Marytė Utz. Smulkes
nės žinios apie seminarą bus 
skelbiamos artimoje ateityje. 

X Loretto ligoninė, vedama 
Šv. Kazimiero seserų vienuolijos. 

pranešimas ir kultūrinė progra-1 
ma Sodybos pažmonyje šj sek
madienį nuo 2 vai. p. p. Užkan
dis — bulviniai blynai. Visi 
laukiami. 

x Lemonto lietuviai gegužės 
jungiasi į Ligoninių Savaitės mi- j 1 6 d r e n gia kun. J. Prunskio, 
nėjimą, kuris paskelbtas visoje 
Amerikoje nuo gegužės 9 iki 15 
d. Savaitės tema yra : "Jūs 
turite draugą ligoninėje". 

X "Grandinėlės" naujoje pro
gramoje,, kuri bus atlikta gegu
žės 8 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje, 
nuo "Sudaužtinio iki Kupolinio" 
vaizduojamos trys lietuviško 
šokio epochos. Kiekvienoje jų j žmona iš Carlsbad, Calif., gegu- j K E I K I A DUONOS IR ŠIRDIES 
stengiamasi atkurti jai charak- į ž ė s pabaigoje dalyvaus lietuvių 
teringus šokius, muziką dainas I rašytojų suvažiavime Clevelan-i Lietuvos Dukterys balandžio 
ir rūbus. Grandinėlės koncertą de, o po to kelioms dienoms at-j24 d. Jaunimo centre surengė 

važiuos į Chicagą. Apsistos pas 
savo pusseserę dr. Oną Miro-
naitę. 

kas mėnesį laikančio pamaldas 
DeAndreas seminarijos koply
čioje šv. Mišias, kunigystės 50 
metų minėjimą. Minėjimas bus 
pradėtas šv. Mišiomis, kurių me
tu pamokslą pasakys kun. V. ^ 
Bagdanavičius, ir pabendravimu i 
tuoj po Mišių. Mišios bus 12:45 į 
vai. 

x Rašyt. Andrius Mironas su 

IŠ ARTI IR TOLI 
IZRAELIS 

— A. a. kun. Broniaus Paukš
čio minėjimas buvo iškilmingas, 
rašo kun. A, Sabaliauskas. Ba
landžio 4 d. Tel Avive į Lietu
vos žydų salę buvo sušaukti 
a. a. kun. B. Paukščio išgelbėti 

kaušio pakvietė rankenėlę pa
traukti , dar labiau įdegti ta liep
sną, tuo tarpu vienas rabinas, 
savo maldos rūbais apsivilkęs, 
kažką porą kartų stipriu balsu 
giedojo hebrajiškai. Man kilo 
mintis, kad ta i buvo egzekvijos 
už a. a. kun. Bronių. Po tos 

žydai. Buvo daug kitų Lietuvos! d a l i e s b u V Q a a k u n P a u k š č i o 

Marąuette Parko aldermanui F. Brady ir policijos viršininkui J. Corless apsilankius Šv. Kryžiaus ligoninėje. Iš kai
rės: Gene Tenuta, 15-to wardo prižiūrėtojas, ses. Marie Louise, ambulatorijos vedėja, alder. Frank Brady, apylin
kės policijos vadas John Corless ir dr. J. Menkes, greito šios pagalbos skyriaus vedėjas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ruošia PLJS Ryšių centras. 

X Jaunimo centro koncerte, 
kuris bus gegužės 23 d. Jauni
mo centre, Lietuvių Operos cho
ras atliks 16 ištraukų iš praeity
je statytų operų. Lietuvių Ope- | 
ros choras savo honorarą auko
ja Jaunimo centro išlaikymui. 

X lietuvių Informacijos cent
ras, esąs Brooklyne, N. Y., yra 
paruošęs pogrindžio spaudos pa
rodą supct-įndinti visuomenę su Į 
okupuotoje f _ •į^tuvoje leidžia- į 
mais slaptais /eidiniais. Parodo-
je išdėstytos apybraižos ir nuo- Į 
traukos tų, kurie už pogrindžio j 
spaudą yra kalinami, čia yra 
LKB Kronikos, Alma Mater, Per
spektyvų, Aušros originalios iš
traukos. Norint ta paroda pasi
naudoti, reikia kreiptis i LICI x Kun. Vito Memeno, žv. 
Brooklyne (351 Highland Blvd., I Patriko parapijos klebono Jolie-

Pavasario balių. Lietuvos duk 
terys — viena stipriausių orga
nizacijų — JAV-se turi apie 
1300 narių, veikia 7 skyriai. 
Vien Chicagoje yra apie 700 na
rių. Chicagos skyriui jau 11 me
tų vadovauja Emilija Kielienė. 

Baliaus vaišių vadovės buvo 
R. Kriaučiūnienė ir M. Barienė. 

Jei kam ir nereikia duonos, tai 
reikia širdies. 

Kapelionui sukalbėjus maldą, 
vyko vaišės. Veikė ir dova 'ų 
laimėjimai, kuriems aukojo: J. 
Monkutė-Marks — vazą, Univer-
sal Savings — indus, Micevičie-
nė — palmę, dail. J. Paukštienė 
— paveikslą, Šimaičiai — auk
sinę grandinėlę, J. Jankowicz — 
paveikslą, Kinderienė — megs-
tinį, Talman Delikatessen — 
Kupcikevičiai — tortą, dar au-

Joms talkino J. Kulienė, N. Pa- i ko jo — T. Serapinienė, Andri-
niškienė, R. Skirienė, J. Kuprė- j jauskas, Z. Gražienė ir kt . 
nienė, L. Seibutienė, I. Vėbrienė. Į Pirmininkė E. Kielienė valdy-

Maistą paruošė O. Norvilienė, Į bos vardu pasveikino svečius, 
L. Kybartienė, L. Seibutienė. i dėkodama atsilankiusiems. Iš-
Nemažai maisto sunešė narės, o j ryškino reikalą paremti vargan 
kitos banketą parėmė pinigine į patekusį lietuvį. Liet. Dukterys 
auka. Duoną ir pyragus aukojo rūpinasi ir neturte mirusiais. 

žydų, atvykusių net iš Jeruzalės 
— apie 200. A. a. kun. B. Paukš
čio paveikslas ant stalo papuoš
tas gėlėmis. Minėjimas tęsėsi 
apie dvi valandas. Kalbos buvo 
daugiausiai lietuviškai, bet ir 
hebrajų bei idiš kalbomis. Visą 
tą minėjimą pravedė advokatas 
Avraham Tory. Išklausęs tiek 
nuoširdžių žodžių iš a. a. kun. 
B. Paukščio išgelbėtųjų pusės, 
r,avo žodyje pasakiau, k a i Lie
tuvos žydai kun. Paukštį pa
skelbė šventuoju. Be to, tame 
susirinkime, aplinkui apsidairęs, 
nepastebėjau nė vienos barzdos 
ir pasakiau, jog tikriausias žy
das esu aš, nes su žymia barzda. 
Už tai gavau jų paplojimą. Ba
landžio 5 d. 11 vai. oficialus mi
nėjimas buvo Jeruzalėje Yad 
Vashen — Izraelio geradarių 
parke. Amžinosios liepsnos pa
state mane su jarmulka ant pa-

Brocklyn, N. Y. 11207). 
X Kun. B. Pacevičius, Toron

to, Ont., Kanada, vertindamas 
dienraščio svarbumą lietuvių 
išeivijoje, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė 100 dol. čekį. 
Kun. B. Pacevičių skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už gra
žią auką tariame nuoširdžią pa
dėką. 

j te, Ui., kunigystės 25-rių metų 
! minėjimas bus šį sekmadienį, 
! gegužės 2 d.. 11:30 vai. Šv. Pa-
; triko bažnyčioje šv. Mišiomis ir 
j nuo 2 iki 4 vai. p. p. priėmimu 
į ir pabendravimu mokyklos sa-
i lėje. šv. Patriko bažnyčia yra 
710 W. Marion St., Joliet. Kun. 
Vitas Memenąs mokėsi Vokieti-

x Juozas Kaributas, Los An
geles, Cal.. kultūrininkas, pla
taus masto keliautojas, šiomis 

Ankų kepykla — Baltic Bakery. 
Laimėjimams vadovavo lėšų 

telkimo pirmininkė A. Ankienė, 
jai talkino J. Ivašauskienė, B. 
Prapuolenienė, D. Augienė. M. 
Simonienė. Narės sunešė apie 
780 dovanų laimėjimams. Pro
grama pasirūpino pareigimų va
dovė J. Krutulienė. Svečius pri
iminėjo Br. Eringienė, o gaivi
nančius gėrimus aptarnavo V. ir 
A. Brazdžiūnai. 

Banketą atidarė parengimų 
vadovė J. Krutulienė, pabrėž-

jo je 

Lietuvos dukterų kapelionas 
kun. Juozevičius savo kalboje 

Amerikoje ir aukštuosius ; d a m a - k a d kiekvienas geras dar-
.eologijos ir filosofijos mokslus į b a s — me]is d a r b a s - ^ ^ J 0 

licenciato laipsniu baigė Romoje, dalyviams. 
Sukaktuvininkas yra gimęs 1930 
m. kovo 30 d. Lietuvoje, kunigu 

dienomis vėl išvyksta ilgesniam j įšventintas 1957 m. balandžio \ Išminė alkstančių gausumą, rei-
laikui už Amerikos ribų. Ta pro-! 28 d. Romoje. Daug metų d i r b a t k a l a dalintis ir pasirūpinti varg-

'jolieto vyskupijoje, pasižvmė-i ^> k u r i s atsiranda prie mūsų 
damas kaip geras administra- i d u r ^ ~ lietuviais, kurių vargas 
torius ir sielovados vadovas. Mi- d i d e J a ^aujant is metų naštai 
nėjime dalyvaus ir Jolieto vysk 
J. Imesch. 

ga atsiuntė 20 dol. dienraščio 
paramai. Dėkojame. 

X Komišką operą "Faustą' ' 
stato Vaivos muzikinis vienetas, 
vadovaujamas muz. F. Strolios, 
gegužės 14 d. 7:30 vai. Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Lietu
viškos skautybės fondas. Bus 
šalti užkandžiai, vynas ir kava, 
gražios dovanos laimingiems. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

(pr .) . 
X Paremkite PLJS Ryšių cen

tro IX Lituanistikos seminarą 
ir atvykite į 'Grandinėlės'' kon
certą gegužės 8 d., 8 vai. vak. 
Marijos aukšt. mok. auditorijo
je. Bilietai gaunami Vaznelių 
"Gifts International" prekyboje, 
2501 W. 71 St. Tel.: 471-1424. 

(pr.>. 
X Chicagos Anglijos Britani

jos Lietuvių klubo Motinos Die- kviečiami j Kriaučeliūnų vardo 
nos iminėjimas ir pusmetinis I Montcssori Vaikų Namelių ap-
narių susirinkimas įvyks gegu- žiūrėjimą sekmadienį, gegužės 
žės 2 dieną 2 vai.. Jaunimo cen- 2 d., nuo 12 iki 3 vai. p. p. Na-
tre. Visi nariai kviečiami daly- į mėliai yra: 2743 W. Lithuanian 

X Sibiro tremtinių skaidres 
ruošia Amerikos Lietuvių Tary
ba. Jas bus galima skolintis 
nuo gegužės 15 d., kreipiantis į 
kun. J. Prunskj, Alto adresu: 
26C8 W. 63 St., Chicago, 111. 
60629; tel. 778-6900 nuo 10 iki 
12 vai. ryto. 

X N. Olšauskas, Detroit, 
Mich.. Vladas Simutis, Redford, 
Mich., Balys Matulevičius, St. 
Petersburg Beach. Fla., Vincas 
Urmanavičius, Detroit, Mich., 
pratęsdami prenumeratas, at
siuntė po 7 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X Mažamečių vaiku tėveliai 

vauti. 
X Albinas 

Plaza Court. tel. 176-4999. 
(pr.). 

(pr.) . 
Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Ine , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty- į baterijomis: paprastomis, pri-
bių pirkime ir pardavime. Susi-! kraunamomis ir automobilio. 
domėję skambinkite 977-7916. I Gradinskas, 2512 W. 47 St. Tel. 

(ak.) . į 376-1998. (sk.). 

X TV, FM, .AM radijas tik 
144 dol. veikia namų elektra ir 

X Cicero LB valdyba, vertin
dama lietuviško žodžio svarbu
mą, per savo narę Eleonorą 
Radvilienę ir Raimundą J. Rim
kų atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
ačiū visai valdybai. 

X Kun. «J. Giedrys, Montevi-
deo, Urugvay, S. A., G. Kauf-
manas, Alexandria, Va., D. Za
karas, Phoenix. Ari2.. A. Dum-
bra, Saginaw, Mich., užsisakė 
naujausių leidinių ir plokštelių. 

x Juozas Janulaitis, Toronto, 
Ont., Kanada, pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo ir didesnę 
auką. Ačiū. 

x Petras Kaladė, So. 3oston. 
Mass.. mūsų nuoširdus rėmėjas, 
bendradarbis, atsiuntė 25 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Veronika Mencel, Brad-
aock, Pa., kartu su prenumera
ta atsiuntė ir 20 dol. auką. V. 
Mencel skelbiame garbės prenu-
meratore. o už paramą savo 
dienraščiui tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Juozas Bušauskas, St. Ca-
therines, Ont., Kanada, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė ir 
auką. Labai ačiū. 

Padėkojo programos organiza
torei J. Krutulienei. Priminė, 
kad bankete dalyvauja veikli 
Vokietijos lietuvė D. Lucienė. 

Po vakarienės svečiai galėjo 
pasigėrėti menine programa. Sol. 
A. Simonaitytė - Gaižiūnienė su 
nuoširdžiu įsijautimu padaina
vo : Na tai kas, Praeis kaip sap
nas, Senta valsas. Ar tu meni, 
Žiedų pūga, Mielas, mielas. So
listę publika klausėsi giliai, gi
liai paveikta. Solistę fortepijo
nu palydėjo M. Dr>įnga. Tarp 
plojimų buvo bravo šūksmai . 

Sofija Jalionienė, tautiniu kos
tiumu pasipuošusi, aukštaičių 
tarme perteikė Lietuvos kaimo 
vaizdą — rožės gydymą bobu
čių priemonėmis. Meninė pro
grama buvo pratęsta L. Biknevi-
čiaus orkestro, kuriam grojant 
buvo galima pasišokti. 

Solistė savo honorarą paau
kojo Liet. dukterims. 

Juoz. Pr. 
KALBfiJO 

ALD. FRANK BRAJ>Y 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos narių 
susirinkimas vyko balandžio 
17 d. švč. M. Marijos Gimimo 
lietuvių parap. salėje. Nežiū
rint blogo oro, į susirinkimą at
vyko nemažas skaičius narių. 
Namų savininkams vis daugiau 
ima rūpėti šios gražios koloni
jos likimas. Draugijos pirminin
kas Zigmas Mikužis, pradėda-

Sr.vickas ir aid. Frank Brady 
negaili pastangų, kad CHA 
plakas mūsų kolonijoje nebūtų 
įgyvendintas. Jie turi vilties, 
kad išeitis bus surasta ir kolo
nijos griaunamas darbas bus 
sustabdytas. 

Valdybos vicepirmininkas Jo
nas Stonkus supažindino su na
mų nuo gaisro apdraudimo pro
blemomis. Dažniausiai žmonės, 
apdrausdami savo namus ir kil
nojamą turtą, nėra pakankamai 
susipažiiię su draudimo nuosta
tais, namus ir turtą apdraudžia 
nepakankamai sumai. Kada at
sitinka nelaimė, tai paaiškėja 
neapdairumas ir labai mažai ap-
draudos už gaisro sunaikintą 
turtą tegauna. 

Vicepirmininkas Juozas Skei
vys prašė susirinkusiųjų paimti 
Dariaus - Girėno pašto ženklų 
išleidimo reikalu laiškų pavyz
džius ir juos, perrašius savaip 
ar savo ranka, siųsti atitinka
moms įstaigoms. Kitais metais kalta auka" ir keturis eilėraš-
minėsime 50 metų sukaktį, kai čius, £ kurių vienas buvo lie-

duoti dar platesnės apimties 
veikalą žemaitiškai. 

Du jauni dainininkai — Pau
lius Strolia ir Darius Polikaitis, 
— pritardami gitara ir akordeo
nu, padainavo tris dainas, iš ku
rių paskutinė buvo žemaitiškoji 
"Pempei"'. Ji visiems labiausiai 
patiko, šie jauni dainininkai yra 
verti dėmesio dėl savo puikaus 
dainavimo. Mokytojas Viktoras 
Kelmelis, nors pats ir ne žemai
tis, bet su artistišku įsijauti
mu perskaitė žemaitiškai iš
trauką iš apsakymo "Nabsu-
laukė". Pats autorius A, P. 
Bagdonas padėkojo susirinku
siems svečiams už dalyvavimą 
vakaronėje, programos daly
viams ir šeimininkėms už vai
šių suruošimą ir perskaitė že
maitiškai naują apsakymą "Na-

parke medžio sodinimas. Čia 
aš, kaip šeimos ir saleziečių 
vienuolijos (kun. B. Paukštys 
buvo salezietis), nuleidau mede
lį į j am paruoštą duobę, užpy
liau su lopetėle kiek žemių ir, 
kas būdinga, užpyliau vieno žy
do laiške atsiųstos žemės iš 
Lietuvos, iš Sutkų kapų nuo 
a. a. kun. B. Paukščio kapo. Po 
to grįžome į parko pastatą, ku
rio vienoje salėje vėl buvo kal
bos bei žymenio ir diplomo įtei
kimas. Tai visa, kaip atstovas, 
turėjau priimti ir tart i angliš
kai ir lietuviškai žodį. Malonu 
buvo atlikti šį garbingą užda
vinį, kurio metu nuskambėjo 
lietuviškai tar tas žodis Tel Avi
ve ir Jeruzalėje. Jeruzalėje šia
me minėjime taip pat dalyvavo 
gausus būrys Lietuvos žydų, kū
nu nemažas skaičius Izraelyje 
šiandien užima žymias vietas. 

KANADOJE 
— Lietuviškos parapijos metn 

suvažiavimą Kanados lietuviai 
rengia gegužės 8 d. Hamiltono 
lietuvių parapijos salėje. Bus 
svarstoma tema "Lietuviškos 
parapijos dabar ir ateityje'. 
Kalbės šeši pranešėjai, bus dis
kusijos. 

— Toronto Lietuvių Pensiniu -
kų klubas planuoja statyti pen
sininkams namus. Turėjo visuo
tinį Pensininkų klubo susirinki
me balandžio 13 d. Toronte. 
Statybos projektui ir vydymui 
išrinkta komisija, kuri rūpinsis 
namų statyba ir statybos orga
nizavimu 

tragiškai, Atlantą 
Soldino žuvo mūsų 
drąsuoliai Darius ir Girėnas. 
Jų atminimą dabar norima įam
žinti JAV pašto ženkle, nes jie 
abu buvo ir Amerikos piliečiai. 
Tuo reikalu rūpinasi mūsų pa
grindinės institucijos ir daug rū
pesčio parodo J. Žadeikis. 

Adv. Ch. Kai siūlė iš kasos 
paskirti kiek pinigų ir už juos 
nupirkti Chicagos policijos pa
reigūnams keletą neperšaunamų 
liemenių. Bruno Klemka pra
šė savininkų gausiai dalyvauti 
Prekybos rūmų ruošiamame 
bankete Martiniąue restorane 
gegužės 22 d. 

Susirinkimas praėjo sklan
džiai, jam vadovavo pirminin
kas Zigmas Mikužis. Po to val
dyba dalyvius pavaišino. 

Jurgis Janušartis 

JAUKI ŽEMAITIŠKA 
VAKARONĖ 

Balandžio 16 dieną, penktadie
nį, 7:30 vai. vak., siaučiant au
drai, visgi susirinko apie šimtinė 
žemaitiškos veiklos entuziastų į 
kavinę — į žemaičio Apolinaro 
Bagdono žemaičių tarme para
m o s k^veos "Gyvenims najū-

įveikę, prie, tuviškas. Po t o autoriui visi 
du tautos | sugiedojo ilgiausių metų, nors jo 

gimtadienis tik birželio mėnesį. 
Šeimininkės pakvietė prie už

kandžių ir kavutės. Dar ilgai 
visi pabendravo, ir autorius pa
sirašinėjo autografus. Nuotai
ka buvo labai jaukiai draugiška 
ir nuoširdi. 

Alicija Rūgytė 

JAUNIMO DRILES PREMIJA 
JAV LB Kultūros taryba skel

bia lC82-jų metų 500 dolerių 
dailės premiją jauniesiems dai
lininkams nuo 18 iki 30 metų, 
gyvenantiems JAV. Darbų skai
dres (ne mažiau 5) atsiųsti 
Kultūros tarybai: Nijolė Palu-
binskienė, 2870 Meadowbrook 
Blvd., Cleveland Heights. Ohio 
44118 iki 1982 m. gruodžio 1 d. 
Premiją skirs sudaryta vertini
mo komisija. 

JAV LB Kultūros taryba 

mas susirinkimą, pasidžiaugė ka" sutiktuves, kurias suruošė 
gausiu dalyvių atsilankymu ir j iviazisKių sambūris. Vakaronę 
paprašė sekretorę Dianą Masko- • atidarė Juozas Žadeikis, per-
liūnaitę perskaityti praėjusio Į skaitęs savo brolio Jono Žadei-
susirinkimo protokolą. Jauna I kio trumpą sveikinimo žodį. 
sekretorė protokolus surašo iš
samiai ir tiksliai. 

Minutės susikaupimu pagerbti 
praėjusį mėnesį mirę draugijos 
nariai: Vincas Kuliešius, Liu
das Tijūnėlis ir dr. Balys Pa
liokas. 

Aid. Frank Brady, 15-to tvar
do, išsamiai aptarė CHA orga
nizacijos pastangas Marąuette 
Parko apylinkėje įkurdinti vadi
namas nepasiturinčias šeimas. 
Tam tikslui ji yra nupirkusi po
rą keliabučių namų. Sen. Frank 

Alicija Rūgytė sveikino Apoli
narą Bagdoną žemaičių, švėkš
niškių ir Lietuvių Istorijos drau
gijų vardu, linkėdama kurti že
maitišką savitą kultūrą ir kalbą, 
kurią reikia apvalyti nuo polo
nizmų, įsibrovusių iš ten sulen
kėjusių žemaičių bajorų dvarų. 

Mokytoja Stasė Petersonienė 
paruošė platesnę knygos apžval
gą, iškeldama kai kuriuos tų 
aprašymų bruožus, perskaityda-
ma puikiai žemaitiškai vieną 
apsakymą. Palinkėjo t utoriui 

Pagerbkime mūšy 

MOTINAS 
įjungdami jas į 

šį specialų 

šv. Mišiy devindienį! 

MOTINOS DIENOS N0VENA - GEGUŽĖS I — 
MRRIJ0NŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

l 

5 

d.d. 

Si novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruo-
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas 
ir mirusias. 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą jungiu 
ją į šv. Mišių noveną. 2 

Motinos vardas gyva/mirust j 

Novenai aukoju 

Varta*, pavarde ~ 

Adresas ..„ -

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629 


